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Orientering om ungdomsklubben og prosjektet «fritidstilbud til alle» v. daglig leder Frank Stenløss 
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PS 18/17 Godkjenning av protokoll fra forrige møte

PS 19/17 Referatsaker



Nesset kommune 

Tertialrapport Interkommunalt barnevern 2. tertial 2017 

 
 

Mål 6. Interkommunal barneverntjeneste for Nesset, Sunndal og Tingvoll:  
           God hjelp til brukere, rapportert gjennom målbare indikatorer 
 

Tiltak 
1. Rapportere fristoversittelser ved siste rapportering til fylkesmannen (pr.31.06.17).                                                                                                                           

Rapport: Pr. 31.06.17 – Nesset 0 %, Sunndal 0% og 0% i Tingvoll.  
2. Rapportere antall nye meldinger til barnevernet (pr. 31.06.17). 

Rapport: Gjelder meldinger i ikke aktive saker.                                                                                 
Rapportering til fylkesmannen pr. 31.06.17 viser: Det interkommunale barnevernet 
har mottatt 39 bekymringsmeldinger i Sunndal kommune hittil i 2017. (2016-114 
meldinger, 2015 – 58 meldinger, 2014 – 57 meldinger). Nesset kommune 2017: 9 
meldinger, (2016 - 17 meldinger, 2015 – 10 meldinger, 2014 – 18 meldinger) og 
Tingvoll kommune 2017: 14 meldinger (2016 - 19 meldinger, 2015 – 24 meldinger, 
2014 – 18 meldinger).  
Totalt for den interkommunale barneverntjenesten: 62 meldinger hittil i år. 
(2016- totalt 150 meldinger, 2015- totalt 92 meldinger, 2014- totalt 93 meldinger).  
Barneverntjenesten mottar fortsatt flere meldinger enn hva som har vært normalt 
tidligere år.  

3. Rapportere antall barn på tiltak i og utenfor familien (pr. 31.06.17).    
Rapport: Pr. 31.06.17 – 13 barn på hjelpetiltak i Nesset, 66 barn på hjelpetiltak i  

          Sunndal og 25 barn på hjelpetiltak i Tingvoll. Totalt for tjenesten 104 barn på  
          hjelpetiltak og 13 barn under omsorg (skiller ikke på kommunene her pga små tall   
           og dermed hensynet til anonymitet). 

4. Sykefravær – målsetting om sykefravær under 8 %.                                                
Rapport: Sykefraværstall Sykefravær 1. tertial: 6,2 %, 2. tertial 3,9 %. Totalt hittil i 
år 5,2 %. 

5. Satsningsområder 2017 
  - Kvalitativt gode tiltaksplaner til alle barn. 
    Rapport: full måloppnåelse ved rapportering; ingen barn uten tiltaksplan pr 
31.06.17.  
    Det gjenstår fortsatt et løft ifm kvalitet, men dette måles ikke. Vurderes at dette   
blir bedre og bedre.   

               - Oppfølging av barn i fosterhjem 
     Det er pr. 31.06.17 ingen avvik på oppfølging av fosterhjem. Mål nådd. Eget team  
                 jobber med oppfølging av barn i fosterhjem skal bidra til å  
                 sikre god oppfølging av disse barna. Ikke måloppnåelse når det gjelder tilsynsbarn.  

   Har nye rutiner for dette arbeidet, men man ser at ett  
   etterslep gjør at det blir utfordrende å nå null avvik ift rapporter.   

              - Forebyggende arbeid. 
    Rapport:  

                 Det er samarbeid med andre instanser, og stadig utbedring av rutiner 



                 i samarbeid med disse.  
    Barneverntjenesten har kontaktpersoner knyttet mot de ulike instansene. Faste 
    samarbeidsmøter med skolene og barnehagene i alle kommuner. 
    Informasjon til elever på 5. og 8. trinn i alle kommuner ønskes gjennomført,  
    men kan ikke prioriteres hvis det går på bekostning av lovpålagte oppgaver.  

 

Økonomi 

Samlede utgifter tom august, 2. tertial kr. 1.727.000 
Ansvar 3250: kr. 978.000 (1. tertial kr. 563.000 + 2. tertial kr. 415.000) 
Ansvar 3251: kr. 751.000 (1. tertial kr. 371.000 + 2. tertial kr. 380.000) 
= samlede utgifter       kr. 1.727.000 
- refusjon 1. tertial       kr.    934.000  
Utestående pr. 31.08: kr.    793.000 
 
Vurdering: 
Budsjett 2017, kr. 3.030.000 
Budsjettert forbruk tom august måned, kr. 2.020.000 
Faktisk forbruk tom august måned, kr. 1.727.000 
Viser et mindreforbruk på kr. 293.000 
 
Netto utgifter asylsøkere Nesset pr. 31.08, kr. 131.000. 
 
 
 
 
 
 
Sunndalsøra 15.09.2017 
 
Kari Thesen Korsnes                                                       Torunn Koksvik 
Helsesjef                                                                          Fung. barnevernleder 
 



Tøndergård skole og ressurssenter 

HOVEDUTSKRIFT FRA MØTE I STYRET FOR TØNDERGÅRD SKOLE OG 
RESSURSSENTER FREDAG 6. oktober 2017 KL. 13.00 
 
Tilstede: Sidsel Rykhus (vara)    Molde kommune 

Rune Skjørsæther    Nesset kommune 
  Aud Solveig Pedersen Malmedal  Fræna kommune 
  Rolv Sæter     Gjemnes kommune 
  Per Steinar Orvik (vara)   Midsund kommune   
  Rolf Harald Blomvik    Aukra kommune 
  May Britt Skavnes    Vestnes kommune 

Eva Karin Gråberg    Rauma kommune 
      
For øvrig møtte:  

Kari Volden     Utdanningsavdelinga 
Kjersti Løge     Representantskap 
Matthias Engel    Foreldrerepresentant 
Nora Jørgensen    Inspektør 
Marianne Oma    Utdanningsforbundet 
Eli Bakke     Rektor, sekretær for styret 

 
Eide kommune meldte forfall.  
 

 
SAK 33/17  REFERATSAKER 
Enstemmig vedtak: 
Styret for Tøndergård skole og ressurssenter tar referatsakene til orientering. 
 

SAK 34/17  GRUPPEDELING PÅ SKOLEN SKOLEÅRET 2017/2018 
Enstemmig vedtak: 
Styret for Tøndergård skole og ressurssenter godkjenner gruppedelingene på skolen for 
skoleåret 2017/2018 som skissert i saksutredningen. 
 

SAK 35/17  GRUPPEDELING PÅ INTERNATET 2017/2018 
Enstemmig vedtak: 
Styret for Tøndergård skole og ressurssenter godkjenner gruppedeling på internatet for 
skoleåret 2017/2018 som skissert i saksutredningen. 
 

SAK 36/17 RAPPORT FRA ANSETTELSESUTVALGET 
Enstemmig vedtak: 
Styret for Tøndergård skole og ressurssenter tar saksutredningen til orientering. 
 

SAK 37/17  PEDAGOGISK ÅRSRAPPORT FOR SKOLEÅRET 2016/2017 
Enstemmig vedtak: 
Styret for Tøndergård skole og ressurssenter tar pedagogisk årsrapport for skoleåret 
2016/2017 til orientering. 
 

 
 
 
 



Tøndergård skole og ressurssenter 

 
SAK 38/17  KOSTNADER I FORBINDELSE MED DEL 3 AV PROSJEKT VARME- OG 
VENTILASJONSANLEGG 
Enstemmig vedtak: 
Styret for Tøndergård skole og ressurssenter tar orienteringen vedrørende kostnader for 
prosjektet rehabilitering av sør-vestfløyen til orientering. 
 

SAK 39/17  UNIVERSELT UTFORMET AKTIVITETSPLASS 
Enstemmig vedtak: 
Styret for Tøndergård skole og ressurssenter tar saken til orientering. 
 

SAK 40/17  KOMMENTARER TIL DRIFTSBUDSJETT FOR 2017 
Enstemmig vedtak: 
På grunn av små endringer i totale driftsinntekter/driftsutgifter legges det ikke fram revidert 
budsjett for 2017. 

 
SAK 41/17  KLP EGENKAPITALINNSKUDD 
Enstemmig vedtak: 
Kr. 150.984,- innbetales KLP i egenkapitaltilskudd for 2017. Beløpet belastes midler avsatt til 
investeringsbudsjett for 2017. 
 

SAK 42/17  NYTT ERASMUS+ PROSJEKT 
Enstemmig vedtak: 
Styret for Tøndergård skole og ressurssenter tar saken til orientering. 
 

SAK 43/17  TØNDERGÅRD SKOLE OG RESSURSSENTER. SELSKAPSFORM. 
Enstemmig vedtak: 
Styret for Tøndergård skole og ressurssenter tar saken til orientering. 
 

SAK 44/17  PERMISJONSREGLEMENT 
Enstemmig vedtak: 
Permisjonsreglementet for Tøndergård skole og ressurssenter godkjennes. 
 

SAK 45/17  LØNNSSTRATEGISK PLAN FOR TØNDERGÅRD SKOLE OG 
RESSURSSENTER 
Enstemmig vedtak: 
Lønnsstrategisk plan for Tøndergård skole og ressurssenter godkjennes med følgende 
endring: pkt. 3 i forhold til seniorpolitikk fjernes fra planen. 
 
 
 
 
 
Møtet slutt kl. 15.30 
 
Eli Bakke, sekretær 
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SAKSLISTE OG SAKSPAPIRER 
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Molde 6.10.2017 
 
Styrerepresentantene v/Tøndergård skole og ressurssenter 
 
 

SAKSLISTE OG SAKSPAPIRER TIL STYREMØTE  

 
Styret for Tøndergård skole og ressurssenter innkalles til møte. 
Saksliste og sakspapirer til møtet følger vedlagt. 
Møtet avholdes: 
- Dato: fredag 06.10.2016 
- Tid: kl. 13.00    
- Sted: Skolens kantine 
 
Saksliste: 
 

SAK 33/17 Referatsaker ...................................................................................... 3 
SAK 34/17 Gruppedeling på skolen skoleåret 2017/2018 ................................... 4 

SAK 35/17 Gruppedeling på internatet 2017/2018 .............................................. 7 
SAK 36/17 Rapport fra ansettelsesutvalget. ........................................................ 9 
SAK 37/17 Pedagogisk årsrapport for skoleåret 2016/2017 .............................. 11 

SAK 38/17 Kostnader i forbindelse med del 3 av prosjekt varme- og 
ventilasjonsanlegg. ............................................................................................ 12 

SAK 39/17 Universelt utformet aktivitetsplass ................................................... 14 

SAK 40/17 Kommentarer til driftsbudsjett for 2017 ............................................ 16 

SAK 41/17 KLP egenkapitaltilskudd .................................................................. 18 
SAK 42/17  Nytt Erasmus+ prosjekt. ................................................................. 19 

SAK 43/17 Tøndergård skole og ressurssenter -Selskapsform ......................... 20 
SAK 44/17 Permisjonsreglement ....................................................................... 22 
SAK 45/17 Lønnsstrategisk plan for Tøndergård skole og ressurssenter. ......... 23 

 
 
Vennligst gi beskjed til skolen, telefon 71 19 56 60 dersom du eller 
vararepresentanten ikke kan møte. 
Innkalling blir sendt vararepresentantene til orientering. 
 
 
 
 
Rolf Harald Blomvik (sign.)                                                               Eli Bakke 
Leder                                                                                                 Sekretær 
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Molde 6.10.2017 

Styret for Tøndergård skole og ressurssenter 
 

SAK 33/17 Referatsaker 

Jnr. Arkivnr Dato Inngående fra Saksinnhold  

401 ventilasjon 16.06.2017 Urd Klima Oppdal AS Retur underskrevet kontrakt 

407 271 16.06.2017 Fylkesmannen i M&R Endelig tilsynsrapport / frist for retting 

411 ventilasjon 19.06.2017 Xpro v/Helge Rønning Referat byggemøte 1 

413 ventilasjon 21.06.2017 Karl Idar Gjestad Revidert regning for vegg flyttet i sløydsal 

418 298 21.06.2017 Roar Bye, Molde kommune Framdrift innkjøpsavtale 

424 ballbinge 23.06.2017 M&R fylkeskommune Tilsagn om spillemidler ballbingen 

506 ventilasjon 09.08.2017 Xpro v/Helge Rønning Referat 3 byggemøte 

507 ventilasjon 09.08.2017 Xpro v/Helge Rønning Referat 4 byggemøte 

515 lån perm 09.08.2017 Kommunalbanken Norge Setter ned renta på 0,15 prosentpoeng 

521 a.avt. 01 09.08.2017 Molde kommune Ehandelsavtale ROR-innkjøp 

536 ventilasjon 21.08.2017 Molde kommune Midlertidig brukstillatelse 

558 ventilasjon 04.09.2017 Xpro v/Helge Rønning SHA Plan nytt ventilasjonsanlegg 

570 økonomi 15.09.2017 Terje Tveeikrem Sæter Utsatt fakt. av tjenester fra Molde kommune 

     

Jnr. Arkivnr Dato Utgående til Saksinnhold  

242 Plan/bygg 26.06.2017 Plan- og byggenemnda Referat fra møte i plan- og byggenemnda  

255 663 16.08.2017 Elever og foresatte Velkommen til nytt skoleår 

257 Eierkomm. 23.08.2017 Ordf./rådmenn eierkommuner Innkalling til eierskapsmøte 27.06.2017 

258 Eierkomm. 23.08.2017 Ordf./rådmenn eierkommuner Referat fra eierskapsmøtet 27.06.2017 

259 663 23.08.2017 Foresatte vgs Informasjon om søknad til Lånekassa 

263 Erasmus+ 15.09.2017 SIU Underskrevet kontrakt Erasmus+ 

 
 
 
 
INNSTILLING: 
Styret for Tøndergård skole og ressurssenter tar referatsakene til orientering. 
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Molde 6.10.2017 
 

 
 
Styret for Tøndergård skole og ressurssenter 
 

SAK 34/17 Gruppedeling på skolen skoleåret 2017/2018 

 

I Opplæringsloven § 8-2. Organisering av elevane i klassar eller basisgrupper heter 

det: 

 I opplæringa skal elevane delast i klassar eller basisgrupper som skal vareta deira 

 behov for sosialt tilhør. For delar av opplæringa kan elevane delast i andre 

 grupper etter behov. Til vanleg skal organiseringa ikkje skje etter fagleg nivå, 

 kjønn eller etnisk tilhør. Klassane, basisgruppene og gruppene må ikkje vere 

 større enn det som er pedagogisk og tryggleiksmessig forsvarleg. 

 Klassen eller basisgruppa skal ha ein eller fleire lærarar (kontaktlærarar) som har 

 særleg ansvar for dei praktiske, administrative og sosialpedagogiske gjeremåla 

 som gjeld klassen eller basisgruppa og dei elevane som er der, mellom anna 

 kontakten med heimen. 

Ved organisering av grupper og ved valg av kontaktlærere for skoleåret 2017/2018 er 

det tatt hensyn til overnevnte lov. Elevene er delt inn i grupper på mellom 7 og 12 

elever. Det er et viktig mål at elevene skal oppleve sosial tilhørighet og fellesskap i 

sin gruppe. 

 
Elevtallet for skoleåret 2017-2018 
 
Grunnskoleelever: 
 14 elever barnetrinnet (1 – 7). 

24 elever ungdomstrinnet (8 – 10). 
Effektive elevplasser er 37,6 
  
Videregående elever: 
 20 elever  
Effektive elevplasser 19 
58 elever får sin opplæring ved Tøndergård skole skoleåret 2017/18 
Elevene er organisert i forholdsvis store skolegrupper. Av praktiske årsaker har vi 
ikke elever i F gruppa dette skoleåret. 
 
Gruppedeling – grunnskole / videregående skole: 
 
Gruppe A (10 elever): 
 2 elever 8 skoleår 
 4 elever 9. skoleår Kontaktlærerressurs fordelt på 3 lærere 
 2 elever 10. skoleår  
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 1 elev  1 år vg.skole  
 1.elev.  2 år vg.skole 
 
Gruppe B (10 elever):  
 1 elev  6. skoleår 
 1 elev  7. skoleår Kontaktlærerressurs fordelt på 3 lærere 
 6 elever 8. skoleår 
 2 elever 9. skoleår 
  
  
Gruppe C/D (12 elever) 
 1 elev   1. skoleår 
           1 elev   2. skoleår Kontaktlærerressurs fordelt på 4 lærere 

1 elev   4 skoleår 
1 elev   5. skoleår  

 2 elever  7. skoleår 
  

2 elev er 8.skoleår 
1 elev  9.skoleår 
1 elev          10. skoleår 
1 elev  1.år vg. 
1 elev  4. år vg. 

 
Gruppe E (10 elever) 
           3 elever 1. år vg. 
 2 elever 2.år vg.  Kontaktlærerressurs fordelt på 3 lærere 
 1 elev  3. år vg. 
 3 elever 4. år vg.    
 1 elev  5 år vg.   
 
Gruppe F (ingen elever dette skoleåret)  
  
 

Gruppe G: (7 elever) 

1 elev  4 skoleår 
2 elever 5.skoleår 
1 elev  6.skoleår 
2 elever 7. skoleår Kontaktlærerressurs fordelt på 3 lærere  
1 elev  10.skoleår  

   
 
Gruppe H (9 elever):  
 3 elever        10 skoleår   
 2 elever   1. år vg    Kontaktlærerressurs fordelt på 4 lærere 
 3 elev  3. år vg 
 1 elev   4. år vg 
Elevene gis tilpasset opplæring på bakgrunn av fag og timefordeling i læreplanen. 
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Fordeling av kontaktlærerressurs er i samråd med styresak 26/17 Lokal særavtale for 

kontaktlærerfunksjon ved Tøndergård skole og ressurssenter.  

 

Alle elever, både i grunnskole og videregående, får opplæring ut fra individuelle 

opplæringsplaner satt opp i samarbeid mellom skolen, foresatte og evt. annet 

fagpersonell som arbeider i forhold til eleven. 

 

Vi bruker mye tid på å sette sammen grupper som fungerer mest mulig homogent 

med tanke på sosial fungering. Av den grunn er det grupper der grunnskoleelever og 

videregående elever går sammen. 

Målet er at hver elev skal få optimale læringsbetingelser ut fra sine evner og 

forutsetninger, og at de skal oppleve inkludering og sosialt fellesskap. 

 

”SFO”- tilsyn 

5 elever har tilsynsordning. 

Tilbudet blir organisert fra kl.7.00 -08.30 (for en elev) og fra 14.00 – 15.30, 5 dager i 

uken. (En elev har tilsynsordning til kl. 20.00 to dager i uken) 

Flere elever har behov for følgeperson til og fra skolen. 

 

Personale 

23 lærere/spesialpedagoger; 19,97 stillinger 

Rektor og 2 undervisningsinspektører i til sammen 240 % stilling. Rektor har 20 % av 

stillingen sin som sekretær for styret og representantskapet, inspektør1 har 20 % av 

stillingen sin knyttet opp mot internatet, mens inspektør 2 har ca. 20 % av stillingen 

som sosiallærer.) 

46 assistenter: 30,63 stillinger – tilsatt på ekstraressurser på enkeltelever. Mange av 

assistentene har deler av stillingen sin lagt til internatene, til SFO/tilsynsordning eller 

er følgepersoner i forhold til skyssordning 

1 fysioterapeut i 50 % stilling. 

1 ergoterapeut i 20 % stilling 

1 sekretær/økonomimedarbeider i 100 % stilling 

IKT-ansvarlig i 50% stilling 

3 renholdere i til sammen 112 % stilling  

Vaktmester i 100 % stilling. I tillegg vaktmester i 100 % stilling i høstsemesteret 

gjennom i samarbeid med NAV 

 

INNSTILLING: 

Styret godkjenner gruppedelingene på skolen for skoleåret 2017 /2018 som skissert i 

saksutredningen. 
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Molde 6.10.2017 
 
Styret for Tøndergård skole og ressurssenter 

 

 

SAK 35/17 Gruppedeling på internatet 2017/2018 

Tøndergård skole og ressurssenter disponerer nå totalt 24 internatplasser. 20 plasser 
på de tre internatbyggene, 4 plasser på hybelbygget.  
Skoleåret 2017/2018 har skolen 12 internatelever, 11 gutter og 1 jente. Internat 1 er 
også dette skoleåret i bruk som undervisningslokale, mens internat 2 og 3, samt 
hybelhuset er i bruk som internat. På grunn av få elever er det ledig kapasitet på 
internatbyggene 
 
Elevfordeling på internatet: 

Internat 2  4 elever  
Internat 3  5 elever 
Hybelhuset  3 elever 
Sum   12 elever  

 
Internat 2:   3 grunnskoleelever 
    1 elev i videregående skole  
 
Internat 3:   1 grunnskoleelev  

4 elever i videregående skole  
 

Hybelhus   1 grunnskoleelev 
    2 elever i videregående skole 

 
Møre og Romsdal Fylkeskommune kjøper 6 internatplasser.  
 
Internatbemanning skoleåret 2017/2018: 
 
Internatleder:        50 % stilling 
 
   
Internat 2: Miljøterapeuter/ miljøarbeider:   
  Faste stillinger og engasjementstillinger:  
  Til sammen       385 % stilling 
 
 
Internat 3: Miljøterapeuter/ miljøarbeider:   
  Faste stillinger og engasjementstillinger:  
  Til sammen       446 % stilling 
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Hybelhuset: Miljøterapeuter / miljøarbeidere 
  Til sammen      325 % stilling 
 
Totalt antall stillinger: 1156 % i tillegg til internatlederstilling og 47,4% stilling som 
renholder. 
 
 
Vi har dette året en elev ved internatene som er elev en annen videregående skole. 
 
 
 
INNSTILLING: 
Styret godkjenner gruppedeling på internatet for skoleåret 2017/2018 som skissert i 
saksutredningen. 
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Molde 6.10.2017 
 
Styret for Tøndergård skole og ressurssenter 
 

SAK 36/17 Rapport fra ansettelsesutvalget.  

Personalsituasjonen ved skolestart skoleåret 2017/2018 
 
Representantskapet for Tøndergård skole og ressurssenter har i møte 03.06.05, sak 
12/05, Avtale om ansettelsesutvalg ved Tøndergård skole, vedtatt at det skal være 
eget ansettelsesutvalg ved skolen. 
 
Ansettelsesutvalget har hatt slik sammensetning: 
 
Leder:  rektor         Eli Bakke 
Tilsettinger i skole: Undervisningsinspektør   Nora Jørgensen 
Tilsetting lærere: Tillitsvalgt Utdanningsforbundet:  Cathrine Horsgård 
Tilsetting renholder/assistenter: Tillitsvalgt Fagforbundet: Tommy Lund 
 
Våren 2017 behandlet skolen følgende saker: 

Lærertilsettinger 

Skolen fikk inn 11 søkere til 2 faste stillinger og 3 årsvikariat/årsengasjement som 
spesialpedagog. 
Skoleåret 2016 – 2017 hadde skolen ledig 3 vikariat som spesialpedagog. Alle de tre 
som ble tilsatt søkte om videre arbeid ved skolen, og var blant de 11 søkerne. 
 
En av de ansatte som var ute i permisjon skoleåret 2017-18 sa opp stillingen sin i 
løpet av vårsemesteret, 2 andre har gått av med delvis AFP I tillegg har 2 lærere fått 
innvilget permisjon dette skoleåret.. Skolen hadde dermed  2 faste stillinger, 2 vikariat 
og 1 engasjementstilling ubesatt fra skolestart 2017/2018 
  
Søker nr. 3 og 5 fikk tilbud om fast stilling 
 
Søker nr. 3 er utdannet førskolelærer med videreutdanning i småskolepedagogikk, 
prosjektledelse, masteremne i skoleledelse m.m. Læreren har hatt ansvar for 
spesialundervisning ved kombinert barne- og ungdomsskole og sittet i kommunalt 
ressursteam i forbindelse med spesialundervisning. Hun var ansatt i et vikariat ved 
Tøndergård skole og ressurssenter fra skoleåret 2015-2016, og har utført et arbeid 
skolen er godt fornøyd med. 
 
Søker nr. 5 er utdannet logoped, med videreutdanning i tegnspråk og 
småskolepedagogikk. Hun har lang arbeidserfaring både fra barnehage og fra skole 
der hun har arbeidet med elever med spesielle behov. Hun har også i flere års 
erfaring som spesialpedagog for hørselshemmede barn. Hun var ansatt i et vikariat 
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ved skolen skoleåret 2016/2017, og har utført en god jobb. Logopedi er en 
kompetanse skolen har behov for. 
 
Søker nr. 2, 4 og 7 fikk tilbud om arbeid skoleåret 2017/2018 
 
Søker nr. 2. har førskolelærerutdanning som grunnutdanning. Hun har 60 
studiepoeng videreutdanning i spesialpedagogikk. Hun har praksiserfaring som 
pedagogisk leder i barnehage, samt 1 års praksis fra arbeid ved Tøndergård skole og 
ressurssenter, skoleåret 2016-2017. Skolen er godt fornøye med det arbeide som ble 
utført dette året. 
 
Søker nr. 4 har fagutdanning med PPU som tilleggsutdanning. Hun har master i 
spesialpedagogikk med fordypning i psykososiale vansker. En kompetanse skolen 
har behov for. Hun har vært ansatt ved skolen som assistent før fullført PPU og 
spesialpedagogisk utdanning, og er slik en person vi kjenner som en dyktig 
medarbeider. 
 
Søker nr. 7 er allmennlærer, med videreutdanning i sosialpedagogikk, 
spesialpedagogikk og matematikk. Hun fullførte master i erfaringsbasert logopedi 
høsten 2017. Vedkommende har lang praksiserfaring fra grunnskolen. 
 
Assistenter / fagarbeidere. 
Søknad på ressurser til assistent vurderes fra år til år, og innvilges for et skoleår i 
gangen. På grunn av tilnærmet samme ressursbehovet som for skoleåret 2016/2017 
ble det liten endring i personalgruppen. Skolen hadde ledig 4 stillinger for skoleåret 
2017/2018. På grunn av elevsammensetningen er det viktig med menn i en del av 
disse stillingene. 3 menn og en kvinne fikk tilbud om et års engasjementstilling. 
 
Renholder: 
Skolen fikk inn 4 søknader til 45% stilling som renholder. Ingen av søkerne hadde 
fagbrev. 
Søker nr. 2 fikk tilbud om stillingen. Hun har praksiserfaring fra tilsvarende arbeid og 
gode norskkunnskaper. 
 
Alle ansatte ble innkalt til intervju. Det ble innhentet referanser før tilsetting. 
 
INNSTILLING: 
Styret tar saksutredningen til orientering 
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Molde 6.10.2017 
 
 
 
Styret for Tøndergård skole og ressurssenter 
 
 

SAK 37/17 Pedagogisk årsrapport for skoleåret 2016/2017 

 
 
I samråd med revisor er det bestemt at årsmeldingen for Tøndergård skole og 
ressurssenter blir skrevet for hvert kalenderår, og at denne blir lagt fram for styret i 
forbindelse med regnskapsavslutning, første gang i 2016. Årsmeldingen skal i 
hovedsak inneholde meldinger vedrørende skolens økonomi. 
 
Styret for Tøndergård skole og ressurssenter har i tillegg bedt om at det utarbeides 
en pedagogisk årsrapport som omhandler skoleåret, slik skolens tidligere årsmelding 
gjorde. 
 

 Pedagogisk årsrapport for skoleåret 2016/2017 følger vedlagt. 
 
 
 
INNSTILLING: 
Styret for Tøndergård skole og ressurssenter tar pedagogisk årsrapport for skoleåret 

2016/2017 til orientering 
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Molde 6.10.2017 
 

 
 

Styret for Tøndergård skole og ressurssenter 
 

 
 

SAK 38/17 Kostnader i forbindelse med del 3 av prosjekt varme- og 
ventilasjonsanlegg.  

Skolens østfløy fikk nytt varme og ventilasjonsanlegg sommeren 2014. Sommeren 
2016 ble skolens nordfløy tilsvarende oppgradert. (styresak 44/16), mens siste del av 
prosjektet ble ferdigstilt sommeren 2017. Med dette har nå hele skolebygningen fått 
nytt varme og ventilasjonsanlegg. I tillegg er det utført betydelige 
rehabiliteringsarbeider i form av maling, gulvlegging, utskifting av vinduer og 
etterisolering. 
 
Arbeidet som ble utført sommeren 2017 var: 

• Installering av nytt varme- og ventilasjonsanlegg i sør-vest fløyen,  

• Etterisolering av sør- og østvegg 

• Utskifting av vinduer, sør- og østvegg 

• Utskifting av dører 

• Malingsarbeid 

• Nytt gulvbelegg  

• Rehabilitering av elevtoalett 

• Rehabilitering av sløydavdeling 

• Ny nødutgang i 1.etg. på sørsiden av skolebygget 
 
  
Siden dette arbeidet var vesentlig mer omfattende enn arbeidet utført sommeren 
2015 og 2016 var det nødvendig at arbeidet startet i mai 2017, for å sikre 
ferdigstillelse til skolestart. Gymsalen ble brukt som lagerplass, og elever med 
klasserom i sørvestfløyen tok midlertidig i bruk andre lokaler. Ballbingen og 
gapahuken med grue, ble brukt som alternativ opplæringsarena til gymsal og rom til 
Mat og Helse. Dette fungerte etter forholdene godt. 
 
Rehabiliteringen var på forhånd kostnadsberegnet til kr. 7,9 mill. kr.  
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Budsjett (vedtatt av styret i sak 6/17):  
 
Avsatte midler på disposisjonsfond 25699003   1.381.444,- 
Midler overført fra udisp.disposisjonsfond:   6.537.806,- 
Totalt kr.        7.919.250,- 
 
 
Regnskap så langt: 

 

Budsjett Utført Antatt 

O.A.Sanne 906 000 997 821 997 821 

URD Klima 807 000 746 431 850 000 

iElektro 950 000 883 770 950 000 

Fugelsens Bygg 2 051 000 1 594 168 1 600 000 

Mosberg 725 000 433 514 433 514 

Div. bygg 290 000 282 036 290 000 

Generelt 600 000 325 326 450 000 

Spesielt 50 000 36 161 50 000 

Uforutsett 0 0 100 000 

SUM, eks.mva 6 379 000 5 299 226 5 721 335 

SUM, inkl.mva 7 973 750 6 624 033 7 151 669 
 

 

 

Regnskapet viser at prosjektet så langt ser ut til å bli rimeligere enn kalkulert før 
prosjektstart. Snekkerarbeidet vil imidlertid ikke bli ferdig før i uke 41. Det mangler 
derfor fortsatt fakturaer, kalkulert til mellom 250.000 og 300.000 kr.  
Endelig regnskap vil bli lagt fram for styret og representantskapet når prosjektet er 
ferdigstilt. 
 
 
INNSTILLING: 

 
Styret tar orienteringen vedrørende kostnader for prosjektet rehabilitering av sør-vest 
fløyen til orientering. 
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Molde 6.10.2017 
 
 
 

Styret for Tøndergård skole og ressurssenter 
 

 

SAK 39/17 Universelt utformet aktivitetsplass 

 
I styresak 66/15 ble det satt av kr. 450.000,- til universelt utformet aktivitetsplass. I 
tillegg fikk skolen tildelt kr. 25.000,-  fra Gjensidige i forbindelse med Dugnadsløftet 
2015. Vi fikk også inn vel kr. 54.000,- i forbindelse med julemessen som skolens 
samarbeidsutvalg tok initiativ til i 2015.  
Totalt avsatte midler til aktivitetsplass var kr. 529.000,-  
 
Prosjektet ble utlyst på Doffin våren 2016. Skolen mottok tilbud fra 3 leverandører. Et 
av tilbudene ble forkastet på grunn av mangler i henhold til regelverket. Kostnadene i 
de to andre tilbudene lå så langt over avsatte midler, at det på møte i plan- og 
byggenemda 14.06.16 ble bestemt at konkurransen skulle avlyses (fra ca. kr.1,2 mill. 
til kr.1,56 mill. Priser eks. mva.)  
Det ble videre bestemt at vi i første runde skulle konsentrere oss om å få 
grunnarbeidet ferdig. Med tanke på elevenes sikkerhet hadde vi et mål om at 
arbeidet skulle gjøres i elevenes sommerferie. 
Det ble sendt ut forespørsel om pristilbud til lokale entreprenører. Arbeidet ble utført i 
henhold til planen sommeren 2016. Kostnader for denne delen av prosjektet ble på 
kr. 165.000,- 
 
I styresak 45/16 ble det vedtatt at: 
Arbeidet med universelt utformet aktivitetsplass utlyses på Doffin i løpet av 2016. 
Arbeidet finansieres av avsatte midler og av fondsmidler. Det settes et øvre tak på 
bruk av fondsmidler til maks. kr. 500.000,- 
Endelig finansieringsplan legges fram for styret i forbindelse med 
regnskapsavslutning 2016. 
 
Skolen mottok kun et pristilbud på utarbeiding av aktivitetsplass etter utlysning på 
Doffin. Tilbudet var fra Anleggsgartner Jonassen AS, Molde, og var kostnadsregnet til 
kr 638.900,-, samt rigg av utstyr, kostnadsberegnet til kr. 5000,- (inkl. mva). 
 
Med utgangspunkt i tilbudet ble følgende finansieringsplan lagt fram for styret i sak 
7/17, 7.04.2017: 
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Finansieringsplan: 
Avsatte midler på disp. fond 25699024 Universelt utformet aktivitetsplass:  284.980,- 
Bundne driftsfond (midler fra dugnadsløftet Gjensidige og inntekter fra skolens julemesse)  79.986,- 
 

Overføring fra udisp. disposisjonsfond      325.000 

Totalt            689.966,-
  
 
Styret fattet i den forbindelse følgende vedtak: 
Universelt utformet aktivitetsplass ferdigstilles sommeren 2017.  
Kr 325.000,- overføres fra udisponert disposisjonsforn til disposisjonsfond 256899024 
for å finansiere aktivitetsplassen. 
 
Kostnader for prosjektet så langt: 

Dato Oppdrag Inkl. mva Uten mva.

31.07.2017 Anleggspartner Ingvar Jonassen 381 500,00           305 200,00           

22.09.2017 Anleggspartner Ingvar Jonassen 437 437,50           349 950,00           

818 937,50           655 150,00           

 
 På grunn av ekstra kostnader med asfaltering av tilkomstvei til aktivitetsplassen, 
samt oppsetting av gjerde på sørsiden av plassen, ekstra klatrestativ, samt endringer 
av type klatrestativ fra opprinnelig plan og montering av benk og bord, vil totalprisen 
bli høyere enn vedtatt finansieringsplan. Totale kostnader vil bli ca. 750.000, eks 
mva. Arbeidet vil først ferdigstilles i løpet av oktober 2017. 
 
Endelig regnskap legges fram for styret når aktivitetsplassen er ferdigstilt. 
 
INNSTILLING: Styret tar saken til orientering 
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Molde 6.10.2017 
 
 
 

Styret for Tøndergård skole og ressurssenter 
 

 

SAK 40/17 Kommentarer til driftsbudsjett for 2017 

 
 
Driftsinntekter ved Tøndergård skole baserer seg på inntekter fra salg av elevplasser 
ved skole og internat. Ved oppsett av budsjett kjenner vi elevtallet for vårsemesteret, 
mens budsjettering av inntekter for høstsemesteret baserer seg et anslag over elever 
vi antar vil fortsette også skoleåret etter, og antall besøk og forespørsler som har 
vært vedrørende ønske om skoleplass for neste skoleår. Er det stort sprik i antall 
elever ved skolestart, sammenlignet med det reelle tallet ved oppstart, må vi foreta 
en budsjettjustering i løpet av høstsemesteret 
 
For skoleåret 2017/2018 er det en liten økning i antall grunnskoleelever fra 38 (36,2 
hele plasser) i vårsemesteret til 38 (37,6) i høstsemesteret. Dette på grunn av færre 
elever med deltidsplass.  Vi har en liten økning i antall videregående elever fra 19 
(18,1) hele plasser) i vårsemesteret til 20 (19 elevplasser) i høstsemesteret. 
Det er en nedgang i tallet på internatelever, fra 13 elever i vårsemesteret til 12 elever 
i høstsemesteret.  
 
I budsjettarbeidet for 2017 la vi følgende tall til grunn i beregning av inntekter for 
høsten 2017: 
 
Eierkommunene abonnerer på til sammen 16 skoleplasser.  
I tillegg beregnet vi salg av 16 ekstra elevplasser. Vi har solgt 19,6 
3,6 plasser mer enn budsjettert. 
 
Vi budsjetterte med salg av 4 elevplasser til gjesteelever. Vi har solgt 5. 
 I forhold til salg av plasser til fylkeskommunen ble det budsjettert med salg av 19 
plasser. Møre og Romsdal fylkeskommunen kjøper plass til 20 elever, derav 2 
deltidselever. Salg av 19 plasser stemmer derfor.  
 
Totalt har vi solgt 4,6 skoleplasser mer enn vi la opp til i budsjett for 2017. For 
høstsemesteret utgjør dette kr 864.417,- i merinntekt 
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I forhold til salg av internatplasser beregnet vi salg av 14 elevplasser for 
høstsemesteret 2017. Her har vi solgt 12 plasser. Dette utgjør kr. 380.000,- i 
mindreinntekter for høstsemesteret 2017.  
 
Lærertettheten er på 19,97 stillinger mot 20,35 stilling i 2016/2017 
Personaltettheten på internatet er på 11,56 årsverk (inkludert ekstraressurser), mot 
totalt 12,35 årsverk i 2016/2017 
 
Tallene viser at med 4,6 flere elevplasser på skole og 2 færre elevplasser på 
internatet enn budsjettert for 2017 har vi kr 484.417,- i merinntekt totalt.  
 
Skolen har fram til 2017 fått refundert utgifter fra Molde kommune med ca. 800.000,- 
kr pr år. I brev datert fikk vi beskjed om at denne ordningen opphører fra 2017. Vi får 
imidlertid beholde all merverdi fra driftsutgifter fra samme tidspunkt. Dette vil utgjøre 
ca. 400.000 kr. Dette tatt i betraktning, vil det bli små endringer på budsjett for 2017.  
 
Ved tilsettinger før nytt skoleår tar vi utgangspunkt i antall elever. Mindre/mer 
inntekter blir derfor justert i forhold til lønnsutgifter.  
Med et så lite utslag på opprinnelig budsjett, legges det ikke fram revidert 
driftsbudsjett for 2017. 
 
Regnskap pr. 31.08.2017 viser et regnskapsmessig mindreforbruk på kr. 3.305.758,- 
mot et mindreforbruk på kr 2.786.727,- pr 31.08.15.  
Regnskapet er ikke periodisert. Salg av elevplasser blir fakturert en gang pr. 
semester, og inntekter høstsemesteret 2017 vil derfor ikke bli regnskapsført før i siste 
kvartal 2017.  
 
Framtidige utfordringer 
Mye har blitt gjort med tanke på utbedringer av bygningsmassen siste årene, og vi er 
nå i gang med utvendig maling og rehabiliteringsarbeider av sprekker i utvendige 
murer Her gjenstår det imidlertid en god del, og for å få fortgang i dette arbeidet bør 
det vurderes om midler fra drift kan overføres investering med tanke på innleie av 
arbeidskraft.  
 
Molde kommune har så langt utført en rekke oppgaver for skolen uten å ta seg betalt 
for dette. Det dreier seg i hovedsak om lønnskjøring, arbeid i forbindelse med 
regnskap, og tjenester utført av ROR-IKT etc. 
Tøndergård skole og ressurssenter har mottatt skriv fra økonomiavdelingen i Molde 
kommune om at dette er en praksis som vil bli endret fra 2018, og at vi da må betale 
for disse tjenesten. Det er enda ikke klart hvilke merkostnader dette vil utgjøre for 
skolen. 
 
I forhold til samarbeid med fylkeskommunen er videre samarbeidsavtale enda ikke 
signert. Et vedtak i utdanningsutvalget tyder imidlertid på at inneværende avtale vil bli 
videreført.  
 
INNSTILLING: 

På grunn av små endringer i totale driftsinntekter/ driftsutgifter legges det ikke 
fram revidert budsjett for 2017. 
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Molde 6.10.2017 
 

Styret for Tøndergård skole og ressurssenter 

 

 
 
 

SAK 41/17 KLP egenkapitaltilskudd 

 

Skolen mottok krav om egenkapitaltilskudd til KLP 16.06.2017, med betalingsfrist 

16.07.2017. 

 

Totale kostnader til egenkapitaltilskudd for 2017 er kr 150.984,- 

 

Beløpet dekkes fra midler avsatt på investeringsbudsjett for 2017. 

 

 
 

INNSTILLING: 
 
 Kr 150.984,- innbetales KLP i egenkapitaltilskudd for 2017. Beløpet belastes 
 midler avsatt på investeringsbudsjett for 2017. 
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Molde 6.10.2017 
 

Styret for Tøndergård skole og ressurssenter 

 

SAK 42/17 Nytt Erasmus+ prosjekt. 

 
Skolen har tidligere år deltatt i en rekke internasjonale prosjekt, både Comenius og 

Erasmus+ prosjekt. Vi har nå fått innvilget søknad om vårt tredje Erasmus+ prosjekt, 

der elever får muligheter til å besøke andre Europeiske land. Prosjektet vil strekke 

seg over to år, og har temaet «Future for the planet, future for us. 

Kypros, Polen, Romania, Sverige, Tsjekkia og Tyskland, vil sammen med Norge 

være med i dette prosjektet. 

Hovedtemaet vil være miljøvern. Temaet vil bli tilpasset den enkelte elevs 

funksjonsnivå, og målområder innen temaet vil bli arbeidet med i ulike fag som 

Naturfag, Norsk, Samfunnsfag, Mat og Helse, Kunst og Håndverk og Engelsk, og vil 

bli synliggjort i elevens IOP. 

Det er planlagt et par utvekslingsbesøk i semesteret. Målet er at hele skolen skal bli 

delaktig i prosjektet. Selv om kun noen av elevene får delta i reisevirksomheten, 

håper vi dette kan bli et prosjekt som kan motivere og engasjere, og føre til større 

forståelse, interesse og bevisstgjøring ikke bare rundt temaet natur- og miljøvern, 

men også for fag som engelsk (behov for å lære fremmedspråk) og geografi. 

Prosjektet starter med en samling i Sverige i uke 42 der detaljplanlegging av 

prosjektet vil bli gjort. Deretter vil første reise med elever bli til Tsjekkia i perioden 12. 

til 17. november 2017. Det er planlagt at 6-7 av elevene vil være med på denne 

turen. 

 
Skolens forslag til logo for prosjektet. Det blir spennende å se om vi vinner! 

 

INNSTILLING: Styret tar saken til orientering. 
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Molde 6.10.2017 

 
 

 
 

Styret for Tøndergård skole og ressurssenter 

 

SAK 43/17 Tøndergård skole og ressurssenter. Selskapsform 

 
 
Saken ble behandlet i styret første gang i sak 29/17 

Følgende framtidsplan i forhold til utarbeiding av revidert samarbeidsavtale ble 

enstemmig vedtatt:  

• Det innkalles til eierskapsmøte i uke 26, 2017 

• August-september: Møter i arbeidsutvalget 

• Studietur med innhenting av erfaringer med ulike modeller i løpet av august 

2017 

• Forslag til midlertidig samarbeidsavtale legges fram for styret i løpet av 

september 2017.  

• Oktober / november 2017: Godkjenning av midlertidig avtale i de ulike 

kommunene 

 

Det ble avholdt eierskapsmøte 27.06.2017. Alle eierkommunene var representert på 

møtet, med unntak av kommunene Aukra og Rauma. 

På møtet ble det gitt en orientering om revisors krav vedrørende vedtektene for 

Tøndergård skole og ressurssenter, med beskjed om at dette ordnes innen utgangen 

av 2017. 

I en gjennomgang av historikken ble det fortalt at skolen er et interkommunalt 

samarbeid som ble etablert tilbake på 1970-tallet. På det tidspunktet fantes det ingen 

kommunelov som regulerte ulike samarbeid mellom kommuner. Det ble i forbindelse 

med etableringen utarbeidet en samarbeidsavtale som ble godkjent i 

kommunestyrene i skolens eierkommuner. Denne avtalen har blitt revidert, sist i 

2008.  

Gjeldende samarbeidsavtale bruker blant annet begrepet vertskommune, som i 

ettertid har blitt et begrep i kommuneloven, og skolen er beskrevet som et 

organisasjonsledd under Molde kommune i Brønnøysundregistrene. Dette skulle tyde 

på at skolen er ment å være organisert etter det som nå beskrives som 

vertskommunemodellen i kommuneloven § 28.  
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I samarbeidsavtalen står det imidlertid at skolen er organisert som et interkommunalt 

samarbeid etter kommunelovens §27. Skolen har eget styre og representantskap der 

alle deltagerkommunene er representert.  

Praksis har vært at skolen opptrer som et IKS med eget budsjett og regnskap, eget 

personalansvar, og med et styre og et representantskap. 

  

Dette gir en del utfordringer som ifølge revisor har to mulige løsninger, og som må 

avklares og rettes opp innen utgangen av 2017.: 

 

1. Tøndergård skole blir registrert som egen juridisk enhet 

 

2. Tøndergård skole endrer ikke status i Brønnøysundregisteret. Budsjett og 

regnskap godkjennes av Molde kommune. Tøndergård registreres etter 

vertskommunemodellen i kommuneloven §28 

 

Rådmann i Molde kommune, Arne Sverre Dahl, mente at siden alle interkommunale 

samarbeid skal reforhandles innen 1.01.2020. bør gjeldende samarbeidsavtale 

videreføres slik den er nå, fram til kommunereformen. Skolens budsjett og regnskap 

kan godkjennes av Molde kommune i 2018 og 2019. Han mente videre at det er 

viktig at arbeidet med en framtidig ny samarbeidsavtale starter i løpet av 2018, slik at 

kommunestyrene i den enkelte eierkommune får god til å arbeide med saken. 

 

Forslaget fikk støtte fra flere av representantene. En bør gjøre det enklest mulig fram 

til 2020. Prosessen med revidering av samarbeidsavtalen bør imidlertid starte slik at 

denne er klar til 1.1.2020 

 

 

Konklusjonen på møtet var at Molde kommune godkjenner Tøndergård skole og 

ressurssenters budsjett og regnskap for 2018 og 2019. Molde kommune sammen 

med Tøndergård skole utarbeider nødvendige formelle tilpasninger som kan 

godkjennes av revisor. Det ble også bestemt at det utarbeides et fagnotat innen 2018 

der de ulike alternativene i forhold til interkommunalt samarbeid blir skissert 

 

 

 

INNSTILLING: 

Styret tar saken til orientering 
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Molde 6.10.2017 
 
 

 
 

Styret for Tøndergård skole og ressurssenter 

 

SAK 44/17 Permisjonsreglement 

 

I forslag til personalreglement for Tøndergård skole og ressurssenter har vi tatt 

utgangspunkt i Permisjonsreglementet for Molde kommune for 2017-2022 vedtatt av 

Administrasjonsutvalget 7.02.2017. 

Permisjonsreglementet følger vedlagt. 

 

 
 
 
 
INNSTILLING: 
Permisjonsreglementet for Tøndergård skole og ressurssenter godkjennes. 
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Molde 6.10.2017 
 
 

 
 

Styret for Tøndergård skole og ressurssenter 

 

SAK 45/17 Lønnsstrategisk plan for Tøndergård skole og ressurssenter. 

 
I forslag til lønnsstrategisk plan for Tøndergård skole og ressurssenter har vi tatt 
utgangspunkt i Lønnstrategisk plan for Molde kommune 2016-2022, vedtatt i Molde 
kommunestyre 19.05.2016 
 
Forslag til plan er sendt ut til høring blant ansatte og den er behandlet i møte med 
organisasjonene. 
 
Forslag til plan følger vedlagt saken. 
 
 
 
INNSTILLING: 
Lønnstrategisk plan for Tøndergård skole og ressurssenter godkjennes. 
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TØNDERGÅRD SKOLE OG RESSURSSENTER 
Brukerundersøkelse skoleåret 2016-17 

Til foreldre/ foresatte 

Nedenfor har vi satt opp en del spørsmål om kvalitet som vi ber deg svare på. Du skal foreta 
en rangering fra 1 ( svært dårlig kvalitet) til 6 ( svært god kvalitet). Sett kryss i den ruta du 
mener stemmer best med din oppfatning. 

Resultat fyr hrukerne 

Hvor fornøyd/ misfornøyd er du med: Misfornøyd Fornøyd Vet ikke 
1 Ditt barns utbytte av undervisningen? 1 2-1 3 4 5 6 7 
2 De krav som stilles til ditt barn? 1 2 3 4 5 6 7 

Kommentar: 

Triv--Pl 

I hvor stor grad trives ditt barn med: Misfornøyd Fornøyd Vet ikke 
3 Skolearbeidet? 1 2 3 4 5 6 7 
4 Sammen med de ansatte på skolen? 1 2 3 4 5 6 7 
5 Sammen med de andre elevene i klasserommet? 1 2 3 4 5 6 7 
6 11 friminuttene? 1 2 3 1 4 5 6 1 7 

Kommentar: 

Rri Akarmarivirkninn 

Hvor fornøyd/ misfornøyd er du med: Misfornøyd Fornøyd Vet ikke 

7 Medinnflytelse i utarbeidelsen av individuell opplæringeplan (IOP)? 1 2 3 4  7 
8 Samarbeid med kontaktlærer? 1 2 3 4 

~

t6 
 7 

9 Samarbeid med administrasjonen? 1 2 3 4  7 

Kommentar: 

Racnaktfifll hahanrtlinn 

I hvor stor grad synes du skolen: Misfornøyd Fornøyd Vet ikke 

10 Behandler deg med høflighet og respekt? 1 2 3 4 5 6 7 
11 Tar barnet/ ungdommen på alvor? 1 2 3 4 5 6 7 

12 Bidrar til at barnet/ ungdommen skal føle seg trygg/ ivaretatt på skolen? 1 2 3 4 5 6 7 

Kommentar: 

1 Tøndergård skole 29.09.2017 (nho) 



TØNDERGARD SKOLE OG RESSURSSENTER 
Brukerundersøkelse skoleåret 2016-17 

Tilgjengelighet 

Hvor fornøyd I misfornøyd er du med: Misfornøyd Fornøyd Vet ikke 
13 Mulighet for å kunne ta kontakt med skolen? 1 2 3 4 1 5 l 6 l 7 
14 IMulighet til å få et hurtig møte ved problemer? 1 1 2 1 3 4 1 5 1 6 1 7 

Kommentar: 

Informasjon 

Hvor fornøyd/ misfornøyd er du med: Misfornøyd Fornøyd Vet ikke 
15 Informasjon om barnets/ ungdommens faglige og sosiale utvikling? 1 2 3 4 5 6 7 
16 Informasjon om opplæringstilbudet?  1 2 3 4 5 6 7 
17 Informasjon om dag/ ukeplan? 1 2 3 4 5 6 7 

Kommentar: 

Fysisk læringsmiljø 

Hvor fornøyd/ misfornøyd er du med: Misfornøyd Fornøyd Vet ikke 
18 Standarden på skolebygningen? 1 2 3 4 5 6 7 
19 Standarden på lærebøker/ materiell/ utstyr? 1 2 3 4 5 6 7 
20 Skolens utearealer? 1 2 3 4 5 6 7 

Kommentar: 

Generelt 

Hvor fornøyd/ misfornøyd er du med: Misfornøyd I Fornøyd Vet ikke 
21 Organisering av ansvarsgruppemøte - innhold? 1 2 3 4 5 6 7 
22 Organisering av ansvarsgruppemøte - form? 1 2 3 4 5 6 7 

Kommentar: 

231 Hva er ditt helhetsinntrykk av skolen? 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 

Kommentar: 

Tøndergård skole 29.09.2017 (nho) 



TØNDERGARD SKOLE OG RESSURSSENTER 
Brukerundersøkelse skoleåret 2016-17 

INTERNAT 
Resultat for brukerne 

Hvor fornøyd/ misfornøyd er du med: Misfornøyd Fornøyd iVet ikke 
1 Barnets/ ungdommens utbytte av opplæringen  ved internatet? 1 2 3 1 4 1 5 6 7 
2 De krav som stilles til barnet/ ungdommen? 1 2 3 1 4 1 5 6 7 

Kommentarer: 

Trivsel 

l hvor stor grad trives ditt barn: Misfornøyd Fornøyd Vet ikke 
3 Sammen med personalet på internatet? 1 2 3 4 5 6 7 
4 Sammen med de andre elevene på internatet? 1 2 3 4 5 6 7 

Kommentarer: 

Samarbeid 

Hvor fornøyd/ misfornøyd er du med: Misfornøyd I Fornøyd Vet ikke 
5 Særkontaktens samarbeide med hemmet? 1 2 3 4 5 6 7 
6 Muligheter for foreldremedvirkning i forhold til elevens internatopphold? 1 2 3 4 5 6 7 

Kommentarer: 

Fritid 

Hvor fornøyd/ misfornøyd er du med: Misfornøyd Fornøyd Vet ikke 
7 Fritidstilbudet ved internatet? 1 2 3 4 5 6 7 

Kommentarer: 

Tøndergård skole 29.09.2017 (nho) 



TØNDERGÅRD SKOLE OG RESSURSSENTER 
Brukerundersøkelse skoleåret 2016-17 

Tilgjengelighet 

Hvor fornøyd / misfornøyd er du med: Misfornøyd I Fornøyd Vet ikke 
8 iMuligheten til å ta opp/ diskutere aktuelle tema? 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 

Kommentarer: 

Fysisk rom 

Hvor fornøyd/ misfornøyd er du med: Misfornøyd Fornøyd iVet ikke 
9 IStandarden på internatbygningen? 1 1 2 1 3 4 1 5 1 6 1 7 

Kommentarer: 

Generelt 

Hvor fornøyd/ misfornøyd er du med: Misfornøyd I Fornøyd iVet ikke 
10 lSelvstendi hetstrenin en? 1 1 2 1 3 1 4 l 5 1 6 1 7 
111 Organiseringen av barnets/ ungdommens reise mellom hjem og skole? 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 

Kommentarer: 

Misfornøyd i Fornøyd IVet ikke 
12 1 Hva er ditt helhetsinntrykk av internatet? 1112131415161 7 

Andre kommentarer i forbindelse med internatet? 

Takk for hjelpen! 

Tøndergård skole 29.09.2017 (nho) 
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AVSNITT  1   
INNLEDNING 
          
    

Tøndergård skole og ressurssenter er en interkommunal skole som gir opplæring til barn og 
unge med lærevansker. Skolen gir opplæring til elever i grunnskole og videregående skole. 
Skolen har internat. 
 
Skolen har en femårig samarbeidsavtale med Møre og Romsdal fylkeskommune om kjøp av 
undervisningstjenester. Fylkeskommunen abonnerer på 17 skoleplasser. 
Denne avtalen gjelder i tidsrommet 01.08.13 – 31.07.18. 
 
Skolen eies av kommunene: 
Aukra, Eide, Fræna, Gjemnes, Midsund, Molde, Nesset, Rauma og Vestnes. 
 
Hver kommune abonnerer på et visst antall skoleplasser, tilsammen 16 plasser.  
I tillegg selger skolen elevplasser til grunnskoleelever fra andre kommuner i fylket.  
 
Skolen er lokalisert i Molde. Regnskap er lagt til kemneren i Molde og revisjon utføres av 
kommunerevisjonsdistrikt nr. 2, Møre og Romsdal. 
 
Tøndergård skole og ressurssenter har eget styre og representantskap hvor rektor er 
sekretær. 
 
Skolen har siden skoleåret 1980-81 sendt ut årsmelding for skoleåret. Nå har det kommet et 
ønske fra revisor om at årsmeldingen skal skrives for kalenderåret, og at den skal legges fram 
for styret i forbindelse med regnskapsavslutning. Innholdet i årsmeldingen vil ha hovedfokus 
på økonomi. I styresak 43/16 ble Pedagogisk årsrapport framlagt for første gang Det kom 
fram et ønske fra styrets representanter om at dette ble ført videre, og at en Pedagogisk 
årsrapport som omhandler skoleåret utarbeides årlig etter samme mal som tidligere 
årsmeldinger. Målet med årsrapporten er å gi eiere og samarbeidspartnere en oversikt over 
aktivitetene ved skolen.  
 
Den pedagogiske årsrapporten vil bli sendt til formannskapskontor og skoleadministrasjonen 
i eierkommunene, Fylkesmannen i Møre og Romsdal, utdanningsavdelinga i fylket og til 
andre samarbeidende instanser. 
 
 
Molde, september 2017 
 
 
 
 Rolf Harald Blomvik  (sign.)    Eli Bakke 
 leder       rektor  
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AVSNITT 2  
STYRET OG REPRESENTANTSKAPET FOR TØNDERGÅRD SKOLE OG 
RESSURSSENTER  
 
Styret 
Funksjonstiden til styret for Tøndergård skole og ressurssenter følger kommunal valgperiode. 
 
Følgende medlemmer m/varamedlemmer vært med i styret for Tøndergård skole og 
ressurssenter. Disse er valgt for perioden 2016-2019: 
 

Kommune Fast medlem Varamedlem 

Molde Ivar Vereide, nestleder Sidsel Rykhus 

Nesset Rune Skjørsæter Hildegunn Skjølseth 

Fræna Aud S. Pedersen Malmedal Oddvar Myrseth 

Gjemnes Rolv Sæter Kjellfrid Blakstad 

Midsund Ann Kristin Holten Per Steinar Orvik 

Aukra Rolf Harald Blomvik, leder Atle Ræstad 

Eide Henny Marit Turøy Johannes Halås 

Vestnes Paul Eidhammer May Britt Skavnes 

Rauma Eva Karin Gråberg Marit Moltubakk 

 
Skoleåret 2016/2017 har også følgende møtt i styret: 
Kari Volden/Geir Løkhaug Utdanningsavdelinga, Møre og Romsdal Fylkeskommune 
Kjersti Løge   Leder for representantskapet 
Matthias Engel  Foreldrerepresentant 
Tommy Lund   Fagforbundet v/Tøndergård skole og ressurssenter 
Cathrine Horsgård  Utdanningsforbundet v/Tøndergård skole og ressurssenter 
Eli Bakke         Rektor  
Nora Jørgensen  Undervisningsinspektør  
 
Styret og representantskapet for Tøndergård skole og ressurssenter har godkjent 
opprettelsen av eget ansettelsesutvalg. Ansettelsesutvalget har hatt slik sammensetning: 
Leder:    Rektor   
Skoletilsettinger:  Undervisningsinspektør 
Internattilsettinger:  Internatleder  
Tillitsvalgt FO:   Ingen tillitsvalgt dette skoleåret 
Tillitsvalgt Fagforb.:  Tommy Lund 
Tillitsvalgt Utdanningsforb. Cathrine Horsgård 
 
Styret for Tøndergård skole og ressurssenter hadde i skoleåret 2016/2017 4 møter. 
21.10. og 25.11. i 2016 og 07.04. og 09.06. i 2017. Styret behandlet 48 saker. 
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Representantskapet 
Etter kommunevalget 2015 har representantskapet denne sammensetninga for perioden 
2016-2019: 
 

Kommune Fast medlem Varamedlem 

Molde Kjersti Løge, leder Stig Ove Voll 

Nesset Rolf Jonas Hurlen Edmund Morewood 

Fræna Elisabeth Langeland Borghild Drejer 

Gjemnes Jan Karsten Schjølberg, nestleder Leif-Ståle Engdahl 

Midsund Odd Helge Gangstad Frits Inge Godø 

Aukra Helge Kjøll jr.  Heidi Evelyn Løklingholm 

Eide Kari Strand Nergård Atle Hammerbukt 

Vestnes Arnfinn Stige  Jorunn Væge 

Rauma Hilde Mjelva Karina Westrum Grøvdal 

 
 
Representantskapet hadde i skoleåret 2016/2017 2 møter, 02.12.15 og 28.04.16 
og 16 saker ble behandlet. 
 
I styret for Tøndergård skole og ressurssenter er det det 56 % kvinner (10) og 44 % menn (8). 
 
I representantskapet er det 44 % kvinner (8) og 56 % menn (10). 

 
 
AVSNITT 3   
TILSATTE VED TØNDERGÅRD SKOLE 2016/2017 
(For ansatte i delstillinger er størrelsen oppgitt i prosent). 
 
Undervisningspersonalet 
Bakke, Eli, rektor 
Ellingsen, Julianne Roaldsnes, adjunkt, 
Fjørtoft, Jan Helge, adjunkt 
Fosse, Eli Beinnes, adjunkt 
Frantzen, Bjørn Hans, lektor 
Grendsen, Anne Britt 
Halvorsen, Hilde Ødegård, lektor (permisjon) 
Hoel, Unni, adjunkt 
Hoksnes, Wenche Irene, adjunkt, 
Horsgård, Cathrine, adjunkt 
Husevåg, Else Marie, adjunkt, 80% 
Indergård, Unni 
Jørgensen, Nora, undervisningsinspektør 
Monsen, Wenche Sæther, lærer 
Mordal, Line, adjunkt 
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Myklebust, Ingunn, adjunkt 
Oma, Marianne, adjunkt 
Ostad, Ingunn, adjunkt, (permisjon) 
Oterhals, Nils Harald, adjunkt 
Pettersen, Linda, undervisningsinspektør 
Reiten, Edny Raknes, adjunkt 
Sandstad, Bjørn Kåre, adjunkt, 60% 
Sandø, Lise, lærer 
Slettahaug, Tord, adjunkt, 80% 
Sæter, Arnt Inge, adjunkt, 60% 
Vågen, Torill Anita, adjunkt, 55% 
Vårdal, Astrid, lærer 
 
 
Skoleassistenter/fagarbeidere     
Abdulkadir, Yusuf M., ass. 85,07%  
Aune, Marit, fagarb.   81,01% 
Bugge, Simen Sverdrup  68,83% 
Frisnes, Eva, fagarb.  42,72% 
Finnøy, Bente, fagarb.  87,97% 
Foldal, Arild, ass.  71,73% 
Fosseide, Barbro, fagarb. 27,29% 
Gjerde, Tove L., fagarb.  40,35% 
Hahn, Heinz G, fagarb.  54,59% 
Halvari, Annette Kristine 49,84% 
Hoem, Jan Arild , fagarb. 98,99% 
Holen, Tove, fagarb.  77,53% 
Høiland, Geir Ove, ass.  73,67%  
Jautée, Eva, fagarb.  64,08% 
Karlsen, Tove, ass.  36,16% 
Kjersheim, Elisabeth  68,83% 
Klauset, Jan   92,34% 
Kleppe, Janne   92,37% 
Kolflåth, Olaf, ass.  68,83% 
Kvammen, Heidi, ass.  68,83% 
Lauvrak, Gry, fagarb.  68,83% 
Lerheim, Kari Marie, fagarb. 87,39% 
Lillevik, Arne, ass.  99,17% 
Listuen, Trond, fagarb.  39,16% 
Lund, Tommy, ass.  97,29% 

Løseth, André Hammerø 68,83% 
Moldver, Lillan V., ass.  72,34% 
Mordal, Vigdis, ass.  68,83% 
Mundal, Synnøve, ass.  75,79% 
Myrbostad, Hilde Svenheim 68,83% 
Myrbostad, Solveig, ass. 77,53% 
Nielsen, Eirik Ukkelberg  75,95% 
Sandvik, Anne Sofie, ass 54,59% 
Skjerseth, May Britt, fagarb. 68,83% 
Sigerset, Bente W., fagarb. 93,19% 
Sørvik, Camilla, ass.  68,83% 
Tangen, Anita Viken, fagarb. 71,73% 
Tokle, Thord Pettersen, ass. 68,83% 
Toven, Gunn, ass.  73,15% 
Tverli, Hildegunn, fagarb. 85,07% 
Tunheim, Roger, vernepleier 95,98% 
Vigeland, Morten R., fagarb. 87,39% 
Vårdal, Inga Oline, ass.  54,59% 
Vågen, Lilliann, ass.  85,07% 
Vågseter, Mary Johanne, ass. 86,12% 
Wisting, Helge, ass.  71,20% 
Yousif, Nada, tolk  73,57% 
Øyen, Åse Karin , fagarb. 99,57% 

 

    
Flere av skoleassistentene/fagarbeiderne er i tillegg tilsatt som miljøarbeidere ved 
internatet. Stillingsprosenten her inkluderer arbeidet ved internatet. I tillegg har vi hatt 
assistenter i praksisplass gjennom NAV og Astero. 
 
Andre tilsatte  
Bolsø, Kirsti Anita  renholder   47,40% 
Brenden, Gunvor Ø.  renholder   45,13% 
Chandrasegaram, Raji renholder  25,30% 
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Eik, Mette Heimdal  sekretær/økonomi  100,0% 
Hoel, Fredrik   IKT   50,00% 
Johansen, Odd Asbjørn vaktmester   100,0% 
Manohar, Selvi  renholder   42,00% 
Pedersen, John  vakstmesterass. 100,0% 
 
 
Tilsatte ved internatet 
Eikebø, Rut Venke  miljøarbeider    82,62% 
Borvik, Herdis   internatleder  (perm)   72,00%  
Farstad, Grethe  miljøterapeut    100,0% 
Hafstad, Gunnar  miljøterapeut    100,0% 
Henneberger, Kari K.  miljøterapeut    100,0% 
Nilsen, Jan Erik  internatleder/ miljøarbeider  100,0% 
Råheim, Geir   miljøarbeider    77,76% 
Schjølberg, Ottar  miljøterapeut (perm.) 
Sporsheim, Marit fagarbeider    89,87% 
Stenersrød, Anne miljøterapeut    100,0% 
Søvik, Janne   miljøterapeut    100,0%  
 

AVSNITT 4  
ELEVTALLSFORDELING PÅ TØNDERGÅRD SKOLE OG RESSURSSENTER 
SKOLEÅRET 2016/2017     
 

Hjemmekommune Grunnskoleelever Videregående elever 

Molde 20 3 

Fræna 3 1 

Rauma    

Eide 1 2 

Nesset 3 1 

Gjemnes 3  

Midsund   1 

Vestnes 3 3 

Aukra 2  

Tingvoll 1 1 

Sula  1 

Ålesund  1 

Haram  1 

Norddal  2 

Sunndal  1 

Smøla  1 

Aure 1  

Halsa 1  

Hareid 1  

Kristiansund 1  

Sum 40 19 
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Internatelever skoleåret 2016/17 

Hjemkommune Internatopphold grunnskole Internatopphold vgs 

  7 dekt av fylkeskommunen 

Gjemnes 1  

Halsa 1  

Tingvoll 1  

Vestnes 1  

Aure 1  

Kristiansund 1  

 
Internat 2, 3 og hybelhuset var i bruk hele året. Internat 1 ble brukt til skoleundervisning. 
 
Elevenes klassefordeling     
  1. klasse 1 

  2. klasse 0 

  3. klasse 3 

  4. klasse 2 

  5. klasse 1 

  6. klasse 4 

  7. klasse 6 

  8. klasse 6 

  9. klasse 7 

10. klasse 10 

Sum 40 

 
 
59 elever startet sin undervisning ved Tøndergård skole og ressurssenter skoleåret 
2016/2017. Vi opplevde imidlertid at to av elevene døde i løpet av skoleåret. I tillegg til det 
mistet en elev livet like før skolestart. Dette gikk sterkt inn på oss alle og gjorde 2016-2017 til 
et spesielt år for oss. 
 

1. vgs 3 

2. vgs 4 

3. vgs 5 

4. vgs 4 

5. vgs 3 

Sum 19 
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AVSNITT 5  
ORGANISERING AV UNDERVISNINGEN 
 
Hver gruppe har skrevet kort om innholdet i sin gruppe. 
 

Gruppe A         
8 elever på ungdomstrinnet 
1 elev på videregående. 
2 elever har hatt internatplass. 
 
3 lærere har hatt kontaktlærerfunksjon og flere assistenter/miljøarbeidere er knyttet til 
gruppen på heltid og deltid.  
 
Elevene har hatt undervisning i fagene som er obligatoriske på mellomtrinnet og i 
ungdomsskolen. Hver elev har sin individuelle opplæringsplan. Derfor er vektingen av fagene 
ulik den en ellers finner i skolen. Ved siden av norsk, engelsk, samfunnsfag og matematikk, er 
hovedvekten lagt på de praktisk-estetiske fagene. Kroppsøving, svømming og friluftsliv har 
fått en sentral plass i opplæringsplanen for den enkelte.  2 elever har hatt 
arbeidsutplassering utenfor TS, 2 – 5 timer i uka. 3 elever har hatt noe arbeidstrening her på 
skolen.  
 
Det er lagt spesielt vekt på å arbeide med sosiale ferdigheter. Evnen til å knytte og 
opprettholde vennskap, kunne løse konflikter og gjøre bevisste valg, har vært viktige 
arbeidsområder.  
 
Det er opprettet ansvarsgruppe for alle elevene. 
 
 

Gruppe B   
Totalt 10 elever har vært tilknyttet gruppen. 2 av elevene startet ved Tøndergård skole og 
ressurssenter som nye elever i år. En elev har også dette skoleåret vært i gruppa en dag i 
uken og har resten av skoletilbudet ved sin nærskole. Denne eleven har med seg egen 
assistent. 
 
Fordelingen mellom trinnene har vært slik: 6 i mellomtrinnet og 4 på ungdomstrinnet.   
Tre lærere har kontaktlærerfunksjon hvor en lærer har redusert stilling, 80 %. Gruppen har 
også andre timelærere i musikk, valgfag og kunst og handverk og flere barne- og 
ungdomsarbeidere/miljøarbeidere har vært knyttet til gruppa både fulltid og deltid. Gruppa 
har i tillegg hatt praksiselev fra Fræna videregående skole og arbeidsutprøvinger fra NAV 
som har vært et positivt tilskudd i personalgruppa. 
 
Fagstrukturen tar utgangspunkt i gjeldende læreplan med forenklinger og tilpasninger ifølge 
elevenes individuelle opplæringsplaner. Skoledagen er sammensatt med en jevn fordeling av 
teoretisk arbeid og praktiske aktiviteter.  
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I tillegg arbeides det med praktisk og nyttig bruk av digitale verktøy og livsorientering med 
fokus på personlig utvikling og sosial samhandling i gruppen. Gjennom hele skoleåret har det 
vært jobbet aktivt for et godt skolemiljø for elevene i gruppa.  
 
Alle elevene har hatt noe arbeidstrening på skolen gjennom elevbedrift og/eller praktisk 
arbeidsrettet trening.  
 
To elever har hatt internatplass dette skoleåret. 
  

 
Gruppe C  
Gruppa:  
Gruppa startet skoleåret med 8 elever. I løpet av september og oktober opplevde vi to 
dødsfall i gruppa, så det ble en svært spesiell høst.  

• 4 grunnskoleelever: 1 på småskoletrinnet, 2 på mellomtrinnet, 1 på ungdomstrinnet. 

• 2 videregående elever.    
2 av elevene hadde delt skoleplass, og var henholdsvis 3 og 1 dag på Tøndergård skole. 
 
To lærere/vernepleiere har hatt kontaktlærerfunksjon i gruppa; begge i 100 % stilling. I 
tillegg var faglærer i musikk og sløyd tilknyttet gruppa. Alle elevene har hatt tildelt 
fagarbeider/vernepleier/assistentressurs. 4 av elevene har hatt med egne assistenter fra 
hjemmekommunene.   
Gruppa samarbeider mye med skolens fysioterapeut og ergoterapeut. 
 
Organisering: Gruppa disponerte 2 klasserom med takheis og 2 grupperom. Det ene 
grupperommet ble brukt som lager til hjelpemidler, det andre til individuelle timer.  
 
Undervisningsform: Elevene har hatt felles undervisning, undervisning i mindre grupper, og 
individuelle timer med lærer eller assistent.  
 
Innhold i undervisningen: Opplæringa har vært individuelt tilpasset og organisert ut fra den 
enkeltes behov, og har tatt utgangspunkt i elevens individuelle opplæringsplan.  
Elevene er generelt sett på et tidlig utviklingstrinn. Det blir lagt vekt på sansing og praktiske 
aktiviteter. Det blir arbeidet med grunnleggende læreforutsetninger som oppmerksomhet, 
konsentrasjon og samhandling. Språk og kommunikasjonstrening tilpasset den enkelte er 
vektlagt. Vi benytter ASK (alternativ, supplerende kommunikasjon) for de fleste av elevene i 
større eller mindre grad.  
Flere av elevene har egentrening etter treningsopplegg utarbeidet av skolens fysioterapeut.  
Det blir lagt vekt på å gi elevene gode og varierte opplevelser i et sosial fellesskap, og bruk av 
naturen som læringsarena. Trygghet, forutsigbarhet, trivsel og livskvalitet blir vektlagt.   
 
Opplæringsområder/fag: Kommunikasjon/norsk, kroppsøving/egentrening, 
naturfag/friluftsliv, musikk, mat og helse, kunst og håndverk, sosiale samspillsferdigheter og 
ADL (dagliglivsferdigheter).  
Flere av de videregående elevene har hatt noe arbeidsretta opplæring på skolen.  
To elever har hatt tilbud i en stall, som er tilgjengelig for rullestoler. 
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En av elevene har hatt tilbud i «Grønn omsorg»/ «Inn på tunet» en dag i uken i 
hjemkommunen. 
 
Samarbeid: Hjem, skole, avlastningstilbud/bolig har faste samarbeidsmøter. 
 

Gruppe D   
Gruppa består av 6 grunnskoleelever.    
To lærere har kontaktlærerfunksjon i gruppa. I tillegg er timelærere i musikk og forming 
tilknyttet gruppa.  
Gruppa har 6 assistenter. 
5 av elevene har kommunale avlastningstilbud. 
Elevene er generelt sett på et tidlig utviklingstrinn. Det er blitt arbeidet med grunnleggende 
læreforutsetninger som oppmerksomhet, konsentrasjon, samhandling og felles fokus. Språk 
og kommunikasjonstrening tilpasset den enkelte er vektlagt. Vi har benyttet ASK (alternativ, 
supplerende kommunikasjon) for eksempel bilder konkreter, gester og samtaleplater. 
Gruppa bruker også tegnspråk som støtte til tale.  
 
Opplæringsområder/fag 
Norsk (kommunikasjonstrening), matematikk, sosiale samspillsferdigheter, musikk, mat og 
helse, data, naturfag, samfunnsfag, kunst og håndverk, ADL og kroppsøving (trening i gymsal, 
friluftsliv, svømming og ridning).  
 
Undervisningsform: 
Elevene har hatt samla felles undervisning og de har hatt egne individuelle timer. Det er lagt 
stor vekt på kommunikasjon, opplevelser, og bruk av naturen som læringsarena. 
Alle elevene har individuell opplæringsplan. 
 
 
 

Gruppe E 
Basisgruppen består av 8 elever - alle i videregående opplæring.  En av elevene har 60 % plass. 
 
Noe av opplæringen gis i samlet gruppe - med individuell oppfølging, noe i delt gruppe, og noe 
1:1. Valgfaggruppene er satt sammen på tvers av basisgruppene.  
 
Kontaktlæreransvar er fordelt mellom to lærere. I noen fag er det dessuten faglærere inne.  Det 
har vært 6 assistenter er tilknyttet gruppen.  
 
3 av elevene bor på internatet tilknyttet skolen i uka, to elever på heltid og en elev fra mandag til 
onsdag. 3 av elevene har, etter å ha trent på å ta bussen en periode sammen med en voksen, 
fulgt rutebuss til og fra skolen på egenhånd og 4 av elevene følger drosje. To av elevene bor i 
egen leilighet i hjemkommunen sin. 
 
Elevene har individuelle opplæringsplaner. Disse tar utgangspunkt i læreplanens generelle del og 
i fagplanene. Målsettingene er tilpasset hver enkelt elev sine spesielle behov.  
Opplæringa er i stor grad praktisk retta. Alle elevene har arbeidsrettet opplæring. Noen av 
elevene har arbeidsrettet opplæring på skolen og noen både på- og utenfor skolen.  En elev har 
hatt arbeidspraksis i hjemkommunen 2 dager i uka - en del av skoleåret. 
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Teoretiske fag vektlegges i forhold til den enkelte elevs behov for opplæring på disse områdene.  
Kommunikasjon og samhandling / læring av sosiale ferdigheter med fokus på venner og 
kjærester, ESS og nettvett er en viktig del av opplæringen.  

 
Gruppe F 

Gruppa besto av 3 elever når vi startet opp i høst. Etter hvert utpå høsten kom det til en 
ekstra elev fra en annen gruppe. Alle elevene er grunnskoleelever (4., 6., 7., og 8. trinn).  
Det har vært en lærer på trinnet i utgangspunktet men ny elev hadde med seg sine 
lærertimer som ble knyttet til gruppa. I tillegg har 2 faglærere vært inne i kunst og håndverk 
og musikk. Pga. behov for rullering for personalet har det vært ett stort antall assistenter 
tilknyttet gruppa, i alt 13. 
 
Fokus har ligget på kommunikasjon og læring gjennom praktisk arbeid. Denne elevgruppa 
har lite felles undervisning men starter og avslutter dagen felles med samling. I fag som mat 
og helse, forming, svømming, gym, musikk og friluftsliv er gruppa samlet men elevene jobber 
individuelt. I fagene norsk, matematikk og samfunnsfag jobber elevene på egne grupperom. 
Alle elevene har hatt tilbud om svømming og stall en gang i uka. Dette er flotte aktiviteter 
der det blir lagt vekt på selvstendighet i garderoben, svømmetrening, skape trygghet i vannet 
og praktisk arbeid tilknyttet hest og stalldrift samt å bli trygg i kontakt med dyr. Samtidig er 
disse aktivitetene sansestimulerende. 
 
Alle elevene bruker ASK, og har egne individuelle opplæringsplaner. Målsettingene er 
tilpasset hver enkelt elev sine behov.  
  
   

Gruppe G 
Gruppa bestod av 6 elever, 4 grunnskoleelever og 2 videregående. 
2 av elevene hadde deltidstilbud. 
Personalet bestod av 2 kontaktlærere og 6 assistenter/barne- og ungdomsarbeidere i 
deltidsstillinger. 
I tillegg hadde elevene faglærer i musikk, kroppsøving/svømming og kunst og håndverk. 
 
Undervisninga tar utgangspunkt i elevens individuelle opplæringsplan. 
Det meste av undervisningen foregår i gruppe, men alle elevene har noe individuell undervisning, 
primært i fagene norsk/kommunikasjon, matematikk og fysisk aktivitet. 
Alle elvene har noe arbeidsretta opplæring, men dette gjelder helst for elevene som har 
videregående opplæring. 
Det blir lagt vekt på teori knyttet til praksis og mye visualisering i undervisningen. 
 
5 av elevene bruker alternativ og supplerende kommunikasjon, (ASK). 
2 av elevene hadde tilbud i stall; riding/stallarbeid på Skaret. 
2 av elevene hadde stallarbeid en dag i hjemkommunen. 
 
Vi hadde følgende fag/fagområder: 

• Norsk: språk/begrepsopplæring, kommunikasjon og lese-/skriveopplæring  

• Matematikk: Grunnleggende begrep, penger, tid og mål 

• Kunst og håndverk 

• Musikk 
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• Samfunnsfag 

• Sosiale ferdigheter 

• Dagliglivsferdigheter 

• Naturfag/friluftsliv 

• Kroppsøving 

• Ulike arbeidsretta aktiviteter 
 
    

Gruppe H  
5 elever fra 1.–4. år i videregående skole. 3 elever fra skoletrinn 10 
4 lærere har kontaktlærerfunksjon. 6 assistenter har vært fast tilknyttet gruppen. 2 andre 
assistenter har vært delvis innom gruppen. 
Opplæringa er individuelt tilpasset og organisert ut fra den enkeltes behov. Det arbeides mye 
med sosial og personlig utvikling. Alle elevene har egen IOP.  
Arbeid med holdninger, konfliktløsning og bevisstgjøring har vært sentralt.  
 
Opplæringsområde/ fag:  
Det er teoretisk og praktisk undervisning i Design og håndverk. Elevene følger deler av fagplanen 
i vg 1. og trinn 10. Arbeid med tremateriale, stoff, tegne og male inngår i undervisningen. 
Hoveddelen av den teoretiske delen er integrert i den praktiske undervisningen og er 
arbeidsrelatert med tett oppfølging. Dette utgjør 6 t pr. uke. Det er opprettet elevbedrift i 
matematikk med innkjøp og salg. 
 
Valgfag: 2 t pr. uke  
Norsk: 4 t pr. uke   
Matematikk: 3 t pr. uke.  
Kommunikasjon og samhandling: 3 t pr. uke.  
Musikk og dans: 2 t pr. uke  
Naturfag: 1 t pr. uke.  
Kosthold og livsstil/ Mat og helse 3 t i uka.  
Gym/Friluftsliv/fysisk trening: 5 t pr uke.  
Engelsk: 1 t pr. uke   
Samfunnsfag: 3 t pr.uke 
Dette er gjennomsnittlig timer. Det er enkelte elever som har mer eller mindre timer i enkelte 
fag. 
 
Arbeidsretta opplæring:  
5 elever er arbeidsutplassert ved en bedrift. 1 elever har 3 t pr. uke. 1 elev har 12 t pr. uke  
3 elev har 6 t pr. uke.  
3 elever har intern arbeidstrening 3t pr.uke. 
 
4 elever bor på internat med bo- trening og faste arbeidsoppgaver. 
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AVSNITT 6   
INTERNATTILBUDET  
 
Det miljøterapeutiske og sosialpedagogiske arbeidet på internatene er en viktig del av det 
helhetlige tilbudet som Tøndergård skole og ressurssenter gir. I tillegg til å være et 
miljøterapeutisk og pedagogisk tilbud, er det også et tilrettelagt botilbud for elevene.  
 
Internatet har 3 internatbygg og ett hybelbygg og kan gi botilbud til 24 elever. Internatets 
åpningstider følger skoleruta, og har stengt i alle helger og ferier.  
Vi har hatt ledig kapasitet skoleåret 206/2017. Internat 1 har derfor blitt brukt til 
undervisningslokale. 
 
Elever  
I 2016/2017 bodde 13 elever på internatet. 6 grunnskoleelever og 7 videregående elever. 
 
Personale  
De fleste av internatets faste personale har 3-årig høyskoleutdanning. Noen har ulike former for 
tilleggsutdanning.  
Internatet har en internatleder i 50 % stilling. Inspektør ved skolen har 20 % av sin stilling 
tilknyttet internatet.  
Flere av skolens assistenter/fagarbeider jobber kveldsvakter på internatet. Dette er en løsning 
som er ønskelig både for arbeidsgiver og for den enkelte arbeidstaker. Det bidrar til å styrke 
stabiliteten og forutsigbarheten for elevene, og de ansatte får høynet sin stillingsprosent. 
 
BESKRIVELSE AV DET MILJØTERAPEUTISKE TILBUDET INTERNATET  
Miljøterapi  
Miljøterapi er: «En systematisk og gjennomtenkt tilretteleggelse av miljøets psykologiske/fysiske 
betingelser i forhold til elevens og gruppens situasjon og behov. Hensikten med dette er å 
fremme læring, mestring og personlig ansvar.»  
(Larsen og Selnes. «Fra avvik til ansvar»)  
 
Innenfor de rammene vi har, jobber vi målrettet etter SMTE-modellen.  
Hensikten er å fremme læring, mestring og personlig ansvar. 

• Situasjonsbeskrivelse: Observasjon, kartlegging, innhenting av informasjon, beskrivelse av 

situasjonen  

• Målsetting: Definere mål med utgangspunkt i overnevnte og som grunnlag for 

opplæringsplan  

• Tiltak: Opplæringsplan utarbeides/justeres, planlegging, tilretteleggelse og 

gjennomføring  

• Evaluering: «- Hvor står vi - hvor går vi», utgangspunkt for eventuelle endringer av mål, 

tiltak o.l. Målene i miljøterapeutisk plan evalueres i årsrapporten som utarbeides ved 

terminslutt i vårsemesteret. 

 
OPPLÆRINGSOMRÅDER 
Selvstendighetstrening/ADL, sosialpedagogisk og psykososialt arbeid.  
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Mål og tiltak utarbeides i samarbeid med elev, foreldre og kontaktlærer. Skole og internat har 
faste samarbeidsmøter. 

Kort, kan vi si at elevenes hverdag på internatet består av praktiske, fysiske og sosiale gjøremål 
tilknyttet bolig, fritid og samhandling. Miljøpersonalet legger til rette, støtter og veileder med 
utgangspunkt i den enkeltes interesse og forutsetning. Internat tilbudet skal bidra til trivsel og 
utvikling der målet er størst mulig grad av selvstendighet. 

 
 

AVSNITT  7          
MÅL/MÅLOPPNÅELSE/RESSURSER/TOTALTILBUDET 
 
Tøndergård skole og ressurssenter er en interkommunal grunnskole, men har en 
samarbeidsavtale med fylkeskommunen om kjøp av skoleplasser til elever i videregående 
skole. Skolen har tre internat og ett hybelbygg. 
 
I samarbeidsavtalen for skolen pkt. 1.1 heter det: 
 Tøndergård skole er en interkommunal skole med internat  
 etablert med hjemmel i opplæringsloven § 13.1 og kommuneloven § 27. 

Skolens formål er å gi opplæring til elever med ulike lærevansker.   
Internatets formål er å gi miljøterapeutisk og sosialpedagogisk opplæring. 

  
Skolens virksomhetsplan angir skolens langsiktige resultatmål med konkretiserte delmål 
innenfor de enkelte arbeidsområdene. Ut fra disse hoved- og delmålene blir det utarbeidet 
årsplan med utviklingsmål. 
 
Personalet på skole og internat evaluerte skoleåret 2016/17, våren 2017. 
Administrasjonen hadde utarbeidet evalueringsskjema til bruk i dette arbeidet med 
utgangspunkt i skolens utviklingsmål slik de er skissert i skolens årsplan.  
 
 
Skolens pedagogiske plattform 
Tøndergård skoles og ressurssenters pedagogikk er forankret i en eklektisk tankegang der 
helhetssynet blir ivaretatt, og der vi tar utgangspunkt i ulike teorier og tilpasser metode, 
tempo og nivå ut ifra den enkelte elevs forutsetninger og behov.  
Vi har som mål å være en skole der det er rom for alle og der blikket rettes mot den enkelte. 
 
Vi ønsker å skape inkludering på sikt. For noen elever vil et kortvarig segregert tilbud lettere 
kunne føre til dette målet. 
Elever ved skolen skal ha et kvalitativt bedre tilbud enn de ville hatt ved hjemmeskolen.  
 
Skole- og internatpersonalet skal sammen gi elevene et helhetlig tilbud som fremmer læring, 
mestring og personlig ansvar.  Tett samarbeid om måloppnåelse mellom pedagogisk og 
miljøterapeutisk personale er viktig i dette arbeidet. Vi arbeider for et godt samarbeid med 
foreldre og aktuelle hjelpeinstanser i elevens hjemkommune. Ved behov samarbeider vi også 
med ulike kompetansemiljø. For elever i et videregående skoleløp er målet at elevene skal få 
en opplæring som gir dem kompetanse til å mestre voksenlivet. Vi ønsker å samarbeide med 
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hjemkommunen i forhold til tilrettelegging av bolig og arbeid. Målet er at de som ønsker det 
skal ha et arbeid / sysselsettingstilbud å gå til etter endt videregående skole 
Alle ansatte ved Tøndergård skole og ressurssenter har ansvar for å skape et trygt og 
inspirerende arbeids- og læringsmiljø, som fremmer faglig og personlig utvikling. Tanken om 
likeverd er grunnleggende for arbeidet vårt. 
 
Dette medfører: 
1. Tilpasset opplæring der følgende ligger til grunn: 

• Kartlegging  

• Klart definerte individuelle opplæringsmål  

• Variasjon i nivå og tempo 

• Varierte læringsarenaer og varierte læremidler 

• Variasjon i arbeidsmåter og arbeidsmetoder der en tar hensyn til elevenes ulike 
læringsstiler i valg av læringsstrategi. 

• Rutiner for utviklingssamtaler som fremmer motivasjon og mobilisering av egne 
ressurser. 

• Forutsigbarhet, faste rammer, struktur og vektlegging av god sosial samhandling som 
viktige element. 

• Tilrettelegging for mestring og gode opplevelser. 
 
Sosial kompetanse: 
Tilrettelegge for sosial mestring, slik at eleven i størst mulig grad kan tilpasse seg 
fellesskapet; både i gruppen, på skolen og i samfunnet for øvrig.  
Høflighet og respekt er viktige faktorer i denne sammenhengen. Alle voksne i skolemiljøet 
skal være gode rollemodeller for elevene. 
 
 Prosessorientert skole: 
Arbeide for en skole som møter nye utfordringer ved å søke etter ny kunnskap gjennom 
åpen dialog på tvers av faggrupper på skole og internat, og sammen med elever, foreldre og 
hjelpeinstanser. Det skal være rom for fleksibilitet, kreativitet, nytenkning og nyskaping. Det 
er lov å feile. 
  
Videre - og etterutdanning: 
Det skal legges til rette for videre- og etterutdanning, prioritert ut i fra skolens behov og 
satsingsområder nedfelt i skolens plan for kompetanseutvikling. 
Det er viktig å kunne ha kompetanse på mange områder for å kunne møte behov som 
eierkommunene til enhver tid etterspør. 

 
Vår visjon er: ”Vi jakter på mulighetene”. 
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Evaluering av mål i årsplan 2016-2017 
 

Hovedmål 1 - Opplæring 

Tilrettelegge et helhetlig opplæringstilbud som fremmer læring, mestring, trivsel og 
personlig ansvar ut ifra den enkelte elevs forutsetninger. 

Delmål 1 

Tilrettelegge opplæringen/botilbudet slik at den enkelte elev utvikler sine kunnskaper og 
ferdigheter ut fra egne forutsetninger. 
 
OPPSUMMERING:  
Oppsummeringen viser at dette jobbes det kontinuerlig mot. Viktigheten av et godt 
samarbeid mellom kontaktlærer /særkontakt, kontaktlærer / hjem blir understreket. IOPen 
blir sett på som et nyttig arbeidsredskap, og viktigheten av at alle på teamet kjenner målene 
blir nevnt av flere. Noen påpeker at malen på IOPen bør oppjusteres teknisk. 
 
Delmål 2 

Videre arbeid med rutiner og instrukser for arbeidet i inntaksteamet. 
 

OPPSUMMERING:  
Evalueringen viser at vi ikke er i mål her. Noen tilbakemeldinger viser at personalet har fått 
god hjelp av personer i inntaksteamet, mens andre etterlyser informasjon om rutiner og 
sjekkliste for kartlegging. 
 
 
Delmål 3 
Alle elever skal ha mulighet til å ha et funksjonelt språk. 
 
OPPSUMMERING:  
Arbeid i ASK-gruppe til fast oppsatt tid, og på tvers av team, gjennom hele skoleåret blir 
poengtert som svært positivt og nyttig. Det blir av flere kommentert viktigheten av å 
fortsette dette samarbeidet. Det kommer fram at arbeidet med utarbeiding av 
kommunikasjonsmateriell er svært tidkrevende. Utviklinga på området går raskt og det er 
mye å hente på samarbeid.  
 
Delmål 4 

Utvikle gode leseferdigheter 

OPPSUMMERING:  
Også samarbeidet på tvers av grupper i forhold til leseopplæring blir nevnt som nyttig og 
lærerikt, og et tiltak flere kommenterer bør fortsette. SOL blir framhevet som et nyttig 
arbeidsredskap i kartleggingsarbeidet. Innkjøp av flere lettlestbøker tilpasset ungdom er et 
behov som kommer fram i evalueringen 
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Delmål 5 
Legge til rette for at matematikkundervisningen gir elevene grunnleggende ferdigheter i 
faget som eleven vil kunne nyttiggjøre seg i hverdagen. 
 
OPPSUMMERING:  
Numicon blir framhevet som et godt konkretiseringsmateriell. Å opprette en idebank 
med matte tips, evt. samarbeid på tvers av grupper blir foreslått. Kurset om dynamisk 
kartlegging blir framhevet som nyttig. Viktigheten om å tenke matematikkopplæring i  
praktiske situasjoner blir understreket. 

Delmål 6 

Alle skal ha et godt læringsmiljø preget av ro og orden, fritt for mobbing og vold. 
 
OPPSUMMERING:  
Dette er et viktig mål som må jobbes med kontinuerlig. Tilbakemeldingene viser at det skjer 
mye bra arbeid her.. At Ingen Utenfor uka i starten av skoleåret ble løfta mer fram igjen dette 
året, blir framhevet som positivt. Det blir også kommentert positivt at foreldre dette 
skoleåret i større grad har deltatt i forhold til arrangement på kveldstid. Fokus på å tilstrebe 
et godt skolemiljø må alltid være der. Det å skape struktur og forutsigbarhet og dermed 
trygghet og trivsel blir påpekt som viktig for å nå dette målet 

Delmål 7 

Utvikle mest mulig sosialt kompetente barn og unge som kan etablere gode vennskap og 
føle seg akseptert. 
 
OPPSUMMERING:  
Kommentarene tyder på at personalgruppen arbeider jevnt med dette, og ser dette som en 
viktig del av arbeidet sitt. 
 

Delmål 8 

Gjøre eleven mest mulig selvstendig i forhold til framtidig bolig, arbeid og fritid. 
 
OPPSUMMERING:  
Kommentarene viser at lærere/miljøpersonale samarbeider med personale i elevens 
hjemkommune med tanke på overføring av kunnskap før etablering i egen bolig. Både 
primær og sekundær ADL er viktige områder. Samarbeidet skjer gjennom drøftinger i 
ansvarsgruppa, samarbeid om individuell plan, evalueringer i IOP og miljøterapeutisk plan og 
gjennom overføringsmøter i vårsemesteret før elevene fullfører skoleløpet hos oss. 

 
 

Hovedmål 2 Kompetanse 
Sikre bred og høy faglig kompetanse på det spesialpedagogiske, sosialpedagogiske og 
miljøterapeutiske feltet gjennom nytilsetting, etter- og videreutdanning og intern 
tilrettelegging for erfaringsdeling og samarbeid. 
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Skolen skal ha kompetanse innen:  
Logopedi, musikkterapi, musikk, dans, drama, forming, produksjonsfag, audiopedagogikk, 
fysioterapi, ergoterapi og ASK 
I tillegg til generell kompetanse, er det viktig at skolen innehar bred kompetanse innen 
områder som: 

• lese- og skrivevansker 

• talevansker 

• generelle lærevansker 

• sammensatte lærevansker 

• multifunksjonshemming 

• motoriske vansker 

• helsefremmende trening/ kosthold 

• autismespekterforstyrrelser 

• sosiale – emosjonelle vansker 

• syn- og hørselsproblematikk 

• matematikkvansker 

• diverse syndrom 

• arbeidsretta opplæring 

• miljøterapi 

• klasseledelse 

• relasjonskompetanse 

• veiledning 
 
Delmål 1  

Sikre at nødvendig kartlegging på ulike områder er utført. 

 
OPPSUMMERING:  
Tilbakemeldingene viser et behov for mer skolering på dette feltet. Det foreslås også at det 
utarbeides sjekkliste for kartleggingsarbeidet og at skolen knyttes til Molde kommunes 
digitale portal for kartlegging «VOKAL» 
 
Delmål 2  

Tilrettelegge for pedagogisk utviklingsarbeid og pedagogiske diskusjoner  
 
OPPSUMMERING:  
Tilbakemeldingene er i hovedsak positive i forhold til måten fellestiden har blitt organisert på 
dette skoleåret. Spesielt har organisering av lesegruppe og ASK- gruppe på tvers av team 
fungert godt. Mer tid til kollegaveiledning etterlyses. 
 
Delmål 3 

Kontinuerlig oppdatering i forhold til digitale læremidler og hjelpemidler og i forhold til IKT 

som kommunikasjonshjelpemiddel.  

 
OPPSUMMERING: 
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Skolens ressurspersoner innen digitale læremidler får gode tilbakemeldinger i forhold til 
arbeidet de utfører både når det gjelder kursing av øvrig personale og når det gjelder 
assistanse i hverdagen. Det uttrykkes behov for videre arbeid/ skolering på dette feltet. 
 
Delmål 4 

Videre arbeid for aktivt å forebygge mobbing gjennom fokus på sosial kompetanse og 

relasjonsbygging. 

OPPSUMMERING: 
Aktivitetsledere i friminuttene etterlyses. Oppnevnelse av faddere til nye elever foreslås. Elles 
går kommentarene i hovedsak på at dette er viktig, og noe vi har fokus på hele tiden. 
 
Delmål 5 

Sikre god informasjon og opplæring av nytilsatte ved skolen 

 
OPPSUMMERING: 
Nytilsatte dette skoleåret kommenterer at det har vært godt å ha en fast person å henvende 
seg til ved spørsmål. En person som de har opplevd som ekstra oppmerksom og behjelpelig. 
(fadder) Informasjonspermen blir nevnt som nyttig. 
 
Delmål 6  

Videre arbeid for et godt skole/hjem samarbeid. 

 
OPPSUMMERING: 
Tilbakemeldinger viser at ansatte i hovedsak opplever et nært og godt samarbeid. Det 
kommer imidlertid fram at det er ønskelig at det settes av tid til erfaringsdeling, og at skolen 
utarbeider en handlingsplan i forhold til foreldresamarbeid. 
 
Delmål 7 
Videre arbeid med kompetanseheving i forhold til yrkespedagogisk kartlegging og 
veiledning 
 
OPPSUMMERING: 
Rådgiver får gode tilbakemeldinger i forhold til informasjon og oppfølging på dette feltet. 
 
Delmål 8 
Kollegaveiledning som fast timeplanfestet metode på internatet 
OPPSUMMERING:  
Internatpersonalet har i liten grad nyttet kollegaveiledning dette skoleåret. 

 

 
Hovedmål 3 Veiledningstjenesten 
Gi praktisk-pedagogisk veiledning i forhold til barn og unge med ulike lærevansker. 
Veiledning i forebyggende arbeid 
Delmål 1 Gjennomføre utadrettet veiledning 
Delmål 2 Videre arbeid med å utvikle skolen som ressurssenter. 
Se avsnitt  8 og 9 
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Hovedmål 4 Økonomi 
Tøndergård skole og ressurssenter skal ha et økonomisk grunnlag som sikrer den enkelte 
bruker et faglig og forsvarlig tilbud. 
Rettigheter og plikter til arbeidstaker og arbeidsgiver skal være ivaretatt.  
 
Delmål 1 
Skolen skal ha økonomisk grunnlag som sikrer faglig og forsvarlig tilbud. 
OPPSUMMERING:  
Tilbakemeldinger fra personalet på internatene er bl.a. et ønske om faste vikarer ved sykdom 
og at en bør se på finansieringsmodellen. Det stilles spørsmål ved om ikke midler fra 
skoledriften bør overføres internatdriften. 
Elles går kommentarene på at økonomien oppleves bra og at «ledelsen gjør sitt beste for å 
sikre måloppnåelse»  

 
 

Hovedmål 5 Fysisk miljø 
Legge til rette det fysiske miljøet ute og inne ut i fra behov, lover og forskrifter. 
 
Delmål 1 
Bedre det fysiske miljøet ute og inne 
OPPSUMMERING: 
Tilbakemeldinger fra personale varierer fra at «her er det planer» og «dette jobbes det godt 
med» til konkrete ønsker om videre utbedringer og investeringer. Ny skolebuss blir bl.a. nevnt 
som viktig å få på prioriteringslisten. Ellers blir planene i forbindelse med ny, universelt 
utformet aktivitetsplass positivt kommentert. 
 

 

 
Brukerundersøkelse 2016/2017 
Foreldre/ foresatte ble også invitert til å evaluere arbeidet vårt. 
 
Spørreskjemaet ble sendt ut til foresatte våren 2017, med oppfordring om å uttale seg om 
følgende områder:  
Opplæringstilbudet, trivsel, samarbeid, respekt, tilgjengelighet, informasjon og fysisk 
læringsmiljø. I tillegg hadde internatskjemaet med et punkt om elevenes fritidstilbud. 
 
Hvert hovedpunkt inneholdt et kommentarfelt der en hadde muligheter til å begrunne svaret 
sitt. Vi ønsket med dette å få informasjon og begrunnelse for scoren på hvert område. Vi var 
spesielt interessert i begrunnelser for lav skåre for å ha muligheter til å videreutvikle og 
forbedre tilbudet vårt, selv om vi selvsagt også er glad for positive kommentarer ved høy 
skåre. Også dette året oppfordret vi foresatte om å sette navn på spørreskjemaet for på den 
måten å kunne ha større muligheter til å bedre praksis dersom noen var misfornøyd med 
arbeidet vårt. 
Skolens plangruppe har vært sentrale i utarbeidelsen av skjemaet. 
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Oppsummering av foreldre / foresatte sin evaluering av opplæringstilbudet 
Vi mottok svar fra 42,5% av foresatte med elever i grunnskole, 47,38% av foresatte med 

elever i et videregående skoletilbud, mens bare 38,46% svarte på undersøkelsen vedrørende 

internattilbudet.  

Svarene viser at foresatte i hovedsak er godt fornøyd med det tilbudet skole og internat gir. 

(se vedlegg) Samtlige krysset av innen skalaen fornøyd med hensyn til hovedinntrykket av 

både skole og internat.  

Det som kommer fram i kommentarfeltene er i hovedsak positivt.  

En foresatt kommenterer imidlertid at utearealet kunne vært bedre for elever i rullestol, en 

annen at hun mener tilbudet er bra, men kunne bli enda bedre ved utvidelse av tilbudet fra 2 

til 5 dager i uka. En annen sier at mitt barn har utviklet seg radikalt de to årene han har vært 

på Tøndergård. Både kontaktlærer og andre som jobber der er lett tilgjengelige og diskuterer 

arbeidet med oss. De lytter til våre synspunkter. En annen kommenterer at hun opplever et 

fantastisk godt samarbeid med kontaktlærer og administrasjonen.  

Under pkt. 23, helhetsinntrykket av skolen, er det flest kommentarer. (9) Alle svært positive. 

En sier at denne skolen betyr alt for vårt barn. En annen skriver: En fantastisk skole som tar 

vare på hver enkelt elev, uansett hva slags utfordringer og behov en har, En tredje: Dere gjør 

en kjempejobb for våre barn, og er der for oss foreldre når vi trenger hjelp og veiledning. En 

fjerde skriver: En fantastisk skole med et kompetent fagmiljø. Gode rammer og et trygt 

sosialt og godt læringsmiljø. En skriver: Vi er veldig fornøyd med skoletilbudet til vår elev. 

Han har aldri fått høre at hun «kan« og er flink, i så stor grad før. -Godt for oss foreldre å 

høre det. 

 I forhold til internatet kommenterer en det slik i pkt. 12: Den jobben dere gjør på internatet 

er gull verdt for mitt barn 

 

Vi vil gå igjennom resultatet fra undersøkelsen i personalgruppen, og vurdere områder for 

bedring av praksis. 

 

 
AVSNITT 8  
TØNDERGÅRD SKOLES VEILEDNINGSTJENESTE  

 
Tøndergård skole har siden 1985 drevet veiledningstjeneste til skolens eierkommuner. 
Skoleåret 2015/2016 er det i alt satt av 30 t/u til denne veiledningstjenesten. 
Følgende lærere har en del av sin stilling innenfor denne virksomheten: 
Else Marie Husevåg 7 t/u    
Eli Beinnes Fosse 10 t/u    
Bjørn Frantzen 7 t/u   
Hans Høye innleid i forhold til enkeltsak.  
Catrine Horsgård og Jan Helge Fjørtoft har deltatt på veiledningsmøter sammen med Bjørn 
Frantzen med tanke på framtidig deltagelse i veiledningsteamet. 
Ingunn Ostad har permisjon dette skoleåret. 
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Saker angående veiledning for enkeltelever henvises via PP-tjenesten. PPT holdes orientert 
så lenge veiledningstjenesten er inne i saken.  
Førskolelærere og lærere kan elles ta direkte kontakt med veiledningstjenesten.  
 
Hovedmål innenfor veiledningstjenesten i skolens virksomhetsplan er følgende: 
Gi praktisk hjelp/veiledning i forhold til barn og unge med ulike lærevansker som går i vanlig 
barnehage/skole. 
(Foreldre kan delta på veiledningsmøter i tillegg til de fagpersonene som er tilknytta 
førskole- eller skoletilbudet). 
 
Arbeidet kan være i i form av: 

• Observasjon og kartlegging av elever som gir grunnlag for praktisk-pedagogisk 
opplegg. Disse oppleggene kan følges opp over tid. 

• Råd og veiledning i forhold til metoder, materiell, utstyr og litteratur.  
• Veiledning av mer generell art til lærere / førskolelærere / foresatte / PPT.             
• Kurs: Områder kan være klasseledelse, opplæring for elever med AD/HD og 

autismespekterforstyrrelser, opplæring i bruk av lese- og skrivehjelpemidler.  
• Spesifikk veiledning i forhold til:  

o Språkvansker 
o Lese- og skrivevansker 
o IKT som hjelpemiddel og læremiddel i forhold til lese-og skrivevansker. 
o Matematikkvansker. 
o Elever som har ADHD og autismespeksterforstyrrelser, f.eks. Asperger. 
o Sosiale og emosjonelle vansker. 
o Klasseledelse. 
o Bruk av digitale læremidler i spesialundervisning. 
o Alternativ supplerende kommunikasjon (ASK) 
o Utprøving og bruk av digitale hjelpemidler angående ASK 
o Informasjon og tilrettelegging i forhold til hørselshemmede barn  

i barnehage og skole. 
o Bruk av Snoozelen  – sansestimulering og kommunikasjon. 

Tøndergård skole og ressurssenter startet veiledningstjenesten høsten 1985.                           
Tjenesten er gratis til eierkommunene i Romsdal og Nordmøre. Fylkeskommunen og andre 
kommuner kan kjøpe veiledningstjeneste. Utdanningsavdelinga har gitt ut veiledning 
angående søknadsprosedyre for de videregående skolene. 

Arbeidsmetodene i forhold til veiledning varierer. Vanligvis har vi ikke ressurser til å gi 
ukentlige timer. Veiledende undervisende til de som saken angår, og den som er ansvarlig for 
oppfølgingen, er en mye brukt metode. Dette kan også dreie seg om opplæring i bruk av 
hjelpemidler. Barnehage/ skole stiller med ressurser til å følge opp veiledningen som blir gitt.  

 

Skoleåret 2016/2017 har en arbeidet med 44 elevsaker og 7 systemsaker (div. kurs til 
personalgrupper og veiledning i forhold til klassemiljø. I tillegg er det arrangert 5 kurs i 
samarbeid med NAV hjelpemiddelsentral og programutviklere i forhold til ASK-hjelpemidler. 
(Disse kursene er ikke tatt med i den kommunale oversikten, da de har hatt kursdeltagere fra 
ulike kommuner) 
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De fleste elevsakene følges opp gjennom et lengre tidsrom, kanskje flere år. I enkelte saker 
kan det være flere personer fra utadrettet team inne.  
 
Kommunevis fordeling av saker: 
Aukra:      7 
Eide:     2 
Fræna:     14   
Gjemnes:     10 
Midsund:     0  
Molde:     13 
Nesset:     1 
Rauma:     2 
Vestnes:     2 
 
Vedlagt følger rapport fra arbeidet til de ulike fagpersonene tilknyttet veiledningstjenesten: 

 
Arbeid for logoped i utadretta tjeneste, skoleåret 2016 – 2017 
Logopeden arbeider i 100% stilling og skal dekke behovet Tøndergård skole og ressurssenter 
har for logoped. I tillegg gir skolen veiledning i forhold til logopedbehov i eierkommunene. 
Hvor mange saker en kan ta på seg ute i kommunene vil avhenge av hvor stort behovet er for 
ressursen inne på skolen.  
Undertegnede har jobbet med 17 saker ute i eierkommunene dette skoleåret. 
15 saker på grunnskolenivå og 2 saker på barnehagenivå. 
Fordeling på kommuner: 
Aukra kommune   6 saker 
Gjemnes kommune  10 saker 
Molde kommune                         1 sak 
9 av disse sakene blir avsluttet våren 2017. 8 av sakene vil bli fulgt opp med veiledning 
høsten 2017. 
Områder det har vært gitt veiledning i forhold til: 

• Kartlegging i forhold til tale, språk og lese- og skrivevansker. 

• Direkte undervisning og veiledning til oppfølgende lærere, assistenter og foreldre i 

forhold til fonologiske vansker, uttalevansker og begrepsvansker. 

• Veiledning i forhold til lese- og skriveprosessen. 

• Kartlegging og veiledning i forhold til barn med Down syndrom.  

I alle saker blir det gitt veiledende undervisning med elev og lærer/assistent til stede. I 
etterkant blir det gitt veiledning til den som skal følge opp undervisningen. Det er en 
forutsetning at barnehage/skole stiller med ressurser for å følge de anbefalingene som blir 
gitt i veiledningen. 
I noen av sakene ligger det en alvorlig språkvanske til grunn. Dette kan få følger for lese- og 
skriveprosessen. Mange av sakene jobbes det derfor med over flere år.  

Eli Beinnes Fosse - Logoped MNLL 
 

Rapport vedr. veiledning til elever som utviser problematferd og 

systemarbeid på klasse- og skolenivå. 
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Denne perioden har det hovedsakelig vært Bjørn Frantzen som har jobbet utadretta med 
atferdsvansker. To lærere (Catrine Horsgård og Jan Helge Fjørtoft) er under opplæring og 
deltar i noen av sakene. I komplekse saker har to vært inne med veiledning. 
Ressurs totalt 10 undervisningstimer pr. uke.  
 
Alle saker er igangsatt etter henvisning fra PPT. I de sakene hvor PPT ikke har deltatt aktivt, 
er arbeidet med veiledning gjort i forståelse med skolens kontaktperson ved PPT. 
 
I arbeid med elevsaker har PPT deltatt i oppstartsmøtet, og de har i noen tilfeller vært med 
på evalueringsmøter underveis. PPT er alltid med på avslutningsmøtet. I tillegg til å arbeide 
direkte i forhold til elev og skole, har det også noen ganger vært aktuelt å ha møter med 
foreldrene. BUP, kompetansesentra og lokalt barnevern er instanser som også har vært 
samarbeidspartnere.  
 
Tidsbruken varierer mye fra sak til sak. I arbeid med klasseledelse, som oftest strekker seg 
over en 2-3 måneders periode, blir det skrevet referat fra hver observasjon/tilbakemelding. I 
tillegg blir det skrevet en kort evalueringsrapport halvveis i arbeidet, samt en 
avslutningsrapport. Tiltakene som blir diskutert på tilbakemeldingsmøtene, prøves ut før 
neste observasjon og evalueres på teammøtene. Referat sendes veilederne før neste 
observasjon. Dette danner grunnlaget for hva som er fokus under neste observasjon. 
 
Enkeltsaker kan kreve fra flere møter i måneden til halvårige oppfølgingsmøter. Noen ganger 
kan arbeidet vare hele skoleåret, og i enkelte tilfeller kan arbeidet strekke seg over mer enn 
et år. 
 
Aktivitet 
 
Arbeid med klasseledelse: 
To klasser: Fræna kommune  
 
Elevsaker: 
Saker Molde kommune:  2 
Saker Rauma kommune:  1 
Saker Fræna kommune:  7 
Saker Vestnes kommune:  1 
Saker Nesset kommune:  1 
 
3 saker ble avsluttet i løpet av skoleåret. 
 
I tillegg er det gitt intern veiledning ved TS. Dette dreier seg hovedsakelig om 3 saker. 
 
 
 
 
Ekstern IKT-veiledning 2016-2017:    
Else Marie Husevåg, pedagogisk IKT veileder 
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Bruk av IKT i undervisningen. Digitale lære- og hjelpemidler i fag og 
kommunikasjon. 

Generelt om arbeidet: 
Elevsaker henvises fra PPT. 
Foreldre har alltid tilbud om å delta på veiledningsmøter. 
PP-tjenesten blir orientert, der de er inne i saken. I noen saker er PPT med på møter.  
Samarbeid med andre faginstanser kan være aktuelt i noen saker. Det kan være 
Habiliteringstjenesten, Statped, ergoterapeut, fysioterapeut og Hjelpemiddelsentralen. 
Spørsmål om kurs kommer direkte fra skolene. Også samarbeid med NAV 
Hjelpemiddelsentral i Ålesund om arrangering av kurs i bruk av kommunikasjons-
hjelpemidler. 
Lærere eller PP-tjenesten kan ta direkte kontakt med veiledningstjenesten for å 
orientere seg om digitale læremidler og hjelpemidler til fag/ opplæringsområder og i bruk 
som alternativ supplerende kommunikasjon. 
I flere saker har det vært samarbeid med andre fagpersoner i veiledningstjenesten. 
 
Type saker: 
- Tilrettelegging for bruk av ASK i opplæringen (Alternativ supplerende kommunikasjon) 
- Tilrettelegging i undervisning for elever som har Dysleksi. 
- Vurdering av digitale hjelpemidler som kan være aktuelle ift vansker eleven har. Dette 

kan være kommunikasjonshjelpemidler, hjelpemidler ift aktivisering og sansestimulering, 
hjelpemidler i forhold til lese- og skrivestøtte/dysleksi. 

- Gi veiledning i søkeprosess til NAV og sørge for opplæring og veiledning i bruk av digitale 
hjelpemidler.  

- Faglig veiledning og tilrettelegging i bruk av digitale læremidler, f.eks digitale lærebøker, 
apper til pedagogisk bruk i ulike fag, nettsted til digitale læremidler. 

- Kurs i bruk av digitale læremidler og hjelpemidler. 
 

Møter og kurs: 
Flere av elevsakene har vært omfattende i tid og med flere instanser i samarbeid. Viktig å 
bruke tid også på å gi veiledningen skriftlig, så alle parter ser hvem som gjør hva og med 
hvilket mål. 
7 av elevsakene som har vært jobba med dette skoleåret, vil fortsette neste skoleår. 
 
Behov for kurs meldes først og fremst i forhold til opplæring i bruk av hjelpemidler til lese- og 
skrivestøtte for elever med dysleksi. Den enkelte skole melder behov for opplæring i bruk av 
hjelpemidla. Elever på skolen med foreldre og lærere deltar. 
Veiledningstjenesten har samarbeid med NAV hjelpemiddelsentral i Ålesund og firma som 
utvikler programvare for alternativ supplerende kommunikasjon(ASK) og spesialpedagogiske 
læremidler. 

 

Omfang kurs og elevsaker: 
 

5 kurs i samarbeid med NAV hjelpemiddelsentral og programutviklere. ASK-hjelpemidler. 

- åpen påmelding i regi av hjelpemiddelsentralen. 

 
• Bruk av Symbolmate, symbolkommunikasjon med symbolstix. Grunnleggende 

innføring.(Tobii) 
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• Grunnkurs i bruk av Pegasus og PODD (Abilia) 
• Grunnkurs i bruk av Rolltalk Designer (NAV-hjelpemiddelsentral) 
• Videregående kurs i bruk av PODD (Abilia) 
• Grunnkurs i bruk av Boardmaker (PCS-symbol) 

 
5 bestillingskurs fra skoler, holdt av IKT-veileder: 

• kurs i bruk av lese- og skrivestøtten til Lingit. 
 

15 Elevsaker:  
• Grunnskole 14 (Barneskole: 12   U-skole: 2) 
• Voksenopplæring 1         

 

Kommunevis fordeling av 15 elevsaker og 5 kurs :  

Molde 10  (2 privatskole) 

Rauma 1 

Fræna 5 

Aukra 1 

Eide 2 

Vestnes 1 
 
 
Skolen har i tillegg kjøpt veiledningstjenester fra Hans Høye i forhold til en sak der 
forespørselen gikk på matematikkartlegging. (Vestnes kommune) 
 
 
 

AVSNITT 9 
KURSVIRKSOMHET VED TØNDERGÅRD SKOLE OG 
RESSURSSENTER 
 
Målet er skolering av ansatte ved skolen, samt å tilby tjenester i form av kurs innen det 
spesialpedagogiske feltet til våre samarbeidspartnere.  
Skolens gymsal benyttes som kurslokale for større kurs. Kantine og datarom nyttes til mindre 
kurs.  
 
Skoleåret 2016-17 har det vært avholdt 7 kurs, 2 heldagskurs og 4 halvdagskurs.  
Det har vært bra deltakelse og gode tilbakemeldinger. Evalueringene fra kursdeltakerne har 
generelt vært særs god. Halvdagskurene har vi fått god tilbakemelding på. Noen av kursene 
var fra kl. 12.00 -15.30, andre fra kl. 14.00 -17.00. tilbakemeldingene har vært at 
halvdagskurs bidrar til at flere kan delta og da til en rimelig pris.  
 
Kursdeltaker:  Det har vært både interne og eksterne deltakere på alle kursene,  
Alle kursene har vært avholdt på Tøndergård skole og ressurssenter 
Kurs 1   07.12.2016. Halvdagskurs 

Tema:  Tvang og makt, bevisstgjøring og refleksjon 
Kursholder  Bente Strømsvåg  
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Bente Strømsvåg er vernepleier og arbeider i avdeling for habilitering av barn 
og unge, Helse Møre og Romsdal HF  

 
Kurs 2  18.02.2016. Dagskurs 
Tema:   Kognitive vansker / kognitive hjelpemidler  

Hva er kognisjon, vanskebilde/ hvordan kompensere med strategier og 
tekniske hjelpemidler? 
Gjennomgang av forskjellige produkt.  

Forelesere:  Liv Solfrid Hanken og Trine Dahl fra NAV Hjelpemiddelsentral, M & R 
  
Deltakere: 10 eksterne og 17 interne deltakere, totalt 27 deltakere 
 
Kurs 3   06.02.2017, dagskurs 

Tema:  Seksualitet på godt og vondt 
Foreleser:  Bernt Barstad 
  

Bernt Barstad er vernepleier med videreutdanning i målrettet miljøarbeid og 
sexologi. Han har også master fra NTNU i Funksjonshemming og samfunn. Jobber til 
daglig ved Habiliteringstjenesten for voksne i Sør-Trøndelag. Er forfatter av boka 
Seksualitet og utviklingshemming  

 
Deltakere:  4 eksterne og 21 interne deltakere.  
 
 Kurs 4  08.02.2017. Halvdagskurs  
Tema:   Nyttige verktøy for tegninnlæring: Materiell og generelle tips. 
 
Foreleser: Cathrine Horsgård 

Cathrine Horsgård er allmennlærer i bunn med grunnfag i tegnspråk som 
tilleggsutdanning. Har jobbet 7 år som tegnspråklærer i normalskolen, og 4 år ved 
Tøndergård skole og ressurssenter. Bruker tegn som støtte daglig i undervisning.  

 
Deltakere: 24 eksterne deltakere - 5 interne deltakere, totalt 29 deltakere. 
 
Kurs 5  07.03.2017. Halvdagskurs 
Tema.   Barns reaksjon på omsorgssvikt.  Om tilknytningsforstyrrelse, kompleks 

traumatisering og andre vansker som barn kan utvikle ved alvorlig omsorgssvikt  
Foreleser:  Gunn Stokke  
 

Gunn Stokke er psykolog med spesialisering både i Psykologisk habilitering og i Klinisk 
arbeid med barn og unge. Hun har lang erfaring fra arbeid med barn og unge fra PPT, 
habilitering, BUP og barnevern. For tiden jobber hun ved Bufetats Senter for foreldre 
og barn i Molde.  

 
Deltakere:  40 eksterne og 50 interne deltakere totalt 90 deltakere.  

 
 
 
Kurs: 6  04.04.2017. Heldagskurs 

Tema:   Personalatferd, konsekvenser for elevatferd, læring og trivsel 
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Foreleser: Inger Lamach. Spesialkonsulent ved Nordvoll skole og autismesenter 

Deltakere: 54 eksterne og 13 interne deltakere, totalt 67 deltakere 

Kurs: 7  03.05.2017. Halvdagskurs 

Tema:  Traumatisert adferd, oppfølgingskurs 

Foreleser: Gunn Stokke 

Deltakere: 22 eksterne og 44 interne deltakere, totalt 66 deltakere 

 

 

AVSNITT 10      
SOSIALE TILTAK SKOLE OG INTERNAT 
 
En felles aktivitetsplan for skole og internat har danna utgangspunkt for en rekke sosiale 
aktiviteter gjennom hele skoleåret. 
 
Aktivitetsplanen er satt opp i samarbeid mellom personalet på skole og internat.  Elevene 
har deltatt i planleggingen av de aktivitetene der dette har vært naturlig, både gruppevis på 
skolen, på internatene og gjennom arbeid i elevrådet. Aktivitetene på planen er stort sett 
blitt avvikla som oppsatt. Tilbakemeldingene er at planen fungerer etter intensjonen.  
 
Internatet  
Organiserer selv tilrettelagt aktiviteter som klatring, svømming, ski og aking. Kano og båt har 
også blitt benyttet. I tillegg går de turer i marka,  skogen og på fjellet.  
Skolens ballbinge, gymsal, bordtennisbord og biljardbord har også blitt benyttet i større eller 
mindre grad. De har arrangert julebord, jule- og påskeverksted, dugnader, nyttårsball, 
karneval, LAN-party og diskotek.  
I tillegg har de vært på kino, kafe, konsert, tivoli, bibliotek, bowling og deltatt i 
bursdagsfeiringer. 
 
Skolen     
Kultursekken: Skolen er med på forestillinger fra Kultursekken i Møre og Romsdal.  
Skoleåret 2016-2017 har elevene hatt følgende tilbud gjennom Kultursekken: 
 
Høst 2016: 
05.09.16 The power of Glesby    Bergmo 
15.09.16 Danseverksted med Freestyle Phanatix  Tøndergård skole og ressurssenter 
25.10.16 No. 4      Bergmo 
08.11.16 JADA JADA JA - Prøysen og skolen  Tøndergård skole og ressurssenter 
28.11.16 I et speil, i en gåte    Domkirka 
 
Vår 2017: 
26.01.17 Frå hovud til hand    Langmyra 
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15.02.17 Jazzfigur     Nordbyen 
03.03.17 Tone! Art – bilder fra et piano  Nordbyen 
02.03.17 Fantasiatango     Bergmo 
15.03.17 Summers og Silvola – finn skotten!  Tøndergård skole og ressurssenter 
07.04.17 Eg er eit hus     Tøndergård skole og ressurssenter 
 
 
Aktivitetsdager: 

• Bli kjent dag 

• Dyregoddagene 

• Idrettsdag 

• Juleaktiviteter med verksted og felles grøt 

• Vinteraktiviteter på skoleområdet, på Katthola, Tusten og på Skaret 

• Studenter fra vernepleierutdanningen har også i år hatt aktivitetsdag på Tøndergård 
skole og ressurssenter.  

 
Ingen utenfor uka: Også dette skoleåret har vi hatt en skoleuke med fokus på ”ingen 
utenfor”. Tema: vennskap, inkludering, og sosial kompetanse. Elevrådet sammen med 
enkeltlærere er sentrale i planlegging og gjennomføring av uken. 
 

 
 
AVSNITT 11     
SKOLEHELSETJENESTEN  
Lege- og helsesøster  
Helsesøster har hatt fast kontortid på Tøndergård skole partalls fredager fra kl 09.00 – 11.00. 
Skolelege er fra Femfaste og tilkalles etter behov. Vi har også muligheten til komme ned til 
legesenteret for undersøkelser og opplæring i forhold til helsetjenester. Skolehelsetjenesten 
tilbyr ordinær vaksinasjon, målretta helseundersøkelse, samt undervisning. De er også med i 
skoleteam, samarbeidsmøter og i ansvarsgrupper ved behov. Tjenesten har fungert godt 
med oppfølging av flere enkeltelever og tilrettelagt undervisning og opplegg i gruppene.  
 
Fysioterapeut / ergoterapeut 
Skolen har dette skoleåret kjøpt 50 % fysioterapeutstilling og 20 % ergoterapeutstilling av 
Molde kommune. Fysioterapeut og ergoterapeut har faste dager ved skolen. 
 

 
AVSNITT 12  
SYKEFRAVÆR 
Sykefraværet på Tøndergård skole og ressurssenter var på 7,5 % skoleåret 2016-2017. Dette 
er en nedgang på 3,3 % fra 2015-2016, da sykefraværet var på 10,8 % og en nedgang på 0,4 
% fra 2014-2015, da sykefraværet var på 7,9 %. 
 
 
Sykefraværsstatistikk o/u 16 dager 

Periode: 01.08.2016 til 31.07.2017 
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                                       Mulige dgv.                   1-8 dager             1-16 dager              >=17 dgr                       Total    

 Ant. Ant. Ant. % Ant. % Ant. % Ant. % 

                                                                                                                                                                              

82300 86,0 14587,4 198,5 1,4 256,5 1,8 472,0 3,2 931,5 6,4 
82310 29,0 2847,4 50,1 1,8 100,6 3,5 230,6 8,1 383,7 13,5 
Sum utvalg 115,0 17434,8 248,6 1,4 357,1 2,0 702,6 4,0 1315,2 7,5 

 

Fordeling på kjønn 

Kvinner 76,0 11989,5 197,4 1,6 251,1 2,1 594,4 5,0 1050,0 8,8 
Menn 39,0 5445,2 51,1 0,9 106,0 1,9 108,2 2,0 265,2 4,9 

 
Skolen er med i IA avtalen, og har fokus på oppfølging av sykmeldte. Dette sammen med 
årlige medarbeidersamtaler og årlig evaluering av forhold ved arbeidsplassen er viktig i 
arbeidet vårt med å redusere sykefraværet. Tross nedgang i sykefraværet på internatet med 
3,5 % er fraværet her fortsatt høyt, og vel dobbelt så høyt som på skolen. Antall personer 
ansatt her er imidlertid vesentlig lavere enn på skolen, og fravær her vil derfor gi større 
prosentvis utslag. Arbeidsplanen til internatpersonalet ble endret skoleåret 2016-2017, og 
personalet gir uttrykk for å trives bedre med en ordning der passiv nattevakt igjen er en del 
av arbeidsplanen.  
 
 
AVSNITT  13 
MELDINGER   
 
Utleie av Tøndergård skoles gymsal 2016/2017 - kveldstid 
 
Kleive KFUM Trial 

Tirsdag kl. 18.00 – 19.30 
De leide for en kortere periode 

 
BJØRNS TRIMGRUPPE 
 Mandag kl. 19.00 – 20.00  
 
 
Elever ved skolens internat har også benyttet gymsalen på kveldstid til diverse aktiviteter. 
 
 
Utleie av snoezelenrommene skoleåret 2016/17 – dagtid 
Kviltorp skole og Molde Friskole benyttet snoezelen-rommene via veiledningstjenesten 
 
Prisene for utleie har skoleåret 2016/17 vært: 
For gymnastikksalen kr. 160,- pr. klokketime. 
For Snoezelenrommene kr. 160,- pr. klokketime. 
For klasserom kr. 110,- pr. klokketime. 
 



 
 

Lønnsstrategisk plan  

 

For Tøndergård skole og ressurssenter 

2017-2022 

 
 

Vedtatt av styret for Tøndergård skole og ressurssenter 6.10.2017 i sak 45/17 

 

 
 



MÅL OG STRATEGI  
Lønnsstrategisk plan skal bidra til at Tøndergård skole og ressurssenter forblir en attraktiv og konkurransedyktig 

arbeidsgiver, og slik sikrer nødvendig kompetanse. Et personale med en bred og god spesialpedagogisk 

kompetanse er en forutsetning for at vi skal kunne nå de mål vi har satt oss i forhold til våre samarbeidspartnere.  

 

 

LØNNSSTRATEGIEN SKAL DERFOR: 

• Gi føringer for lokal lønnsfastsettelse ved lokale forhandlinger, ved 

tilsettinger, kompetanseendring, rekrutteringsmessige utfordringer ol.  

• Medvirke til å skape forståelse og aksept mellom partene. 

• Medvirke til faglig og personlig utvikling 

• Stimulere til innsats, aktiv samhandling og gode resultater 

• Sikre at skolen har nødvendig og nyttiggjort kompetanse til å løse 

oppgavene på en god måte 

• Medvirke til likelønn for arbeid av samme kvalitet, innsats og resultat 

 

 

 

.  

   

   

 
 



Den økonomiske rammen etter kap.4B og 4C blir fastsatt av partene sentralt. Forhandlingspotten blir utregna av 

partene lokalt i samsvar med det sentrale beregnings og -og statestikkutvalgets utregningsmodell. 

Partene sentralt fastsetter forhandlings og virkningstidspunktet.  

 
TILTAK OG VIRKEMIDLER  
Tøndergård skole og ressurssenter har ulike tiltak og virkemidler som skal bidra til å nå lønnsstrategiske mål. 

Disse skal være kjente og aksepterte i organisasjonen. Dette innebærer at de skal være stabile over tid, men 

vektlegginga kan variere avhengig av endringer i skolens uttalte målsettinger.  

 
STILLINGSBESKRIVELSE  
Alle ansatte skal ha stillingsbeskrivelse. Stillingsbeskrivelsene presenterer hvilke oppgaver og ansvarsområder 

som ligger til stillingen, samt kompetansekrav som er nødvendig for å utføre oppgavene. Disse kan brukes ved 

lønnsforhandling.  

Stillingsbeskrivelsene er nedfelt i personalpolitisk plan 

 
ENDRINGER I STILLING  
Betydelige organisatoriske endringer og betydelige endringer i en stillings arbeids- og ansvarsområde kan 

medføre endringer i lønn.  

 
MEDARBEIDER- OG LEDERVURDERING - LØNNSSAMTALE  
Leder skal bidra til åpenhet rundt lønnsstrategi. Leder skal i lokale forhandlinger vurdere sine ansatte etter 

lønnsstrategiske kriterier og kan gjennom sine anbefalinger påvirke lønnsutviklingen til sine ansatte.  

Skjema for medarbeider- og ledervurdering skal brukes i lønnssamtale for mellomledere og ansatte i særskilte 

stillinger. Skjemaet tar for seg de forventninger rektor har til ansatte. Dersom arbeidstaker ber om lønnssamtale, 

skal arbeidsgiver kalle inn til samtale. I samtalen skal leder avklare sine forventninger og partene skal diskutere 

hvilke tiltak som kan iverksettes, for at arbeidstaker kan oppnå bedre lønnsutvikling.  



MEDARBEIDERSAMTALE  

Leder må skape et åpent og tillitsfullt forhold til medarbeider. Leder må koble mål, oppgaver, ansvar, 

kompetanseutvikling med lønn. Det er en forutsetning for strategisk bruk av lønn, at medarbeidersamtaler 

gjennomføres. Medarbeidersamtaler skal gjennomføres i god tid før forhandlingene. Samtalen er et virkemiddel 

for å beholde kompetanse og klargjøre hvilke faglige og personlige utviklingsmuligheter som finnes. 

 
KOMPETANSEUTVIKLING  
Strategisk kompetanseplan skal legges til grunn for vurdering av kompetanse. Mulighet for faglig og personlig 

utvikling er med på å skape motiverte og engasjerte medarbeidere. Avtalt og gjennomført kompetansetiltak kan 

vurderes som grunnlag for endret lønnsnivå når den er forankret i strategisk kompetanseplan og nyttiggjort i 

arbeidet.  

For ansatte i HTA kap. 4 kan det når forutsetningene i forrige avsnitt er oppfylt gis kompensasjon for minimum 30 

studiepoeng eller sertifisering/ faglig spesialisering tilsvarende ½ års studier.  

Ved innplassering i ny stillingskode bortfaller kompetansetillegget.  

Virkningsdato er den 1. i måneden etter at tilleggsutdanningen er dokumentert og bekreftet nyttiggjort av leder. 

Kompensasjon kan gis med 10.000 per halvår /30 studiepoeng med maksimalt inntil 120 studiepoeng.  

 

INDIVIDUELLE TILLEGG  
Ved ansettelse får ansatte sin lønnsplassering fastsatt ut fra en vurdering av kompetanse, erfaring, stillingens 

ansvar og kompleksitet. Dette skjer i all hovedsak i fastsatte lønnsstiger eller ved direkte lønnsinnplassering.  

Ansatte som får midlertidig tillagte arbeidsoppgaver utover stillingens innhold kan tilstås et funksjonstillegg utover 

ordinær årslønn. Funksjonstillegget er midlertidig, og når det utvidede ansvaret opphører avvikles 

funksjonstillegget. Funksjonstillegget gjelder kun for ansatte i hovedtariffavtalens kapittel 4.  

Ansatte som innehar en spesiell kompetanse, eller en midlertidig funksjon utover det som forventes i stillingen, 

kan tildeles en alternativ lønnsplassering gjennom kompetansetillegg eller funksjonstillegg.  



 

Individuell lønn kan gis etter følgende kriterier:  

- Måloppnåelse i forhold til skolens mål og eventuelt personlige mål nedfelt i medarbeidersamtale.  

- Utvidet innsats i forhold til vedtatte mål 

- Ekstra innsats i forhold til kompetansedefinisjonen i Kompetanseutviklingsplan  

- Individuelle tillegg skal avvikles når grunnlaget for tillegget ikke lenger er til stede.  

 

Kriteriene overfor er generelle og ikke uttømmende og må derfor konkretiseres og tydeliggjøres i hver enkelt 

enhet. Leder har ansvar for at kriteriene blir drøftet og eksemplifisert i samarbeid med de ansatte.  

 

OFFENTLIG MARKEDSLØNN  
Tøndergård skole og ressurssenter skal tilby konkurransedyktig lønn i forhold til sammenlignbare kommunale 

virksomheter. Konkurransedyktig lønn må ses i sammenheng med den totale konkurransesituasjonen i det 

offentlige arbeidsmarkedet. Markedskriteriet kan benyttes for å anskaffe og beholde medarbeidere med spesiell 

kompetanse.  

 
LOKAL LØNNSVURDERING: 
Som hovedregel skal lokale lønnsendringer gis på individuelt grunnlag. Det innebærer at tillegget følger 

personen og ikke stillinga. Ved lokale lønnsforhandlinger vurderer en lønn ut fra stillingens komplesitetog den 

enkelte tilsattes kompetanse, ansvar, innsats og resultatoppnåelse. Opprykk i sentrale forhandlinger skal ikke 

hindre opprykk i lokale forhandlinger samme år. Det er naturlig å se opprykk i sentrale forhandlinger i sentrale 

forhandlinger i sammenheng med utviklingen i lokale forhandlinger, slik at arbeidstakere som ikke ble 

spesielt tilgodesett i sentrale forhandlinger blir vurdere spesielt i lokale forhandlinger. 

 

 



LIKELØNN  
Lønnsstrategien skal sikre likelønn for ansatte. Med likelønn menes at likt arbeid i sammenlignbare enheter skal 

ha lik lønn for arbeid av lik kvalitet, innsats og resultat. I vurdering av lønn skal ulike kjønn vurderes likt.  

 
 
BONUSLØNN  
Tiltaket kan brukes som honorering av ekstraordinær innsats knyttet opp mot en klart definert og tidsavgrenset 

oppgave og skal være avklart med lønnsutvalg. 

Medarbeidersamtaler skal gjennomføres i god tid før forhandlingene. Samtalen er et virkemiddel for å beholde 

kompetanse og klargjøre hvilke faglige og personlige utviklingsmuligheter som finnes. (lenke) 

 

SENIORPOLITIKK (vedtatt av styret for Tøndergård skole og ressurssenter i sak 26/15. Gjeldende fra 1.08.2015.) 
 

Ordningen gjelder for ansatte fra det år de fyller 62 år.  

1. For å motivere arbeidstakere til å være lengre i arbeid tilbys tjenestefri med lønn tilsvarende 8 dager pr år fra 

det kalenderåret man fyller 62 år. Deltidsansatte arbeidstakere tilbys fridager forholdsmessig. Uttak av tjenestefri 

med lønn kan tas ut som hele dager eller som redusert arbeidstid etter avtale med arbeidsgiver.  

2. Dersom det unntaksvis ikke er mulig å ta ut fridagene pr 31. desember gjeldende år, kan manglende uttak av 

dager godtgjøres tilsvarende vedkommende sin lønn. Uttaket etter denne bestemmelsen kan ikke overføres til 

påfølgende år.   

3. Videreføring av tidligere senioravtaler kan avtales gjeldende til og med det året 

   vedkommende fyller 65 år 

4. Det er en forutsetning at det ikke tas ut delvis AFP i perioden. 



 

Den enkelte ansatte sammen med inspektør / internatleder må føre oversikt over hvor mange dager som tas ut 

som seniordager i løpet av gjeldende kalenderår. Jf. pkt. 2, «dersom det unntaksvis ikke er mulig å ta ut fri» 

(seniordagene), så må den enkelte enhet sende endringsmelding til lønnsseksjonen om dette. Endringsmelding 

om antall dager til utbetaling, sendes i januar påfølgende år. Utbetaling kommer på februarlønna.   

 

ANSVAR, ROLLER, PROSESS  
Rektor har i samarbeid med skolens styre og representantskap det overordna ansvaret for lønnsstrategisk plan.  
 

Område  Hjemmel  Forhandlingsmyndighet  Sekretariat  Tvist  

Lederavlønning – 
Rektor 

HTA 3.4.1  Forhandlingsutvalget 
opposisjonsparti  

Forhandlings-
utvalgets leder  

Ingen ankemulighet. 
Siste tilbud vedtas.  

     

Lokale forhandlinger  HTA 4.A.1  Forhandlingsutvalget 
 

Rektor  Sentral behandling, 
jfr HA § 6-3  

     

Særskilte 
forhandlinger  
Rekruttere og 
beholde 
arbeidstakere  
Annen 
lønnsregulering  

HTA 4.A.2  
HTA 4.A.3  
 

Forhandlingsutvalget Rektor 
Virkningstidspunkt er 
fra det tidspunkt 
endringen fant sted.  

HA § 6-2  

 



Det vises til egne prosesskart for lønnsforhandlinger og for Lønnsutvalget. Den enkelte leder skal ivareta 

lederrollen og vurdere sine ansatte, delta aktivt i lokale lønnsforhandlinger og formidle resultatet på riktig måte.  

Kommunens skjema for lønnskrav skal benyttes. 

 

EVALUERING  

Partene kan i forbindelse med årlige drøftingsmøter, vurdere behov for evaluering av planen.  

 

REFERANSER  

Hovedtariffavtalen 2014-2016 Herunder Retningslinjer for lokale forhandlinger – God forhandlingsskikk,  

KS «Skodd for framtida»  

Molde kommune, Lønnspolitikk 2016-2022 



  

 

 

 

 

 

  

Permisjonsreglement 

for Tøndergård skole og ressurssenter  2017-2022 

 

 

Vedtatt av styret for Tøndergård skole og 

ressurssenter 6.10.2017 i sak 44/17 



  

MÅL OG STRATEGI 
 
Permisjonsreglementet bygger på bestemmelsene i arbeidsmiljøloven og hovedtariffavtalen.  

Reglementet bygger på Molde kommune sitt permisjonsreglement.  

 
ANSVAR, ROLLER, PROSESS 
 
Rektor har det overordna ansvaret for permisjonsreglementet.   
 
 
Rektor og undervisningsinspektør er gitt myndighet til å avgjøre permisjonssøknader etter dette reglement.   
Ved vurderinger, tvil eller skjønn kontakter leder personalrådgiver i Molde kommune.  
Arbeidstaker kontakter sin leder eller evt. sin tillitsvalgt vedrørende avgjørelser.   
 
Skolens søknadsskjema skal benyttes med mindre annet er angitt.  
 
 
 
PERMISJONSTYPER 
 
Tabellen på de neste sidene viser mulige permisjonstyper det kan søkes om.  
Når arbeidstaker trenger fri, skal han/hun i utgangspunktet benytte eventuelle fridager, fritid før/etter vakt, ferie, avspasering eller bytte 
av vakter.  
 
 
Følgende forkortelser er benyttet: 
AML Arbeidsmiljøloven 
HTA Hovedtariffavtalen 
HA Hovedavtalen 
ML Med lønn 
UL Uten lønn 
 
 



  

Fet skrift = Overstyrende regelverk 

 

Type 
permisjon 

Utfyllende opplysninger Med 
eller 
uten 
lønn 

Lov-
hjemmel 

Videre-
sendes 
til 

Svangerskaps-

kontroll 

Gravid arbeidstaker har rett til fri fra arbeid med lønn i forbindelse med svangerskapskontroll 

dersom slike undersøkelser ikke med rimelighet kan finne sted utenfor arbeidstiden 

ML AML §  

12-1 

Nei 

Omsorgsperm 

foreldre/ 

partner 

I forbindelse med fødsel/omsorgsovertakelse (adopsjon) har far/adoptivforeldre eller 

omsorgsperson rett til 2 ukers permisjon med lønn for å bistå: Permisjonen avvikles innenfor 

rammen av 2 uker før fødsel/omsorgsovertakelse og 2 uker etter morens 

hjemkomst/omsorgsovertakelse 

ML HTA kap 

1, § 8.3.5  

AML§ 12.3                

Personal 

Foreldrepermi-

sjon 

(Fødselspermi-

sjon) 

I forbindelse med fødsel/omsorgsovertakelse (adopsjon) har far/adoptivforeldre eller 

omsorgsperson rett til 2 ukers permisjon med lønn for å bistå. Gjelder ikke ved 

stebarnsadopsjon eller adopsjon av  barn over 15 år. Permisjonen avvikles innenfor rammen 

av 2 uker før fødsel/omsorgsovertakelse og 2 uker etter morens 

hjemkomst/omsorgsovertakelse. Fosterforeldre har etter AML § 12.3 rett til 2 ukers 

permisjon i forbindelse med at omsorgen for barnet overtas, om dette skal gis med lønn må 

vurderes. Arbeidstaker må ha vært i inntektsgivende arbeid i 6 av de 10 siste månedene før 

permisjonen tar til for å ha rett til full lønn under permisjon ved svangerskap, fødsel og 

adopsjon. Foreldre har rett til permisjon med lønn i til sammen 1 år. Inntil 12 uker kan tas ut 

under svangerskapet. Første 6 uker etter fødsel er forbeholdt mor.  

Egen søknad til nærmeste leder snarest mulig og min. 4 uker før permisjon ved fravær 

mellom 12-52 uker (AML § 12.7) 

ML 

(UL) 

HTA kap1,  

§ 8.3. 

AML§12.2, 

12.4, 12-5, 

12-7 

Lønn 

Foreldrepermi-

sjon 

(Fødselspermi-

sjon) - Delvis 

permisjon 

Fødselspermisjon kan tas ut som delvis permisjon etter avtale mellom arbeidsgiver og 

arbeidstaker. Arbeidstakers ønske skal oppfylles dersom det ikke medfører vesentlige 

ulemper for virksomheten. Arbeidstaker har rett til å la seg bistå av tillitsvalgt eller annen 

representant. Delvis permisjon må tas ut innenfor en tidsramme på 3 år.  

Egen søknad til nærmeste leder snarest mulig og min. 4 uker før permisjon ved fravær 

mellom 12-52 uker (AML § 12.7) 

ML AML 12.6 Lønn 

Foreldrepermi-

sjon 

Inntil 12 måneder per forelder for hver fødsel. Permisjonen må tas ut umiddelbart etter 

foreldrepermisjon med lønn.  

UL AML § 12-

5, 2. ledd 

Lønn 



  

Amming Arbeidstaker kan gis fri med lønn i inntil 2 timer per arbeidsdag for nødvendig amming av sitt 

barn. Kan for eksempel tas ut flere ganger daglig eller som redusert arbeidstid. Fritid skal 

ikke samles opp. Arbeidsgiver kan vurdere å legge til rette for amming på arbeidsplassen 

(omsorgsperson kan f.eks komme med barn). For amming når barnet er eldre enn 1 år skal 

behovet dokumenteres, helst fra helsestasjon.  

ML HTA Kap 

1, § 8.3.4.  

AML§ 12-8 

Nei 

Redusert 

arbeidstid 

Arbeidstaker som har fylt 62 år eller som av helsemessige, sosiale eller andre vektige 

velferdsgrunner har behov for det, har rett til å få redusert sin arbeidstid dersom 

arbeidstidsreduksjonen kan gjennomføres uten vesentlig ulempe for virksomheten. Søknad 

med begrunnelse, ønsket arbeidstid og varighet må levers senest 4 uker før oppstart. For 

ansatte inntil 62 år, kan ordningen innvilges for maksimalt inntil 2 år med mulighet for 

ytterligere 1 års forlengelse etter ny vurdering. 

UL AML § 10-

2, 4. ledd 

Lønn 

Kortere        

kompetanse-

utviklingstiltak 

Kortere kurs ol. skal være forankret i strategisk kompetanseplan og inngå i 

normalarbeidsdagen. Det er ikke behov for å søke permisjon til dette. For å få permisjon/fri 

med lønn til øvrig kompetanseutvikling er det en forutsetning at det gir en opplæring som er 

av verdi for arbeidsgiver og inngår som en del av strategisk kompetanseplan.  

ML      HTA kap1, 

§ 14.2,14.3  

HA, del B,  

§ 7 

Nei 

Utdannings- 

permisjon 

Arbeidstakere som har vært i arbeidslivet i minst 3 år og som har vært fast tilsatt ved 

Tøndergård skole og ressurssenter de siste 2 år, har rett til permisjon uten lønn i inntil 3 år 

for å delta i organisert utdanningstilbud. Det er en forutsetning at utdanningen har en verdi 

både for arbeidstaker og  arbeidsgiver, er avtalt på forhånd med leder og inngår som en del 

av strategisk kompetanseplan. Det skal også på forhånd avklares om tilleggsutdanning vil gi 

mulighet for tilleggslønn etter lønnstrategisk plan. Permisjon innvilges ikke dersom det vil 

være til hinder for forsvarlig drift og personaldisponeringer.  

Ved evt. ytelse av økonomisk støtte til slike permisjoner kan bindingstid eller avtale med 

arbeidstaker om informasjon/opplæring av øvrige ansatte vurderes. 

UL     

ML 

HTA, kap 

1, § 14.2, 

14.3  

AML § 

12-11   

HA del B,  

§ 7    

Lønn 

Personal 

Eksamen  Permisjon eksamensdagen(e) og inntil 2 lesedager umiddelbart før hver eksamen (dersom 

dette er arbeidsdager). Det er en forutsetning at utdanningen har betydning for skolen, er 

avtalt på forhånd med leder og inngår som en del av strategisk kompetanseplan. Dersom 

eksamensformen varer i 3 sammenhengende dager eller mer, kan det drøftes en ytterligere 

tilrettelegging. Dette betyr ikke flere dager med lønnet permisjon, men kan være å legge til 

rette for avspasering, ferieavvikling eller endret arbeidstid. Eksempel på eksamen som faller 

ML HTA kap 1,  

§ 14.4 

Personal 



  

utenfor permisjon med lønn: førerprøve, eksamen i videregående skole og eksamen som 

ligger utenfor arbeidstakerens arbeidsområde og naturlige karriereutvikling.  

Permisjon etter 

sykdom og ved 

attføring  

Ved maksdato for sykmelding innvilges uten forutgående søknad 1 års permisjon uten lønn. 

Det kan søkes om ytterligere inntil 1 år dersom det er utsikter til gjeninntreden i stilling eller 

annet arbeid innen rimelig tid (innen 6 måneder i det andre permisjonsåret). Søknad om 

permisjon til nærmeste leder, arkiveres på personalmappe. 

UL  AML § 

15.7, jf 

AML § 4.6 

Sykmeld-

ing lønn 

Perm.søk 

Personal 

Militærtjeneste 

 

Arbeidstaker har rett til permisjon ved pliktig eller frivillig vernepliktstjeneste eller lignende 

allmenn vernetjeneste. Gjelder også frivillig tjenestegjøring i tilsammen 24 måneders 

varighet i styrker organisert av norske myndigheter for deltakelse i internasjonale 

fredsoperasjoner. Vilkår for permisjon med lønn er fast ansettelse og minst 6 måneders 

forutgående tjeneste i kommunen ved tvungen verneplikt, sivil tjenesteplikt, plikttjeneste i 

sivilforsvaret, i politireserven og i heimevernet. Arbeidstaker må forplikte seg til å gjeninntre i 

tjeneste i kommunen minimum i 3 måneder for å få lønn. Endringsmelding og lønnsslipp fra 

Forsvaret må legges ved søknaden.  

ML     

UL 

HTA Kap 

1,  

§ 9.1, 9.2  

AML  

§ 12.12  

Lønn  

Pleie i livets 

sluttfase 

Arbeidstaker som pleier nærstående i hjemmet i livets sluttfase, har rett til permisjon uten 

lønn i inntil 60 dager for pleie av den enkelte nærstående. Folketrygdloven § 9-12 kan gi rett 

til pleiepenger som arbeidstaker selv må søke om. Dersom pleiepenger (jf Folketrygdloven § 

9-12) innvilges, må vedtak fra NAV leveres arbeidsgiver og da vil arbeidstaker motta lønn i 

fraværsperioden(e), mens arbeidsgiver får refusjon.  

UL AML § 12-

10, 1. ledd                

 

Lønn 

Nødvendig 

omsorg 

Arbeidstaker har rett til permisjon uten lønn i inntil 10 dager hvert kalenderår for å gi 

nødvendig omsorg til foreldre, ektefelle, samboer eller registrert partner. Det samme gjelder 

kronisk syke eller funksjonshemmede barn fra og med det kalenderåret etter at barnet er fylt 

18 år (må dokumenteres med vedtak fra NAV) når arbeidstaker har omsorg for barnet, jf 

AML § 12-9, 3. ledd. Nødvendig omsorg kan være å følge til planlagte undersøkelser, 

behandlinger mv. Arbeidsgiver har ikke lønnsplikt, men det må vurderes hvorvidt tilfellene 

kan omfattes av arbeidsgivers velferdsreglement, se eget punkt i retningslinjer for 

velferdspermisjoner - "Ved alvorlig sykdom" 

UL AML § 

12.10,      

2. ledd 

 

Lønn 



  

Barns og 

barnepassers 

sykdom 

Arbeidstaker som har omsorg for barn, har rett til fri for nødvendig tilsyn ved 

barn/barnepassers sykdom. Permisjon kan gis ved nødvendig tilsyn når barnet er sykt, hvis 

barn skal følges til legeundersøkelse eller annen oppfølging i forbindelse med sykdom og 

hvis den som har daglig tilsyn med barnet er syk. Permisjonsregelen benyttes også når barn 

blir innlagt på helseinstitusjon og arbeidstaker også oppholder seg der, barn trenger 

kontinuerlig tilsyn og pleie i hjemmet etter opphold på institusjon og når barn har livstruende 

eller annen svært alvorlig sykdom eller skade. Retten gjelder til og med det året barnet fyller 

12 år (inntil 10 dager). For funksjonshemmet barn gjelder permisjonsretten til og med 

kalenderåret barnet fyller 18 år (inntil 20 dager). For arbeidstakere med aleneomsorg dobles 

antall dager. Egenmeldingsskjema benyttes. 

ML HTA Kap 

1, § 8.4 

AML §  

12-9 

Lønn 

Offentlige 

tillitsverv/ 

ombud 

Arbeidstaker som er pålagt å utføre kommunale eller andre offentlige verv, kan kreve 

permisjon i det omfang dette er nødvendig og kan etter søknad få beholde sin lønn. Normalt 

skal oppdragsgiver betale kompensasjon for tapt arbeidsfortjeneste. I slike tilfeller gis 

permisjon uten lønn. Arbeidstaker plikter på forhånd å informere sin leder om permisjonen. 

Med offentlige tillitsverv forstås ombud som er opprettet ved lov, herunder domsmenn, 

skjønnsmenn og rettsvitne. En forutsetning er at vervet ikke kan utføres utenom arbeidstid.  

ML 

UL 

HTA § 

14.1,  

1. ledd      

AML § 12-

13 

Nei 

Lønn 

Kommunale 

eller 

fylkeskommun

ale verv på 

heltid/deltid 

Arbeidstaker har rett til permisjon uten lønn fra sitt arbeid i 4 år eller for resten av 

valgperioden for å utføre heltids eller deltids kommunalt eller fylkeskommunalt verv. 

Arbeidstakere har for øvrig rett til fri med fra arbeid på grunn av møteplikt i kommunale eller 

fylkeskommunale folkevalgte organ. Slik fri gis med lønn.  

UL 

ML 

Kommune-

lov § 40,  

1. og 2. 

ledd 

Lønn 

Tiiltsverv i 

arbeidstaker- 

organisasjoner 

Det kan ikke uten tvingende grunn nektes permisjon med lønn i inntil 12 arbeidsdager pr år 

for valgte, faste medlemmer som skal møte i en arbeidstakerorganisasjons styrende organer 

og landsmøte.  

ML HA, del B,  

§ 3-5, pkt c 

Nei 

Faste tillitsverv 

i arb.takerorg. 

Arbeidstaker har rett til permisjon uten lønn for å overta tillitsverv på heltid eller deltid i  en 

arbeidstakerorganisasjon eller forhandlingssammenslutning. 

UL HA, del B,  

§ 3-5, pkt d 

Lønn 

Andre 

tillitsverv 

Ansatte med tillitsverv i de funksjonshemmedes interesseorganisasjoner, kan innvilges 

permisjon uten lønn. Kan også omfatte kurs når dette har betydning for vedkommende sitt 

arbeid med å fremme funksjonshemmedes interesser. Kommunen kan etter en konkret 

vurdering innvilge permisjon for utførelse av andre tillitsverv.  

UL 
 

Lønn 



  

Permisjon for 

hovedtillits-

valgt 

Permisjon med full lønn gis til HTV/Fellestillitsvalgt i valgperioden ML HA del B 

§ 3-3 

Lønn 

Personal 

Permisjon for 

tillitsvalgte 

Tillitsvalgte har rett til opplæring som har betydning for deres funksjon. Forholdene på 

arbeidsplassen skal så langt som mulig legges til rette for dette. Permisjon kan ikke innvilges 

dersom det vil være til hinder for forsvarlige drift og personaldisponeringer. Arbeidet som 

tillitsvalgt skal avvikles slik at det volder minst mulig ulempe for arbeidets gang. Fri  gis for å 

utøve funksjon som tillitsvalgt, forhandlinger og drøftinger med arbeidsgiver. Innarbeides evt  

i Strategisk kompetanseplan ved behov. 

ML 

 

HA Del B,  

§ 3-4, 3-5 

og 3-6 

Nei 

 

Overgang til 

stilling utenfor 

Tøndergård 

skole og 

ressurssenter 

Dersom arbeidstaker tilsettes i vikariat eller midlertidig stilling utenfor Tøndergård skole og 

ressurssenter, kan det gis permisjon uten lønn i inntil 1 år dersom dette gir faglig utvikling og 

vil være til nytte for skolen. Permisjon må vurderes opp mot forsvarlig drift og evt ulempe ved 

å tilsette i vikariat. Tilbud om stilling må dokumenteres. Dersom arbeidstaker tilsettes i fast 

stilling, gis som hovedregel ikke permisjon.  

UL 
 

Lønn 

 

Spesielle 

oppdrag/ 

engasjement 

Inntil 2 år ved tjenestegjøring som dommerfullmektig. Andre spesielle oppdrag/engasjement 

kan vurderes.  

UL   Lønn 

Hjelpekorps/ 

Sanitets-

forening 

Permisjon med lønn i forbindelse med utrykning i reelle aksjoner. Gjelder ikke øvelser.  ML   Nei 

Velferdspermi-

sjoner 

Generelt for velferdspermisjoner med lønn:  

For viktige velferdsgrunner, kan arbeidstaker tilstås velferdspermisjon med lønn i inntil 12 

dager pr kalenderår. Slike grunner er beskrevet nedenfor.  

Dette er permisjoner som arbeidstaker ikke har krav på, men kan innvilges etter individuell 

vurdering. 

Hensynet til forsvarlig drift skal tillegges vekt.  

Arbeidstaker skal undersøke andre muligheter, f.eks bruk av fridager, fritid før/etter  vakt, 

ferie, avspasering eller bytte av vakter.  

Permisjoner skal gjelde arbeidstakerens eget behov.  

ML 

Perm 

uten 

lønn 

kan 

også 

vurde

res 

HTA Kap 

1, § 14.1, 

2. ledd 

(Gjelder 

alle 

permisjone

r under) 

Personal 



  

Velferdspermi-

sjon ved 

alvorlig 

sykdom 

 

Ved alvorlig sykdom i nærmeste familie og andre som arbeidstakeren har et omsorgsforhold 

til, kan det gis permisjon med lønn i inntil 5 dager. Dette kan gjelde 

ektefelle/samboer/partner, foreldre, barn eller evt andre som arbeidstakeren har et 

omsorgsforhold til. Slik permisjon gis ved alvorlige og akutte hendelser samt kritiske faser. 

For planlagte og forutsigbare hendelser gjelder permisjon pga nødvendig omsorg. Bruk av 

avspasering eller feriedag kan også være et alternativ.  

ML Jf AML § 

12.10, 2. 

ledd om 

nødvendig 

omsorg 

Personal 

Velferdspermi-

sjon ved 

dødsfall/ 

begravelse 

Ved dødsfall i nærmeste familie kan det gis permisjon inntil 3 dager (f.eks dødsdagen, 

begravelsesdagen og når vedkommende blir engasjert med praktiske gjøremål i forbindelse 

med dødsfallet). Reisedager gis ikke.  For andre som har stått arbeidstakeren spesielt nær 

uten å tilhøre den nærmeste familie kan permisjon gis etter samme regler. Med nærmeste 

familie/andre som står arbeidstakeren nær er ment: ektefelle/samboer/partner, foreldre, 

svigerforeldre, besteforeldre, barn, søsken eller evt andre som arbeidstakeren har et spesielt 

omsorgsforhold til eller hatt et spesielt nært forhold til.    

ML   Personal 

Velferdspermi-

sjon ved 

tilvenning av 

barn i 

barnehage, 

SFO og skole 

Slik permisjon kan gis under forutsetning at det er nødvendig med hensyn til barnet å være 

tilstede i barnehage, SFO eller skole og at andre familiemedlemmer ikke kan være tilstede 

helt eller delvis. Permisjon kan gis inntil 2 dager per barn fra oppstart i barnehage og inntil 1 

dag tilsammen for å følge barn ved oppstart SFO og/eller følge av barn første skoledag. 

Permisjon gis bare for nødvendig tid, dette kan være deler av arbeidsdag.   

ML   Personal 

Velferdspermi-

sjon for eget 

bryllup, flytting, 

konfirmasjon 

Innvilges ikke 
 

    

Velferdspermi-

sjon for 

undersøkelse/ 

behandling 

Når undersøkelse og behandling av lege, tannlege og fysioterapeut og lignende ikke kan 

foregå på fritiden, gis permisjon med lønn til nødvendig tid. Det gis nødvendig permisjon 

med lønn for tilsatte som må følge egne barn til lege, tannlege og fysioterapi mv. Permisjon i 

deler av arbeidsdag skal vurderes. For deltidsansatte og ansatte på turnus legges slike 

gjøremål unntaksvis til arbeidstiden.  

ML 

 

 

 

UL 

Jf.AML § 

12.10,  2. 

ledd om 

nødvendig 

omsorg 

Personal 



  

Ved følge til undersøkelse av andre som arbeidstaker har et omsorgsforhold til, skal dette 

gis uten lønn med mindre det gjelder akutte hendelser eller alvorlige tilfeller, jf permisjon pga 

nødvendig omsorg eller alvorlig sykdom.                            

Politisk arbeid 

– Nomina-

sjonsmøter 

Arbeidstaker som blir valgt til utsending til nominasjonsmøter ved stortingsvalg, 

fylkestingsvalg eller kommunevalg, innvilges permisjon med lønn dersom det ikke ytes tapt 

arbeidsfortjeneste fra oppdragsgiver. 

ML 

UL 

 Nei 

Lønn 

Deltakelse i 

større idretts-

arrangement 

Som hovedregel trekkes fra ferie eller tilstås uten lønn. Dersom uttatt til å representere 

landet i OL, VM, EM, NM eller landskamp, kan permisjon med lønn tilstås i inntil 2 dager.   

ML   Personal 

Velferdspermi-

sjon ved 

religiøse 

høytider 

Arbeidstakere som ikke tilhører den norske kirken har rett til fri fra arbeid i inntil to dager i 

året i forbindelse med religiøse høytider etter vedkommende sin religion. Arbeidsgiver har 

rett til å kreve at fridagene innarbeides igjen av arbeidstaker. Fridagene gis som hovedregel 

slik at det ikke foretas lønnstrekk, men ved at arbeidsgiveren kan kreve at arbeidstakeren på 

et senere tidspunkt innarbeider timene. Det er arbeidsgiver som fastsetter når 

innarbeidingen skal skje etter forhåndsdrøftelser med arbeidstakeren. Dersom 

arbeidstakeren på grunn av innarbeidingen overstiger lovens grense for alminnelig arbeidstid 

per dag eller uke, regnes det overskytende arbeidet likevel ikke for overtid. Arbeidstaker skal 

gi arbeidsgiver varsel senest 14 dager i forveien.      

UL. Lov om 

trudoms-

samfunn 

og ymist 

anna §27a 

AML § 12-

15                

Personal 

Andre 

velferdsgrunner 

Innenfor rammen av 12 dager velferdspermisjon kan det av andre årsaker enn nevnt i 

retningslinjene innvilges permisjon med lønn. Behovet må vurderes i hvert enkelt tilfelle, men 

må være til formål av vesentlig betydning for arbeidstaker.  

ML   Personal 

 
 
EVALUERING         REFERANSER 
 
Partene kan i forbindelse med årlige drøftingsmøter,      Arbeidsmiljøloven  
vurdere behov for evaluering av reglement.       Hovedtariffavtalen 2016-2018 

Hovedavtalen  
Kommuneloven 
Folketrygdloven 
Molde kommunes permisjonsreglement 



PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTE        

FOR SUNNDAL, TINGVOLL OG NESSET 
Postboks 120, 6601 Sunndalsøra 

Besøksadresse: Sunndalsveien 14 

Epost: ppt@sunndal.kommune.no   

Telefon: 71689700  

                                                                                                                     
  

  

 

Referat fra styremøte: 

Tid: Tirsdag 07.11.2017 kl. 09.00 – 12.00 

Sted: PPT’s møterom 

Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn:    Funksjon:   Representerer:                    
Per Magne Waagen                 Styreleder, ledet møtet Tingvoll kommune pol.   
Eva Solstad Alme  Nestleder   Nesset kommune pol. 
Ole Anders Andreassen Medlem   Sunndal kommune pol. 
Liv Ingrid Horvli  Medlem   Sunndal kommune adm. 
Frode Sundstrøm   Medlem   Nesset kommune adm.  
Bjørn Sletbakk (fra kl.09.45) Medlem   Tingvoll kommune adm. 
Bente Stafsnes   Medlem   Ansattes representant 
 
Sak 1-2017/18: Valg av styreleder 
Det ble fremmet forslag på Per Magne Waagen, Tingvoll. 
Vedtak:  
Per Magne Waagen ble enstemmig valgt. 
 
Sak 2-2017/18: Regnskapsrapport pr. 24.10.2017 
Vedtak: 
Framlagte regnskapsrapport pr. 24.10.2017 tas til etterretning. 
Enstemmig. 
 
Sak 3-2017/18: Budsjett 2018 
Det ble fremmet forslag om reduksjon av framlagt budsjettforslag for 2018 med kr.100 000,-. 
Ved votering fikk forslaget 1 stemme, mens 6 stemte for innstillinga. 
Vedtak: 
Framlagte budsjettforslag for 2018 ble vedtatt mot 1 stemme. 
 
Sak 4-2017/18: Årsmelding 2016/2017 
Vedtak:  
Framlagte Årsmelding 2016/2017 med endringer vedtatt i møtet, tas til etterretning.  
Enstemmig. 
 
Orienteringssaker: 

 Frode Sundstrøm orienterte om arbeidet med Beredskapsteam mot mobbing, og 
arbeidet med å etablere Innsatsteam på skolenivå i to regioner i fylket. 

 Neste styremøte berammes til mandag 11.12.2017 kl. 09.00 – 12.00 
 
Per Magne Waagen (sign)    Trond Hansen Riise (sign) 
Styreleder      Sekretær 

mailto:ppt@sunndal.kommune.no


Fra: Liv Resell (liv.resell@sunndal.kommune.no)
Sendt: 07.11.2017 13:25:27
Til: Bente S. Stafsnes; Bjørn Ranheim Sletbakk; Eva Solstad Alme (eva.alme@nessetpolitiker.no); Frode
Sundstrøm; Liv Ingrid Horvli; Ole-Anders Andreassen; Per Magne Waagen; Trond Hansen Riise
Kopi: Trond Hansen Riise

Emne: Referat fra styremøte 07.11.2017
Vedlegg: Referat fra styremøte PPT 07.11.2017.pdf;ÅRSMELDING 2016-17.pdf;image001.gif
Hei!
 
Vedlagt følger referat fra styremøte 07.11.2017, og Årsmelding 2016-17 korrigert etter styrevedtak,
 
Vennlig hilsen
 
Liv Resell
Sekretær
 
PPT Sunndal, Tingvoll og Nesset
 
liv.resell@sunndal.kommune.no
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Pedagogisk-psykologisk tjeneste for Sunndal, Tingvoll og Nesset 

Årsmelding 2016/17 
 

 

 

PPT er tverrfaglig sammensatt og det forventes at tjenesten har høy faglig psykologisk, pedagogisk og sosialfaglig kompetanse. PPT har et særlig ansvar for at barn 

og unge med særskilte behov i en barnehage og skole som er tilpasset deres evner og forutsetninger. Alle skal inkluderes og oppleve mestring. Tjenesten skal bidra 

til helhet og sammenheng i tiltakskjeden, arbeide forebyggende samt bidra til tidlig innsats i barnehage og skole. Tjenesten er særlig opptatt av hvordan 

læringsmiljøet har innvirkning på elevenes faglige sosiale- og emosjonelle utvikling. Arbeid for å avdekke og stoppe mobbing har vært særlig prioritert. 

Forventninger om at PPT skal: 
1. Være tilgjengelig og bidra til helhet 

og sammenheng 
2. Arbeide forebyggende 
3. Bidra til tidlig innsats i barnehage og 

skole 
4. Være en faglig kompetent tjeneste 

 
St.meld 18 
 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=On/8VMMD&id=F8E16A133FF32570D69703E0C1BB0E9871FAFD5F&thid=OIP.On_8VMMDtVdL5QyANnkv3gEsDb&q=bilder+av+barn&simid=608003655326894293&selectedIndex=102
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Styret for PP-tjenesten for Sunndal, Tingvoll og Nesset (2015-19)  

           

Styreleder: Marit Selfors Isaksen Sunndal fram til 14.12.2016.  

Linda Haugan, Sunndal valgt til styreleder i styremøte 16.12.2016. 

Nestleder: Eva Solstad Alme, Nesset  

Styremedlem: Liv Ingrid Horvli, Sunndal  

Styremedlem: Bjørn Sletbakk, Tingvoll  

Styremedlem: Frode Sundstrøm, Nesset  

Styremedlem: Per Magne Waagen, Tingvoll  

Styremedlem: Bente Stafsnes, ansattes rep  

 

Stvrets arbeid skoleåret 2016/17: 

Styret hadde 4 møter og  

behandlet 19 saker skoleåret 2016/17. Det ble behandlet 22 saker forrige år.  

Fagperson                                                           Stillings%  

Kontorleder  Trond Hansen Riise    70 

Spesialpedagog Ruth Riise    100 

PP-rådgiver  Kjersti Ansnes   100 

PP-rådgiver  Bente Stafsnes   100 

PP-rådgiver  Magnhild Erstad   100 

PP-rådgiver  Jorunn Walsø Aalmo   100 

Rådgiver  Jeanette Wilhelmsen     80 

Sekretær  Liv Resell      80 

 

Kontoret har 6,75 stillingshjemler for fagpersoner, og 0,80 stillingshjemmel for merkantil. 

Virksomhetsplana er lagt til grunn for å vise hvilke arbeidsoppgaver som er blitt gjennomført. 

 

Opplæringslova § 5-6 PPT: Kvar kommune og kvar fylkeskommune skal ha ei pedagogisk-psykologisk teneste. Den pedagogisk-psykologiske 

tenesta i ein kommune kan organiserast i samarbeid med andre kommuner eller med fylkeskommunen. Tenesta skal hjelpe skolen i arbeidet med 

kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for å leggje opplæringa betre til rette for elevar med særlege behov. Den pedagogisk-psykologiske 

tenesta skal sørgje for at det blir utarbeid sakkunnig vurdering der lova krev det.  

Barnehageloven § 19 c: PPT er sakkyndig instans i saker om spesialpedagogisk hjelp og skal sørge for at det blir utarbeidet lovpålagte sakkyndige 

vurderinger. PPT skal bistå barnehagen i arbeidet med kompetanse- og organisasjonsutvikling for å tilrettelegge barnehagetilbudet for barn med 

særlige behov. 
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VIRKSOMHETSPLAN PPT FOR SUNNDAL, TINGVOLL OG NESSET          

 

 

MÅL – BRUKER: PPT JOBBER FOR AT: 

 Alle skal få utvikle sine faglige og sosiale evner i et miljø som motiverer til læring, mestring og trivsel 

 Foreldre, førskolelærere, lærere og assistenter skal være tydelige ledere og gode forbilder for barn og unge 

 Foresatte skal sikres et medansvar i et godt samarbeid med barnehage og skole. 

 All hjelp skal gi økt handlingskompetanse – Hjelp til selvhjelp! 

 Vansker skal oppdages tidlig og relevante tiltak iverksettes – jfr. st.meld. 16, Tidlig innsats. 

 

TILTAK: UTFØRT IKKE UTFØRT DELVIS UTF. 

 Regelmessig besøke hver skole/barnehage  X   

 Observere, utrede og gi direkte hjelp og veiledning til barn, unge, foreldre og lærere  X   

 Legge til rette for videre henvisning til andre hjelpeinstanser ved behov X   

 Gjennomføre sakkyndig utredning der loven krever det X   

 Gi råd om opplæring tilpasset brukers evner og utviklingsutsikter, kurs X   

 Delta i nærgruppe- og ansvarsgruppemøter, bidra i arbeid med IP X   

 Delta i tverrfaglige samarbeidsmøter med BUP, habilitering, helsestasjon og barnevern. X   

 Delta i relevante utviklingsprosjekt i eierkommunene, Lede prosjektet Beredskapsteam 

mot mobbing i Møre og Romsdal 

X   

 Tilby BAPP – gruppemøter for barn av foreldre med vansker med psykiatri/rus. 

 Planarbeid psykisk helse og rus barn og unge - Sunndal 

X 

X 

  

 Delta i Omsorgsberedskapsgruppe i Sunndal  X   

 Implementere kunnskap om barn med begynnende mobbeatferd i barnehagen (Ne og Ti)   X 

 Kurs for assistenter i skolen SU, Ti, Ne 

 Kurs for lærere ADHD, Asperger syndrom, mini-DUB 

 Bistå Tingvoll kommune i Læringsmiljøprosjektet 

 Bistå barnehagene i Tingvoll med utviklingsarbeid 

 Bistå Nesset kommune med å avdekke, stoppe og forebygge mobbing 

 Bistå Bikuben barnehage i Sunndal, minoritetsspråklige barn 

X 

X 

X 

X 

X 

  

 

 Kursrekke for personell - barn med forsinket utvikling, Karlstadmodellen (Statped)  X   

 Samarbeid med synspedagog Kristiansund – barn med synsvansker (lesing) X   

 Levere systemretta tiltak til to videregående skoler (kurs læringsmiljø)   X 
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PERSONALPOLITIKK: – ALLE ANSATTE SKAL TILBYS OG BIDRA TIL: 

 Et godt arbeidsmiljø preget av høy kompetanse, stor innsatsvilje og mye arbeidsglede. 

 Et fysisk og psykososialt arbeidsmiljø som fremmer helse, trivsel og læring. 

 Videreutvikling av intern kompetanse. 

TILTAK: UTFØRT IKKE UTFØRT DELV.UTF. 

 Stimulere til lærelyst og kritisk tenkning. X   

 Finne og respektere hverandres sterke sider. X   

 Tilpassede og meningsfulle arbeidsoppgaver innafor prioriterte områder. X   

 Tilby faglitteratur, hospitering og kurs. X   

 Bidra i prosjektet Beredskapsteam mot mobbing X   

 Delta kurs: Karlstadmodellen, «Les lett» X   

 Delta Lederforum fylket X   

 Delta: Omsorgsberedskapsseminar X   

     

 Delta i Nettverk Nordmøre – PPT   X 

 Rullering av virksomhetsplanen   X 

 Delta: Fylkeskonferanse  for PPT i Møre og Romsdal X   

 Delta i grunnskoletjenestens NETTVERK NORDMØRE   X 

 Medarbeidersamtaler  X  

 Avholde trivselsfremmende arrangement for personalet. X   

 Beholde og rekruttere kompetent personell, etterutdanning (1 på mastergrad) X   

 Utarbeide strategiplan for lønn/kompetanse  X  

MÅL - ØKONOMI:  

 Eierkommunene og M&R Fylke skal vurdere våre tjenester som verdifull investering, og opprettholde et forsvarlig tjenestetilbud 

 

 Høy standard og kvalitet på elektroniske- og andre hjelpemidler innafor forsvarlige økonomiske rammer. 

TILTAK: UTFØRT IKKE UTFØRT DELVIS UTF 

 Levere tjenester av høy kvalitet etter oppdrag definert i opplæringslova   X   

 Sende styrevedtatt budsjett til eierkommunene og Møre og Romsdal Fylke X   

 Sende styrevedtatt regnskap/avregning til eierkommunene og Møre og Romsdal Fylke X   

 Investere/oppdatere edb-utstyr X   

 Avvikle styremøter ved behov X   
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UTVIKLING: 

Antall klientsaker: 

 

 
  

 

 

 

 

Skoleåret 2016/17 hadde kontoret en samlet saksmengde på 513 aktive saker. På tross av betydelig nedgang i barnetallet, har saksmengden de 

siste 6 årene holdt seg relativt stabil. Elevtallsnedgang i grunnskolen i perioden 2011-2014 var 8,3%, i perioden 2012-2015 er nedgangen 

redusert til 5,3%. 
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Antall barn og unge i de tre kommunene har gått ned i perioden, mens antall klientsaker holder seg relativt stabilt. Tallet på systemsaker i 

barnehage og skole øker. Styrets mål er at tjenesten skal arbeide mer med kompetanseheving og organisasjonsutvikling i barnehage og skole, 

særlig knytta til barn/elever som har svakt læringsutbytte og lav trivsel. Nasjonale føringer og forskning støtter entydig en slik prioritering. Mer 

systemisk arbeid har som siktemål å dyktiggjøre ansatte i barnehage og skole til å gi bedre tilpasset hjelp innafor de ordinære rammene. 

Mangfoldet i elevgruppa skal ikke løses ved hjelp av spesialundervisning, men at det ordinære tilbudet i størst mulig grad tar hensyn til ulike 

læreforutsetninger.  

 

Selv om dette er målsettinga hadde vi 8 elever på Tøndergård skole- og ressurssenter i Molde. 5 i grunnskole og 3 i videregående skole. Dette er 

som regel elever som stiller svært store krav til skolens kapasitet og kompetanse. I tillegg kan det være store belastninger på familiesystemet. 

Skoleeierne og styret bør følge utviklinga og vurdere tiltak slik at alle elever inkluderes i hjemmeskolen. Stikkord her er å bygge 

spesialpedagogisk kompetanse og tilfredsstillende rombehov. En elev på Tøndergård koster hjemkommunen vesentlig mer enn om eleven får sitt 

tilbud på hjemskolen. Skyss og internatplass kommer i tillegg slik at totale kostnader kan bli nærmere kr 1,5 mill/år. 

 

Skolene møter flere barn som har sosiale- og emosjonelle utfordringer. PISA-undersøkelsen viser at de føler seg ensomme og at de ikke passer 

inn i skolen. Flere av disse utvikler psykiske vansker som kan kreve bistand fra helsevesenet. Nasjonale tall viser at bare 17% av de som trenger 

det får slik bistand fra helsevesenet. Derfor blir det ekstra viktig barna får et godt tilbud i skoler og barnehager gjennom å bli møtt av tydelige og 

varme voksne. Viktige årsaker til at slike vansker kan utvikle seg kan være: 1) Økt uro og konflikt i heimen, 2) økt fysisk inaktivitet i 

barnebefolkninga, og 3) en mer kompleks mediesituasjon knytta til den digitale utviklinga (nettmobbing) og 4) tidlig kroppsfokus i kombinasjon 

med sterk kommersialisering. I sum synes dette å utgjøre en viktig del av forklaringa på hvorfor så mange barn og unge får vansker med sin evne 

til selvregulering og tilpasning til skolens omfattende krav og forventninger. Det synes også som at voksne i møtet med disse utviklingstrekk blir 

usikre på hvordan en skal møte barn med introverte- og ekstroverte vansker. Mange lærere føler press gjennom Kunnskapsløftets sterke fokus på 

akademisk læring. På den andre siden står forventninga om å inkludere alle, tilpasset opplæring og ansvaret for å ivareta det enkelte barn sterkt.  

 

Elever har et sterkt rettsvern etter kap 9a-2: Her heter det at alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og 

læring. I videregående skole volder fortsatt problematikken omkring frafall bekymring. Mange elever oppgir et dårlig forhold til læreren sin som 

hovedgrunn til at de slutter. Nasjonale tall viser at 30% av elevene som begynner på videregående skole ikke oppnår studiekompetanse eller 

fagbrev i løpet av 5 år.  

 

Krisepregede saker der voldsbruk inngår har fortsatt prioritet ved kontoret. Problemene ser ut til å debutere tidligere og ha større alvorlighetsgrad 

og kompleksitet. Det er ofte snakk om betydelige atferdsvansker med tilhørende høyt konfliktnivå og stor slitasje på skole og heim som system. 

Selv om andre faginstanser kan være involvert, er det naturlig at PPT har kompetanse og kapasitet til å bistå elever, skoler og foreldre i slike 

saker. Kontoret har bygget kompetanse og kapasitet på dette området gjennom implementering av De Utfordrende Barna (DUB). Læringsmiljø 

med autoritativ voksenrolle (kombinasjonen kontroll og varme) øker både den sosiale og faglige læringa. 

 

Foreldre tar også direkte kontakt med tjenesten, noen ganger uten at barnehage eller skole er kjent med det. Kjernen i disse sakene kan være at 

foreldre har en bekymring for barnets utvikling, eller opplever å  
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ikke blir tatt på alvor. Det er viktig at PPT oppfattes som en uavhengig og troverdig faglig instans som både er lojal mot ansatte i barnehage og 

skole og samtidig ivaretar foreldre i en sårbar situasjon 

 

 

Aldersfordeling klienter  

Antall (N) og prosent (%) pr. skoleår 

 

 

Skoleår 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Alder N % N % N % N % N % N % N % 

  0-2 år 5 1 6 1 11 2 6 1 9 2 7 1 13 3 

  3-5 år 47 10 46 9 44 9 45 10 44 9 60 12 61 12 

  6-9 år 111 23 124 24 115 23 110 23 99 21 113 23 116 23 

10-12 år 96 20 101 19 107 22 97 21 102 22 107 22 104 20 

13-15 år 113 23 115 22 99 20 88 19 81 17 87 18 96 19 

16-18 år 52 11 76 15 70 14 77 16 83 18 74 15 77 15 

19 år  64 13 53 10 47 10 49 10 51 11 44 9 46 9 

SUM 488 100 521 100 493 100 472 100 469 100 492 100 513 100 

               

 

En merker seg at antall brukere i førskolealder har økt fra 11 -  15 % av saksmengden. Kontoret merker særlig en økning i aldersgruppa 0-2 år. 

Dette er saker med sammensatt problematikk som fordrer et nært samarbeid med foreldre og helsetjenesten. Når det gjelder brukere i 

grunnskolealder, er det mindre variasjoner mellom trinnene fra år til år. Aldersgruppa 16-18 år (videregående skole) utgjør 15% av antall 

henviste elever 

 

Et sterkere fokus på barnehage og begynneropplæringa er i tråd med lokale og nasjonale føringer om økt fokus på tidlig innsats. 

Opplæringslovens § 1-3 sier at på 1.-4. årstrinn skal kommunen sørge for at den tilpassa opplæringa innebærer særlig høy lærertetthet mot elever 

med svake ferdigheter i lesing og regning. Dette blir i ulik grad vektlagt i skolene. PPT må sammen med skoleeier arbeide for å få en bedre 

forståelse av hvordan dagens praksis fungerer, å iverksette virksomme tiltak. Tidlig hjelp kan være dobbelt hjelp. Barnehagen og de tre første 

trinnene i småskolen er særlig viktig.  Her må en arbeide kunnskapsbasert, da det er faglig enighet om hvilke tiltak som gir størst effekt. Kontoret 

har oppdatert seg faglig på dette området og tilbyr verktøy (ASQ-SE) og tiltak retta mot barnehage med sikte på å kunne identifisere barn med 

språklige, sosiale- og emosjonelle vansker i alderen 4 måneder – 6 år. Erfaringene er positive og erfaringene spres til andre barnehager i 

eierkommunene. 
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Kjønn/hovedvanske  Antall (N) pr. skoleår 
 

Skoleår 2012-13 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016 2017 

Kjønn Jente Gutt Total Jente Gutt Total Jente Gutt Total Jente Gutt Total Jente Gutt Total 

Vanske N N N N N N N N N N N N N N N 

1 Tale 33 55 85 21 58 79 24 54 78 26 62 88 28 66 94 

2 Språkforståelse 9 12 21 6 12 18 9 11 20 10 10 20 8 10 18 

3 Spesifikk 36 42 78 31 38 68 28 35 63 25 41 66 26 39 65 

4 Generell 11 14 78 7 15 22 8 12 20 6 9 15 6 10 16 

5 Psykososial 18 19 36 19 19 38 16 25 41 13 17 30 14 16 30 

6 Atferd/sosial 13 47 60 10 45 55 9 43 52 11 51 62 14 50 64 

 7 Oppmerksomhet 17 51 68 15 45 60 18 43 61 17 47 64 21 45 66 

8 Gjennomgripende. 

utviklingsforstyrrelser       

6 10 16 10 11 21 8 13 21 6 18 24 7 16 23 

9 Sammensatt 17 41 58 26 44 70 20 42 62 25 43 68 28 54 82 

10 Somatisk 9 15 24 10 10 20 8 15 23 12 10 22 13 11 24 

11 Minoritet 1 4 5 3 6 9 3 6 9 4 6 10 2 8 10 

12 Miljørelatert 2 2 4 2 2 4 3 3 6 4 4 8 5 5 10 

13 Syn 1 2 3 1 1 2 1 3 4 3 4 7 4 3 7 

14 Hørsel 1 2 3 3 1 4 6 1 7 5 1 6 2 1 3 

15 Adm. spørsmål 2 0 2 1 0 1 1 1 2 1 1 2 1 0 1 

Total 176 317 493 165 307 472 162 307 469 168 324 492 179 334 513 

 

  
 

 

Tabellen viser utviklinga de siste 5 årene. En merker seg også at 5-6 Atferd/sosial holder seg stabilt. Kategori 9 Sammensatte vansker har økt 

betydelig i perioden. Statistikken samsvarer godt med det inntrykk ansatte i PPT har, at det blir flere krevende saker som har en kompleks 

årsakssammenheng. Typiske vansker er at barnet har vansker med konsentrasjon, oppmerksomhet og uro som i neste omgang kan føre til vansker 

med akademisk læring. Skolevegring er også økende og skjuler ofte sammensatt problematikk der skole, helse og barnevern må arbeide sammen. 

Kategori 8 Gjennomgripende utviklingsforstyrrelser holder seg stabilt høyt. Dette er en samlebetegnelse for alvorlige 
utviklingsforstyrrelser med avvik i gjensidige sosiale samspill og kommunikasjon og begrenset stereotyp, repeterende atferd og 
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interesser. Tilstandene omfatter også autismespekterforstyrrelser. Det inkluderer tilstandene barneautisme, Aspergers syndrom, 
uspesifisert gjennomgripende utviklingsforstyrrelse og Retts syndrom. ASD regnes ikke lenger som en sjelden tilstand. Nyere studier 
angir en forekomst på 0.6% for hele spekteret, mens forekomsten av barneautisme regnes til 0.13% og Aspergers syndrom ca 0.03%. 
Antallet barn diagnostisert med ASD har økt betydelig de siste tiårene, og så i vårt distrikt. Det er sannsynlig at dette skyldes økt 
oppmerksomhet om tilstandene, bedre diagnostiske verktøy og inklusjon av nye undergrupper som Asperger syndrom. Selv om ny 
kunnskap om sykdomsspektret har økt de siste årene, er man enda langt unna en forståelse som gjør det mulig å tilby mer effektiv 
behandling. Disse barna er en stor utfordring både for familien, barnehage og skole.  Belastninga på familie og nettverk er stor. Samtidig er det 

gode pedagogiske tiltak som er den mest effektive ”medisin” i slike saker. PPT ser at skoleeierne nå arbeider mer målretta for å bygge 

spesialpedagogisk kompetanse på dette området. Flere av de elevene som går på Tøndergård tilhører denne gruppa. Mange av disse eleven 
krever tett oppfølging og stor ressursbruk i barnehage og skole. Mange vil ha behov for livslang oppfølging fra kommunene.  
 

Det er flest gutter som er brukere av PPT, 65 % skoleåret 2016/17. Guttene er overrepresentert når det gjelder tale-språkvansker, atferdsvansker, 

sammensatte vansker, atferdsvansker og minoritetsspråk. Veksten i språkrelaterte vansker sammenfaller med nasjonale tall. En merker seg at 

barns språklige kompetanse (særlig gutta) ser ut til å blir svakere samtidig som barnehagens og skolens krav øker. Dette forholdet kan skape 

grunnlag for mye spesialundervisning som kunne vært løst på en annen måte gjennom økt fokus på tidlig innsats og tydeligere forventninger til 

hva barnehage/skole skal bidra med, og ikke minst hva foreldre skal bidra med.  

Trenden er klar: På tross av at tallet på grunnskoleelever i de tre kommunene er redusert fra 1803 i 2005 til 1483 i 2016 (- 320 elever), er 

tallet på barn med vansker som meldes til PPT svakt økende. Det er en tendens til at flere barn debuterer tidlig med relativt omfattende 

vansker samt at barn med gjennomgripende utviklingsforstyrrelser øker. Det synes å være vanskelig å gjøre noe vesentlig med frafallet i 

videregående skole som for våre to skoler er lavere enn fylket og landet for øvrig. 

  

 

 

Antall elever i grunnskolen, Nesset, Tingvoll, Sunndal        

Kilde: KOSTRA 

 
 

 
 

   

Antall elever 1. til 7. årstrinn 2013 2014 2015 2016 Utv. 14-16 

1543 Nesset 223 195 198 205 +10 

1560 Tingvoll 244 247 244 247 0 

1563 Sunndal 577 567 563 540 -27 

Sum 1044 1009 1005 992 -17 

Antall elever 8. til 10. årstrinn 2013 2014 2015 2016 Utv. 14-16 

1543 Nesset 133 132 118 104 -28 

1560 Tingvoll 124 107 110 105 -2 

1563 Sunndal 272 274 254 282 +8 

Sum 529 513 482 491 -22 
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Antall elever 1. til 10. årstrinn 2013 2014 2015 2016 Utv. 14-16 

1543 Nesset 356 327 316 309 -18 

1560 Tingvoll 368 354 354 352 -2 

1563 Sunndal 849 841 817 822 -19 

Sum 1573 1522 1487 1483 -39 

 - 

Antall elever med spesialundervisning 2013 2014 2015 2016 Utv. 14-16 

1543 Nesset 21 22 19 26 +4 

1560 Tingvoll 31 35 40 42 +7 

1563 Sunndal 60 62 59 61 -1 

Sum 112 119 118 129 10 

% elever med spesialundervisning     Utv. 14-16 

1543 Nesset 5,9% 6,7 % 6,0% 8,4% +1,7% 

1560 Tingvoll 8,4% 9,9 % 11,3% 11,9% +2,0% 

1563 Sunndal 7,1% 7,4 % 7,2% 7,4% 0% 

Sum/snitt med Spu 7,1% 8,0 % 8,1% 9,2% +1,2% 
 

 

 

 

Elever med spesialundervisning på småtrinnet, mellomtrinnet og ungdomstrinnet: 

 Trinn Sunndal Su % Tingvoll TI % Nesset Ne % Norge % 

2014 1.-4. 14 4,6% 13 10,0 % 5 4,7 % 5,1 % 

2015 1.-4. 12 4,2% 8 6,1% 6 5% 5,2% 

2016 1.-4. 10 3,4% 13 9,3% 12 9,7% 5,3% 

2014 5.-7. 27 10,3 % 10 8,5% 8 9,1 % 9,4 % 

2015 5.-7. 24 8,6% 20 17,7% 3 3,8% 9,2% 

2016 5.-7. 18 7,2% 15 14,0% 6 7,4% 9,6% 

2014 8.-10. 21 7,7 %  12 11,2 % 9 6,8 % 10,5 % 

2015 8.-10. 23 9,1% 12 10,9% 10 8,5% 10,3% 

2016 8.-10. 33 11,7% 14 13,3% 8 7,7% 10,6% 

2014 1.-10. 62 7,4 % 35 9,9 % 22 6,7 % 8,0 % 

2015 1.-10. 59 7,2% 40 11,3% 19 6,0% 7,9% 

2016 1.-10. 61 7,4% 42 11,9% 26 8,4% 8,1% 
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Andel timer spesialundervisning av antall lærertimer (%) 2013 - 2016: 

 Sunndal Tingvoll Nesset Kristiansund Surnadal Molde MR fylke Norge 

2013 

2014 

2015 

2016 

13,0 

13,8 

13,3 

15,1 

16,0 

17,9 

16,7 

13,7 

8,6 

7,6 

6,5 

9,5 

17,4 

15,4 

17,7 

16,5 

18,1 

16,7 

16,7 

15,4 

20,0 

16,7 

17,7 

19,4 

18,0 

19,2 

18,9 

18,8 

17,8 

17,3 

17,5 

17,4 

Gjennomsnittlig grunnskolepoeng: 

 Sunndal Tingvoll Nesset Kristiansund Surnadal Molde MR fylke Norge 

2013/14 39,1 39,1 41,8 40,6 40,5 39,9 40,4 40,4 

2014/15 40,7 41,1 40,6 41,1 41,0 40,8 40,7 40,8 

2015/16 40,7 41,0 43,9 39,9 41,0 42,3 41,0 41,2 

2016/17 39,3 40,9 43,5 40,7 41,2 41,2 41,3 41,4 

 

 

 

 

Gjennomsnittet for antall elever som får spesialundervisning i Norge er 7,9 %. Gjennomsnittet i våre tre kommuner ligger i 2016 på 9,2 %. 

Omfanget av spesialundervisning økte betydelig nasjonalt fra oppstarten av Kunnskapsløftet, og dette området vies stor oppmerksomhet fra flere 

hold. Omfanget har gått betydelig ned i våre tre kommuner, men det er bekymringsfullt at det nå øker igjen. Hva som er PPT sin rolle i dette bør 

undersøkes nærmere. 

 

Årsaken til at det er viktig å unngå en økning i bruken av spesialundervisning er at forskning i liten grad dokumenterer hvilken effekt den har,  

særlig sett i forhold til ressursbruken. En legger merke til en svak økning i alle tre kommunene. Ser en på driftsutgifter til grunnskolen finner en 

at Nesset brukte kr 147’/elev i 2016, (143’ i 2015, Sunndal kr. 131’/elev i 2016 (126’ i 2015) mens Tingvoll brukte kr. 129’/elev i 2015 (121’ i 

2015) 

 

Kontoret viderefører en regelmessig besøksordning med veiledning ute på skolene og i barnehagene. Ansatte har avsatt tid i den enkelte enhet 

som disponeres av de som arbeider i avdelingen/klasserommet. Slik får den enkelte enhet en tidsressurs stilt til sin disposisjon, og blir ansvarlig 

for bruken av denne. Denne ordninga blir godt mottatt av de ansatte. 

 

I forhold til arbeid med elevenes læringsmiljø har kontoret skolert 5 av sine ansatte. Støtte er gitt både i enkeltsaker på skolenivå og som 

kompetansebyggende tiltak på planleggingsdager og personalmøter. To tilsatte deltar i det 2-årige Læringsmiljøprosjektet i Tingvoll.  
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Vårt samarbeid med barne- og ungdomspsykiatrien og Barnehabiliteringstjenesten er godt. Det er PPT som er sakkyndig instans vedrørende all 

opplæring. Barne- og ungdomspsykiatrien (BUP Molde) har kontordag (poliklinisk) ca hver 14. dag ved PP-kontoret for klienter fra vårt distrikt 

(i hovedsak fra Sunndal).  

 

Utfordringa for kommunene er at de selv i økende grad må forebygge og behandle psykiske vansker i barnebefolkninga. PPT deltar i og støtter 

det tverrfaglig samarbeid og kompetansebygging omkring denne utfordringa med hjelpeapparatet i eierkommunene. PPT ønsker en 

samlokalisering med barneverntjenesten, helsestasjonen og kommunepsykologen for å få til en bedre samordnet innsats til beste for barn og unge 

i kommunene. 

 

 

 

Sunndalsøra 30.10.17 

 

Trond Hansen Riise 

Kontorleder 



 

 
 

Notat 
 

Til: Turid Leirvoll Øverås 

Fra: Turid Leirvoll Øverås 

 
 

Sak nr. Dato: 
2017/509-40 20.11.2017 

 

Fordeling av kulturmidlar 2017 
 
 
I vedtak i kommunestyret  22.06.2016 vart det avsett kr 150.000,- til kulturmidlar i 2017. 
Kulturmidlane vart lyst ut med søknadsfrist 1. oktober. Det kom inn 32 søknader. 
 
I følge retningslinjene skal kulturmidlar i Nesset fordelast etter følgjande fordelingsnøkkel: 
 A+B Tilskot til drift og aktivitet  67%  kr 82.500,- 
 B Oppkøyring av skiløyper 12% av 150.000,-   kr 18.000,- 
 C Resttildeling inntil  33%   kr 49.500,- 
 
Fordi midlane vart utlyste så seint på året vel ein å slå saman A+C kr 132.000,- og fordeler alt i ein omgang. 
Tilskot til oppkøysring av skiløyper blir fordelt til idrettslaga etter køyrelister. 
 
Oppsummert er årets kulturmidlar fordelte slik: 
 
Bygdalag og hus kr. 31.000,- 
Idrettslag   kr. 45.000,- 
Skyttarlag  kr.   5.000,- 
Sang og musikk kr. 18.000,- 
Ungdomslag  kr. 16.000,- 
Religiøse forr.   kr.   5.000,- 
Øvrige   kr. 12.000,- 
Skiløyper  kr. 18.000,- 
Sum   kr. 150.000,- 
 
 

Vedlegg 
1 Fordeling av kulturmidlar 2017, liste 
2 Retningslinjer for kulturmidlar i Nesset kommune 

 
 



  

Side 2 av 2 

Oversikt blir i følgje retningslinjer vedtatt 10.02.2016lagt fram som referatsak til Utval for oppvekst og kultur 
29. nov. 2017. 
 



Lag/forening: Bygd Søker om Søknads-

sum

Tilskudd 

2017

Bygdalag,velforening/hus:

Eikesdal bygdalag/Eikesdal gml skole Eikesdal Tilskudd til vedlikehald av gamleskolen i Eikesdal 5000 2 000

Bugge bygdalag grendahus Bugge Tilskukdd til vedlikehold forsamlingshuset på Bugge 18000 5 000

Gussiås bygdalag 2 hus Gussiås Tilskudd til drift og utvikling av bygdehuset. 15000 5 000

Storsvingen bygdastue Eidsøra Tilskudd til utstyr kjøkkenet.Storsvingen bygdastue. 10000 2 000

Myklebostad bedehus Vistdal Oppussing, maling 6000 5 000

Vistdal samfunnshus Vistdal Oppussing, kjøkken, møterom, golv, vindu etc 50000 8 000

Hammervollhagen vel Eidsvåg Rehabilitering leikepass/forballøkke 5000 2 000

Ranvik bygdalag Ranvik Drift bygdahus, opprusting av ballplass 15000 2 000

Idrettslag: 124000

Eresfjord & Vistdal skisenter - drift Eresfjord Tilskot til drift av Eresfjord og Vistdal skisenter 7000 3 000

Eresfjord og Vistdal Fotballklubb E&V Lysanlegg ballbibnge 15000 0

Vistdal idrettslag - aktivitet Vistdal Tilskudd til drift av aktiveter og anlegg. 10000 8 000

Eresfjord idrettslag - anlegg Eresfjord ferdigstille renovering løpebanen i Eresfjord. 25000 0

Eresfjord idrettslag - anlegg Eresfjord Drift av løpebanen i Eresfjord. 5000 7 000

Eidsvåg idrettslag - hovedstyre/grupper Eidsvåg Ny aktivitet. Turn/akrobatikk 50000 8 000

Eidsvåg idrettslag - hopp/alpin Eidsvåg Brakke Solbjørbkken 20000 8 000

Eidsvåg idrettslag - hus/anlegg Eidsvåg garasje Eidsvåg stadion 30000 0

Eidsøra idrettslag - aktivitet Eidsøra Aktivitet barn/unge. Gapahuk på Kraftløypa 50000 6 000

Eidsøra idrettslag - klubbhus Eidsøra Vedlikehold klubbhuset 20000 0

Rausand idrettslag Raudsand Sti ved Raudsanvatnet, bord og benker 50000 5 000

Organisasjonar, interessefor. 282000

Nesset bygdekvinnelag Eidsvåg 85 års markering, aktivitet 5000 0

Nesset pensjonistforening Nesset Medlemsmøter og turprogram 3000 0

Skyttarlag 8000
Eidsvåg og Eidsøra skyttarlag Eidsøra/ 

Eidsvåg

Vedlikehold standplass 30000 0

Eidsvåg og Eidsøra skyttarlag Eidsøra/ 

Eidsvåg

ungdom /rekrutteringsarbeid 10000 5 000



Lag/forening: Bygd Søker om Søknads-

sum

Tilskudd 

2017

Sang & musikk: 40000

Eresfjord musikklag Eresfjord Aspirantopplæring, noter og utgifter til dirigent. 10000 6 000

Eidsvåg songlag Nesset Tilskudd til prosjekt kirkekonserter høst 2016 10000 6 000

Nesset skolekorps Instrument fornying 10000 6 000

Ungdomslag 30000

Eira ungdomslag Eresfjord Tilskudd til renovering ungdomshus. 8000 5 000

Eidsvåg ungdomslag Eidsvåg Tilskudd til drift ungdomshus og aktivitet 20000 6 000

Eidsøra ungdomslag Eidsøra Tilskudd til renovering ungdomshus. 10000 5 000

Religiøse organisasjonar 38000
Eidsvåg Indremisjon Eidsvåg Aktivitet drift og vedlikehold av forsamlingshus 5000 5 000

Øvrige 5000
Raudsand gruvemuseum Raudsand Tilskudd til renovering hus og lokaler 9000 5 000

Meisalfjellet hytteforening - Blånebu. Eidsøra Søknadssum 10000 5 000

Nesset seniordans Nesset Kurs, fellesaktivitet drift 3000 2 000

22000

SUMMER 527000 132 000

Løypekjøringsmidler 18 000

Sum 150 000







Fra: Jarle Sanden (jarle@romsdalsmuseet.no)
Sendt: 03.11.2017 08:39:43
Til: Turid Leirvoll Øverås
Kopi: 

Emne: VS: Message from "RicohMPc6003"
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God morgen Turid

Vedlagt følger  revidert årsregnskap og årsmelding for 2016 - Romsdalsmuseet.

Hilsen
Jarle

Jarle Sanden
Museumsdirektør Romsdalsmuseet
Per Amdams veg 4, 6413 Molde
Telefon dir.: 71 20 24 63/ mobil: 913 07 483
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Årsregnskap 2016
for

Stiftelsen Bjørnsonfestivalen

Foretaksnr. 971173793



   Stiftelsen Bjørnsonfestivalen

Resultatregnskap

Note 2016 2015

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER
Driftsinntekter
Billettinntekter 523 849 388 927
Samarbeidsavtaler 748 502 720 096
Offentlige tilskudd 1 2 694 000 2 667 000
Andre driftsinntekter 23 493 13 467
Sum driftsinntekter 3 989 844 3 789 490

Driftskostnader
Lønnskostnad 2 1 405 767 1 521 306
Salgs- og informasjonskostnader 334 990 421 831
Arrangementskostnader 1 499 800 1 337 546
Administrasjonskostnader 2 280 495 378 029
Kostnader lokaler 239 272 254 135
Sum driftskostnader 3 760 325 3 912 849

DRIFTSRESULTAT 229 519 (123 358)

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER
Finansinntekter
Annen renteinntekt 2 693 2 708
Sum finansinntekter 2 693 2 708

Finanskostnader
Annen rentekostnad 717 772
Sum finanskostnader 717 772

NETTO FINANSPOSTER 1 976 1 936

ÅRSRESULTAT 231 495 (121 422)

OVERFØRINGER
Overføring til annen egenkapital 231 495 0
Overføring fra annen egenkapital 0 (121 422)
SUM OVERFØRINGER 231 495 (121 422)

Årsregnskap for Stiftelsen Bjørnsonfestivalen Organisasjonsnr. 971173793



   Stiftelsen Bjørnsonfestivalen

Balanse  pr. 31.12.2016

Note 31.12.2016 31.12.2015

EIENDELER
Finansielle anleggsmidler
Investeringer i aksjer og andeler 10 750 10 750
Sum anleggsmidler 10 750 10 750

Omløpsmidler
Kundefordringer 15 751 220 267
Andre fordringer 32 791 49 278
Bankinnskudd, kontanter o.l. 4 814 672 397 315
Sum omløpsmidler 863 214 666 860

SUM EIENDELER 873 964 677 610

EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital
Innskutt egenkapital
Stiftelseskapital 5 262 000 262 000

Opptjent egenkapital
Annen egenkapital 5 347 187 115 692

Sum egenkapital 609 187 377 692

Gjeld
Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld 5 900 37 647
Skyldig offentlige avgifter 159 532 143 726
Annen kortsiktig gjeld 99 344 118 545
Sum kortsiktig gjeld 264 776 299 918

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 873 964 677 610

Molde, 10. mars 2017

Arvid Kåre Blindheim   Lars Aarønæs                          Eva Britt Mauseth
Styreleder Nestleder Styremedlem

Henning Bergsvåg Ragna Westlie Kristoffersen Frøydis Austigard
Styremedlem Styremedlem Styremedlem

Turid B. Leirvoll Øverås           Johild Kosberg Bredin
Styremedlem Daglig leder/festivalsjef

Årsregnskap for Stiftelsen Bjørnsonfestivalen Organisasjonsnr. 971173793



Stiftelsen Bjørnsonfestivalen

Noter 2016

Regnskapsprinsipper:

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Stiftelsen har videre
fulgt relevante bestemmelser i Norsk Regnskaps Standard utarbeidet av Norsk Regnskaps Stiftelse.

De unntaksregler som gjelder for små foretak er anvendt der annet ikke er angitt i regnskapsprinsipper.

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter siste dag
i regnskapsåret, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av
anskaffelseskost og antatt virkelig verdi (Laveste verdis prinsipp).

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer føres opp i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til
påregnelig tap. Avsetning til påregnelig tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte
fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

Andre fordringer er også gjenstand for en tilsvarende vurdering.

Noter for Stiftelsen Bjørnsonfestivalen Organisasjonsnr. 971173793



Stiftelsen Bjørnsonfestivalen

Noter 2016

Note 1 - Offentlig tilskudd
I posten offentlig tilskudd inngår tilskudd fra Norsk Kulturråd med kr 1 681 000, Molde Kommune med
kr 538 000, Nesset Kommune med kr 75 000 og Møre og Romsdal Fylkeskommune med kr 400 000.

Note 2 - Lønnskostnad

Festivalen har hatt 1,5 årsverk i administrasjonen i regnskapsåret.

Spesifikasjon av lønnskostnader I år I fjor

Lønn 1 072 413 1 221 425
Arbeidsgiveravgift 169 179 180 735
Pensjonskostnader 127 434 107 997
Andre lønnsrelaterte ytelser 36 742 11 149

Totalt 1 405 767 1 521 306

Lønnskostnader inneholder lønn og sosiale kostnader vedrørende festivalsjef, kunstnerisk rådgiver,
produsent, ekstrahjelp og programråd.

Ytelser til ledende personer og revisor

Festivalsjef 577 374
Styremedlemmer 77 200
Revisjonshonorar, som består av:

Revisjon 34 720
Andre tjenester 10 083
Samlet honorar til revisor 44 803

Festivalen er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning for sine ansatte jfr. lov om obligatorisk tjenestepensjon.
Festivalen har etablert en tjenestepensjonsordning som tilfredsstiller kravene i loven.
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Stiftelsen Bjørnsonfestivalen

Noter 2016

Note 3 - Avskrivning på varige driftsmidler

Kontormaskiner

Anskaffelseskost pr. 1/1 22 614
+ Tilgang 0
- Avgang 0
Anskaffelseskost pr. 31/12 22 614

Akk. av/nedskr. pr 1/1 22 614
+ Ordinære avskrivninger 0
Akk. av/nedskr. pr. 31/12 22 614

Balanseført verdi pr 31/12 0

Prosentsats for ord.avskr 33

Note 4 - Bankinnskudd, kontanter o.l.

Skattetrekkinnskudd utgjør pr 31.12. i år kr 25 016 og utgjorde pr 31.12. i fjor kr 24 393.

Note 5 - Egenkapital

Stiftelseskapital Annen Sum
egenkapital egenkapital

Egenkapital pr 01.01 262 000 115 692 377 692
+Fra årets resultat 231 495 231 495
Egenkapital pr 31.12 262 000 347 187 609 187
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Stiftelsen Bjørnsonfestivalen
Kontospesifisert utskrift: 03.03.2017  13:14

Resultatregnskap

Note 2016 2015

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER
Driftsinntekter
Billettinntekter
   3000 Billettsalg 523 848,80 388 927,38
Sum Billettinntekter 523 848,80 388 927,38

Samarbeidsavtaler
   3030 Inntekt sponsor/næring 268 502,00 293 001,00
   3031 Gaver fra bank, forsikring mm 100 000,00 130 000,00
   3100 Sponsorinntekter organisasjoner 60 000,00 62 095,00
   3110 Tilskudd diverse fond 50 000,00 15 000,00
   3112 Tilskudd Fritt Ord 250 000,00 200 000,00
   3211 Tilskudd fribyforfatter 20 000,00 20 000,00
Sum Samarbeidsavtaler 748 502,00 720 096,00

Offentlige tilskudd 1
   3200 Tilskudd Kulturrådet 1 681 000,00 1 681 000,00
   3210 Tilskudd Molde Kommune 538 000,00 526 000,00
   3220 Tilskudd Møre og Romsdal Fylke 400 000,00 350 000,00
   3230 Tilskudd Nesset Kommune 75 000,00 110 000,00
Sum Offentlige tilskudd 2 694 000,00 2 667 000,00

Andre driftsinntekter
   3900 Annen driftsrelatert inntekt 23 493,00 13 467,00
Sum Andre driftsinntekter 23 493,00 13 467,00

Sum driftsinntekter 3 989 843,80 3 789 490,38

Driftskostnader
Lønnskostnad 2
   4041 Velferd personal/stab 36 741,82 6 768,52
   5000 Lønn festivalsjef 577 374,00 531 938,00
   5010 Lønn kunsterisk rådgivning 80 920,00 110 520,00
   5015 Lønn kontorsekretær 2 774,70 0,00
   5020 Lønn produsent/deltid/ekstrahje 166 800,00 250 975,44
   5030 Lønn stab/stabsleder 0,00 64 000,00
   5060 Lønn deltakere 68 000,00 73 100,00
   5210 Fri telefon 0,00 4 026,00
   5290 Motkonto fri telefon 0,00 (4 026,00)
   5300 Feriepenger 99 344,24 119 291,59
   5330 Styrehonorar 77 200,00 71 600,00
   5400 Arbeidsgiveravgift 155 170,91 164 018,99
   5410 Arbeidsgiveravgift av feriepeng 14 007,60 16 716,00
   5420 Pensjonspremie 127 433,80 193 113,00
   5450 OTP motkonto 0,00 (85 116,00)
   5912 Middag ved overtid 0,00 215,00
   5990 Annen personalkostnad 0,00 4 165,80
Sum Lønnskostnad 1 405 767,07 1 521 306,34

Salgs- og informasjonskostnader
   4030 Annonse festival 92 173,25 122 483,12
   4031 Festivalavis/trykt program 175 847,25 204 775,00
   4032 Andre PR-tiltak 10 500,00 15 062,50
   4033 Videreutvikling nettsider 12 047,50 25 071,65
   7300 Markedsføring/diverse 44 421,86 22 398,00
   7320 Reklamekostnad 0,00 32 041,19
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Stiftelsen Bjørnsonfestivalen
Kontospesifisert utskrift: 03.03.2017  13:14

Resultatregnskap

Note 2016 2015

Sum Salgs- og informasjonskostnader 334 989,86 421 831,46

Arrangementskostnader
   4000 Innkjøp festival 45 995,57 54 728,48
   4020 Transport under festival 20 061,52 15 073,70
   4040 Utgift middag/åpningsarrangemen 16 260,00 24 710,00
   4050 Lyd, lys, teknikk og rigg 255 832,00 263 802,82
   4060 Hotell deltakere 108 722,38 108 170,00
   4062 Bespisning deltakere 82 196,75 80 119,16
   4065 Reise deltakere 173 180,09 121 237,22
   4070 Honorar deltakere 770 739,20 620 877,40
   4071 Honorar fetstivalkunstner 15 000,00 15 000,00
   5430 Honorar stab 0,00 10 000,00
   6310 Husleie annen 7 380,00 3 300,50
   6850 Musikkavgift TONO 0,00 7 920,00
   7150 Diettkostnad, oppgavepliktig 0,00 4 780,25
   7152 Diett og opphold kunstneriske r 1 140,00 1 565,87
   7156 Reiseutgifter kunstnerisk råd 1 783,93 160,00
   7160 Reiseutgifter deltakere 0,00 5 134,00
   7170 Prosjektkostnader 0,00 110,00
   7420 Blomster og gaver 1 509,00 857,00
Sum Arrangementskostnader 1 499 800,44 1 337 546,40

Administrasjonskostnader 2
   6420 Leie datautstyr 2 270,09 5 058,00
   6700 Revisjonshonorar 42 219,75 24 750,00
   6705 Honorar regnskap 82 992,41 70 284,42
   6706 Revisors andre tjenester 2 583,00 750,00
   6707 Annen fremmed tjeneste 0,00 6 011,00
   6800 Kontorrekvisita 13 098,16 12 579,90
   6810 Data/EDB-kostnader 28 931,29 22 382,73
   6840 Aviser, tidsskrifter 5 947,74 5 885,50
   6860 Møter, kurs, oppdateringer o.l. 0,00 2 000,00
   6890 Andre småinnkjøp/Web B 17 014,62 30 546,49
   6900 Telefon 1 928,68 19 450,34
   6940 Porto 2 638,87 2 359,50
   7130 Reisekostnad, oppgavepliktige 0,00 568,00
   7140 Reisekostnader, ikke oppg.pl. 4 555,80 19 870,99
   7151 Hotell styret 3 503,56 3 683,00
   7155 Reiseutgifter styret 40 448,19 63 676,85
   7165 Reiseutgifter administrasjon 5 693,10 4 898,00
   7305 Annonser andre 0,00 46 349,50
   7350 Møtekostnader styret og adm 7 702,20 29 919,79
   7400 Kontingent, fradragsberettiget 13 993,00 6 850,00
   7740 Øreavrunding 0,00 (1,51)
   7770 Bank- og kortgebyr 3 760,50 5 640,69
   7790 Annen kostnad, fradr.ber. 1 214,50 (5 484,17)
Sum Administrasjonskostnader 280 495,46 378 029,02

Kostnader lokaler
   6300 Husleie Plassen 200 758,60 197 988,46
   6390 Fellesutgifter lokaler 38 513,27 48 354,00
   7110 Parkering 0,00 7 793,00
Sum Kostnader lokaler 239 271,87 254 135,46

Sum driftskostnader 3 760 324,70 3 912 848,68

DRIFTSRESULTAT 229 519,10 (123 358,30)
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Stiftelsen Bjørnsonfestivalen
Kontospesifisert utskrift: 03.03.2017  13:14

Resultatregnskap

Note 2016 2015

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER
Finansinntekter
Annen renteinntekt
   8050 Renteinntekter bankinnskudd 2 693,00 2 708,00
Sum Annen renteinntekt 2 693,00 2 708,00

Sum finansinntekter 2 693,00 2 708,00

Finanskostnader
Annen rentekostnad
   8150 Annen rentekostnad 716,92 771,71
Sum Annen rentekostnad 716,92 771,71

Sum finanskostnader 716,92 771,71

NETTO FINANSPOSTER 1 976,08 1 936,29

ÅRSRESULTAT 231 495,18 (121 422,01)

OVERFØRINGER
Overføring til annen egenkapital
   8991 Tilført egenkapitalen 231 495,18 0,00
Sum Overføring til annen egenkapital 231 495,18 0,00

Overføring fra annen egenkapital
   8992 Dekket av egenkapitalen 0,00 (121 422,01)
Sum Overføring fra annen egenkapital 0,00 (121 422,01)

SUM OVERFØRINGER 231 495,18 (121 422,01)
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Stiftelsen Bjørnsonfestivalen

Balanse  pr. 31.12.2016

Note 31.12.2016 31.12.2015

EIENDELER
Finansielle anleggsmidler
Investeringer i aksjer og andeler
   1355 Aksjer i Molde Kulturbygg AS 10 750,00 10 750,00
Sum Investeringer i aksjer og andeler 10 750,00 10 750,00

Sum anleggsmidler 10 750,00 10 750,00

Omløpsmidler
Kundefordringer
   1500 Kundefordringer 15 751,25 220 267,00
Sum Kundefordringer 15 751,25 220 267,00

Andre fordringer
   1570 Andre kortsiktige fordringer 31 734,52 49 277,52
   2650 Trukket fagforeningskontingent 1 056,00 0,00
Sum Andre fordringer 32 790,52 49 277,52

Bankinnskudd, kontanter o.l. 4
   1900 Kontanter 2 500,00 38 220,00
   1920 Bank 9650.05.64331 130 222,24 250 462,72
   1950 Bank 9650.08.94781 Skatt 25 016,00 24 393,00
   1960 Bank 4202.12.44338 Billett 504 353,17 30 340,37
   1970 Bank 4202.56.06560 Plassering 152 580,52 53 899,00
Sum Bankinnskudd, kontanter o.l. 814 671,93 397 315,09

Sum omløpsmidler 863 213,70 666 859,61

SUM EIENDELER 873 963,70 677 609,61

EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital
Innskutt egenkapital
Stiftelseskapital 5
   2000 Innskutt EK Selskapsrettslig 262 000,00 262 000,00
Sum Stiftelseskapital 262 000,00 262 000,00

Opptjent egenkapital
Annen egenkapital 5
   2050 Annen egenkapital 347 187,29 115 692,11
Sum Annen egenkapital 347 187,29 115 692,11

Sum egenkapital 609 187,29 377 692,11

Gjeld
Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld
   2400 Leverandørgjeld 5 899,75 37 646,99
Sum Leverandørgjeld 5 899,75 37 646,99

Skyldig offentlige avgifter
   2600 Forskuddstrekk 40 221,00 24 353,00
   2700 Utg. MVA Standardsats 67 125,50 0,00
   2710 Inng. MVA. Standardsats (7 020,83) 0,00
   2713 Inngående mva lav sats (361,42) 0,00
   2740 Oppgjørskonto merverdiavgift 0,08 67 516,08
   2770 Skyldig arbeidsgiveravgift 45 560,49 35 141,76
   2785 Påløpt arb.giv.avg. ferielønn 14 007,60 16 714,82
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Stiftelsen Bjørnsonfestivalen

Balanse  pr. 31.12.2016

Note 31.12.2016 31.12.2015

Sum Skyldig offentlige avgifter 159 532,42 143 725,66

Annen kortsiktig gjeld
   2940 Skyldig feriepenger 99 344,24 118 544,85
Sum Annen kortsiktig gjeld 99 344,24 118 544,85

Sum kortsiktig gjeld 264 776,41 299 917,50

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 873 963,70 677 609,61
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Byrå Aktiva Regnskap AS Saldobalanse
Klient 00203   Stiftelsen Bjørnsonfestivalen Utskrift fra Visma Finale Årsoppgjør
Periode 2016 Dato : 03/03/2017  13:14 Side 1 av 3

Kontonr. Kontonavn Inngående Postering Saldo 2016 Saldo 2015

1355 Aksjer i Molde Kulturbygg AS 10 750,00 0,00 10 750,00 10 750,00

Langsiktige fordringer 10 750,00 0,00 10 750,00 10 750,00

1500 Kundefordringer 15 751,25 0,00 15 751,25 220 267,00
1570 Andre kortsiktige fordringer 11 734,52 20 000,00 31 734,52 49 277,52

Kortsiktige fordringer 27 485,77 20 000,00 47 485,77 269 544,52

1900 Kontanter 2 500,00 0,00 2 500,00 38 220,00
1920 Bank 9650.05.64331 130 222,24 0,00 130 222,24 250 462,72
1950 Bank 9650.08.94781 Skatt 25 016,00 0,00 25 016,00 24 393,00
1960 Bank 4202.12.44338 Billett 504 353,17 0,00 504 353,17 30 340,37
1970 Bank 4202.56.06560 Plassering 152 580,52 0,00 152 580,52 53 899,00

Betalingsmidler 814 671,93 0,00 814 671,93 397 315,09

2000 Innskutt EK Selskapsrettslig -262 000,00 0,00 -262 000,00 -262 000,00
2050 Annen egenkapital -115 692,11 -231 495,18 -347 187,29 -115 692,11

EGENKAPITAL -377 692,11 -231 495,18 -609 187,29 -377 692,11

2400 Leverandørgjeld -5 899,75 0,00 -5 899,75 -37 646,99
2600 Forskuddstrekk -40 221,00 0,00 -40 221,00 -24 353,00
2650 Trukket fagforeningskontingent 1 056,00 0,00 1 056,00 0,00
2670 KLP pensjonstrekk -14 728,20 14 728,20 0,00 0,00
2700 Utg. MVA Standardsats -54 125,50 -13 000,00 -67 125,50 0,00
2710 Inng. MVA. Standardsats 7 020,83 0,00 7 020,83 0,00
2713 Inngående mva lav sats 361,42 0,00 361,42 0,00
2740 Oppgjørskonto merverdiavgift -0,08 0,00 -0,08 -67 516,08
2770 Skyldig arbeidsgiveravgift -45 560,49 0,00 -45 560,49 -35 141,76
2785 Påløpt arb.giv.avg. ferielønn -14 007,60 0,00 -14 007,60 -16 714,82

KORTSIKTIG GJELD -166 104,37 1 728,20 -164 376,17 -181 372,65

2940 Skyldig feriepenger -99 344,24 0,00 -99 344,24 -118 544,85

Korts. gjeld med tidsavgr. -99 344,24 0,00 -99 344,24 -118 544,85

3000 Billettsalg -523 848,80 0,00 -523 848,80 -388 927,38
3030 Inntekt sponsor/næring -216 502,00 -52 000,00 -268 502,00 -293 001,00
3031 Gaver fra bank, forsikring mm -165 000,00 65 000,00 -100 000,00 -130 000,00
3100 Sponsorinntekter organisasjoner -10 000,00 -50 000,00 -60 000,00 -62 095,00
3110 Tilskudd diverse fond -100 000,00 50 000,00 -50 000,00 -15 000,00
3112 Tilskudd Fritt Ord -250 000,00 0,00 -250 000,00 -200 000,00
3200 Tilskudd Kulturrådet -1 681 000,00 0,00 -1 681 000,00 -1 681 000,00
3210 Tilskudd Molde Kommune -538 000,00 0,00 -538 000,00 -526 000,00
3211 Tilskudd fribyforfatter 0,00 -20 000,00 -20 000,00 -20 000,00
3220 Tilskudd Møre og Romsdal Fylke -400 000,00 0,00 -400 000,00 -350 000,00
3230 Tilskudd Nesset Kommune -75 000,00 0,00 -75 000,00 -110 000,00

Driftsinntekter -3 959 350,80 -7 000,00 -3 966 350,80 -3 776 023,38

3900 Annen driftsrelatert inntekt -23 493,00 0,00 -23 493,00 -13 467,00

Andre driftsinntekter -23 493,00 0,00 -23 493,00 -13 467,00

4000 Innkjøp festival 45 995,57 0,00 45 995,57 54 728,48
4020 Transport under festival 20 061,52 0,00 20 061,52 15 073,70
4030 Annonse festival 92 173,25 0,00 92 173,25 122 483,12
4031 Festivalavis/trykt program 175 847,25 0,00 175 847,25 204 775,00
4032 Andre PR-tiltak 10 500,00 0,00 10 500,00 15 062,50
4033 Videreutvikling nettsider 12 047,50 0,00 12 047,50 25 071,65
4040 Utgift middag/åpningsarrangemen 16 260,00 0,00 16 260,00 24 710,00
4041 Velferd personal/stab 36 741,82 0,00 36 741,82 6 768,52
4050 Lyd, lys, teknikk og rigg 255 832,00 0,00 255 832,00 263 802,82
4060 Hotell deltakere 108 722,38 0,00 108 722,38 108 170,00
4062 Bespisning deltakere 82 196,75 0,00 82 196,75 80 119,16
4065 Reise deltakere 173 180,09 0,00 173 180,09 121 237,22
4070 Honorar deltakere 785 739,20 -15 000,00 770 739,20 620 877,40
4071 Honorar fetstivalkunstner 0,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00



Byrå Aktiva Regnskap AS Saldobalanse
Klient 00203   Stiftelsen Bjørnsonfestivalen Utskrift fra Visma Finale Årsoppgjør
Periode 2016 Dato : 03/03/2017  13:14 Side 2 av 3

Kontonr. Kontonavn Inngående Postering Saldo 2016 Saldo 2015

Kjøp av materialer varer, fremmedytelser o.l. 1 815 297,33 0,00 1 815 297,33 1 677 879,57

5000 Lønn festivalsjef 577 374,00 0,00 577 374,00 531 938,00
5010 Lønn kunsterisk rådgivning 80 920,00 0,00 80 920,00 110 520,00
5015 Lønn kontorsekretær 2 774,70 0,00 2 774,70 0,00
5020 Lønn produsent/deltid/ekstrahje 166 800,00 0,00 166 800,00 250 975,44
5030 Lønn stab/stabsleder 0,00 0,00 0,00 64 000,00
5060 Lønn deltakere 68 000,00 0,00 68 000,00 73 100,00
5210 Fri telefon 0,00 0,00 0,00 4 026,00
5290 Motkonto fri telefon 0,00 0,00 0,00 -4 026,00
5300 Feriepenger 99 344,24 0,00 99 344,24 119 291,59
5330 Styrehonorar 77 200,00 0,00 77 200,00 71 600,00
5400 Arbeidsgiveravgift 155 170,91 0,00 155 170,91 164 018,99
5410 Arbeidsgiveravgift av feriepeng 14 007,60 0,00 14 007,60 16 716,00
5420 Pensjonspremie 142 162,00 -14 728,20 127 433,80 193 113,00
5430 Honorar stab 0,00 0,00 0,00 10 000,00
5450 OTP motkonto 0,00 0,00 0,00 -85 116,00
5912 Middag ved overtid 0,00 0,00 0,00 215,00
5990 Annen personalkostnad 0,00 0,00 0,00 4 165,80

Personalkostnader 1 383 753,45 -14 728,20 1 369 025,25 1 524 537,82

6300 Husleie Plassen 200 758,60 0,00 200 758,60 197 988,46
6310 Husleie annen 7 380,00 0,00 7 380,00 3 300,50
6390 Fellesutgifter lokaler 38 513,27 0,00 38 513,27 48 354,00
6420 Leie datautstyr 2 270,09 0,00 2 270,09 5 058,00
6700 Revisjonshonorar 42 219,75 0,00 42 219,75 24 750,00
6705 Honorar regnskap 82 992,41 0,00 82 992,41 70 284,42
6706 Revisors andre tjenester 2 583,00 0,00 2 583,00 750,00
6707 Annen fremmed tjeneste 0,00 0,00 0,00 6 011,00
6800 Kontorrekvisita 13 098,16 0,00 13 098,16 12 579,90
6810 Data/EDB-kostnader 28 931,29 0,00 28 931,29 22 382,73
6840 Aviser, tidsskrifter 5 947,74 0,00 5 947,74 5 885,50
6850 Musikkavgift TONO 0,00 0,00 0,00 7 920,00
6860 Møter, kurs, oppdateringer o.l. 0,00 0,00 0,00 2 000,00
6890 Andre småinnkjøp/Web B 17 014,62 0,00 17 014,62 30 546,49
6900 Telefon 1 928,68 0,00 1 928,68 19 450,34
6940 Porto 2 638,87 0,00 2 638,87 2 359,50
7110 Parkering 0,00 0,00 0,00 7 793,00
7130 Reisekostnad, oppgavepliktige 0,00 0,00 0,00 568,00
7140 Reisekostnader, ikke oppg.pl. 4 555,80 0,00 4 555,80 19 870,99
7150 Diettkostnad, oppgavepliktig 0,00 0,00 0,00 4 780,25
7151 Hotell styret 3 503,56 0,00 3 503,56 3 683,00
7152 Diett og opphold kunstneriske r 1 140,00 0,00 1 140,00 1 565,87
7155 Reiseutgifter styret 40 448,19 0,00 40 448,19 63 676,85
7156 Reiseutgifter kunstnerisk råd 1 783,93 0,00 1 783,93 160,00
7160 Reiseutgifter deltakere 0,00 0,00 0,00 5 134,00
7165 Reiseutgifter administrasjon 5 693,10 0,00 5 693,10 4 898,00
7170 Prosjektkostnader 0,00 0,00 0,00 110,00
7300 Markedsføring/diverse 44 421,86 0,00 44 421,86 22 398,00
7305 Annonser andre 0,00 0,00 0,00 46 349,50
7320 Reklamekostnad 0,00 0,00 0,00 32 041,19
7350 Møtekostnader styret og adm 7 702,20 0,00 7 702,20 29 919,79
7400 Kontingent, fradragsberettiget 13 993,00 0,00 13 993,00 6 850,00
7420 Blomster og gaver 1 509,00 0,00 1 509,00 857,00
7740 Øreavrunding 0,00 0,00 0,00 -1,51
7770 Bank- og kortgebyr 3 760,50 0,00 3 760,50 5 640,69
7790 Annen kostnad, fradr.ber. 1 214,50 0,00 1 214,50 -5 484,17

Andre driftskostnader 576 002,12 0,00 576 002,12 710 431,29

8050 Renteinntekter bankinnskudd -2 693,00 0,00 -2 693,00 -2 708,00

Finansinntekter -2 693,00 0,00 -2 693,00 -2 708,00

8150 Annen rentekostnad 716,92 0,00 716,92 771,71

Finanskostnader 716,92 0,00 716,92 771,71

8991 Tilført egenkapitalen 0,00 231 495,18 231 495,18 0,00
8992 Dekket av egenkapitalen 0,00 0,00 0,00 -121 422,01



Byrå Aktiva Regnskap AS Saldobalanse
Klient 00203   Stiftelsen Bjørnsonfestivalen Utskrift fra Visma Finale Årsoppgjør
Periode 2016 Dato : 03/03/2017  13:14 Side 3 av 3

Kontonr. Kontonavn Inngående Postering Saldo 2016 Saldo 2015

Disponering av årsresultat 0,00 231 495,18 231 495,18 -121 422,01

TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00



Byrå Aktiva Regnskap AS Posteringsjournal
Klient 00203   Stiftelsen Bjørnsonfestivalen Utskrift fra Visma Finale Årsoppgjør
Periode 2016 Dato : 03/03/2017  13:14 Side 1 av 1

Bilagsnr Dato Debet Kredit Beløp Anmerkning

Tilleggsposteringer

Avslutning 1 20022017 2670 5420 14 728,20 Trekk ansatte pensjon til kto
Avslutning 2 21022017 4071 4070 15 000,00 Bilag 576 - flyttet til konto
Avslutning 3 21022017 3110 3100 50 000,00 Tilsk NFFO til samme kto som 2
Avslutning 4 03032017 3031 0 65 000,00 Korr gave/sponsor Sp.b1 SMN
Avslutning 4 03032017 0 3030 52 000,00 Korr gave/sponsor Sp.b1 SMN
Avslutning 4 03032017 0 2700 13 000,00 Korr gave/sponsor Sb.b1 SMN
Avslutning 5 03032017 1570 3211 20 000,00 Tilskudd fribyforfatter - utbe
Avslutning 6 03032017 8991 2050 231 495,18 Disponering årets resultat

Tilleggsposteringer 461 223,38

Totalt alle posteringer 461 223,38

Tilleggsposteringene ovenfor er utført etter instruks fra selskapet.

Sted:                                                             Dato:                            Sign:



STIFTELSEN BJØRNSONFESTIVALEN 
 
STYRETS ÅRSMELDING FOR 2016 

 
 

 

 

 

 

 

1.0 Festivalens formål  
Stiftelsen Bjørnsonfestivalen har til formål å fremme interessen for litteratur og skrivekunst og være en 
arena for frie ytringer bl.a. gjennom å arrangere den internasjonale litteraturfestivalen i Molde, med 
arrangement også i Nesset. Festivalen har sitt hovedkontor i Molde. 
 

2.0 Arbeidsmiljø og ulykker 
Bjørnsonfestivalen anser arbeidsmiljøet som godt, og det har ikke forekommet ulykker eller skader. 
For å sikre et godt arbeidsmiljø også for den frivillige staben, arrangerer festivalen samlinger og treff 
flere ganger årlig. Det er gjennomført informasjonsmøte for den frivillige staben med beredskapsfokus 
og gjennomgang av sikkerhetsrutiner for å sikre en trygg gjennomføring av festivaluka. Arenasikkerhet 
ved bruk av kulturhuset Plassen og tilhørende uteområde er en del av opplæringen som de frivillige 
har fått. 
 

3.0 Miljø 
Bjørnsonfestivalen følger kulturhuset Plassens retningslinjer for energibruk, ventilasjon og håndtering 
av søppel m.m. Bjørnsonfestivalens transportløsninger for festivalutøverne gjennomføres hovedsaklig 
med fly, men festivalen vil benytte miljøvennlig transport som tog og buss i de tilfellene der dette er 
gjennomførbart. 
 

4.0 Likestilling 
Bjørnsonfestivalens administrasjon besto i 2016 av 3 kvinner (deltid og fulltid). 
Fra 4.3.2016 – 27.5.2016 har styret bestått av 5 kvinner og 2 menn. Fra 27.5.2016 og til dags dato har 
styret bestått av 4 kvinner og 3 menn. 
 
 

5.0 Styremøter 
I 2016 ble det avholdt 6 styremøter, og 63 saker ble behandlet.  
 

 

6.0 Økonomi 
Bjørnsonfestivalen hadde i 2016 en samla inntekt på 3 989 844 kroner. Dette var en økning fra 2015 
på 200 354 kroner. Festivalen ble finansiert med tilskudd fra det offentlige med totalt  2 694 000 kr 
som er fordelt mellom:  
 

 Staten v/Kulturrådet     kr 1.681.000 – samme som i 2015 

 Møre og Romsdal Fylkeskommune   kr 400 000 – en økning på 50 000 kr fra 2015 

 Molde Kommune     kr 538 000 – en økning på kr 12 000 fra 2015  

 Nesset Kommune     kr 75 000 – en nedgang på 35 000 fra 2015 
 

Festivalens andre inntekter utgjorde kr 1 295 844 fordelt mellom: 
 

 Billettinntekter:  (kr 523.849 – en økning på kr 134.921 fra 2015)  

 Fritt Ord  (kr 250.000 – en økning på 50.000 fra 2015)  

 Sponsorer/andre (kr 521.995 – en økning på kr 15.433 fra 2015. Summen fra "andre" 
  omfatter tilskudd fra andre fond, institusjoner og organisasjoner)  

 
Bjørnsonfestivalen fikk i 2016 et årsresultat på pluss kr 231.495.  
 
 
Ved inngangen av 2016 hadde Bjørnsonfestivalen en egenkapital på kr 377.692. Ved årets slutt var 
denne økt til kr 609.187.  
 

 
 

Styret mener at årsregnskapet for 2016 viser grunnlag for videre drift. 
 



 

 

Molde 10.mars 2017  
 
 
 
 

  

Arvid Blindheim 
Styreleder 

 Lars Aarønæs 
Nestleder 

 
 
 

  

Eva-Britt Mauseth  Frøydis Austigard 
 
 
 

  

Ragna Westlie Kristoffersen  Henning H. Bergsvåg 
   
 

 
  

Turid Leirvoll Øverås   
 

















 
 

 
 

 
 

Saksframlegg 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Utvalg for oppvekst og kultur 20/17 29.11.2017 
Nesset formannskap  07.12.2017 

 
 
 
 

Oppseiing av avtale om kulturskolesamarbeid med Gjemnes 
 

Vedlegg 
1 Underskrevet avtale 

 

Rådmannens innstilling 
Avtale om samarbeid mellom Gjemnes kommune og Nesset kommune om felles kulturskole blir sagt opp i 
tråd med bestemmelsane i avtalens pkt. 1.1 og pkt. 7 innan utgangen av 2017 med virkning fra 1.08.2019 
(skuleåret 2019/2020). 
Samarbeidsavtalen og ordninga med arbeidsutval gjeld ut oppseiingstida.  
 
Saksopplysninger 
Nesset kommune  har hatt samarbeidsavtale om felles kulturskole med Gjemnes kommune sidan 1995. 
Gjemnes er vertskommune for kulturskolen og har kontorplass med rektor lokalisert til kommunehuset i 
Gjemnes.  Gjemnes og Nesset kulturskole har ca. 2 årsverk lærarressurs som arbeider i Nesset kommune. 
Hovudsakeleg er desse tilsett i Gjemnes kommune og Nesset kjøper kulturskole-tenester frå Gjemnes. 
Elevtala fordeler seg omlag likt på dei to kommunane med i alt 154 elevar inneverande skuleår.  
I budsjettsamanheng er ca. kr 1.000.000,-  brukt til kulturskole i Nesset. I følge avtalen skal dei to 
kommunane dele kulturskulens nettoutgift til drift tilnærma likt. 
Arbeidsutvalet for Gjemnes og Nesset kulturskole har drøfta problematikken omkring det at Nesset skal inn 
i nye Molde kommune. Arbeidsutvalet finn det naturleg at avtalen blir sagt opp, men understrekar det 
ansvaret som begge kommunane har for eit godt kulturskuletilbod til elevane og ansvaret for dei tilsette i 
ein slik prosess.   
 
Vurdering 
I samband med at Nesset skal inn i nye Molde kommune, har det vore gjennomført ei kartlegging av 
kulturskuletilbodet. Ein ser at det ikkje vil vere hensiktsmessig at avtalen med Gjemnes om 
kulturskulesamarbeid blir vidareført inn i ny kommune. Det vil da vere meir naturleg å rette seg inn mot 
Molde kulturskole og få kulturskuletenester til Nesset der.  
Sidan kulturskuleaktiviteten følgjer skuleåret, vil det vere naturleg at avtalen blir avslutta ved skuleårets 
start hausten 2019. Rådmannen vil derfor tilrå at avtalen blir sagt opp  
 

Arkiv: :A30 
Arkivsaksnr: 2010/1408-42 

Saksbehandler: Turid Leirvoll Øverås  



Økonomiske konsekvenser 
Ingen økonomiske konsekvenser 
 
Betydning for folkehelse 
Stor betydning.



AVTALE
OM KULTURSKOLESAMARBEID MELLOM

GJEMNES KOMMUNE
OG

NESSET KOMMUNE

1 AVTALEN GJELDER:
Revidering av avtale datert 24.07.1995 om musikkskolesamarbeid

1.1 Avtalen gjelder inntil videre og har en gjensidig oppsigelsestid på 18 mnd.
Oppsigelse skal varsles innen utgangen av kalenderåret.

1.2 Avtalen gjelder samarbeid om drift av felles kulturskole.
1.3 Det skal tilstrebes en mest mulig lik fordeling av undervisningstid i hver av

kommunene.

2 NAVN
2.1 Navnet er Kulturskolen i Gjeinnes og Nesset.

ADMINISTRASJON

3.1 Gjemnes kommune har det administrative ansvaret og står som arbeidsgiver.
Rektor har 40 % faglig og administrativ ressurs. I tillegg kommer merkantile
ressurser.

3.2 Kulturskolens rektor har kontor på Batnfjordsøra.
3.3 Kulturskolen skal ha en fast kontaktperson ved kulturadministrasjonen i Nesset.

ØKONOMI
4.1 Kulturskolens budsjett ligger i budsjettet til Gjemnes kommune. Det samme

gjelder regnskap.
4.2 Gjemnes kommune krever inn elevbetaling og andre refusjoner for hele

kulturskolen.
4.3 Nesset kommune overfører 50 % av budsjettert overføring pr. 1/7 Sluttoppgjør

foretas ved regnskapsavslutning.
4.4 Kulturskolens budsjett blir utarbeidet av arbeidsutvalget og skal godkjennes av

begge kommunene.
4.5 Kulturskolens nettoutgift deles av kommunene etter en fordelingsnøkkel som er lik

fordelingen av rammetimer. Dette tilnærmet hele 10 %.
4.6 Fellesutgifter inngår i husleien for kontoret og inngår i ordinær fordeling mellom

kommunene.
Eventuelle fellesutgifter som påløper i Nesset tas med i refusjonsgrunnlaget fra
Nesset



5 LOKALEROGUTSTYR

5.1 Hver kommune skal stille tilfredsstillende undervisningslokale til disposisjon for
kulturskolen.

5.2 Kulturskolen har ansvar for at tilfredsstillende utstyr, undervisningsmateriell og
instrument er tilgjengelig

5.3 Rektor sørger for oversikt over tilgjengelige instrument og utstyr.

6 STYRINGSORGAN
6.1 Kommunestyrene i de to kommunene er det overordna styringsorgan for

kulturskolesamarbeidet.
6.2 Det skal velges et arbeidsutvalg bestående av en representant fra

kulturadministrasjonene og en fra kommunestyret i hver kommune, samt en repr. fra de
ansatte. Alle velges for 4 år. Rektor er sekretær for utvalget. Arbeidsutvalget får
fullmakt til å godkjenne budsjett innenfor vedtatt økonomiplan, foreta beslutninger
innenfor vedtatt budsjett, rammetimetall og stillingshjemler.

6.3 Arbeidsutvalget får fullmakt til å fastsette elevbetalingen
6.4 Arbeidsutvalget skal legge frem årsmelding vedr. driften for politisk godkjenning i

begge kommunene
6.5 Arbeidsutvalget velger selv leder og nestleder for 2 år av gangen.

7 OPPHØR
7.1 Ved eventuelt opphør av samarbeidet forplikter begge kommunene seg til å være

behjelpelig med å skaffe nytt arbeid til dem som måtte bli oppsagt.
7.2 Ved opphør skal alt felles inventar, utstyr og instrumenter fordeles mellom kommunen

etter oppsatte liste.

Eidsvåg  13/ -
	

Batnfjordsøra 

dato dato

,K44- thgf.
TorG em kommune

'REN



 
 

 
 

 
 

Saksframlegg 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Utvalg for oppvekst og kultur 21/17 29.11.2017 

 
 
 
 

Reglement for bruk og utleie av Nessethallen 
 

Vedlegg 
1 Særutskrift Reglar for utleige og bruk av Nessethallen 
2 Særutskrift Driftsmodell Nessethallen 
3 Forslag til Reglement for bruk og utleie av Nessethallen 

 

Rådmannens innstilling 
Forslag til reglement for bruk og utleie av Nessethallen vedtas.  
 
 
Saksopplysninger 
Nessethallen stod ferdig og vart offisielt innvia med stor fest fredag 31. mars 2017. Samtidig tok skulen i 
bruk hallen til kroppsøving og frivillige lag med trening og aktivitet for barn, unge og vaksne.  
Nesset formannskap har vedtatt at administrasjonen skal utarbeide reglement for bruk av Nessethallen.  
 

Vedtak i Nesset formannskap – 05.10.2017  sak 87/17 
Administrasjonen utarbeider reglement for utleie og bruk av Nessethallen, før saken sendes tilbake 
til utvalg for oppvekst og kultur for ny behandling. 
 

Med bakgrunn i dette vedtaket er det utarbeida eit forslag til Reglement for bruk og utleie av Nessethallen 
som er vedlagt denne saka.  
Reglementet tar for seg bl.a.  Driftsstyre og oppgaver for driftsstyre, prinsipp for utleie; det såkalla 
«gratisprinsippet», fortrinnsrett og prosedyrer for avtale om treningstid og utleie.  
Det skal være et administrativt driftsstyre for Nessethallen. Driftsstyret foreslås å bestå av:  
Kulturleder, ansvarlig for kommunale bygg (TSU), driftsansvarlig vaktmester og leder for reinhald. Det er 
også satt opp forslag til ansvars og ordensreglement.  Som vedlegg til reglementet ligg formular for 
brukeravtale, utleieavtale og ordensreglar. Avtale angånde klatreveggen skal også følgje reglementet.  
 
For klatreveggen er det utarbeidd eige system for HMS-dokumentasjon med prosedyrer for sikkerhet m.v. 
Det er inngått avtaler mellom Nesset kommune og klatregruppa i Eresfjord IL når det gjeld 
klatrekompetanse, sikkerhet og rutiner for aktiviteten i klatreveggen.  
Reglement for bruk og utleie av Nessethallen skal vere tilgjengeleg på kommunens heimesider. 
 

Arkiv: : 
Arkivsaksnr: 2017/1026-6 

Saksbehandler: Turid Leirvoll Øverås  



 
Vurdering 
Det er viktig å ha eit godt og forholdsvis detaljert reglement for bruk og utleie av Nessethallen. Det er til 
hjelp både for administrasjonen og for brukarane der alle da kan vite kva dei skal halde seg til. 
Administrasjonen har brukt ein del tid for å få dette på plass og har brukt tida til å høyre og hauste erfaring 
frå dei månadene hallen har vore i drift.  
Eit slikt dokument bør vere levande og ein bør kunne gjere endringar der ein ser at det trengs forbetringar.  
Rådmannen tilrår at driftsstyret får ansvar for oppfølging og justeringar av reglementet. Større prinsipielle 
forslag til endringar skal leggast fram til politisk behandling. 
 
Økonomiske konsekvenser 
På grunn av bestemmelsane for momskompensasjon kan ein ikkje rekne med inntekter frå utleige av 
Nessethallen. I den grad ein tar vederlag for utleige går dette til å dekkje kostnader med rein-hald ved dei 
aktuelle arrangementa. 
 
Betydning for folkehelse 
«Gratisprinsippet» for lag og organisasjonar bidrar til låg terskel for å delta i aktivitet i Nessethallen. Ved at 
alle har moglegheit for å delta utan ekstra kostnader, er ein med å jamne ut sosiale ulikheiter og bidra til 
inkludering i aktivitet og sosialt samvær. Idrettslag og andre organisasjonar gjer ein stor innsats på dette 
feltet som er veldig viktig i eit folkehelseperspektiv. 



 
 

 
 

 
 

Saksframlegg 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Utvalg for oppvekst og kultur 17/17 06.09.2017 
Nesset formannskap 87/17 05.10.2017 
Nesset kommunestyre  19.10.2017 

 
 

Reglar for utleige og bruk av Nessethallen 

Vedlegg 
1 Driftsmodell Nessethallen 
2 Driftsmodell for 

Nessethallen (jfr K 30/15) 
 

Rådmannens innstilling 
Lag og foreiningar i Nesset skal kunne bruke Nessethallen vederlagsfritt til trening og aktivitet, særleg for 
barn og unge.  
Innafor rammene av reglane for momskompensasjon må ein kunne krevje vederlag dersom formålet med 
bruken av lokala er til inntektsbringande arrangement eller det er kommersielle arrangørar som leiger.  
Det er berre sosialt rom/møterommet som kan leigast ut til private, lukka arrangement som konfirmasjonar 
og selskap.  

Leigesatsar blir fastsatt av administrasjonen og skal i hovudsak dekke utgifter til reinhald.Behandling i 
Utvalg for oppvekst og kultur - 06.09.2017  

Utvalget fremmet forslag til endring i rådmannens innstilling, 1.avsnitt: 
Lag, foreiningar og andre som driv med frivillig aktivitet i Nesset skal kunne bruke Nessethallen 
vederlagsfritt til trening og aktivitet, særleg for barn og unge. 

Enstemmig vedtatt. 
 
Utvalget fremmet følgende forslag til tillegg til rådmannens innstilling: 

Utvalg for oppvekst og kultur ønsker at kulturleder kommer med forslag til reglement og kaller inn 
til ett arbeidsmøte i løpet av oktober. 
 

 Enstemmig vedtatt. 
 

Forslag til vedtak i Utvalg for oppvekst og kultur - 06.09.2017 

 Lag, foreiningar og andre som driv med frivillig aktivitet i Nesset skal kunne bruke Nessethallen 
vederlagsfritt til trening og aktivitet, særleg for barn og unge. 

 Innafor rammene av reglane for momskompensasjon må ein kunne krevje vederlag dersom 
formålet med bruken av lokala er til inntektsbringande arrangement eller det er kommersielle 
arrangørar som leiger.  

 Det er berre sosialt rom/møterommet som kan leigast ut til private, lukka arrangement som 
konfirmasjonar og selskap.  

Arkiv: : 
Arkivsaksnr: 2017/1026-1 

Saksbehandler: Turid Leirvoll Øverås  



 Leigesatsar blir fastsatt av administrasjonen og skal i hovudsak dekke utgifter til reinhald.Utvalg 
for oppvekst og kultur ønsker at kulturleder kommer med forslag til reglement og kaller inn til ett 
arbeidsmøte i løpet av oktober. 

 

Behandling i Nesset formannskap - 05.10.2017  

Det ble enighet om følgende utsettelsesforslag: 
 

Administrasjonen utarbeider reglement for utleie og bruk av Nessethallen, før saken sendes tilbake 
til utvalg for oppvekst og kultur for ny behandling.  

 
Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Nesset formannskap – 05.10.2017 

Administrasjonen utarbeider reglement for utleie og bruk av Nessethallen, før saken sendes tilbake til 
utvalg for oppvekst og kultur for ny behandling.  
 
Saksopplysningar 
Viser til vedlagt K-sak nr 30/15 Driftsmodell for Nessethallen. 
Nessethallen stod ferdig og vart offisielt innvia med stor fest fredag 31. mars 2017. Samtidig tok skulen i 
bruk hallen til kroppsøving og frivillige lag med trening og aktivitet for barn, unge og vaksne.  
Møterommet i andre etasje har etter kvart blitt eit populært rom å bruke til møter og andre samankomster. 
Rommet blir brukt av dagtilbodet på Eldresenteret i perioden det er ombygging på NOS. 
Nessethallen er plassert inntil gymnastikkfløya ved Eidsvåg barne- og ungdomskole. Det er gjennomgang 
frå hallen inn i den gamle gymsalen.  
I tilknytning til skulen finn du og kommunens svømmebasseng. Like ved  hallen og skulen ligg Eidsvåg 
kunstgrasbane som kommunen eig, og grasbanen til Eidsvåg idrettslag.  
Kort beskrivelse av hallen. 
Nessethallen har ei aktivitetsflate på 22 x 44 meter. Det merka opp til handballbane, 2 basketball-banar, 2 
badmintonbanar og 4 volleyball banar (den eine på langs i hallen kan brukast ved turneringar etc.) Hallen 
kan delast inn i 3 deler ved hjelp av skiljeveggar som blir senka ned. Dette er ikkje lydtette veggar, men der 
er mogeleg å ha fleire aktivitetar parallelt. Det er fire garderobar med tilhøyrande dusjar. Det er lett 
tilkomst til garderobane. 
I andre etasje er det sosialt rom/møterom med enkelt kjøkken. Rommet er utstyrt med høgtalaranlegg og 
teleslynge. Rommet kan delast i to med foldevegg. 
Den gamle gymsalen er i byggeprosjektet definert som styrketreningsrom og blir m.a. brukt til aerobic-, 
tabata-trening, dans o.l. Det er innkjøpt nytt gym-utsyr som er plassert i hallen.  
Arbeid med å sette opp klatrevegg i østre ende av hallen er påbegynt og er venta ferdig i løpet av hausten 
2017.  
Det er innkjøpt plastdekke som kan rullast ut for å skåne sportsgolvet ved større arrangement som messer, 
konsertar og liknande. Det og innkjøpt 400 klappstolar. 
 
Bruken av hallen 
Grunnskulen og andre kommunale tenester disponerer hallen i skuletida. Dersom det er aktuelt å bruke 
heile eller deler av hallen innan skuleåret/skuletida for andre, må det gjerast særskilt avtale med 
kommunen. Kulturtenesta administrer bruken av hallen på fritid. 
Nessethallen er blitt ein populær tilvekst til aktivitet for innbyggarane i kommunen. Tida frå hallen stod 
ferdig i mars/april har gjeve oss erfaringar og vi ser på denne perioden som innkøyring og prøvetid for 
organiseringa og bruken av hallen.  
 
Gratis for lag og foreningar 
Det har vore eit uttalt prinsipp frå politisk hald at lag og foreiningar skulle få bruke hallen vederlagsfritt til 
organisert aktivitet for barn og unge. 



Alt  reinhald og drift skal utførast av kommunens tilsette. Det er tilsett driftsansvarleg som har 
hovudansvaret for hallen. Hallen har vore stengt for faste aktivitetar i perioden 20. juni – 20. august 
(skoleferien). 
I samband med oppstarten vart det sendt ut eit enkelt infoskriv til alle heimar i kommunen. Følgjande 
retningslinjer om utleige og bruk stod der:  

 Frivillige lag og organisasjonar kan leige hallen til trening og øving gratis. Hallen er stengt for fast 
trening frå 20. juni 20. august. 

 Kommersielle aktørar og private kan leige hallen mot å betale for driftsutgifter i leigetida. Det er 
satsar pr. time eller dag. 

 Hallen eller deler av hallen kan leigast til enkeltarrangement. Private og inntektsbringande 
arrangement betaler for driftsutgifter. All utleige skal godkjennast av driftsansvarleg.  

 Det må alltid vere ein vaksen person som står som ansvarlig kontaktperson for leigetakar.  

 
Bruk av hallen og momskompensasjon 
I tida hallen har vore i bruk, har det komme opp mange spørsmål om ulike typar arrangement i hallen og 
fasilitetane rundt. Det er og ein diskusjon som går på retningslinjer i forhold til vederlag for bruken av 
hallen. Her legg reglar for momskompensasjon ein del føringar for bruken av bygget. I utgangspunktet vil 
kommunen miste retten til momskompensasjon dersom eit bygg eller anlegg blir leid ut mot vederlag.  
Viser forøvrig til vedlegg 1 og saksopplysningar i K-sak 30/15 angåande inntektsmogelegheiter der 
momsreglane set avgrensingar for kor stor del av tida ein kan leige ut bygget mot vederlag.  
Finansiering av kommunens driftsutgifter for Nessethallen er lagt til TSU og er innarbeidd i budsjett og 
økonomiplan. For 2017 er det satt av kr 945.000,-.  
 
Vurdering 
Bygginga av Nessethallen er ei stor investering for kommunen og det er viktig at dette blir til nytte og glede 
for alle. Prinsippet om at lag og foreiningar skal kunne bruke hallen vederlagsfritt til trening og aktivitet 
særleg for barn og unge, er viktig å halde fast på. Dette vil vere med å minske sosiale ulikheiter og gje alle 
mogelegheit for deltaking.  
Innafor rammene av reglane for momskompensasjon må ein kunne krevje vederlag dersom formålet med 
bruken av lokala er til inntektsbringande arrangement eller det er kommersielle arrangørar som leiger. 
Rådmannen vil tilrå at det er berre sosialt rom/møterommet som kan leigast ut til private, lukka 
arrangement som konfirmasjonar, selskap m.v. 
 
Økonomiske konsekvensar 
Det blir lagt opp til ei ordning der ein stor del av aktivitetane i hallen skal vere utan vederlag frå brukarane. 
Dette medfører lite inntekter til drift av hallen. Det vil og truleg generere meir bruk som igjen fører til meir 
slitasje og ein kan forvente auka utgifter til vedlikehald og drift på sikt.  
 
Betydning for folkehelse 
Nessethallen vil ha positiv betydning for folkehelsa. Driftsmodellen med fokus på lav terskel for aktivitet 
for barn og unge vil vere med å minske sosiale ulikheiter og gjere det mogeleg for alle å delta i fysisk og 
sosial aktivitet. 
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Utvalg Utvalssak Møtedato 

Nesset formannskap 24/15 12.03.2015 

Nesset kommunestyre 30/15 26.03.2015 

 

Driftsmodell Nessethallen 

Vedlegg 

1 Møteprotokoll KS 2. okt-14 spørsmål til ordfører 

  

  

  

Rådmannens innstilling 

1. Det blir oppnemnt ei styringsgruppe for drift av Nessethallen på tre personar. Gruppa kan bestå 

av administrativt tilsette frå kultur, avdeling kommunale bygg og eiendommer og Eidsvåg 

barne- og ungdomsskole.  

2. Drift og reinhald skal utførast av kommunalt tilsette i vanleg arbeidstid. Frivillige som brukar 

hallen på ettermiddag og kveld er ansvarleg for å rydde etter seg.  

3. Finansiering av kommunens driftsutgifter må innarbeides i budsjett og økonomiplan. 

4. Driftsmodell skal evaluerast etter eit års drift. 

 

Behandling i Nesset formannskap - 12.03.2015  

Rådmannens innstilling vedtatt med 6 mot 1 stemme. 

 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap - 12.03.2015 

1. Det blir oppnemnt ei styringsgruppe for drift av Nessethallen på tre personar. Gruppa kan bestå av 

administrativt tilsette frå kultur, avdeling kommunale bygg og eiendommer og Eidsvåg barne- og 

ungdomsskole.  

2. Drift og reinhald skal utførast av kommunalt tilsette i vanleg arbeidstid. Frivillige som brukar 

hallen på ettermiddag og kveld er ansvarleg for å rydde etter seg.  

3. Finansiering av kommunens driftsutgifter må innarbeides i budsjett og økonomiplan. 

4. Driftsmodell skal evaluerast etter eit års drift. 

 



Behandling i Nesset kommunestyre - 26.03.2015  

Arbeiderpartiet ba om gruppemøte. 

 

Formannskapets forslag ble vedtatt med 13 stemmer. 8 stemte imot. 

 

Vedtak i Nesset kommunestyre - 26.03.2015 

1. Det blir oppnemnt ei styringsgruppe for drift av Nessethallen på tre personar. Gruppa kan bestå av 

administrativt tilsette frå kultur, avdeling kommunale bygg og eiendommer og Eidsvåg barne- og 

ungdomsskole.  

2. Drift og reinhald skal utførast av kommunalt tilsette i vanleg arbeidstid. Frivillige som brukar 

hallen på ettermiddag og kveld er ansvarleg for å rydde etter seg.  

3. Finansiering av kommunens driftsutgifter må innarbeides i budsjett og økonomiplan. 

4. Driftsmodell skal evaluerast etter eit års drift. 

 

 

Saksopplysningar 

Viser til vedlagte dokument angåande finansiering og bygging av fleirbrukshall i Nesset.  

Som følge av dette har rådmannen fått i oppdrag å legge fram sak om driftsmodell til politisk 

behandling.  

Eksisterande planer for Nessethallen er sist godkjent av Kulturdepartementet i januar 2014. 

Godkjenninga gjeld for 2 år til januar 2016. Det er gjort nokre endringar i planen i løpet av dei siste 

par åra som sannsynlegvis treng ny godkjenning frå departementet. Entreprenøren er villig til å 

besørge dette.  

 

Alle ser fram til at Nessethallen kjem på plass og har store forhåpningar til at den vil bli fylt med 

aktivitet. Hallen vil bli eit kjærkomme pluss for kommunen og gje innbyggarane større mogelegheiter 

for fysisk aktivitet, trening, arrangement og gode opplevingar. Skulen og kulturskulen vil få topp 

moderne lokalitetar for kroppsøving, førestillingar og andre kulturelle aktivitetar.  

 

Nessethallen er innarbeid i vedtatt Kommunedelplan for anlegg, hus og område for idrett, fysisk 

aktivitet og kultur 2013-2016, og er med handlingsplan til denne som blir rullert kvart år. 

Godkjent spelemiddelsøknad frå 2011 er blitt fornya kvart år, sist i januar 2015.  

I den førehandsgodkjente planen er det skissert ein driftsmodell der Nesset kommune er eigar av 

hallen. Ansvar for drift skal leggast til eit driftsstyre der det blir inngått samarbeid med lag og 

organisasjonar. Ein fleirbrukshall skal primært dekke behova knytt til idrett og fysisk aktivitet, men 

også andre kulturaktiviteter, sosiale treffstader og ha rom til møteplass for lag og foreiningar. Skolen 

sine behov og eventuelle krav skal vektleggast. 

Det er viktig at dei løysingar som blir valt i planleggings- og byggefasen har fokus på lavast moglege 

driftskostnader, og at krav til estetikk og miljø blir teke omsyn til. Kulturdepartementet har utarbeidd 

vegleiarar som omhandlar FDVU av idrettsbygg og fleirbrukshallar spesielt. Dokumenta finst på 

www.idrettsanlegg.no publikasjonsnr. V-0924 og V-0690.  

 

Det er viktig å ha driftsmodellen klar parallelt med at byggeprosjektet går sin gang. Grunnlaget for god 

drift blir lagt i dei første fasane. Det er her ein påverke til at dei riktige valga blir gjort for å ha ei så 

god og rasjonell drift som mogeleg. Det er ei kjennsgjerning av forfallet og vedlikehaldsbehova startar 

rett etter at bygget er ferdigstilt. Ei mangelfull oppfølging av vedlikehald vil føre til ei rask forringing 

av bygget som kan bli kostbart. Systematisk, planlagt/periodisk vedlikehald vil sikre byggets kvalitet, 

verdi og levetid.   

 

http://www.idrettsanlegg.no/


Samarbeid mellom kommunen og frivillige 

Den føreslåtte driftsmodellen i plandokumentet baserer seg på eit samarbeid mellom kommunen og lag 

og organisasjonar som brukarar av hallen. Rådmannen vil likevel tilrå profesjonalitet både når det 

gjeld administrasjon, vaktmeister og reinhald. Dette blir støtta også frå idrettslaga som har uttalt seg 

om at laga ikkje kan ta på seg eit driftsansvar for idrettshallen basert på dugnad. Det blir ei alt for stor 

oppgåve som vil gå ut over primæraktiviteten til laga som er fysisk aktivitet, sport og idrett for barn, 

unge og vaksne. 

Eidsvåg IL ynskjer hallen velkommen, men vurderer det i tillegg slik at dei og har behov for eit hus i 

området grasbanen og kunstgrasbanen med enkel garderobe, toalett og mogelegheiter for kiosk. Laget 

arbeider med å ruste opp det eksisterande huset ved grasbanen til dette formålet. I tillegg er det behov 

for garasje og lager for uteutstyr.  

 

Det er innhenta erfaringar frå liknande bygg i andre kommunar som er brukt for dei vurderingane som 

blir gjort her.  

 

Inntekt og finansiering av drift - Skal bygget vere eit utleigebygg? 

Som grunnlag for drift av Nessethallen er det i spelemiddelsøknaden lagt utleige, arenareklame og 

kommunalt driftstilskot. Momsrefusjon er lagt til som fri inntekt i investeringsbudsjettet. 

 

Idrettsanlegg og kompensasjon 

Viser til rundskriv og retningslinjer frå Skattedirektoratet når det gjeld idrettsanlegg og mva-

kompensasjon. Fellesskrivet frå Skattedirektoratet gjer rede for hovudprinsippa i regelverket angåande 

omfanget av kommunenes kompensasjonsrett ved oppføring og drift av idrettsanlegg.  

«Dersom en kommune låner ut eller vederlagsfritt stiller fast eigedom eller andre eiendeler til 

disposisjon for andre, anser departementet at kommunenes anskaffelser vil være 

kompensajonsberettiget..»  «dersom betalingen er helt symbolsk, for eksempel for å dekke rengjøring, 

vil det ikke anses å foreligge utleie». Det er altså når bruken av bygget skjer til allmennnyttig bruk at 

kommunen har full kompensasjonsrett.  

Vidare heiter det: 

Det innebærer at når det skal innrømmes delvis kompensasjonsrett for merverdiavgiften på 

anskaffelser som foretas under ett til bruk i kompensasjonsberettiget virksomhet og i virksomhet som 

ikke gir rett til kompensasjon (fellesanskaffelser), så må fordelingen skje ved at den tiden 

idrettsanlegget leies ut fastsettes som ikke kompensasjonsberettiget bruk som det forholdsmessig ikke 

skal innrømmes kompensasjon for, sml prinsippet i kompensasjonsforskriften § 8. Dersom eksempelvis 

en kunstgressbane leies ut 6 timer av et døgn, så er 6/24 ikke kompensasjonsberettiget bruk. 

 

Konklusjonen på dette må bli at ein vil måtte beregne kor stor del av tida Nessethallen er brukt til 

allmennyttig aktivitet (skole, kulturskole, allmenn bruk: trening for barn og unge, etc) og kor stor del 

av tida den skal vere til utleige. Det siste vil da måtte bereknast som ikkje kompensasjonsberettiga 

bruk.  

 

Drift 

Kommunen vil som eigar og byggherre alltid ha ansvaret for huset og aktivitetane som går for seg inne 

i huset. Skulen vil vere ein stor brukar på dagtid og kommunen som skuleeigar har også ansvaret der. 

Sikkerheit og vurdering av risiko må alltid ha stort fokus.  

Skulen vil vere ein stor brukar på dagtid og kommunen som skuleeigar har også ansvaret der.  

 

Styrkerommet 

Hallen vil innehalde ei aktivitetsflate til handballbane. Den kan delast i tre mindre halar med 

skiljevegg. Den er planlagt klatrevegg og styrkerom samt eit sosialt rom. Det blir stilt spørsmålsteikn 

ved styrkerommet og det må bli vurdert om dette skal takast bort slik at den gamle gym-salen framleis 



kan nyttast til kulturarrangement med sal og scene. Dette vil vere viktig for skulen for eksempel i 

samband med valgfag, og andre kulturarrangement. 

 

Bruk: (forslag til fordeling av tid) 

 Hallen skal vere til disposisjon for skulen på vanleg dagtid. 

 På ettermiddag skal kulturskolen kunne ha lokale til f.eks dans. 

 Resten av tida utanom skuletid vil blir fordelt med treningstider for frivillige idrettsalg ol. 

 Aktivitetar/trening i frivillig regi for barn og unge under 19 år skal vere gratis. 

 Sosialt rom kan brukast fritt som møterom for idrettslaga og leigast ut til andre private, 

næringsliv etter nærmare avtale og retningslinjer. 

 Hallen kan leigast ut til andre arrangement, messer og liknande etter nærmare avtale og 

retningslinjer. 

 

Vi har erfaringsmateriale ut frå dagens bruk av gym-salen på ungdomstrinnet. Gymnastikksalen er 

stort sett opptatt mellom kl. 14.00 og 21.00 kvar dag unntatt laurdag. Søndag er den opptatt mellom kl. 

17.00 og 21.00. Booking forgår via kulturkontoret. Under treningane/arrangementa er det vaksne 

trenarar som har ansvar for nøklar og sikkerheit. Dette opplegget har fungert tilfredsstillande. Ansvaret 

for gode rutiner likevel alltid vil ligge hos kommunen som anleggseigar. Som inneber m.a.:  

 Rutiner for brannsikkerheit 

 Sikring av utstyr og installasjoner for å hindre ulykker. Fall, klemfare, laust utstyr mm. 

 Sikring slik at uvedkommande ikkje kjem seg inn i huset. 

 Sikring mot hærverk, rutinar for låsing, elektronisk låsesystem. 

 

Inntektsmogelegheiter: 

Skattedirektoratet har reglar for omfanget av kommunens kompensasjonsrett ved oppføring og drift av 

idrettsanlegg. Det betyr mellom anna at utleige fører til forholdsvis avkorting av 

momskompensasjonen. Ut frå dette ser ein at potensialet for inntekter på utleige er avgrensa. 

Kommunens bruk av anlegget til allmennyttige formål (frivillig trening, skole, kultruskole etc.) er 

derimot ikkje omfatta av denne regelen. 

 

Sponsorinntekter og reklame i hallen: 

Kommunen ynskjer at idrettslag andre frivillige lag og organisasjonar skal bruke hallen mest mogeleg 

og skape positiv aktivitet for innbyggarane. Det kom fram forslag om at for eksempel veggplass i 

hallen blir stilt til disposisjon som reklameplass for laga sine sponsorar. Sponsorinntekta vil kunne gå 

direkte til det enkelte lag.  

For eksempel xxxxx-bank støtter Eidsøra IL. Denne ideen må undersøkast vidare. 

 

Styringsgruppe: 

Det blir foreslått ei styringsgruppe som skal ha ansvar for å følgje opp å kvalitetssikre drift og 

vedlikehald av hallen. Gruppa kan bestå av administrativt tilsette frå kultur, avdeling kommunale bygg 

og eiendommer og Eidsvåg barne- og ungdomsskole.  

 

Styringsgruppas oppgåver: 

Være ansvarlig for drift og vedlikehald av Nessethallen. 

  Sørge for å ha instruksar for brann og sikkerheit i orden 

 Godkjenne instruksar for eksterne brukarar/idrettslag i hallen. 

 Godkjenne bruksplan med f.eks. treningstider i Nessethallen.  

 Følge opp drifta av hallen i forhold til budsjett. Melde vedlikeholdsbehov fortløpende til 

kommunen. 

 Ha ansvar for strategisk utvikling av drifta og aktivitetane i hallen. 

 



Ut frå det som er skissert over vil vi samanfatte ressursbehovet for Nessethallen. Stillingsstørrelser og 

behov vil måtte evaluerast og ein må tilstrebe effektivitet ved å optimalisere og rasjonalisere bruken av 

romma/arealet slik at det blir lavast mogeleg kostnad. 

 

Driftsansvarlig med ansvar for oppfølging 

av vedlikehald, vere vaktmester og stå for 

administrasjon. Driftsansvarlig er også 

brannvern-ansvarlig. 

250.000 50% stilling.  

Reinhald. Stipulert etter areal 250.000 50% stilling 

Energi, strøm 

Stipulert kostnad etter arealet og funksjon 

på dei ulike romma. Her må ein søke å 

optimalisere og rasjonalisere bruken av 

romma/arealet slik at det blir lavast mogeleg 

kostnad.  

350.000 Energikategori B   (TEK-10) 

 

Forbruksmateriell, markedsføring mm  50.000  

Inventar og utstyr (nytt, utskiftning ved 

slitasje mm) 

25.000  

Bygningsmessig vedlikehold  35.000  

Teknisk vedlikehold, seviceavtaler  100.000  

Kapitalkostnader 1.800.000  

Utgifter 2.860.000  

 

Driftsbudsjett finansiering: 

Driftstilskudd kultur 800.000 Auke frå 500.000 årleg 

Driftstilskudd andre kommunale einingar  150.000  

Allmenn bruk, (utover frivillig/allmenn 

aktivitet) 

60.000 Dekning av driftsutgifter, vask mm. 

Arrangement 50.000 Halleige 

Kapitalkostnader 1.800.000  

Inntekter 1.060.000  

 

Dekning av kapitalkostnader er ikkje finansiert. Dette vil være en meirkostnad for kommunens drift. 

 

Kapitalkostnader: 

For å finansiere byggekostnaden er det tenkt eit låneopptak på 30 millionar. Finansiering av avdrag og 

renter på dette må innarbeidast i langtidsbudsjettet med gjennomsnittleg 1.800.000 kr pr år. Dette er 

rekna ut frå ei nedbetalingstid på 50 år og 4% rente. Det er viktig å berekne ein margin for denne 

finansieringa. Samtidig som lånet blir nedbetalt kan ein forvente at vedlikehaldsbehovet aukar etter 

som åra går. 

 

   

Kapitalkostnader, nedbetaling av lån pr år 

30 mill. nedbetalingstid 50 år, 4% renter 

1.800.000 Avdrag og renter. Sum pr år avtar, medan 

vedlikeholdsbehov aukar 

 

Vurdering 

Det har vore arbeidd med å få reist ein fleirbrukshall i Nesset i svært lang tid. Eidsvåg barne- og 

ungdomsskole har etter at den gamle gym-salen på barnetrinnet vart reven berre hatt ein gym-sal til 

bruk for alle klassetrinna. 



Frivillige lag og idrettslag med behov for treningsrom har avgrensa mogelegheiter for innandørs 

trening med berre ein sal tilgjengeleg. Dette kan ha satt ein dempar aktivitetane og lysta til å starte opp 

med nye grupper som for eksempel handball. Ny idrettshall blir derfor ønska velkommen av idretten 

og skulen. 

I den nye hallen vil det bli lagt til rette for at fleire grupper kan ha trening samtidig og det vil kunne 

generere nye aktivitetar. Det er planlagt ny klatrevegg og styrkerom. Det vil og bli eit sosialt rom der 

lag og foreiningar kan ha møter og sosialt samvær. Med ein Fleirbrukshall vil det også opne seg 

mogelegheiter for større idretts og kulturarrangement i kommunen. Her kan ein nemne data-LAN, 

utstillingar, turneringar og messer av ulike slag.  

 

Det er viktig å ha driftsmodellen klar parallelt med at byggeprosjektet går sin gang. Grunnlaget for god 

drift blir lagt i dei første fasane. Det er her ein påverke til at dei riktige valga blir gjort for å ha ei så 

god og rasjonell drift som mogeleg. Det er ei kjennsgjerning av forfallet og vedlikehaldsbehova startar 

rett etter at bygget er ferdigstilt. Ei mangelfull oppfølging av vedlikehald vil føre til ei rask forringing 

av bygget som kan bli kostbart. Systematisk, planlagt/periodisk vedlikehald vil sikre byggets kvalitet, 

verdi og levetid. 

Ein må unngå at dette store og kostbare bygget skal lide under dårleg drift og vedlikehald. I den 

samanhengen kan det vere på sin plass å vise til det etterslepet på vedlikehald som allereie finst i 

eksisterande kommunale bygg.  

 

På denne bakgrunnen vil rådmannen vil foreslå at kommunen tar på seg alt ansvaret for drift og 

vedlikehald med bygget. Rådmannen vil og foreslå at det så snart som råd blir oppnemnt ei 

styringsgruppe som får ansvaret med å koordinere arbeidet og sette inn dei rette resursane til dette. 

Gruppa vil og få ansvar for strategisk utvikling av drifta og aktivitetane i hallen. Gruppa kan bestå av 

administrativt tilsette frå kultur, avdeling kommunale bygg og eiendommer og Eidsvåg barne- og 

ungdomsskole samt den vaktmeisteren som får ansvar for hallen. Administrativt blir dette arbeidet lagt 

under kultur som får dette lagt til i sitt budsjett for drift av hallen. 

Det er ikkje lagt inn i driftsmodellen tilstedeværelse av personale på ettermiddag og helg. Dette bør 

evaluerast etter 1 år. 

 

Økonomiske konsekvensar 

Drift av Nessethallen vil etter rådmannens berekning kreve om lag 2.800.000 kr pr år. Kr 500.000,- av 

dette er sett av på kulturbudsjettet frå 2016. Denne summen justerast opp med minimum 300.000,-. 

Resten av finansieringa er tenkt dekt av halleige ved arrangement og som vederlag for reinhald m.v. av 

brukarane av hallen. Finansiering av kapitalkostnadene er ikkje finansiert . Dette vil bli en merkostnad 

for kommunens drift som må leggast inn i langtidsbudsjettet med 1.800.000 kr pr år. Det vil være 

nødvendig å legge frem ny sak til politisk behandling ang. de økonomiske konsekvensane. 

 

Betydning for folkehelse 

Nessethallen vil få stor betyding som katalysator for aktivitet innan idrett, kultur og anna som vil ha 

stor verdi for alle innbyggarane i kommunen vår.  
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1.    GENERELT 

Dette reglementet omfatter rutiner for bruk og utleie av fasilitetene i Nessethallen og 
gymnastikksalen i tilknytning til Eidsvåg barne- og ungdomsskole (EIBUS) til treninger og 
fritidsaktivitet utenom skoletiden. 
 

Nessethallen 

Beskrivelse av Nessethallen 

Nessethallen er en flerbrukshall som er plassert inntil gymnastikk-fløya ved EIBUS. I tilknytning til 
skolen finnes også kommunens svømmebasseng. Like ved hallen og skolen ligger Eidsvåg 
kunstgrasbane og grasbanen til Eidsvåg idrettslag. 
 
Nessethallen har adresse: Holtavegen 29, 6460 Eidsvåg 
 

a. Nessethallen har en aktivitetsflate på 22 x 44 meter. Det er merka opp til 
håndballbane, 2 basketballbaner, 2 badmintonbane og 4 volleyballbaner (den ene på 
langs i hallen kan bruks ved turneringer etc.) 

b. Hallen kan deles i tre med nedsenkbare skillevegger. Detter er ikke lydtette vegger. 
Det er mulig å ha flere aktiviteter parallelt.  

c. Det er fire garderober med tilhørende dusjer. Det er lett adkomst til garderobene. 

d. Klatreveggen er montert i østre ende av hallen. Med henvisning til Norsk 
klatreforbunds krav til kompetanse, er ansvaret for klatrevakt, sikkerhet og HMS satt 
bort til Klatregruppa i Eresfjord idrettslag i form av en signert avtale. 

e. Det er gjennomgang til gymnastikksalen i skolen med tilhørende garderober og 
badstue. 

f. Det er heis fra første til andre etasje. 

g. Sosialt rom, møterom ligger i andre etasje. Det har enkelt kjøkken med hvitevarer, og 
er utstyrt med teleslynge, lydanlegg, lerret og projektor som kan kobles til PC. 
Rommet har 20 småbord og 80 stoler. Det er ikke utstyrt med bestikk og servise.  

h. Alle rom og fasiliteter i hallen kan etter nærmere retningslinjer leies ut. Grunnskolen 
og andre kommunale tjenester disponerer hallen i skoletiden. Dersom det er aktuelt 
å leie hele eller deler av anlegget innen skoleåret/skoletiden må det gjøre særskilt 
avtale med kommunen. Viser til punkt 4 om prinsipp for utleie.  

i. Nessethallen er godkjent for inntil 1100 mennesker. Dette sett i forhold til muligheter 
for evakuering ved brann og andre kriser. 
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2.    FLERBRUKSHALLEN 

En flerbrukshall tar sikte på å dekke flest mulig aktivitetsformer på en og samme arena. 
Tilretteleggingen går i hovedsak ut på oppmerking i golvet, diverse utstyr, enten løst eller 
fastmontert på vegg eller tak. Løst utstyr er lagret i lagerrom eller andre egnede plasser. 
Vaktmester- og renholdstjenester utføres av kommunens ansatte. 
 

3.    DRIFTSSTYRE FOR NESSETHALLEN 

Det skal være et administrativt driftsstyre for Nessethallen. Driftsstyret består av:  
Kulturleder, ansvarlig for kommunale bygg (TSU), driftsansvarlig vaktmester og leder for renhold.  
 

Oppgaver for driftsstyret 

Driftsstyret skal sørge for god og rasjonell drift av Nessethallen. Driftsstyret har mandat til å fordele 

treningstid og får ansvar for oppfølging og justeringer av reglementet. Større prinsipielle 
endringer bør legges fram til politisk behandling. 
 

4.    PRINSIPP FOR UTLEIE  

Hovedprinsipp for bruk og leie av Nessethallen: «gratisprinsippet» 

a. Grunnskolen i Nesset disponerer Nessethallen i skoletiden. 

b. Lag og organisasjoner i Nesset som driver organisert frivillig aktivitet skal kunne 
bruke Nessethallen vederlagsfritt til trening og aktivitet. Prioritert er aktivitet for barn 
og unge. Treningene skal være åpne for alle i målgruppen. Treningstid tildeles av 
kommunen. 

c. Innenfor rammene av bestemmelser for momskompensasjon må en kunne kreve 
vederlag dersom formålet med bruken av lokalene er til inntektsbringende tiltak og 
arrangement og/eller det er kommersielle aktører som leier. 

d. Ingen rom kan leies ut til lukka, private selskap. 

e. Leiesatser blir fastsatt av administrasjonen/driftsstyret og skal i hovedsak dekke 
kostnader knyttet til renhold. 

f. Rådmannen har det overordnede ansvaret for utleie av kommunale bygg. Herunder 
Nessethallen med mindre det særskilt er vedtatt noe annet. 

 

Unntak fra «gratisprinsippet» 

a. Lag og foreninger utenfor Nesset kommune. 

b. Private tiltak, grupper, selskap og arrangementer. 

c. Kommersielle og eller inntektsbringende tiltak og arrangementer. 

 

5.    PRIORITERING AV TRENINGSTID 

Kommunen tildeler treningstid etter avtale. Organiserte lag og organisasjoner som er medlemmer av 
Norges idrettsforbund via Nesset idrettsråd, vil ha prioritet ved tildeling av treningstider. Inne-
idretter (eks håndball) blir prioritert før uteidrettene (eks fotball). Uorganiserte lag og grupper av 
privatpersoner vil kun bli tildelt treningstid hvis det er ledig tid etter at organiserte grupper har fått 
sine timer.  
 
Aktivitet for de yngste barna vil bli prioritert for tid tidligst på ettermiddagen.  
 
Bytte mellom sommer og vinteridrett er mellom påske- og høstferie.  
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6.    FORTRINNSRETT 

a. Enkeltarrangement som konserter, skolearrangement, kamper, messer osv. går 
foran faste treningstider som har avtale under gratisprinsippet. 

b. Utleier skal da å gi beskjed til treningsansvarlig i så god tid som mulig.  

c. Evt. tapt treningstid blir ikke kompensert med mindre det er ledig tid tilgjengelig. 

d. Aktivitet for barn og unge har fortrinnsrett foran aktiviteter for voksne. 

7.    AVTALE OM TRENINGSTID, LEIEAVTALE 

a. Avtale om treningstid eller leieavtaler underskrives av kommunen og den enkelte 
leietaker. 

b. Avtale om utleie til enkeltarrangement underskrives av kommunen og ansvarlig 
arrangør. 

c. Kontrakten skal inneholde avtale om leieperiode og tidsrom for leie samt evt. pris. 
Tid til rigging og opprydding må være inkludert i tildelt tid. 

d. Kontrakten skal inneholde avtale om nøkler og adkomst.  

e. Leietaker forplikter seg til å følge det fastsatte reglementet som gjelder for anlegget. 

f. Leietaker undertegner på at de pikter å gjøre seg kjent med brann- og 
sikkerhetsrutiner ved anlegget. 

g. Dersom tildelte lokaler eller leietider ikke blir benyttet eller ønskes endret, plikter 
leietaker å gi beskjed til kulturetaten så snart som mulig.  

8.    ANSVARS- OG ORDENSREGLEMENT 

Generelt 

Leietaker * er ansvarlig for all skade som forvoldes i utleietiden. Ansvarsforholdet gjelder skade 
på/av så vel bygg/anlegg som brukere/publikum. Ved leie av klatrevegg eller svømmehall er 
leietager ansvarlig for å stille med kvalifisert personell etter nærmere instruks for disse anleggene.  
Nyting av alkohol og andre rusmidler er ikke tillatt. I kommunale bygg kan rådmannen, etter 
gjeldende kommunale skjenkebestemmelser, gi bevilling til skjenking av alkohol. Røyking og bruk 
av snus eller rusmidler er ikke tillatt i offentlige bygg. 
 
For øvrig vises til alminnelige politivedtekter når det gjelder ro og orden.  
 
*Med leietaker menes både frivillige under «gratisprinsippet» og leietakere som betaler vederlag for bruk av 
lokaler i Nessethallen. 
 

Framleie  

Framleie av lokaler i Nessethallen er ikke tillatt.  

Praktiske forhold ved utleie og Bruk 

Ansvarlig leder 

For all utleie skal det være en navngitt ansvarlig leder. Ansvarlig leder skal være over 18 år  og skal i 
leietiden være ansvarlig for og føre tilsyn med at dette reglement følges i den tiden leietakers 
medlemmer/deltakere oppholder seg i bygget. Ansvarlig leder forplikter seg til å gjøre seg kjent 
med byggets branninstruks.  
 

Nøkler 

Nøkkel kvitteres ut av vaktmester eller den han/hun bemyndiger. Leietaker ved ansvarlig leder skal 
kvittere ut nøkkel som går til hoveddør og ellers til de arealer de har adgang til. Ytterdører skal til 
enhver tid være låst. Leietaker har selv ansvar for å ta inn medlemmene/deltakerne sine i 
bygningen. Ansvarlig leder har ansvar for at alle dører til de leide arealer blir låst etter bruken. 
Ytterdører sjekkes spesielt. Nøkler som ikke leveres innen fastsatt dato, faktureres med et gebyr på 
kr. 500,-  
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Innesko  

Av hensyn til innemiljøet bør innesko benyttes. Ved sportsaktiviteter i hallen skal kun innesko/sko 
med lys såle benyttes.  Klatresko/sko med svart gummisåle er forbudt i sportshallen. Manglende 
overholdelse av dette vil kunne medføre fakturering for ekstra kostnader til renhold. 
 

Bygninger og utstyr  

Uteutstyr skal ikke brukes inne. Sko som setter merker i hallgulv o.l. tillates ikke brukt.  
Det er ikke tillatt å ta med knus bart materiale eller tyggegummi i hallen. (Inklusiv dusj, garderober 
mm.) Utstyr som har vært i bruk, skal etter bruk settes på riktig plass. Manglende overholdelse vil 
kunne medføre fakturering for ekstra rydding.  
Før rom forlates etter bruk, skal det sjekkes at alle vinduer er lukket, vannkraner stengt og lys 
slukket.  
Eventuelle skader på apparater, utstyr og bygninger skal straks, påfølgende hverdag, meldes fra til 
kulturavdelinga i kommunen eller til vaktmester.  
Skader som måtte oppstå på bygningens inventar og utstyr som følge av uvøren bruk er leietaker 
ansvarlig for å utbedre, eventuelt erstatte. Hærverk blir anmeldt til politiet. 
 

Utstyr som oppbevares i hallen 

Utstyr som brukere/idrettslag o.l. eier, kan etter nærmere avtale oppbevares i hallen. Dette etter 
nærmere instruks fra vaktmester. Slikt utstyr merkes godt og oppbevares på egen risiko. 
 

Orden og renhold  

Unødvendig opphold i vestibyle, ganger og ved innganger må unngås. Uønska oppførsel kan føre til 
advarsel og bortvising. Ansvarlig leder eller vakt har ansvar for orden. Det anbefales å ha dørvakt. 
Ansvarlig leder skal være siste mann ute av bygget og se til at det er i orden. Sjekk at alt tøy og andre 
ting tas med. Lokalet(ene)skal være ryddet og klargjort. Dette innebærer at gulver skal være 
feiet/moppet over og toalettene må bli tømt for avfall. Manglende overholdelse av dette vil kunne 
medføre fakturering for ekstra kostnader til renhold. 
 

Avfall  

Avfall og søppel skal kildesorteres der det kreves, fjernes av leietaker eller plasseres i tilvist plass. 
Manglende overholdelse av dette vil kunne medføre fakturering for ekstra kostnader til rydding og 
renhold. 
 

Parkering 

Parkering skal skje på byggets parkeringsplass. Parkering må ikke hindre ambulanse eller brannbil 
til fri vei til alle innganger.  
 

Skolenes ferier  

Det tilstrebes å ikke ha utleie av Nessethallen, skolelokaler, gymsaler o.l. i skolens ferier  
Unntaksvis kan det leies ut til større arrangementer som er varslet i god tid. 
Nessethallen er stengt for bruk til faste treninger i perioden 20. juni – 20. august 
 

Alarm  

Opphold i bygget skal kun skje på de arealer og til de tidspunkter som er tildelt.  
Dersom leietaker bryter byggets alarm, skal leietaker dekke evt. kostnader ved unødvendig 
utrykning.  
 

Rømningsveier  

Leietaker er ansvarlig for å holde rømningsveier frie for hindringer.  
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Tobakkskadeloven §25.  

Utendørs inngangspartier til offentlige bygg skal være røykfrie.  
Ansvarlig leder skal etterse at dette pålegget opprettholdes i leieperioden.  
 

Avtalebrudd.  

Brudd på utleiereglementet vil bli påtalt. Dersom påtalen ikke omgående blir etterkommet, 
forbeholder utleier seg rett til straks å oppheve leieforholdet.  

9.    BRANN, ULYKKER OG EVAKUERING 

Hallen er godkjent som forsamlingslokale og er egnet til idrettsarrangement og lignede 
Arrangement som konsert, fest, messer og lignede større arrangement skal varsles til brannvesenet. 
Vedlagt varsel/melding skal det foreligge risikovurdering som beskriver ansvarsforhold, vakthold, 
varslingsrutiner, evakuering mm. 
Risikovurdering og branninstruks/brannberedskap utarbeides av eier og arrangør i samråd. 
Skjema for melding om arrangement til Molde brann- og redningstjeneste finnes på Molde Brann og 
redning sine hjemmesider. 
 

Huskeliste for leietaker 

 Leietaker plikter å sette seg inn i branninstruks 

 Leietaker er ansvarlig for å varsle og tilkalle hjelp 

 Leietaker plikter å vite om rømmingsveger, utforming og tilstand 

 Leietaker plikter å vite om slokkemiddel og hvor disse finnes 

 Leietaker plikter å vite om maksimalt antall personer som kan oppholde seg i 
lokalene 

 
Leietaker kan bli holdt økonomisk ansvarlig for kostnader i forbindelse med utrykning ved falsk 
alarm 
 
 

10.    VEDTAK OM REGLEMET 

 
Reglement for Nessethallen er vedtatt av .........................................    den           ...................... 
 
 
 
 
 
 

11.    VEDLEGG 

1. Brukeravtale for treninger etc. 

2. Avtale om bruk av Nessethallen til arrangement 

3. Ordensregler (til oppslag) 

4. Avtale mellom Nesset kommune og klatregruppa i Eresfjord idrettslag  

5. Rutiner for utleie av klatreveggen 

6. Klatreveggen – generelle regler 



  

  

Laget/Idrettslaget skal ha en kopi av denne avtalen. 
 

Nesset kommune  2017 

BRUKERAVTALE 
for brukere av Nessethallen 

 
mellom Nesset kommune og      -    

    Laget/Idrettslagets - aktivitet 

 

 Ansvarlig for treninga er:       
     Bruker:  trener/aktivitetsleder 

 
 

1. Bruker/Laget har utpekt     som brannvernansvarlig som 

plikter å gjøre seg kjent med varsling og rømmingsrutiner samt ha oversikt over 

slokkemidlar. 

 

2. Bruker har ansvaret for å rydde etter seg. Utstyr skal settes på plass. Bruker har ansvar 

for at bygget blir låst. Opp- og nedrigging/rydding skal være innafor avtalt tid. 

 

3. Bruker har ansvar for at ingen ting blir ødelagt i bygget under aktivitet eller trening. 

Dersom noe blir ødelagt skal dette meldes til kommunen/kulturkontoret umiddelbart. 

Vedkommende som har forårsaka skaden kan bli holdt økonomisk ansvarlig for 

reparasjon eller utskifting. Evt. at laget/idrettslaget blir økonomisk ansvarlig. Hærverk 

blir meldt til politiet. 

 

4. Denne avtalen gjelder for tidsrommet: ............................................................  

 

5. Avtalen kan fornyes etter 1 år eller når nye personer skal overta ansvaret for 

terning/aktivitet.  

 

6. Nøkler kvitteres ut av vaktmester og skal levers tilbake uten ugrunnet opphold når 

aktivitet/trening er avsluttet eller når denne avtale er utløpt. Bruker er ansvarlig for 

utleverte nøkler. Nøkler skal ikke lånes bort til andre. 

Nøkler som ikke levers til fastsatt dato kan faktureres med et gebyr på kr 500,-. 

 

7. Bruker aksepterer disse vilkåra, og er kjent med at eventuelle brudd på reglene 

medfører at han ikke får bruke bygget i 2-to år.  

 

8. For utfyllende opplysninger vises til vedtatt reglement for Nessethallen. 
 

Eidsvåg den 
 
Vi har gjort oss kjent med og aksepterer vilkåra i avtalen 
 
            
Bruker      for Nesset kommune 

43ovetur
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Sak 2017/829 

Nesset kommune 

Avtale om bruk av Nessethallen 

 

Avtalen er inngått mellom Nesset kommune  

og ………………………………………….for 
arrangement: …………………………………………………………… 

Alle leietakere og brukere av Nessethallen plikter å gjøre seg kjent med brann- og 
evakueringsinstruks samt ordensregler for Nessethallen.  
 
Ved store arrangement skal melding om arrangement være sendt brannvesenet 2 uker før 
arrangementet finner sted. Bruk elektronisk skjema på følgende adresse: 
https://www.molde.kommune.no/melding-om-arrangement.292288.no.html 
 

  Merknader 

Tidspunkt for arrangementet   

Klokkeslett   

Tema for arrangementet  Aldersgruppe:  

Anslått publikumstall   

Tid til opp og nedrigg/rydding  Ansvarlig: 

 
Dette inngår i leieavtalen: Skriv ja eller nei i rubrikken foran. 

 Objekt Pris 

 Nessethallen – hele huset inkludert 
møterommet 

Kr 5500,- pr dag 

 Nessethallen, hallen og garderober Kr 5000,- pr dag 

 Del av hallen (f.eks 1/3 eler 2/3) Kr 200,-/time,     kr 750,-/dag 

 Garderober (maks 4 stk) Kr 100,-/stk 

 Møterommet Kr 100,-/tome    kr 500,-/dag 

 Klatreveggen uten garderober Etter nærmere avtale. 

 
Behov for utsyr: (som er i hallen) 

 Objekt Finnes  

 Dekke til sportsgolvet Tilhører Nessethallen 

 Bord 20 bord i møterommet 

 Stoler  80 stoler i møteommet 

 Klappstoler 400 klappstoler til Nessethallen 

 

https://www.molde.kommune.no/melding-om-arrangement.292288.no.html
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Sak 2017/829 

Nesset kommune 

Instruks og prosedyrer angående opp- og nedrigging er avtalt med vaktmester  
 
Namn …….………………..   Telf. nr. ……………………………. 
 
 
Som sikkerhetsansvarlig er utnevnt: Navn ……………………………………………… 
 
     Adresse……………………………………………. 
 
     Telefonnummer ………………………………….. 
 
Avtalt pris dekker kostnader til renhold av lokalet. Ansvarlig leder/brukere plikter å se til at 
brukt areal er ryddet  og utstyr er satt på plass etter bruk. Søppel skal i søppelbøttene 
 
Avtalt pris er kr. …………………………….. 
 
 
Undertegnede bekrefter å ha satt seg inn i brann- og evakueringsinstruks samt ordensregler for 
Nessethallen. 
 
Arrangør står ansvarlig for evt. skader på bygg eller innventar i leietiden. Hærverk blir anmeldt 
til politiet. 
 
 
 
 
 
 
Dato 
 
 
For arrangør       For Nesset kommune 
 
 
 
 
Signert avtale skal sendes til postmottak@nesset.kommune.no 
Adr. Nesset kommune, Kråkholmvegen 2, 6460 Eidsvåg Org nr 864 981 062 

Kontakt: Kulturkontoret telf. 71231191 
 
 
Vedlegg: Ordensregler for Nessethallen 
  

mailto:postmottak@nesset.kommune.no


  

  

Sak 2017/829 

Nesset kommune 

Ordensregler for Nessethallen 

1. Alle leietakere og brukere plikter å gjøre seg kjent med branninnstruks og 

ordensregler for Nessethallen. 

 

2. Hallen har mange treningsgrupper som kan være i aktivitet samtidig. Dette 

krever at alle tar hensyn til andre sin aktivitet og er fleksibel. 

 

3. Leietakere og brukere har ikke tilgang til arealet før treningstiden starter. Bruk 

tribunene som samlingsplass. Det er kun tilgang til det arealet som er leid. 

Avtalefestet tid må overholdes. 

 

4. Ansvarlig leder/brukere plikter å se til at brukt areal er ryddet, og utstyr er satt 

på plass etter bruk. Søppel skal i søppelbøttene.  

 

5. Kun innendørssko er tillatt i hallen. 

 

6. På sportsgulvet i flerbrukshallen skal det benyttes sko som ikke smitter av på 

hallens gulvbelegg (ikke forballsko eller sko som er brukt ute). Svarte 

gummisåler eller andre såler som smitter av er ikke tillatt. 

 

7. Ansvarlig voksenperson skal alltid være til stede under trening, turnering, cup 

m.m. 

 

8. Ta vare på dine verdisaker. Hallen er ikke ansvarlig for bortkomne verdier eller 

eventuelt tap av verdigjenstander. 

 

9. Leietaker og brukere er ansvarlig for å ha tilgjengelig førstehjelpsutstyr. 

 

10. Det er ikke tillatt med dyr inne i hallen. 

 

11. Hærverk blir anmeldt til politiet. 

 

12. Leietakere og brukere plikter å melde fra til driftsansvarlig om alle skader som 

oppdages eller forårsakes på tlf. 488 94 703 eller 71 23 11 00. Skader grunnet 

feil bruk eller hærverk vil bli belastet leietaker eller bruker. 

 

43ovetur_6
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 RUTINER FOR UTLEIE AV KLATREVEGGEN i 
Nessethallen 

  

 

  

Ver 2  29.10.17 

 

1 

1. FORMÅL 
Sørge for at sikkerheten er ivaretatt når klatreanlegget leies ut til aktiviteter som skjer i regi av 
andre aktører enn klatregruppa som har fast avtale om bruk av klatreveggen. Formålet er på 
denne måten å unngå ulykker og skader i forbindelse med klatring 
 

2. OMFANG 
Rutinen gjelder all bruk av klatreanlegget i regi av andre aktører enn klatreklubben selv.  
 

3. DEFINISJONER 
Aktører: enhver enkeltperson eller gruppe som skal benytte klatreanlegget til arrangement 
som ikke er i regi av klatreklubben.  
Klatreanlegget: klatrevegg 
Arrangement: Organiserte klatreopplevelser i regi av andre aktører enn klatreklubben, der 
personer uten klatreerfaring er invitert til å delta. Dette kan være både betalte og ikke betalte 
klatreopplevelser.  
Instruktører brukes i denne sammenheng om de som er utdannet instruktører inne, eller 
høyere, etter NKF sine standarder. Alternativt har tilsvarende erfaring og kunnskap om 
klatring. 
 
 

4. ANSVAR 
Det overordna ansvaret for oppfølging av denne rutine er eier av klatreveggen Nesset 
kommune. I praksis er det Klatregruppa i Eresfjord I.L. som ivaretar dette ansvaret gjennom 
samarbeidsavtalen som er inngått, og som forvalter HMS-regimet for klatreveggen.  
 
 

5. HANDLING 

 Før tillatelse til utleie blir gitt til en aktør:  
o Sørge for at leietager kjenner til reglementet for klatreanlegget.   
o At det leies inn klatrevakt eller annen ansvarlig med tilstrekkelig kunnskap om klatring  
o Eventuelt pris avtales.  
o Leietager leser gjennom og skriver under på utleiekontrakt. 
o Signert kontrakt arkiveres.   

 

43ovetur_9
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Ver. 2 01.10.17 
 

Klatrevegg Nessethallen  - generelle regler 
  

1. Det skal alltid være en utpekt person som tar ansvaret som klatrevakt. Denne må ha Brattkort og 
erfaring fra klatring. 

2. All klatring  og opphold ved klatreveggen skjer på eget ansvar.  Alle som klatrer i veggen skal ha 
Brattkort, eller være sammen med en person som har Brattkort. Alternativt Topptaukort. 

3. Alle som klatrer skal ha lest Klatrevettplakaten og innrette seg etter denne. 

4. Barn  (til og med 12 år) skal være i følge med voksen og holdes under oppsyn hele tiden . 
Støynivået skal holdes moderat.  

5. Brattkort  gir adgang til å sikre på topptau og lede rutene på klatreveggen. Mere om Brattkort 
finner du under https://brattkompetanse.no/Topptaukort betyr at du kan sikre andre på topptau, 
men ikkje sikre andre som leder. 

6.  En person over 18 år med Brattkort kan ta med seg en person uten. Du har lov til å veilede én 
ikke sikringskyndig person om gangen, hvis du er minst 18 år og har Brattkort . Veilederen er 
ansvarlig for sikringsarbeidet, skal være på bakken og holde i tauet.  

7. Du skal innrette deg etter instrukser fra klatrevakt i klatreveggen i Nessethallen. 

8. Du vil be om veiledning ved enhver tvil om bruk av anlegg eller utstyr. 

9. Dersom du oppdager sikkerhetsmessige mangler ved anlegg eller utstyr i bruk plikter du å melde 
fra til klatrevakt. Noter også i bok  

10. Dersom du oppdager at andre klatrer eller sikrer uforsvarlig, eller på annen måte setter seg selv 
eller andre i fare, plikter du å melde fra til klatrevakt. 

11. Ved topptauing  i den overhengende veggen  skal alle kortslynger være innklipt på klatrerens side 
av tauet – hver eneste runde. 

12. Gjør alltid kameratsjekk, behold god kommunikasjon til enhver tid, og hold alltid et godt grep om 
tauet når du sikrer. 

13. Aldri to tau inn på samme punkt. Topptauene må ikke krysse hverandre. 

14. Det skal brukes kalkball og ikke løskalk i klatrehallen. 

15. Personskader og uhell skal rapporteres til klatrevakt som skriver dette i egen loggbok i 
klatrehallen. Klatrevakt rapporterer også videre til Norges Klatreforbund.  

16. Oppdages det feil  eller mangler som kan være av betydning for sikkerheten i klatrehallen skal det 
umidellbart gis beskjed til klatrevakt. 

17. Klatrevakt  kan inndra Bratt Kort  dersom det ikke sikres forsvarlig. 

https://brattkompetanse.no/
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Saksframlegg 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Utvalg for oppvekst og kultur 22/17 29.11.2017 
Nesset formannskap 103/17 23.11.2017 
Nesset kommunestyre  14.12.2017 

 
 
 
 

Utvidet åpningstid i Vistdal barnehage 
 

Rådmannens innstilling 
Åpningstiden i Vistdal barnehage utvides fra 4 til 5 dager i uken med virkning fra barnehageåret 
2018/2019. 
Enheten Barnehagene i Nesset får økt budsjettramme med kr 126 000 i 2018 og kr 302 000 
videre i økonomiplanperioden.  
 
Saksopplysninger 
Det er meldt behov for utvidet åpningstid fra 4 til 5 dager i uken i Vistdal barnehage. Tabellen 
under viser en oversikt over antall barn/plasser etter ønske om utvidelse av åpningstilbudet i 
barnehagen fra august 2018. Barnehagen vil da også være åpen på onsdager.  
 
Barn under 3 år regnes som to plasser i forhold til beregning av norm for pedagog og personale. 
En pedagog kan ha 14 – 18 plasser.  
 
 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 
Antall barn/ plasser 8/13 8/13 8/13 8/13 9/14 

 
Ønskene har ulike oppstarts behov, fra november 2017 til august 2018.    
Ut ifra erfaring ser vi at det vil bli en utfordring personalmessig å få til dette før nytt barnehageår. 
Vi har utfordringer med rekrutering av ansatte til barnehagen i Vistdal, det er lite eller ingen 
søkere på stillingene.  
 
Beregning av økte inntekter og utgifter i forbindelse med utvidet åpningstid: 

 5 måneder i 2018 Helårsvirkning  
Økt personalet, utvidet åpningstid 130.000 310.000 
Økt renhold 13.000 30.000 
Økte inntekter -17.000 -38.000 
Totalt 126.000 302.000 

 
 

Arkiv: :A10 
Arkivsaksnr: 2017/1192-2 

Saksbehandler: Tanja A. Holsæther Bersås  



Vurdering 
Det er positivt å utvide åpningstiden ved Vistdal barnehage fra 4 - 5 dagers åpningstid. Dette vil 
kunne gi foreldre en mer fleksible ordning både i valg av dager og størrelse av 
barnehageplassen.  
Vistdal barnehage er i dag den eneste barnehagen i kommunen som ikke har 5 dagers 
åpningstid. Dette gjør at barna i Vistdal barnehagen ikke alltid får delta på de samme aktivitetene 
som barna i de andre barnehagene. Er barnehagene invitert på for eksempel kulturarrangement 
på onsdager, vil ikke Vistdal barnehage kunne delta på grunn av stengt barnehage.  
Det er ulike ønsker om oppstarts dato for økningen i tilbudet, men vi ser at vi vil kunne ha 
utfordringer med å tilby noe før nytt barnehageår i august 2018.  Vi har ved flere anledninger søkt 
etter personalet til Vistdal barnehage, men det er lite eller ingen søkere på stillingene. Ut ifra 
erfaringer fra inneværende barnehageår og tidligere ser vi at det kan bli vanskelig å få på plass 
personale før nytt barnehageåret, august 2018.  
For å kunne utvide barnehagens åpningstid fra nytt barnehageår (august – 18 og ut desember 
2018, har enheten behov for en økning på 126.000 kroner i sin ramme for 2018. Dette gir en 
videre helårsvirkning på 302.000 kroner. 
Økonomiske konsekvenser 
Enheten vil ha behov for økning i sin ramme i 2018 på 126.000 kroner og en helårsvirkning fra 
2019 på 302.000 kroner.  
 
Betydning for folkehelse 
Det er positivt å kunne tilby foreldrene i Vistdal mulighet til barnehageplass 5 dager i uka, slik 
som de andre barnehagene i kommunen tilbyr. Det vil gi en økt fleksibilitet på valg av dager og 
størrelse av barnehageplass. 
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Tilstandsrapport for grunnskolen 2017 
 

Vedlegg 
1 Tilstandsrapport for grunnskolen  i Nesset skoleåret 2016-2017 

 

Rådmannens innstilling 
Tilstandsrapport for grunnskolen i Nesset 2017 tas til etterretning. 
 
 
Saksopplysninger 
Kommunen som skoleeier har etter Opplæringsloven § 13-10, 1. ledd, ansvaret for at kravene i 
Opplæringsloven og forskrift til denne blir oppfylt.   
 
Videre heter det i samme paragraf, 2. ledd:  

«Kommunen/fylkeskommunen og skoleeigaren for privat skole etter § 2-12 skal ha eit 
forsvarleg system for vurdering av om krava i opplæringslova og forskriftene til lova blir 
oppfylte. Kommunen/fylkeskommunen og skoleeigaren for privat skole etter § 2-12 skal ha eit 
forsvarleg system for å følgje opp resultata frå desse vurderingane og nasjonale 
kvalitetsvurderingar som departementet gjennomfører med heimel i § 14-4. Som ein del av 
oppfølgingsansvaret skal det utarbeidast ein årleg rapport om tilstanden i 
grunnskoleopplæringa og den vidaregåande opplæringa, knytt til læringsresultat, fråfall og 
læringsmiljø. Den årlege rapporten skal drøftast av skoleeigar dvs. kommunestyret, 
fylkestinget og den øvste leiinga ved dei private grunnskolane.» 

 
Som en del av oppfølgingsansvaret skal det utarbeides en årlig rapport om tilstanden i grunnskole-
opplæringen knyttet til læringsresultat, frafall og læringsmiljø. Den årlige rapporten skal drøftes av 
skoleeier dvs. kommunestyret.  
 
Innholdet i rapporten er hovedsakelig hentet fra Skoleporten, som er Utdanningsdirektoratets nettsted for 
publisering av Nasjonale prøver, elevundersøkelsen, foreldreundersøkelsen og lærer-undersøkelsen. 
Rapporteringen dreier seg derfor mye om faglig kvalitet og faglige resultat i skolen, samt læringsmiljø. 

Arkiv: :A20 
Arkivsaksnr: 2011/369-18 

Saksbehandler: Frode Sundstrøm  



 
 
Kapitel 2. Elever og undervisningspersonale, viser hvor store grupper den enkelte lærer gjennomsnittlig 
har sammenlignet med kommunegruppe 2, Møre og Romsdal fylke og nasjonalt nivå.  Dette er data hentet 
fra GSI, der det er innhentet informasjon om skolenes ressursbruk og organisering. 
Fra tabellene som viser nøkkeltall ser vi at antall elever i Nesset skolene har gått ned fra 345 elever til 309 
elever på 5 år. I samme periode er antall lærerårsverk redusert med ca. 3,4 årsverk. 
 
 
Kapittel 3. Læringsmiljø inneholder data fra Elevundersøkelsen. Denne undersøkelsen er revidert fra og 
med høsten -13. Det blir dermed et brudd i historikken, og resultatene lar seg ikke sammenligne med 
tidligere år. Våre målsettinger samsvarer derfor heller ikke nøyaktig med resultatene en kan lese ut av 
undersøkelsen. 
 
Antall elever som melder fra om mobbing er fortsatt lavt. Ingen elever på 7. melder gjennom 
elevundersøkelsen om mobbing. Dette betyr ikke at mobbing ikke finnes. Vi må se resultatene over flere år 
før vi kan si noe om det generelle læringsmiljøet. Godt foreldresamarbeid, kompetanseheving fra PPT, 
gode rutiner og rask reaksjon har likevel gitt gode resultater.   
 
Kapittel 4. Faglige resultater viser resultater på gjennomførte nasjonale prøver for 5.- og 8.trinn i lesing, 
regning og engelsk og samla grunnskolepoeng (elevenes nivå ved endt grunnskole totalt sett).  
 
Pga. endret skalabruk og resultatvisning av Nasjonale prøver fra 2014-15 får vi ikke sammenligning tilbake 
i tid. 
 
Nasjonale prøver i lesing viser gode resultater, spesielt for 8. trinn.  5.trinn har litt svakere resultater enn 
forrige år, men forskjellene er små.  
Regning som grunnleggende ferdighet har spesiell fokus i småskolen. Ressursgruppa prioriterer småskolen 
spesielt og regning har vært felles satsingsområde for skolene i Nesset.  
 
Kap. 5. Spesialundervisning.  Her er det tatt inn statistikk som viser omfanget av spesialundervisning i 
Nesset. Tallene viser at Nesset har et fornuftig nivå på andel spesialundervisning. Dette kan være en 
indikator på at skolene driver god tilpassa undervisning der de fleste av elevenes behov blir ivaretatt uten 
bruk av enkeltvedtak om spesialundervisning. 
 
Kap. 6. Ikke alt som teller kan telles... Læring skjer på mange arenaer og ikke alltid vises dette så godt i 
statistiske fremstillinger. Her er to fortellinger som er gode eksempler på det. 
 
Kap. 7-9. av tilstandsrapporten sier noe om gjennomføring av videregående skole, skolebasert refleksjon 
og utviklingsarbeid.  
Elevene fra Nesset har stor gjennomføringsevne i videregående skole. Over 85% fullførte og besto sitt 
skoleår i uansett hvilket trinn de befant seg på i skoleløpet. Dette er omtrent som gjennomsnittet for fylket. 
  
Den viktigste bruken av resultatene fra Nasjonale prøver og Elevundersøkelsen gjøres på skolene. På den 
måten kan resultatene komme til nytte i stadig utvikling og forbedring av praksis i klasserommet. Den 
skolebaserte refleksjonen er forsøkt satt inn i en sammenheng slik at skoleutvikling, satsingsområder og 
kompetanseheving trekker i samme retning.  
 
 
Vurdering 
Tilstandsrapportering for grunnskolen i Nesset oppfyller lovkravet for å etablere vurderingsrutiner som er 
tjenlig både for grunnskolen og for skoleeier. 
 
Tilstandsrapporteringen skal gjennomføres årlig, og så langt har det vært valgt å legge fram rapporten for 
politisk behandling på høsten. 
Ved å rapportere på forrige skoleår vil vi få med oss alle resultater for de samme elevene, både Nasjonale 
prøver, Elevundersøkelsen og eksamen. 



  
Tilstandsrapporten er sammen med budsjett et viktig grunnlag for prioriteringer i Plan for skoleutvikling og 
Plan for kompetanseheving. 
 
Tallene som er presentert i tilstandsrapporten skal gi de folkevalgte et godt innblikk i tilstanden i Nesset-
skolen.  
 
Så langt det er mulig er de enkelte resultatene vurdert opp mot en lokal målsetting som er fastlagt i Plan for 
skoleutvikling. 
 
 
Økonomiske konsekvenser 
Rapporten har ingen økonomiske konsekvenser 
 
Betydning for folkehelse 
Det er av stor betydning for folkehelsa at kommunens barn og unge får gode lærings- og 
utviklingsmuligheter i skolen. Statistikk og forskning viser at stabile oppvekst-vilkår og god utdanning gir 
større fokus på egen og andres helse. 
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1.    INNLEDNING 

Skoleeier har et oppfølgingsansvar for at krava i Opplæringsloven blir oppfylt. Som en del av 
oppfølgingsansvaret skal det årlig utarbeides en rapport om tilstanden i grunnskolen. Denne 
rapporten skal drøftes av skoleeier, dvs. kommunestyret. (Opplæringsloven §13.10) 
Tilstandsrapporten består av:  

- En innledning med generell informasjon om grunnskolen i Nesset 

- En resultatrapport som omhandler ressurser, faglige resultater, læringsmiljø, 

spesialundervisning og gjennomføring av videregående skole 

- En del med beskrivelse av bl.a. skolebasert vurdering, internkontroll og utviklingsområder.   

Elevundersøkelsen ble endret fra og med skoleåret 2013-14. Det foreligger derfor ikke 
sammenlignbare resultater før det. Framstilling av resultater fra Nasjonale prøver ble endret f.o.m. 
2014. Også her blir det derfor et brudd i historikken. 
 

Sammendrag 

 

Bakgrunn 
Tilstandsrapporten er en del av skoleeiers innhenting av data som viser situasjonen for skoledriften 
på kommunalt nivå.  Resultatene i  rapporten er i hovedsak hentet fra Skoleporten som er 
Utdanningsdirektoratets nettsted for publisering av bl.a. Nasjonale prøver og Elevundersøkelsen. 
 I tillegg har vi med statistikk for gjennomføring av videregående opplæring, og egne framstillinger 
(spesialundervisning) basert på tall fra GSI (Grunnskolens Informasjonssystem) 
I St.meld.nr 31 (2007-2008) fremgår det at det er viktig at styringsorganene i kommuner og 
fylkeskommuner har et bevisst og kunnskapsbasert forhold til kvaliteten på grunnopplæringen. 
Dette er nødvendig for å følge opp utviklingen av sektoren på en god måte.   

Rapporteringen dreier seg mye om læringsmiljø og faglig kvalitet i skolen. 
Kapitel 2 om elever og undervisningspersonale, viser gjennomsnittlig hvor store grupper den enkelte 
lærer har sammenlignet med kommunegruppe 2, Møre og Romsdal fylke og nasjonalt nivå.  Dette er 
data hentet fra GSI, der det er innhentet informasjon om skolenes ressursbruk og organisering. 
Kapittel 3 om læringsmiljø viser elevenes rapportering gjennom elevundersøkelser og handler mest 
om trivsel og mestring.  Dataene gjenspeiler hvordan elevene på 7. og 10. trinn har opplevd sitt 
læringsmiljø i forhold til et utvalg av stilte spørsmål.  
Kapittel 4 viser resultater på gjennomførte Nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk, og samla 
grunnskolepoeng (elevenes nivå ved endt grunnskole totalt sett).  
Kapittel 5 viser utvikling av spesialundervisning i Nesset. 

Tilstandsrapport for 2016/17 viser at grunnskolen i Nesset fortsatt har høy 
kvalitet og kan vise til gode resultater på mange områder: 
 

 Læringsmiljøet er godt og få elever melder om mobbing 

 Nasjonale prøver og karakterer viser at Nesset-elevene har et godt 

faglig nivå 

 Fleksibel bruk av ressurser og god tilpassa undervisning gir et fornuftig 

nivå på spesialundervisning 

 Elevene fra Nesset fullfører videregående opplæring i større grad enn 

gjennomsnitt for fylke og nasjon 

 Skolene i Nesset er god på systematisk og langsiktig utviklingsarbeid 
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Kapittel 6 inneholder eksempler på hvordan læring kan uttrykkes på andre måter enn gjennom 
tabeller og grafer. 
Kapittel 7 viser i hvor stor grad elever fra Nesset gjennomfører videregående opplæring. 
 
Rapporten inneholder også egne kapittel om skolebasert vurdering, system for oppfølging og en del 
fakta om skolene i kommunen og hvilke satsingsområder det arbeides med. 

Målsetting 
I tillegg til å innfri kravet i Opplæringsloven må det være et mål å skape:  

- økt bevisstgjøring og refleksjon om virksomheten på den enkelte skole. Det må være en 

målsetting at både lærere, elever og foreldre deltar aktivt i arbeidet, såkalte skolebasert 

vurdering (forskrifta § 2-1). Den skolebaserte vurderinga er et viktig uttrykk for at skolen er 

en lærende organisasjon.  

- skoleutvikling som effekt av kontinuerlig vurdering av - og fokus på virksomheten.  

- økt kjennskap til, og innsikt i skolevirksomheten for skoleeier ved administrasjon og 

politikere. 

- økt innsikt i og interesse for skolen hos brukere og befolkning for øvrig.   

 
 

Skolene i Nesset 2016-17 

Eidsvåg barne- og ungdomsskole  
Rektor: Per Einar strand 
Elevtall: 252 

 
Indre Nesset barne- og ungdomsskole 
Rektor: Hilde Toven 
Avdelinger: Eresfjord  1. – 10. trinn:   39 elever 
  Vistdal 1. – 7. trinn:   18 elever 
 
 

Organisering 2016-17 
Eidsvåg barne- og ungdomsskole: Enheten har en ledelse bestående av rektor i hel stilling og 2 
inspektører som også har undervisning.  Skolen består av 2 adskilte bygg; barnetrinnet med 165 
elever og ungdomstrinnet med 87 elever. Fra skoleåret 2014-15 ble skolen omorganisert fra 3 til 2 
bygg.  
Indre Nesset Barne- og ungdomsskole: Enheten har en ledelse bestående av rektor i hel stilling og 2 
inspektører som i hovedsak har undervisning.   
Enheten består av 2 avdelinger, der Eresfjord har både barne- og ungdomstrinn, mens Vistdal har 
bare barnetrinn.  Begge avdelingene har fådelt undervisning, det vil si at flere årstrinn er organisert i 
en klasse.   
 

Kartleggingssystem og rapportering 
Kommunen har et lokalt kartleggingssystem som så langt dekker fagene norsk og matematikk.  
Systemet består av en perm som inneholder oversikt over tester og tidspunkt, skåring av resultat for 
alle trinn og eventuelle diagnostiske prøver for elever med resultat som gir grunn til bekymring.  
Kartleggingsresultater registreres og lagres i programmet «Vokal». Når eleven går ut av 10.kl. 
arkiveres samtlige resultater i kommunes elektroniske arkiv. Ressursgruppa har arbeidet med å 
videreutvikle systemet i samarbeid med PPT. Det er bl.a. laget rutiner for tiltak for elever med svake 
resultater. 
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Ressursgruppa 
Ressursgruppa er benevnelsen på ei gruppe bestående av 2-3 lærere med spesialpedagogisk 
kompetanse. Skolefaglig rådgiver deltar også i en del møter i gruppa og gir føringer for aktiviteten.   
Lærerne har hatt frikjøp på 12% hver for å arbeide med dette området. 
Ressursgruppa har gjort et viktig arbeid med å videreutvikle kartleggingssystemet Trinnpermen, 
ikke minst ved å legge inn” tiltakspakke” der kartleggingen avdekker behov for ekstra 
tilpasning/hjelp.   
Ressursgruppa har også utarbeidet mal for intensivkurs i lesing for forskjellige nivå.  
Ressursgruppa prioriterer elevene i småskolen. 
 

PPT 
Det er utarbeidet rutiner for samarbeid mellom skole og PPT,  ”Oppgaver og frister gjennom året”.   
Kommunens PP-tjeneste, PPT for Sunndal, Tingvoll og Nesset, yter god tjeneste med fortløpende 
saksbehandling og god oppfølging av skolene med faste kontaktpersoner gjennom året. De siste 
årene har PPT økt innsatsen på systemrettet arbeid, bl.a. gjennom «De utfordrende barna» og arbeid 
mot mobbing. Også i skoleåret 2016-17 har PPT bidratt mye i skolenes arbeid mot mobbing, 
foreldresamarbeid og kompetanseheving i personalet. 
PPT har vært faglig ansvarlig for et fylkesomfattende prosjekt «Beredskapsteam mot mobbing». Nesset 
har vært sentral i arbeidet med prosjektet. 
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2.    ELEVER OG UNDERVISNINGSPERSONALE 

Antall elever 

Indikatoren opplyser om tallet på elever som er registrert ved grunnskoler per 1. oktober det aktuelle 
skoleåret. Tallene omfatter ikke voksne elever som får grunnskoleopplæring. 

Årsverk for undervisningspersonalet 

Indikatoren viser sum årsverk for undervisningspersonalet. Summen inkluderer beregnede årsverk 
til undervisning og beregnede årsverk til annet enn undervisning. 

Lokale mål 
 
Nesset har en skole med god opplæring i et trygt og inspirerende læringsmiljø. Godt 
samarbeid mellom skole/hjem og foreldre som støtter opp om skolen. Elever og foreldre som er 
fornøyd med - og stolte av skolen sin. 
 
(Plan for skoleutvikling 2016)  

 

Indikator og nøkkeltall  2012-
13 

2013-
14 

2014-
15 

2015-
16 

2016-
17 

Talet på elevar 345 356 327 316 309 
Årsverk for undervisningspersonale 36,8 36,5 34,0 36,5 33,4 
Andel undervisning gitt av 
undervisningspersonale med godkjent utdanning 

90,1 95,4 82,8 88,4 90,0 

 

 

Vurdering 
Antall elever i Nesset skolen er redusert med over 30 elever de siste 5 åra. Samtidig har vi  3,4 
færre lærerårsverk. I dette ligger både en tilpassing til elevtallet, men også en mer effektiv drift der 

gjennomsnittlig gruppestørrelse har gått noe opp. 
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Lærertetthet 

Indikatoren viser gjennomsnittlig lærertetthet på 1.- 7. trinn og 8.-10.trinn.  Lærertetthet beregnes 
med utgangspunkt i forholdet mellom elevtimer og lærertimer, og gir informasjon om 
gjennomsnittlig størrelse på undervisningsgruppene. (antall elever pr. lærer) 

 

Lokale mål 
 
Nesset har en skole med god opplæring i et trygt og inspirerende læringsmiljø.  
Personalet i skolene har relevant kompetanse, gode muligheter til oppdatering, gode 

arbeidsforhold med spennende utfordringer, et støttende arbeidsmiljø, og lavt sykefravær 
(Plan for skoleutvikling 2016) 

  

 

 

 

Vurdering 
Skolene i Nesset har i snitt få elever pr. lærer.  Antall elever pr. lærer har økt fra ca. 11 til over 14 i 
snitt de siste 5 årene på ungdomstrinnet, siste året en reduksjon til 12,5 elever.  På barnetrinnet har 

det ligget stabilt på ca 11.  Det er betydelig færre elever pr. lærer på de små skolene.  
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3.    LÆRINGSMILJØ 

 

Lokale mål 
Elevene blir gagnlige og sjølstendige mennesker som tar ansvar, samarbeider godt, er tolerante, 
ser egne evner og tar dem i bruk.  
Eleven opplever et trygt læringsmiljø uten mobbing. 
Elevene oppnår over tid stabile resultater på nasjonalt nivå målt i Elevundersøkelsen 
                             
(Plan for skoleutvikling 2016) 

 

Støtte fra lærer 
Indeksen viser elevenes opplevelse av emosjonell og faglig støtte fra lærer. 

Vurdering for læring 
Indeksen kartlegger elevenes opplevelse av de fire prinsippene i vurdering for læring. 

Læringskultur 
Indeksen viser om elevene opplever at skolearbeidet er viktig for klassen og om det er rom for å 

gjøre feil i læringsarbeidet. 

Mestring 
Indeksen viser elevenes opplevelse av mestring i forbindelse med undervisning, lekser og arbeid på 

skolen. 

Elevdemokrati og medvirkning 
Indeksen viser elevenes opplevelse av mulighet for å medvirke i arbeidet med fagene, og om de får 

bli være med å bestemme klasseregler og delta i elevrådsarbeid. 

 

 

7.trinn 
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Vurdering 
Elevundersøkelsen viser gjennomgående gode resultater, spesielt for 10.trinn. Det er svært positivt at 
elevene nå melder om stor grad av elevdemokrati og medvirkning. På 7.trinn er reultatene mer 
ujevne. Fortsatt mer og hente på elevdemokrati og medvirkning for 7.trinn.  

Lokalt mål er oppnådd. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

10.trinn 
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Andel elever som har opplevd mobbing (prosent) 

Andelen Mobbing på skolen viser andelen elever som opplever å bli mobbet 2 eller 3 ganger i 
måneden eller oftere. Andelen elever som opplever mobbing på skolen er summen av andelen elever 
som har krysset av på svaralternativene «2 eller 3 ganger i måneden», «Omtrent 1 gang i uken» og 
«Flere ganger i uken». Andelen Mobbede på skolen sier med andre ord ingen ting om hvor ofte 
elevene opplever å bli mobbet. 

 

 

Vurdering 
Andelen elever som melder fra om mobbing er kraftig redusert de siste to årene. Ingen elever på 
7.trinn har meldt fra om mobbing i Elevundersøkelsen. Samla resultat for 5.-10.trinn er svært 
positivt. 
En overordnet målsetting vil til enhver tid være å ha 0% mobbing. 
Skolene i Nesset har gode rutiner for håndtering av mobbesaker. I skoleårene 2014-15 og 2015-16 og 
2016-17 har det vært jobbet systematisk sammen med foreldre, PPT og personalet for å redusere 
mobbing og bedre læringsmiljøet. Dette har gitt resultater. Bl.a. er antall meldte mobbesaker med 
enkeltvedtak betydelig redusert. 

Lokalt mål er oppnådd. 
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4.    FAGLIGE RESULTATER 

Lokale mål 
Elevene oppnår stabile resultater på nasjonalt nivå målt i avgangskarakterer og Nasjonale 

prøver.   
 
(Plan for skoleutvikling 2016) 

 

Nasjonale prøver 5.trinn 

 

Nasjonale prøver 8.trinn 

 

Vurdering 
For 5.trinn kan det se ut som resultatene i regning har en negativ utvikling. Det er litt tidlig å si om 
dette er et tilfeldig utslag. For 8.trinn er resultatene jevnt gode og på høyde med eller over nasjonalt 
snitt. (ca. 50p) 
Usikkerheten er imidlertid stor (se forklaring s.12) og først ved store avvik eller utvikling over år kan 
en vurdere sikkert om resultatene som gode eller dårlige 

Lokalt mål delvis oppnådd 
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Skala-forklaring Nasjonale prøver 
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Grunnskolepoeng 

Grunnskolepoeng er et mål for det samlede læringsutbyttet for elever som sluttvurderes med 
karakterer. Karakterene brukes som kriterium for opptak til videregående skole. Grunnskolepoeng 
er beregnet som summen av elevenes avsluttende karakterer, delt på antall karakterer og ganget 
med 10. 

Lokale mål 
Delmål 1.1 
Elevene oppnår stabile resultater på nasjonalt nivå målt i avgangskarakterer og Nasjonale 

prøver.   
 
(Plan for skoleutvikling 2016) 
   

 
 

 
 

 
 

Vurdering 
Avgangselevene har de siste årene oppnådd  gjennomsnitlig grunnskolepoeng  på eller over snitt-tall 
for landet. Grunnskolepoeng er en oppsummert målestokk for faglige resultater ved 
sluttvurderingen i 10.klasse. Slik sett er dette det endelige faglige resultatet etter 10 års skolegang og 
kan si noe om kvaliteten på tilbudet elevene i kommunen får.  
Resultatet for avgangselevene i 2017 ligger også dette året veldig høyt, og langt over nasjonalt snitt. 
Dette er mer enn forventet og svært bra. 
 

Lokalt mål er nådd.  

Nesset 
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5.    SPESIALUNDERVISNING 

Statistikken nedenfor angir hvor mye spesialundervisning som gis i Nesset sammenlignet med 
nasjonale tall over tid. Blå kurver viset hvor stor andel av det totale undervisningstimetallet 
spesialundervisning utgjør. Grønne kurver viser hvor mange prosent av elevene som har et vedtak 
om spesialundervisning. 
 
 

 

 
 

Vurdering 
Nesset har over mange år hatt en lav andel spesialundervisning, både målt i antall elever og 
ressursbruk (timer). Dette er et resultat av en bevisst holdning hos personalet i skolen til hva som er 
det beste tilbudet til elever med spesielle behov. Veldig ofte vil et tilpassa opplegg i klassen og 
innenfor den ordinære undervisninga gi best resultat.  
Statistikken over kan være en illustrasjon på at skolene i Nesset er god på tilpassa undervisning og at 

ressurser brukes fleksibelt istedenfor å knyttes til den enkelte elev. 
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6.    IKKE ALT SOM TELLER KAN TELLES ……. 

Læring for livet 1 

. 
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Læring for livet 2 

I valgfaget Sal og Scene jobbet vi i skoleåret 2016/2017 med å sette opp musikalen Grease. Dette 
ble gjort med 32 elever fordelt på alle tre årskullene på skolen. I starten av skoleåret så vi et fint 
potensiale i elevgruppa, og valgte derfor å gå for en mer ambisiøs satsing enn det som hadde vært 
gjort tidligere i dette valgfaget på vår skole. Vi så likevel ikke for oss at resultatet skulle bli såpass 
stort, vellykket og populært som det viste seg å bli. 
 
Øvingene startet i det små. Det var sangaudition, og bearbeidelse av tekst fra den norske versjonen 
av Grease fra 1983, til elevenes egen dialekt og sjargong. Det var en ny virkelighet for musikerne, 
som måtte forholde seg til musikk på noter og ta sine egne notater. Dette innebar å ta ansvar for sin 
egen rolle og situasjon i ensemblet. Den tekniske gruppa jobbet med illustrasjoner, kulisser og 
rekvisitter. 
Prosessen var preget av mange løse tråder, og mye av lærernes jobb ble å motivere elevene til å 
prøve å ikke miste troen på prosjektet. Øving på enkeltscener uten å se helheten er noe av det mest 
frustrerende for en uerfaren sceneaktør, og det var mange harde tak i den forbindelse. Mange 
sangøvinger var også en bratt læringskurve for sangere og musikere, i form av en drakamp om 
hvilken toneart sangene skulle legges i. Selvtillit, mot, disiplin, ydmykhet og det å ha et åpent sinn og 
være villig til å ta imot instrukser og råd er stikkord i denne sammenhengen. 
 
Uten kostymer, mikrofoner, lyssetting eller kulisser, ble grunnarbeidet gjort i skolens kantine, gymsal 
og musikkrom over et tidsrom på 7 måneder. 
 
Til tross for hardt og tålmodig arbeid disse sju månedene, var mange av elevene fremdeles skeptiske 

til om dette ville bli en bra opplevelse for 
seg selv og publikum da vi inntok 

Bergtun Ungdomshus i starten av 
premiereuka, for å gjøre de siste 
forberedelsene. Det som skjedde var 
fantastisk. Samtlige skuespillere og 
scenearbeidere blomstret noe helt 
enormt disse 4 dagene vi hadde 
huset til rådighet. Vi så sterkt 
samhold, seriøsitet, spilleglede, og 
elever som hentet fram det beste i 
seg og «leverte» da det gjaldt som 
mest. De fikk føle på at arbeidet som 
hadde blitt gjort ikke var forgjeves, og 
de begynte å se hvordan 

forberedelsene til et teaterstykke er et 
uferdig lappeteppe som blir sydd sammen 

for alvor de siste dagene. Denne oppdagelsen ga tydelig elevene inspirasjon, som igjen gjorde at 
stykket ble en stor suksess. Det var også stas med profesjonelt scenelys, scenelyd med egen 
lydmann, scenesminke, ordentlig garderobe, egen kapellmester til musikken, samt oppvartning med 
mat i pausene. Elevene fikk følelsen av å være i begivenhetenes sentrum, og svarte på det med å 
levere en god forestilling. 
 
Vi så også at de yngste i gruppa, samt de med minst forutsetninger for å lykkes på scenen, vokste 
voldsomt mot slutten av perioden. De opplevde å få anerkjennelse fra de eldste og flinkeste, noe 
som virket positivt på hele miljøet. Elevene ble gitt ganske stor frihet innenfor tydelige rammer 
(skolens regelverk osv), slik at gleden ved å være en del av ei teatergruppe skulle kunne føles og 
nytes. Dette lyktes vi med. 
 
Arbeid med teater er ganske unikt. Samholdet og mestringsgleden i ei amatørteatergruppe som 
sammen skal skape et produkt der alle er like viktige kan ikke beskrives, men må bare oppleves selv. 
Vi som var lærere har sett og opplevd dette en rekke ganger før, og visste at det i større eller mindre 
grad kom til å skje også denne gangen. Men at det skulle bli så bra som det ble, var det heller ingen 
av oss som hadde turt å håpe på. Nøkkelen til det hele lå nok i at elevene inspirerte hverandre, og 
dro hverandre opp. Når de så hverandre prestere på sanger og finne sine «karakterer», ga det 
inspirasjon til å gjøre det samme selv.  
 
Alt i alt så vi mye utvikling under årets Sal og Scene-fag som vi tror har nytte for hver enkelt elev 
langt utenom selve faget. Mestringsfølelse og selvtillit dras med inn i hverdagen. Det å oppleve å 
kunne lykkes, å se at jobbing til slutt gir resultater og framgang, det er noe alle ungdommer i 
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skolealder får nytte av både på skolen og på fritida. Det være seg faglig, sosialt og med tanke på 
identitetsutvikling.  

 
Vi ser tilbake på Sal og Scene-
faget skoleåret 2016/2017 med 
stor glede og tilfredshet, det var en 
opplevelse av de sjeldne å se 
elevene få til det de gjorde. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Marit Silset og Endre Hindhammer, Eidsvåg Barne og Ungdomsskole. 
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7.    GJENNOMFØRING AV VIDEREGÅENDE 

OPPLÆRING 

Tilnærmet alle elever fra Nesset begynner i videregående opplæring etter grunnskolen. Faglig nivå, 
trivsel med skolearbeid og god rådgiving for å velge rett studieprogram er viktige faktorer for å 
fullføre videregående opplæring. I tillegg vil det også være mange andre faktorer som avgjør om 
videregående opplæring gjennomføres. Videregående opplæring er frivillig, men god kvalitet i 
grunnskolen gir et godt utgangspunkt for å gjennomføre. 
 

Gjennomføring etter 5 år 

Diagrammene viser fullført eller sluttet i % etter 5 år. Årstallet angir startåret i videregående 
opplæring. 
Kilde: SSB 
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Fullført og bestått skoleåret 2016/17 

Tabellen viser i hvor stor grad elevene har fullført og bestått det trinnet de var på i skoleåret 
2016/17. 
Kilde: Møre og Romsdal Fylkeskommune 
 

 
 

Vurdering 
Elevene fra Nesset har stor «gjennomføringsevne» i videregående opplæring.  Flere elever enn 
gjennomsnitt fullfører vgs. Best gjennomføring forrige skoleår er på yrkesfaglig program.  
Grunnskolen i Nesset bidrar i stor grad til at elevene er godt forberedt til videregående opplæring. 
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8.    SKOLEBASERT VURDERING 

Skolebasert refleksjon 2016-17 

Forskrift til Opplæringslova: 

§ 2-1. Skolebasert vurdering  

       Skolen skal jamleg vurdere i kva grad organiseringa, tilrettelegginga og gjennomføringa av opplæringa 
medverkar til å nå dei måla som er fastsette i Læreplanverket for Kunnskapsløftet. Skoleeigaren har ansvar for å 
sjå til at vurderinga blir gjennomført etter føresetnadene.  

Kjennetegnet på en lærende organisasjon er en kontinuerlig refleksjon over egen praksis. Dette 
forutsetter at skoleledelsen legger dette inn som regelmessige drøftinger i personalet, der formålet er 
skoleutvikling og forbedring av felles praksis. Skoleeier skal se til at dette skjer 

Skolebasert refleksjon er nå lagt inn som et ledd i og i sammenheng med planer og rapporter.  Den 
kontinuerlige refleksjonen og drøftingene på skolene er i første rekke nyttig for skolen selv og skal 
bidra til kvalitetsforbedring der. I tilstandsrapporten vise derfor bare en oversikt noen av emnene 
som har vært tatt opp til slik drøfting. 

Tema EIBUS INBUS 

Oppfølging av elevundersøkelsen X X 

Oppfølging nasj.prøver X X 

Refleksjon over praksis når det gjelder 
regning i alle fag 

X X 

Drøfting av ny overordnet del av læreplan  X 

Refleksjon over praksis når det gjelder lekser X X 

Refleksjon over vurderingspraksis ved 
halvårsvurdering 

X X 

Drøfting og revidering av Handlingsplan 
mot mobbing 

X X 

 

(Forskrift til Opplæringslova bruker begrepet ”skolebasert vurdering. I Nesset har vi brukt begrepet 
”skolebasert refleksjon” for å skille det fra elevvurderingsfeltet) 
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9.    UTVIKLINGSARBEID OG SATSINGSOMRÅDER 

Utviklingsarbeid i skolen er et langsiktig arbeid. De siste årene har skolene i Nesset vært sammen 
om utviklingsarbeidet. Det har vært en bevisst holdning å gjøre dette sammen fordi: 

 det binder skoler og kolleger sammen 

 vi utnytter den kompetansen som finnes i kommunen til beste for alle 

 det er en rasjonell og økonomisk måte å arbeide på 

 det sikrer lik kvalitetsheving for alle elever 

 det bidrar til felles praksis mellom skolene 
 
I skoleåret 2016 -17 har skolene i Nesset hatt 2 hovedområder: 

o Arbeid med regning som grunnleggende ferdighet i alle fag 

 Regning er valgt som satsingsområde de siste årene bl.a. fordi Nasjonale prøver 
har vist at vi har behov for økt kvalitet i undervisninga på det området. 
Gjennom forrige skoleår ble det på planleggingsdager, fellessamlinger og i de 
enkelte team satt fokus på egen undervisningspraksis. 

 Fra skoleåret 2014-15 ble Nesset med i den Nasjonale satsingen «Ungdomstrinn 
i utvikling» med regning som utvalgt satsingsområde. I Nesset omfatter den 
nasjonale satsingen alle skoler, alle lærere og alle trinn. Den nasjonale satsingen 
varer ut 2016. Lokalt fullførte vi satsingen ut skoleåret 2016-17. 

o Bedre læringsmiljø 
 I samarbeid med PPT har skolene arbeidet med å skape et godt læringsmiljø, 

redusere mobbing og god klasseledelse. PPT har bidratt på kursdager og 
personalmøter, skolene har systematisk samarbeidet med foreldre og det har 
vært fokus på læringsmiljø i skolehverdagen 

 Dette arbeidet kan vi allerede se resultater av i Elevundersøkelsen med bl.a. 
reduserte tall for mobbing. 

 Også på dette området vil samarbeidet med PPT fortsette. Nesset er aktivt med 
i prosjektet «Beredskapsteam mot mobbing» som vårt PPT-kontor koordinerer. 
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10.    SYSTEM FOR OPPFØLGING 

Skoleeier er etter Opplæringsloven §13-10 pålagt å ha et forsvarlig system for vurdering av om krava 
i opplæringsloven og forskriftene blir oppfylt. Kommunen bruker et digitalt system kalt "1310.no". I 
dette systemet tildeles skolene v/rektor gjøremål ihht opplæringsloven som må kvitteres ut. 
Skoleeier kan til enhver tid ta ut rapporter om disse gjøremålene er utført eller ikke. Systemet 
fungerer også som et årshjul både for skolenivå og for skoleeier.  Under vises et eksempel fra dette 
systemet. 
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11.    KONKLUSJON 

Tilstandsrapporten viser jevnt over gode faglige resultater i Nesset-skolen.  Resultatet for 
avgangselevene (grunnskolepoeng) har de siste årene ligget over landsgjennomsnitt og kullet som 
gikk ut av ungdomsskolen våren 2017 hadde et svært godt resultat. De siste årene har vi hatt svake 
resultater i regning, spesielt for småskoletrinnet.  
 
I arbeidet for et godt læringsmiljø blir det både arbeidet systematisk forebyggende og reagert hurtig 
når uønska atferd oppstår. Forrige skoleår var det få elever som meldte fra om mobbing. Skolene må 
arbeidet kontinuerlig med å skape et godt læringsmiljø. 
 
Utviklingsarbeidet, som handler om til enhver tid å gi elevene et bedre tilbud i klasserommet, preges 
i Nesset av samarbeid, systematikk og langsiktighet. Samarbeidet mellom skolene og 
kommunenivået er godt og det arbeides for at elevene i kommunen skal få et godt og likeverdig 
tilbud uavhengig av skole. 
 
Elevene i Nesset har et godt tilbud. Mesteparten av bygninger og inventar er nylig fornyet, det er 
god kompetanse og motivasjon i personalet, og elevene har godt med lærebøker og utstyr. 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

 
 

Saksframlegg 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Råd for eldre og funksjonshemma 24/17 20.11.2017 
Utvalg for helse og omsorg 24/17 20.11.2017 
Utvalg for oppvekst og kultur 24/17 29.11.2017 
Utvalg for teknisk, næring og miljø  05.12.2017 
Nesset formannskap  07.12.2017 
Nesset kommunestyre  14.12.2017 

 
 
 
 

Nybygg helsesenter, omsorgsboliger og hjemmetjeneste - Oppstart 
detaljprosjekt 
 

Vedlegg 
1 Uttale fra sektormyndighetene 

 

Rådmannens innstilling 
Nesset kommunestyre godkjenner oppstart av Detaljprosjekt nybygg helsesenter, omsorgsboliger og 
hjemmetjeneste i henhold til investeringsreglementets pkt. 3, 4 og 5. Detaljprosjekt gjennomføres i 2018. 
 
Prosjektet videreføres innenfor godkjent totalramme på kr 123 000 000. Etter at detaljprosjektet er ferdig 
legges det fram sak til Nesset kommunestyre, som må godkjenne oppstart av hovedprosjektet 
 
 
 
Saksopplysninger 
Det vises i denne saken til tidligere behandlinger i Nesset kommunestyre; PS 31/15 den 26.03.2015, PS 
150/15 den 17.12.2015, PS 87/16 den 22.09.2016, PS 11/17 den 16.02.2017, og PS 70/17 den 19.10.2017. 
 
Bakgrunnen for at det nå legges frem sak om oppstart av detaljprosjekt for nybygg helsesenter, 
omsorgsboliger og hjemmetjeneste, er at Nesset kommunestyre i PS 11/17 som ble behandlet den 
16.02.2017, vedtok at det skulle arbeides videre med løsninger innenfor de økonomiske rammer 
maksimert til alternativ 1, med de justeringer som ville fremkomme undervegs. 
 
Vedtak i PS 11/17 den 16.02.2017 
Administrasjonen har arbeidet med å gi svar på punktene som fulgte vedtaket i PS 11/17 den 16.02.2017. 
Punktene er følgende gjengitt, samt tillagt svar; 

Arkiv: : 
Arkivsaksnr: 2016/638-44 

Saksbehandler: Anita Marie Meisingset  



a) Gjennom politisk behandling siden vedtaket i sak PS 31/15 har det hele tiden vært opprettholdt 
behov for minst 16 omsorgsboliger. Dette ligger fast i bestillingen og budsjettvedtakene. 

  16 omsorgsboliger fastholdes. 
 

b) Administrasjonens tilråding om bygging i kommunal regi jfr. Pkt a i sak PS 87/16 virker å være 
den løsningen som samsvarer best med Husbankens regler for tilskudd og som best sikrer 
momskompensasjon for investeringene. 

  Bygging av helsehus planlegges i kommunal regi. 
 

c) Av hensyn til praktisk gjennomføring av utbyggingen av omsorgsboliger i kommunal regi anser 
kommunestyret det mest tjenlig med alt samlet i en bygningsmasse. 

 
Alt i ett bygg er også mest hensiktsmessig i forhold til et samlet fagmiljø, samt for å kunne 
gi beboerne de beste tjenestene. Samtlige fag som er tenkt inn i det nye bygget peker på de 
positive sidene ved å være samlokalisert og få et samlet og sterkt fagmiljø. Noe som man 
også ser for seg vil være positivt for fremtidig rekrutering av arbeidskraft. 
 

d) Både Rådet for eldre og funksjonshemma og utvalg for Helse - og omsorg peker på følgende: «Det 
haster med utbygging av omsorgsboliger, og at den løsning som velges gir muligheter for videre 
påbygging hvis behovet oppstår på grunn av økende antall eldre slik prognosene viser.» 

 
Prosjektet har hatt høy prioritet i administrasjonen.  
 
Ved å legge det nye bygget på parkeringsplassen ved kommunehuset, vil det være gode 
muligheter for videre utvikling/ utbygging av bygget i fremtiden. Skissene til nytt bygg er 
utarbeidet med tanke på å kunne bygge til ytterligere en etasje over legesenter/ 
tannhelsesenter, med inntil 7 leiligheter. Det vil også være tilrettelagt for en mulig 
sammenbygging med kommunehusets vestfløy/ administrasjonsfløy, om fremtiden skulle 
vise behov for det. 
 

e) For øvrig vises til formannskapets vedtak om mulig rehabilitering av Østfløyen i kommunehuset, 
samt avklaringer omkring ny ambulansestasjon. 

 
Det er av rådgivende konsulent gjennomført en tilstandsrapport av østfløyen ved 
kommunehuset. Denne rapporten viser betydelige kostnader ved en eventuell renovering 
av østfløyen. En flytting av østfløyens funksjoner under en renoveringsfase vil gi økte 
driftsutgifter til midlertidige lokaler og tilpasninger, samt at det vil være til ulempe for 
publikum/ brukerne. Det har tidligere vært pekt på fordelene ved å legge kostnadene som 
en rehabilitering av østfløyen vil koste, inn i et nytt bygg. På denne måten kan funksjonene 
som østfløyen huser være lokalisert i dagens lokaler, og dermed slippe midlertidig flytting, 
frem til nytt bygg står klart til innflytting. Deretter saneres østfløyen/ helsefløyen til fordel 
for parkering.  
 
Det arbeides med avklaringer omkring ny ambulansestasjon. Helse Møre og Romsdal HF 
er for tiden i en prosess med å avklare fremtiden i den eksisterende ambulansestasjonen. 
Om de skal tre ut av dagens avtale, er de særs interessert i å få tilrettelagt nye lokaler i det 
nye helsehuset. Helse Møre og Romsdal HF sier at de ved et eventuelt behov for ny 
ambulansestasjon, har primært et ønske om å bli samlokalisert med legesenteret. Helse 
Møre og Romsdal HF ønsker at vi planlegger nytt helsehus med ny ambulansestasjon 
inkludert, men at selve ambulansestasjonen legges som en egen opsjon i 
anbudskonkurransen. Dette vil gi dem tid til å avklare dagens situasjon.  
 



f) Det tas kontakt med Husbanken for avklaring omkring mulighetene for gode tilskuddsordninger 
for et «komplett helsehus» inneholdende de ulike elementene som saksutredningen beskriver; 
Omsorgsboliger, legekontor, tannlegekontor, base for hjemmetjeneste med tilhørende garasjer, 
ambulansestasjon nå eller tilkoplet senere. Den såkalte «Nesset-modellen» som allerede har vært 
nevnt i korrespondanse med kommunen. 

 
Hos Husbanken vil kommunen kunne få tilskudd til bygging av omsorgsboliger.  De 
maksimale tilskuddssatsene hos Husbanken er for en omsorgsbolig kr 1 415 000. Totalt vil 
dette kunne utgjøre kr 22 640 000 for vårt prosjekt. Ved å tilrettelegge for et nytt 
dagsenter for eldre vil man kunne få inntil 55% av anleggskostnadene for 10 kvadratmeter 
pr bruker med vedtak om dagsentertjeneste. For de øvrige arealene, slik som 
hjemmetjeneste og legesenter vil Nesset kommune kun få momskompensasjon. Husbanken 
har for øvrig ingen innsigelser i forhold til samlokalisering av omsorgsboliger, legesenter, 
tannhelsesenter, ambulanse og annet. De peker kun på at omsorgsboligene bør ha egen 
inngang, adskilt fra de øvrige funksjonene. 
 

g) Videre snarlige avklaringer med hensyn til kostnader med behov for peling og spørsmål om 
egnethet på tomtevalget ved rådhuset for byggeløyve (fylkesmann, annen off. myndighet). 

 
Kostnader forbundet med peling kommer an på byggets dimensjoner. Det reelle 
kostnadsbildet vil først fremkomme etter anbudskonkurransen. Det vil også være opp til 
entreprenør å velge løsning for å sikre at forholdene i grunnen blir ivaretatt, og at bygget 
reises på en sikker og stabil fundamentering. 
Ut i fra kalkyle programmet vårt og med et anslag på om lag 50 peler, ved det minste 
alternativet som har vært skissert, vil kostnadene med peling ligge på om lag 700 000,- 
inkl mva., og om lag det dobbelte ved vinkelbygget. 
Kostnader forbundet med peling er ikke tatt inn i kostnadsberegningene for noen av 
alternativene, dog må et bygg med dette omfang uansett fundamenteres forsvarlig, 
uavhengig av plassering i Eidsvåg sentrum. 
 
NVE har gitt tilbakemelding om at de ikke har noen merknader til at tomten benyttes, så 
fremt at kommunene holder seg til de kravene til tiltak som er gitt i reguleringsplanen for 
området. 
 
Statens vegvesen har ikke vesentlige merknader til at det bygges omsorgsboliger på det 
aktuelle arealet. De ber oss om at vi ser på muligheten for å knytte området øst for den 
gamle brannstasjonen til samme avkjøring ved å anlegge en intern veg. 
 
Fylkeskommunen har ikke vesentlige merknader til at reguleringsplanen for området 
endres. De råder Nesset kommune til å behandle byggeprosjektet som en mindre endring 
av reguleringsplanen. 
 
Fylkesmannen har ut i fra sine ansvarsområder ingen vesentlige merknader til endringene 
i planen, og kommunen kan for deres del gå videre med planarbeidet med endringene som 
grunnlag. 
 

 
h) Omfang av besparelser ved valg av enklere garasje/bod løsninger som ble presentert for utvalg for 

Helse – og omsorg må avklares før endelig vedtak. 
 

Tabell 1: Ved alternativ mindre bygg kan kostnadene bli som følger;  
Areal disponering Areal, m2 BTA m2 pris Sum 



Omsorgsboliger 1745 26 000 45 370 000 
Hjemmetjeneste 367 26 000 9 568 000 
Legesenter 438 26 000 11 388 000 
Boder/ garasjer til 
omsorgsboligene 

 Stipulert 4 500 000 

Sanering Østfløyen 778 Stipulert 1 000 000 
Opparbeidelse av 
parkeringsareal  Stipulert 600 000 

Sum eks mva     72 426 000 
MVA   18 106 500 
Sum inkl mva   90 532 500 
Tilskudd fra 
Husbanken   22 640 000 

Refusjon MVA   15 000 000 
Økt lånebehov   52 892 500 

 
Dette viser at ved å bygge det minste alternativet vil Nesset kommune spare om lag kr 21 000 000 i økt 
lånebehov. Derimot vil Nesset kommune få betydelige leieinntekter ved et helsehus, noe som betyr at 
helsehuset skal være så godt som selvfinansierende. Lokaler til hjemmetjeneste og dagsenter for eldre vil 
ikke være inntektsgivende. Kostnader forbundet med disse funksjonene vil dermed være en utgift Nesset 
kommune får, uavhengig om man velger å gå for et større helsehus med flere funksjoner, eller om man kun 
velger å bygge omsorgsboliger, hjemmetjeneste og legesenter. 
 
Det reelle omfanget av prosjektet vil først fremkomme etter at anbudskonkurranse er gjennomført. Det 
presiseres at realisering av prosjektet kun vil skje ved at prosjektet godkjennes politisk etter 
anbudskonkurransen. Det vil bli tatt forbehold i konkurransen om at prosjektet må godkjennes politisk før 
igangsetting, og at hele eller deler av prosjektet kan endres eller avlyses om prosjektet ikke får 
finansiering. 
 
Tomtevalg 
Tomtevalget for nytt helsehus på sør og østsiden av parkeringsplassen ved kommunehuset kan bebygges. I 
forbindelse med det pågående forprosjektet for nytt helsehus, ble det av Norconsult AS gjennomført en 
grunnundersøkelse av aktuell tomt høsten 2016. Denne undersøkelsen viser at tomten kan bebygges, men at 
direkte fundamentering ikke er å anbefale. Det anbefales at bygget pelefundamenteres. Prosjektet har i 
løpet av forprosjektet vært presentert for sektormyndighetene, de har ikke vesentlige merknader til 
utbygging av aktuelt areal. De viser kun på noen forhold som bør vurderes i forbindelse med planlegging 
av bygget. Tomten har en sjønær plassering, med god utsikt og gode solforhold. Tomten er sentrumsnær og 
beboerne i omsorgsboligene vil ha gode muligheter til å selv å kunne nå servicefunksjoner slik som butikk, 
frisør, bibliotek og annet på egenhånd. Tomten er også godt tilrettelagt for brukere med behov for rullator 
eller rullestol. Dette gir frihet og mestring for beboerne. Tomten er tilknyttet strandpromenaden, noe som 
gir gode muligheter for fysisk aktivitet.  
 
Helsehuset 
Det nye helsehuset planlegges med en tofløyet vinkelformasjon, hvor omsorgsboligene legges i den fløyen 
som plasseres helt mot sør av dagens parkeringsplass, og hvor tannhelse- og legesenter legges i den fløyen 
som plasseres helt mot øst av dagens parkeringsplass. Ved å bygge et såkalt helsehus, hvor flere funksjoner 
innenfor tilnærmet samme fagområde er lokalisert og har tett samarbeid, vil Nesset kommune være godt 
rustet for fremtiden. Ved å ha et velfungerende og sammensatt tilbud til innbyggerne, samt ved å sikre 
fremtidige arbeidsplasser, vil Nesset kommune være et attraktivt alternativ i forhold til bosetting og 
etablering. 



Innendørs parkeringshus for beboere i omsorgsboligene og hjemmetjenesten, anlegges i første nivå under 
omsorgsboligene. Parkeringshuset vil også ha plass for vaktmesternes biler som kompensasjon for at deres 
garasje må tas bort ved etalering av nytt helsehus. Parkeringshuset vil kun være tilgjengelig for de med 
parkeringsareal der, noe som vil hindre skad- og hærverk på kommunens biler i hjemmetjenesten og 
vaktmestertjenesten. Ekstra boder for beboerne i omsorgsboligene, til for eksempel lagring av rullestol til 
utebruk, vil også finnes i dette nivået.  
Omsorgsboligene tilrettelegges for en svært sammensatt brukergruppe med ulike behov, noe som betyr at 
boligene planlegges noe større enn minimumskravet til en omsorgsbolig. Dette for at boligene skal være 
mest mulig funksjonell, uavhengig av behov for hjelpemiddel. Det planlegges sågar også en omsorgsbolig i 
hver etasje med to soverom. Omsorgsboligene vil være tilknyttet hjemmetjenesten som skal kunne yte 
heldøgns pleie og omsorg til beboerne. Beboerne i omsorgsboligene vil få mulighet til å benytte felles 
utearealet på sørsiden av bygget ned mot sjøen. Området oppgraderes med uteplass og lekeplass. Det 
tilrettelegges for at beboerne ved omsorgsboligene skal få en skjermet uteplass på taket av bygget. Denne 
uteplassen kommer over annen bebyggelse i sentrum, noe som vi gi svært gode sol og utsiktsforhold. 
Dagsenter for eldre vil bli tilrettelagt med inngang via helsefløyen, noe som gjør at også brukere med 
vedtak ute i distriktet kan benytte dette. Dette vil bli et tilbud som man må ha vedtak om dagsentertilbud 
for å kunne benytte, som blir tilrettelagt for brukerne. En del av brukerne av dette tilbudet vil nok også 
være beboere ved de nye omsorgsboligene. Det blir da et lett tilgjengelig tilbud, hvor de kan få mulighet til 
å utføre ulike aktiviteter, ha mulighet for å kjøpe seg lunsj og middag, samt en sosial arena hvor de vil møte 
andre. 
Hjemmetjenesten vil få en egen avdeling tilknyttet både helsefløyen og omsorgsboligene som vil være 
tilrettelagt for deres behov og drift. De vil også få en egen base i hver etasje med omsorgsboliger hvor de 
vil ha mulighet til å avlevere avfall, skittentøy, smittevernutstyr og annet for oppsamling/ henting.  
Den offentlige tannhelsetjenesten vil få felles pauserom og garderobe med den private tannhelsetjenesten 
og med legesenteret. Noe de alle har ønsket. Den offentlige tannhelsetjenesten vil få tilrettelagte lokaler 
som styrker den videre driften i Nesset kommune. Lokalene tilpasses deres ønsker og behov. Arealer som 
kan være felles med den private tannhelsetjenesten planlegges. Dette vil kunne være blant annet venterom, 
maskinrom for kompressor og bøttekott. 
Den private tannhelsetjenesten vil få felles pauserom og garderobe med den offentlige tannhelsetjenesten 
og med legesenteret. Den private tannhelsetjenesten vil få tilrettelagte lokaler for videre drift, tilpasset 
ønsker og behov. Nye og moderne lokaler vil gjøre det mer attraktivt for private aktører å drive 
tannhelsetjenester i Nesset kommune. 
Legesenteret vil ha felles pauserom og garderobe med den offentlige og private tannhelsetjenesten. 
Legesenteret vil få arealer tilrettelagt for deres drift og behov. Blant annet vil de få en skadestue/ skiftestue 
mer enn hva de har i dagens lokaler, noe som det ofte viser seg å være behov for, særlig i forhold til 
akuttbehandling. Lokalene blir tilpasset universell utforming, noe som vil gjøre det lett tilgjengelig for alle 
brukerne. Legesenteret vil også få en sluse ved resepsjonen for å kunne ivareta pasientsikkerheten i forhold 
til sensitive opplysninger på en bedre måte enn ved dagens situasjon, hvor området for resepsjon/ 
timebestilling også benyttes til venterom. 
Ambulansestasjon blir planlagt i enden av helsefløyen, lengst opp mot veien. Ambulansestasjonen legges 
til i anbudskonkurransen som en opsjon. Fra ambulansegarasjen vil det være direkte adkomst til en 
akuttkorridor for mottak av pasienter, tilknyttet legesenterets skadestuer. Ambulansegarasjen vil dermed 
fungere både som garasje for ambulansene, og som akuttmottak. Dette vil gi en skjerming av pasienter ved 
flytting mellom ambulanse og legesenter, noe som vil bli en stor forbedring fra dagens situasjon hvor 
pasientflyttingen skjer uskjermet og utendørs på parkeringsplassen ved legesenteret/ kommunehuset. 
Ambulansestasjonen vil være en del av helsebygget som kun realiseres om en kontrakt for langtidsleie 
inngås før bygging av helsehuset påbegynnes. Alternativet til ambulansestasjon er et overbygget og 
skjermet akuttmottak. 
 
Leietakere 
Det har vært gjennomført møter/ samtaler med de aktuelle leietakerne, og alle er positive til å bli med inn i 
det nye helsehuset. Alle peker på de positive virkningene av å være samlokalisert med de øvrige leietakerne 
og hjemmetjenesten. Noe som gjør at en får et sammensatt og bredt fagfelt på en plass. Leietakerne ser det 
også som svært positivt at de slipper å flytte til midlertidige lokaler mens oppussing/ renovering av dagens 



lokaler pågår. Derimot har alle påpekt at de tar forbehold om svært økte leiepriser. De er forberedt på noe 
økning basert på økt standard, men ikke en uforholdsmessig økning. 
De aktuelle leietakerne er; 

 Legesenteret 
 Den offentlige tannhelsetjenesten 
 Den private tannhelsetjenesten 
 Helse Møre og Romsdal HF (ambulansestasjon) 

 
Videre prosess og innhold 
For å kunne utlyse anbudskonkurranse for prosjektet, må prosjektet funksjonsbeskrives av rådgivende 
konsulenter. Dette utføres i første halvdel av 2018. Utlysning av anbudskonkurranse skjer deretter så snart 
som mulig. En realistisk oppstart av hovedprosjektet/ gjennomføringen vil da kunne være årsskiftet 2018/ 
2019, med mulig ferdigstillelse i løpet av 2020. Oppstart og ferdigstillelse vil være avhengig av valgt 
tilbyder/ entreprenør. 

 
Nytt vinkelformet samlebygg plassert på sør og østsiden av kommunehusets parkeringsplass vil få følgende 
innhold; 

o 16 omsorgsboliger fordelt på 2. og 3. etasje. 
o Parkeringshus for hjemmetjeneste, vaktmestertjeneste, og beboere i omsorgsboligene. 

Innendørs adkomst fra omsorgsboligene via heis. 
o Innendørs boder for beboere i omsorgsboligene. 
o Hjemmetjeneste i 2. etasje i tilknytning til både omsorgsboligene og helsesenteret. 
o Legesenter i 1. etasje. 
o Mulig ambulansestasjon i tilknytning til legesenter.  
o Akuttmottak fra ambulansegarasje og direkte inn i skadestue/ behandlingsrom ved 

legesenter. 
o Privat og offentlig tannhelsesenter i 2. etasje over legesenter. 
o Mulighet for påbygging av flere omsorgsboliger ved behov på den østlige delen av bygget. 

 
Tabell 2; Anslåtte kostnader og arealer i helsehuset;  

Areal disponering Areal, m2 BTA m2 pris Sum 
Omsorgsboliger 1615 26 000 41 990 000 
Hjemmetjeneste 350 26 000 9 100 000 
Legesenter 480 26 000 12 480 000 
Ambulansestasjon 244 26 000 6 344 000 
Dagsenter for eldre 150 26 000 3 900 000 
Privat tannhelsetjeneste 94 26 000 2 444 000 
Offentlig tannhelsetjeneste 136 26 000 3 536 000 
Parkeringshus 1030 15 000 15 450 000 
Sanering Østfløyen 778 Stipulert 1 000 000 
Opparbeidelse av parkeringsareal  Stipulert 600 000 
Sum eks mva     96 844 000 
MVA   24 211 000 
Sum inkl mva   121 055 000 
Mulig tilskudd til omsorgsboliger fra 
Husbanken   22 640 000 

Mulig tilskudd til dagsenter fra 
Husbanken   2 680 000 



Refusjon MVA   21 700 000 
Økt lånebehov   74 035 000 

 
Prisene pr m2 er snittpriser av alle kostnader for bygging fordelt på antall kvadratmeter. Felleskostnader 
som prosjektering, prosjektadministrasjon, fundamentering, grunnarbeid, tekniske installasjoner, 
etasjeskillere, yttervegger og tak, med mere inngår i snittprisene pr. kvadratmeter. Kostnader for areal som 
parkeringshuset vil være noe lavere enn for øvrige arealer, dette på grunn av mindre behov for tekniske 
installasjoner, mindre inndelinger og enklere utførte overflater. Kostnaden for parkeringshus vil likevel 
kunne virke noe høy, men det presiseres at også snittprisen for areal til parkeringshus vil måtte ta sin del av 
felleskostnadene, på lik linje som de øvrige arealene. 
 
   
Tabell 3, Mulige leieinntekter i helsehuset; 

Enheter Antall 
enheter 

Leie pr 
enhet 

Total 
leie pr 
måned 

Total leie pr 
år 

Antall år  Total leie i 
perioden 

Omsorgsboliger, 1 sov 14 7 500 105 000 1 176 000 40 50 400 000 
Omsorgsboliger, 2 sov 2 8 500 17 000 192 000 40 8 160 000 
Garasjeplasser 13 1 000 13 000 156 000 20 3 120 000 
Ambulansestasjon 1 40 000 40 000 480 000 40 19 200 000 
Legesenter 1 100 000 100 000 1 200 000 50 60 000 000 
Tannhelsesenter privat 1  6 500 6 500 78 000 50 3 900 000 
Tannhelsesenter offentlig 1 15 000 15 000 180 000 50 9 000 000 
Hjemmetjeneste 1 0 0 0 50 0 
Dagsenter for eldre 1 0 0 0 50 0 
Totale leieinntekter i 
nedskrivingsperioden   296 500 3 558 000  153 780 000 

 
Lokaler til hjemmetjeneste og dagsenter for eldre vil ikke være inntektsgivende. Kostnader forbundet med 
disse funksjonene vil dermed være en utgift Nesset kommune vil ha, uavhengig om man velger å gå for et 
større helsehus med flere funksjoner, eller om man velger andre løsninger. 
 
Vurdering 
Ved å samlokalisere flere helsetjenester og omsorgsboliger i et felles helsehus vil Nesset kommune kunne 
gi gode og fremtidsrettede helsetjenester til sine innbyggere. Dette gir kommunen gode muligheter for gi 
svar på de utfordringene som den nasjonale samhandlingsreformen gir. Nesset kommune får dermed en 
unik mulighet til å kunne yte riktig hjelp til riktig tid, med helsepersonell med høy kompetanse.  
Tomten ses på som ideell i forhold til plassering av omsorgsboliger, basert på beboernes muligheter til å 
selv kunne utføre daglige gjøremål slik som handling, og benyttelse Eidsvåg sentrum sine tjenester.  
Sett helheten og mulighetene samlet, har rådmannen vurdert prosjektet dit hen at det mest hensiktsmessige 
for Nesset kommune er å samlokalisere de aktuelle tjenestene i ett større helsehus sammen med 
omsorgsboliger, som vist i alternativ 1 i PS 11/17. Rådmannen har innarbeidet prosjektet i økonomiplanen 
for 2018-2021. Derav kr 2 000 000 til gjennomføring av detaljprosjekt i 2018.  
For å kunne beholde forventet og ønsket fremdrift i prosjektet, er det viktig å få på plass et vedtak for å 
kunne komme videre med prosjektet. 
 



Økonomiske konsekvenser 
Prosjektet vil være svært kostnadskrevende, med høye låneopptak. Prosjektet vil kunne motta betydelige 
tilskudd fra Husbanken. De fleste arealer vil være for utleie, noe som vil gi leieinntekter til Nesset 
kommune. Samlet sett forventes det at bygget skal være tilnærmet selvfinansierende sett over tid. Lokaler 
til hjemmetjeneste og dagsenter for eldre vil ikke være inntektsgivende. Nesset kommune har også i dag 
utgifter forbundet med drift av hjemmetjeneste og dagsenter for eldre, men man vil måtte påregne noe økte 
kostnader i forhold til drift. 
 
Betydning for folkehelse 
På bakgrunn av de erfaringer administrasjonen har i forhold til hvem som søker om kommunal 
omsorgsbolig, så er dette en svært sammensatt gruppe, hvor mange behov skal dekkes. Noen av søkerne vil 
ha mindre behov for kommunale helse- og omsorgstjenester etter at de har fått en egnet bolig med mulighet 
for å lett komme seg til nødvendige servicefunksjoner. Andre vil være avhengig av tilsyn og pleie mer eller 
mindre gjennom hele døgnet, og av flere fagpersoner samtidig. Behovet for tekniske hjelpemidler, 
teknologi og varslingstjenester vil også variere i stor grad. Ved å samlokalisere omsorgsboliger, 
hjemmetjeneste, legesenter, tannhelsesenter og eventuelt ambulansetjenesten kan Nesset kommune tilby 
beboerne ved omsorgsboligene et sterkt og samlet helseteam. Også for øvrige innbyggere i Nesset 
kommune er det en styrke å kunne tilby et samlet og tverrfaglig helseteam. Ved å legge opp til 
parkeringshus med innendørs adkomst fra heis vil man kunne hindre fallulykker ved at beboerne slipper ut 
på is og snødekt areal for å nå bilene sine. Ved å bygge et helsehus som også kan fungere som sosial 
møteplass, vil man forebygge sosial isolasjon og ensomhet.
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Uttale til økonomiplan 2018 - 2021 
 

Vedlegg 
1 Økonomiplan 2018-2021 
2 Økonomiplan 2018-2021, datert 16.11.2017 
3 Formannskapets innstilling til budsjett og 

økonomiplan 2018 – 2021 (ettersendes) 
 

Rådmannens innstilling 
Ingen innstilling 
 
Saksopplysninger 
Formannskapet skal i møte 23.11.2017 sak 104/17 behandle rådmannens forslag til budsjett og 
økonomiplan 2018 – 2021. Deretter legges formannskapets innstilling til økonomiplan 2018 – 2021 ut til 
offentlig høring, jf. Kommuneloven § 44 nr. 7 og § 45 nr. 3. Øvrige politiske utvalg har anledning til å 
komme med sin utale til økonomiplan gjennom sin formelle behandling av saken. Rådet for eldre og 
funksjonshemma og Utvalg helse og omsorg har ved sine utvalgsledere, valgt å flytte fram sine møter fra 
tirsdag 28. november til mandag 20. november 2017. Dette medfører at disse to utvalgene ikke får 
anledning å uttale seg til økonomiplanen.  
Økonomiplanen for 2018-2021 skal endelig behandles i kommunestyrets møte 14. desember 2017.  
Vedlagt følger rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan for 2018 – 2021 som er sendt til 
formannskapet. Særutskrift fra formannskapets sin behandling av saken ettersendes med en eventuell 
oppdatert talldel av økonomiplanen.  
Hovedarbeidsmiljøet (HAMU) vil bli orientert om økonomiplanen i sitt møte 4.12.2017. 

Arkiv: :151 
Arkivsaksnr: 2017/536-79 
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Økonomiplan 2018-2021 
 

Vedlegg 
1 Økonomiplan 2018-2021, datert 16.11.2017 

 

Rådmannens innstilling 
 
1. Drift  

 
1.1. Årsbudsjett/økonomiplan vedtas med følgende hovedtall for driftsbudsjettet.  Detaljene framgår 

av heftet ”økonomiplan 2018-2021», datert 16.11.2017. 
 

2018 2019 2020 2021

Skatt på inntekt og formue/naturressursskatt -84 533 -84 533 -84 533 -84 533

Rammetilskudd -98 974 -100 025 -100 657 -100 382

Eiendomsskatt -18 362 -18 362 -18 362 -18 362

Konsesjonsavgifter og salg av konsesjonskraft -13 117 -13 117 -13 117 -13 117

Kompensasjonsinntekter -6 322 -6 296 -6 271 -6 246

Sum frie inntekter m.m. -221 308 -222 333 -222 940 -222 640

Netto f inanskostnader (renter/avdrag/utbytte) 9 776 10 408 12 835 13 428

Fordelt til netto driftsrammer på enhetene 210 888 208 319 205 978 205 716

Netto driftsutgifter -644 -3 606 -4 127 -3 496

Overført til investeringer 0 0 0 0

Netto avsetning bundne fond 3 817 3 817 3 817 3 817

Netto avsetning/bruk av disposisjonsfond -3 173 -211 310 -321

Balanse 0 0 0 0

Drift, skjema 1A                            (1000 kr) Økonomiplan

 
 
 

Arkiv: :151 
Arkivsaksnr: 2017/536-77 

Saksbehandler: Solfrid Svensli  



2018 2019 2020 2021

Rådmannens stab m/fellesutgifter 24 210 24 188 23 323 23 423

Servicekontoret 3 992 3 992 3 992 3 992

Politisk virksomhet 2 449 2 449 2 449 2 449

Eidsvåg barne-/ungdomsskole 22 268 21 968 21 968 21 968

Indre Nesset barne-/ungdomsskule 10 836 10 836 10 836 10 836

Barnehagene i Nesset 22 164 21 290 21 290 21 290

Helse og omsorg 90 948 89 575 88 099 87 737

Teknisk, samfunn og utvikling, inkl. selvkost 24 984 24 984 24 984 24 984

Kultur 3 975 3 975 3 975 3 975

NAV Nesset 2 935 2 935 2 935 2 935

Reserver 2 127 2 127 2 127 2 127

Sum netto driftsramme 210 888 208 319 205 978 205 716

Enhetenes driftsrammer, skjema 2A   (1000 kr) Økonomiplan

 
 

1.2. Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for 2018. 
 

1.3. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 skal følgende utskrivningsalternativ benyttes for 
skatteåret 2018: 
 
     § 3 a) faste eigedomar i heile kommunen  
 
Den alminnelige skattesatsen for 2017 er 7 promille.  
Skattesatsen justeres til 3,58 promille i henhold til eiendomsskatteloven § 12 a, for bolig- og 
fritidseiendommer. 
 
Eiendomsskatten skal betales i to terminer. 
 

1.4. Innenfor selvkostområdene skal det være 100% dekningsgrad.  De kommunale eiendomsgebyrene 
endres fra 1.1.2018 som følger: 
 
Gebyrene for levering av vann fra kommunale vannverk holdes uendret, i samsvar med lov om 
kommunale vass- og avløpsanlegg av 16. mars 2012 nr. 12. 
 
Gebyrene for avløp økes med 34 %, i samsvar med lov om kommunale vass- og avløpsanlegg av 
16. mars 2012 nr. 12. 
 
Gebyrene i regulativet for slamtømming holdes uendret i samsvar med lov om vern mot 
forurensing og om avfall av 13.mars 1981 nr. 6. 
 
Gebyrene for renovasjonstjenestene holdes uendret i samsvar med lov om vern mot forurensing 
og om avfall av 13.mars 1981 nr. 6. 
 
Årsgebyret for tilsyn og feiing reduseres med 74 %, i samsvar med lov om vern mot brann, 
eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver av 14. juni 2002 
nr. 20.  
 

1.5. Tilknytningsgebyrene for vann og avløp økes med 2% fra 1.1.2018, i samsvar med lov om 
kommunale vass- og avløpsanlegg av 16. mars 2012 nr. 12. 
 

1.6. Bevilgninger fra Kraftfondet vises i detalj i ”økonomiplan 2018-2021”, datert 16.11.2017.  Bruk 
av kraftfondet utgjør kr 7 702 000 for 2018. 
 



1.7. Rådmannen får fullmakt til å foreta budsjettendringer for det som vedrører lønnsoppgjøret, 
pensjonskostnad/pensjonspremien. 
 

1.8. Priser for tjenester innen helse og omsorg økes fra 1.1.2018: 
1.8.1.  Praktisk bistand i hjemmet, egenandel, økes med 5 %. 
1.8.2.  Trygghetsalarm økes med 10 %. 
1.8.3.  Dagsentertilbudet økes med 30 %. 
1.8.4.  Øvrige egenandelssatser innen helse og omsorg økes med 2 %. 

 
1.9. Rådmannen legger fram forslag til nye vedtekter for Utviklingsfondet hvor det skal tas inn 

retningslinjer for tildeling av tilskudd til idrett og kultur. Det vil samtidig være naturlig å vurdere 
hvem som skal være medlemmer i utvalget etter endringen. Saken legges fram til politisk 
behandling i løpet av 1. tertial 2018. 
 
 

2. Investering/finansiering  
 

2.1. Investeringer 
 
Årsbudsjett/økonomiplan vedtas med følgende hovedtall for investeringsbudsjettet.  Detaljene framgår 
av heftet ”økonomiplan 2018-2021”, datert 16.11.2017: 
 

2018 2019 2020 2021
Ordinære investeringer 68 805 73 700 49 300 3 700

Selvfinansierende investeringer VA 15 400 1 400 1 400 1 400

Sum investeringer i anleggsmidler 84 205 75 100 50 700 5 100

Utlån og avdrag på lån 3 087 3 139 3 143 3 204

Avsetninger 0 0 0 0

Sum investeringsramme / finansieringsbehov 87 292 78 239 53 843 8 304

Investering                                      (1000 kr) Økonomiplan

 
 
 

2.2. Finansiering av investeringer 
 
 Investeringene vedtas finansiert slik: 
 

2018 2019 2020 2021
Lånemidler -33 572 -52 987 -36 653 -4 860

Investeringstilskudd -39 550 -13 640 -9 000 -1 240

Salg av eiendeler 0 0 0 0

Overført fra drift 0 0 0 0

Refusjoner/andre inntekter (inkl. mva-komp) -14 170 -11 612 -8 190 -1 917

Bruk av avsetninger (investeringsfond) -287

Sum finansiering -87 292 -78 239 -53 843 -8 304

Finansiering                                      (1000 kr) Økonomiplan

 
 

2.3. Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for 2018. 
 

2.4. Nesset kommune tar opp lån til investering i anleggsmidler i 2018 på kr 17 600 000.  
Lånets løpetid er 40 år. 
 

2.5. Nesset kommune tar opp et Startlån til videreutlån på kr 1 mill i 2018. 
Lånets løpetid er 25 år, herav 5 års avdragsfrihet. 
 



 
 
 
 
 
 
Saksopplysninger 
 
Kommunelovens kap. 8 inneholder bestemmelser om at kommunene skal vedta en økonomiplan for minst 4 
år. Økonomiplanen skal omfatte hele kommunens virksomhet og gi en realistisk oversikt over sannsynlige 
inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i planperioden. Hvert år i økonomiplanen skal være i 
balanse. 

Kommunene skal innen utgangen av 2017 vedta et budsjett for neste kalenderår. Årsbudsjettet er en 
bindende plan for kommunens midler og anvendelsen av disse i budsjettåret. Årsbudsjettet skal være 
realistisk. Det skal fastsettes på grunnlag av de inntekter og utgifter som kommunen kan forvente i 
budsjettåret. Det skal budsjetteres med et driftsresultat som minst er tilstrekkelig til å dekke renter, avdrag 
og nødvendige avsetninger.  

Nesset kommune har de siste årene behandlet økonomiplan og årsbudsjett i et samlet dokument.  Det vil si 
at første året i økonomiplana vedtas som årsbudsjett for kommende kalenderår.  Slik behandling er det lagt 
opp til også dette året.  Det er lagt opp til at økonomiplana med årsbudsjett skal vedtas av kommunestyret 
den 14.12.2017. 
  
Utgangspunktet for denne økonomiplana er økonomiplan for perioden 2017-2020 som ble vedtatt i sak 
137/16 i kommunestyrets møte den 15.12.2016. 
 
Politiske føringer legger bånd på rådmannens handlingsrom, bl.a.: 
 

- Sak 16/16 den 18.2.16 videreføring av legevakt på kveld 
- Sak 75/16 den 23.6.16 vedr. kommunereform og kommunestruktur, pkt. 6: 

«Tilbudene i indre med barnehage, skole og bofellesskap skal opprettholdes som i dag fram til 
01.01.2020.»  

 
I framlagt økonomiplan har rådmannen i det vesentligste holdt seg til rammene til enhetene som ble fordelt 
i forrige økonomiplan, med tillegg av lønns- og prisvekst. Det er også lagt inn beskrivelser på hvilke 
konsekvenser det får for tjenestetilbudet at enhetenes rammene nå er redusert. Det er ikke gått veldig mye i 
detalj. Det er lagt opp til at rådmannen må vurdere underveis hvilke tiltak som må til for å holde ramma.  
 
 
 
 
 
 
 
Det er lagt inn følgende endringer fra 2017 og til hvert enkelt år i økonomiplana. Endringene er i forhold til 
prognose på regnskap for 2017: 
 
(minus = inntekt) 
Økonomiplan, oppsummert           (1000 kr) B 20171 R 20172 2018 2019 2020 2021 
Frie inntekter:             
Rammetilskudd ekskl. skatteutjevning -95 247 -95 428 -3 546 -4 597 -5 229 -4 954 
Skatteinntekter inkl. skatteutjevning -83 759 -82 540 -1 993 -1 993 -1 993 -1 993 
Eiendomsskatt -19 000 -18 400 38 38 38 38 



Slag av konsesjonskraft (netto) -4 750 -4 750 0 0 0 0 
Konsesjonsavgifter -8 367 -8 367 0 0 0 0 
Momskompensasjon drift  -5 000 -5 500 -500 -500 -500 -500 
Andre kompensasjonsinntekter -535 -535 213 239 264 289 
Økning frie inntekter, netto -216 658 -215 520 -5 788 -6 813 -7 420 -7 120 
Frie inntekter, akk. tall (prog R2017 + endring år)     -221 308 -222 333 -222 940 -222 640 

Finans:             
Renter netto 5 853 5 253 -153 -295 243 12 
Avdrag 11 824 11 824 -324 -324 -324 -324 
Nye investeringer i perioden, finanskostn  426   336 1 783 3 714 4 529 
Inntekt VA (kalk.renter og avskr.) -2 382 -2 453 -863 -1 536 -1 505 -1 496 
Renter lån Nesset kraft as -1 030 -963 119 119 46 46 
Utbytte -3 000 -1 421 -1 579 -1 579 -1 579 -1 579 
Sum finans, netto 11 691 12 240 -2 464 -1 832 595 1 188 

Finans, akk. tall (prog R2017 + endring år)     9 776 10 408 12 835 13 428 

Enhetene - endring 203 842 204 859 6 029 3 460 1 119 857 

Enhetene, akk. tall (prog R2017 + endring år)     210 888 208 319 205 978 205 716 

Kraftfond, nto avsetning til 3 817 3 817 3 817 3 817 3 817 3 817 
Bruk av tidligere års regnskapsm. Mindreforbruk   -4 980         

Disposisjonsfond, netto bruk/avsetning -2 692 -1 156 -3 173 -211 310 -321 

 Merforbruk/mindreforbruk 0 -740 0 0 0 0 

Akkumulert avsetning til disposisjonsfond3   4 297 1 124 913 1 223 902 

 1)Opprinnelig budsjett 2017, 2)Prognose for regnskap 2017, 3)Antatt disposisjonsfond per 31.12. hvert enkelt år  
 
 
Oversikten viser at prognosen for regnskap 2017 er på kr 0,7 mill i mindreforbruk per oktober 2017. Dette 
skriver seg i det vesentligste fra forventet høyere skatteinngang (oppdatert prognose etter framlegging av 
statsbudsjettet 2018). 
 
Av oversikten går det fram at nye tiltak genererer mye finanskostnader i perioden. Det er spesielt 
helsesenter inkl. omsorgsboliger og heimetjeneste som utløser store finanskostnader. Dette forventes å tas 
inn igjen i form av økte inntekter på husleie og disse inntektene er lagt inn på enhetene. Derfor reduseres 
utgiftene til enhetene i perioden. 
 
Inntekter  
 
Summen av skatt og rammeoverføringer er tatt inn med kr 183,5 mill. Dette er i tråd med prognosen i 
Statsbudsjettet for 2018, og utgjør en økning på kr 5,5 mill fra anslag på regnskap for 2017. Nesset 
kommune avviker normalt ikke vesentlig fra prognosen for frie inntekter. Økningen i skatt og 
rammeoverføringer utover i perioden ligger i redusert trekk for overgang til differensiert arbeidsgiveravgift. 
I tillegg er det lagt inn fortsatt kompensasjon (skjønnsmidler) for differensiert arbeidsgiveravgift 2018, 
samt tilskudd for én person mer psykisk utviklingshemming, hvor samme økning er lagt inn som utgift i 
ramma til helse og omsorg.  
 
Det legges inn lønns- og prisvekst (deflator) i rammeoverføringene. Denne er beregnet til 2,6 prosent fra 
2017 til 2018.  
 
Eiendomsskatt 
 
Kommunestyret vedtok i sitt møte den 6.11.14 å skrive ut eiendomsskatt på alle eiendommer i kommunen, 
fra 2015. Alle eiendommer blir taksert, unntatt de eiendommene som kommunen får grunnlaget fra 
Skatteetaten (formuesgrunnlag/boligerdier) på boliger, samt kraftanlegg.  
 



Eiendomsskatten videreføres i denne økonomiplanperioden og er beregnet ut fra gjeldende alminnelig sats 
på 7 promille på verker og bruk og næringseiendommer, og 3,58 promille på bolig- og fritidseiendommer. 
Sistnevnte er en økning fra 2017 på 0,08 promille for å komme likt ut med det som rådmannen i Molde 
kommune har lagt inn i sitt forslag. 
 
Eiendomsskatten er videreført uendret i økonomiplanperioden. Regjeringens forslag om endring fra 2019 er 
ikke hensyntatt i økonomiplana. 
 
Salg av konsesjonskraft, konsesjonsavgifter 
 
Rådmannen har videreført inntektene fra salg av konsesjonskraft fra tidligere økonomiplan,  
kr 4,75 mill årlig i hele perioden. Inntektene for 2017 er ifølge siste prognose fra Nesset kraft as (per 
august) på kr 4,8 mill.  
 
Kommunen får årlige konsesjonsavgifter med kr 8,367 mill. Midlene avsettes på fond. Rådmannen har 
foreslått bruk av fondet med kr 7,7 mill. i 2017 med bakgrunn i tidligere politiske føringer. 
 
Kompensasjonsinntekter 
 
Per oktober 2017 ser momskompensasjonen ut til å bli mellom 5,5 – 6 mill kroner, og dermed litt høyere 
enn budsjettert på grunn av økt aktivitet. Inntekter av momskompensasjon settes derfor til kr 6 mill årlig i 
hele økonomiplanperioden. 
 
Andre kompensasjonsinntekter er kompensasjonsordninger i forbindelse med grunnskolereformen i 1997, 
bygging/renovering av skoleanlegg, omsorgsboliger og kirker/kirkeinventar. Kompensasjonen gis renter 
tilsvarende gjennomsnittlig Husbankrente. Kommunen mottar rentekompensasjon tilsvarende et lån på kr 
18 mill. per 1.1.2018. 
 
Kommunale gebyr 
 
Gebyrutvikling (normalgebyr) de neste årene ut fra lønns- og prisvekst, samt investeringer, viser følgende 
(ifølge beregningsmodellen Momentum Selvkost Kommune): 
 

Årlig gebyrendring fra året før Anslag fond 1.1.2018 2018 2019 2020 2021 
Vann kr 2,5 mill 7 % 5 % 5 % 6 % 

Avløp - kr 0,9 mill 34 % 36 % 23 % -27 % 

Slam kr 0,4 mill 0 % 7 % 16 % 6 % 

Renovasjon kr 0,5 mill 0 % 0 % 1 % 3 % 

Feiing og tilsyn kr 0,5 mill -74 % 0 % 3 % 23 % 

Total endring   9 % 13 % 11 % -8 % 
 
Innbyggerne som mottar tjenestene på ovennevnte selvkostområder skal betale det tjenesten koster i form 
av gebyrer. Det kan til tider være vanskelig å treffe eksakte gebyrer, derfor avsettes for mye innbetalt gebyr 
til fond. Eventuelt for lite innbetalt gebyr fører til framføring av underskudd. Når Nesset kommune skal 
slås sammen med to andre kommer i 2020 bør Nesset kommunes fond eller underskudd være tilnærmet 0. 
 
Rådmannen vil foreslå gebyrendringer i henhold til modellens beregninger med unntak av gebyrområdet 
for vann. Kr 0,8 mill av fondsmidlene er over 5 år gamle og bør derfor gå tilbake til abonnentene. Derfor 
mener rådmannen at vanngebyrene bør holdes uendret i 2018 for å få brukt om mer av avsatte midler.  
 
Finans 
 
I netto renter ligger renter av løpende lån, bankinnskudd, renter av ansvarlig lån i Nesset kraft as, og 
startlån. Oversikten viser ingen vesentlig endringer i perioden. Avdrag er nedjustert med kr 1 mill. i forhold 
til opprinnelig nedbetalingsplan. Beregning av minimumsavdrag for 2017 viser at kommunen betaler kr 1,5 
mill. mer nødvendig for å ivareta kommunelovens § 50 nr. 7 a.  Renter og avdrag på nye lån på tilsammen 
kr 109 mill. i perioden.  



 
Utbytte er videreført fra forrige økonomiplan med kr 3 mill årlig i perioden. 
 
Enhetene – spesifikasjon av endringer 
 
Tabellen nedenfor viser endringer i enhetene som er lagt inn i økonomiplana hvert år i forhold til 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) Utgangspunktet for alle årene i økonomiplana er opprinnelig budsjettramme for 2017 som ble 
vedtatt i kommunestyrets møte den 15.12.2016, sak 137/16. 
 

b) Lønns- og prisvekst fra 2017 til 2018 er lagt inn med henholdsvis 3 pst og 2 pst. Av dette er det 
avsatt kr 2,127 mill. på reserver til årslønnsveksten. Resten er fordelt til enhetene. Det er ikke 
beregnet lønns- og prisvekst videre i perioden. 
 

c) Tiltakene er fra forrige økonomiplan 2017–2020, samt budsjettkorrigeringer i 2017 som er 
videreført i denne økonomiplanperioden, spesielt innenfor barnehage og brann. Detaljene ligger i 
økonomiplanheftet under den enkelte enhet og oppsummering enhetene i talldelen. 
 

d) Økte kostnader spesielt innenfor pleie og omsorg og tilskudd til private barnehager i 2018. Ikke 
alle kostnadene i 2018 videreføres i hele perioden. Oversikten viser at kostnadene reduseres i 
perioden og det er pga. at det forventes leieinntekter fra nybygd helsesenter og omsorgsboliger. 
Detaljene ligger i økonomiplanheftet under den enkelte enhet og oppsummering enhetene i 
talldelen. 
 

Rådmannen har mottatt søknad om tilskudd fra Eidsvåg idrettslag til kjøp av tråkkemaskin,  
kr 250 000. Det ligger ikke midler for utdeling av slike tilskudd i økonomiplana.  
 
Investeringer 
 
Flere av investeringsprosjektene som er satt opp i denne økonomiplanperioden er en videreføring av 
prosjekter fra 2017. 
 

Investeringer                                             (1000 kr) 2018 2019 2020 2021 

Investeringer vann og avløp 15 400 1 400 1 400 1 400 

Andre investeringer bygg og anlegg mv. 68 805 73 700 49 300 3 700 

Sum investeringer totalt 84 205 75 100 50 700 5 100 
 
 
De største prosjektene er fortsettelsen i ombygging av demensavdeling på Nesset omsorgssenter og nybygg 
helsesenter/ omsorgsboliger, samt nytt bofellesskap Holtan 
 
Investeringene finansieres i det vesentlige med momskompensasjon, tilskudd fra Husbanken, og 
lånemidler. 
 

Endring på enhetene                  (1000 kr) 2018 2019 2020 2021 

a) Budsjettvedtak 2017, K-sak 137/16, 15.12.2016 203 842 203 842 203 842 203 842 

b) Lønns- og prisvekst 5 594 5 594 5 594 5 594 

c) Fra forrige økonomiplan og vedtak i 2017 -1 105 -1 377 -2 242 -2 142 

d) Rådmannens vurdering ifbm. nye tiltak fra 2018 2 557 260 -1 216 -1 578 

Nye rammer enhetene 210 888 208 319 205 978 205 716 



Investeringer på vann og avløp er investeringer hvor kommunestyret har vedtatt til selvkost. Det betyr at 
kommunens innbyggere må betale kapitalkostnadene som påløper ved disse investeringene. 
 
Oppsummering investeringer og lån 
 
I perioden 2013-2016 er det investert i anleggsmidler for kr 142 mill. Per oktober 2017 er det budsjettert 
med investeringer på kr 107 mill. for 2017.  
 
Lånegjelda forventes å være på kr 366 mill ved utgangen av 2017, og en beholdning på ubrukte lånemidler 
på kr 15 mill.  
 
Selv om kommunen har investert mye de siste årene er behovet fortsatt stort.  I denne økonomiplanperioden 
er det budsjettert med totalt kr 215 mill. til investering i anleggsmidler, hvorav kr 20 mill. går til 
forbedringer innen vann- og avløpssektoren.  
  

Utvikling i lånegjeld til investeringer    (mill kr) 2018 2019 2020 2021 
Inngående gjeld - finansiert anleggsmidler 366,0 371,9 411,3 433,3 

Avdrag – løpende lån -11,5 -11,5 -11,5 -11,5 

Nytt lån i økonomiplanperioden 17,6 52,0 35,7 3,9 

Avdrag på nye lån i økonomiplanperioden -0,2 -1,1 -2,2 -2,7 

Utgående gjeld - finansiert anleggsmidler 371,9 411,3 433,3 423,0 
 
Nye lån i perioden er anslått til totalt kr 109 mill. 
 
En eventuell renteoppgang tidligere enn det er tatt høyde for i økonomiplana kan få direkte innvirkning på 
kommunens tjenestetilbud. 0,5 prosentpoeng med økt rente utgjør kr 1,3 mill i økte finanskostnader. 
 
I tillegg til investering i anleggsmidler er det lagt inn en videreføring fra tidligere økonomiplan om opptak 
av startlån til videre utlån til vanskeligstilte på boligmarkedet. Dette finansieres med lån fra Husbanken. 
Kommunal landspensjonskasse krever hvert år inn egenkapitalinnskudd som ikke kan lånefinansieres, men 
må finansieres med andre frie inntekter som momskompensasjon, investeringsfond, eller andre driftsmidler.  
 
Disposisjonsfond 
 
Kommunen antas å ha et disposisjonsfond på kr 4,297 mill. ved utgangen av 2017. Prognosen for 
regnskapet 2017 er et lite mindreforbruk. Det kan bety mer avsetning til disposisjonsfond. I framlagte 
økonomiplan er det budsjettert med netto bruk av fondet med kr 3,4 mill. 
  
Likviditet 
 
Akkumulert premieavvik for Nesset kommune er pr. 31.12.2016 på kr 18,6 mill. inkl. arbeidsgiveravgift. 
Dette er midler som kommunen har betalt, men foreløpig ikke utgiftsført. I henhold til prognosene fra 
pensjonskassene forventes akkumulert premieavvik å bli redusert til  
kr 17,6 mill. ved utgangen av 2017, men øke til kr 24 mill. ved utgangen av 2018.  
Når premieavviket fortsetter å øke kan kommunen komme i et likviditetsmessig uføre hvis det ikke finnes 
tilsvarende midler avsatt på fond.  
 
Det er store investeringer på gang hvor det forventes tilskudd fra Husbanken til finansiering av prosjektene. 
Det er gjort vedtak om, og tatt opp kr 30 mill. i byggelån i forbindelse med ombygging av demensplasser 
på NOS. Per oktober 2017 er det foreløpig ikke trukket noe på dette lånet. 
 
Det forventes at likviditeten er tilfredsstillende og at kommunen kan betale sine forpliktelser ved forfall. 
 
Vurdering 
 



Rådmannen mener at framlagt økonomiplan er så realistisk som mulig med bakgrunn i de politiske 
føringene som er gitt. Forøvrig bør en merke seg at budsjetterte renter kan være lavt budsjettert mens 
utbytte kan være noe høyt budsjettert, jf. historiske tall. Ellers er det årlig spenning rundt inntektene fra salg 
av konsesjonskraft. 
 
Enhetene har fått stramme rammer som kan gi enhetsledere og øvrige ansatte hodebry i forhold til å holde 
rammene. Rådmannen er spesielt bekymret for vedlikeholdet av kommunale anlegg hvor det er minimalt 
med midler til drift og vedlikehold utenom strøm, renhold og vaktmestertjeneste. Faren er at mangel på 
midler til reparasjoner i verste fall kan gå utover drift av tjenestetilbudet i bygg og anlegg. I tillegg er det 
veldig usikkert om bevilgning til kommunale veger holder. I 2017 har vedlikehold av veg vært nærmest 
fraværende og det har ført til stor slitasje på kommunens veger.  
 
Rådmannen foreslår økning av egenandeler innen pleie og omsorg for at Nesset kommune skal tilnærme 
seg satsene som Molde kommune har. Selv om satsene økes i henhold til rådmannens forslag vil Nesset 
kommune likevel ligge under satsene i Molde. 
 
Kommunen har ikke midler for utdeling av tilskudd til idrett og kultur. Eidsvåg idrettslag har søkt om 
tilskudd til tråkkemaskin, kr 250 000. Det er synd at kommunen ikke kan være med å bidra, men 
rådmannen ser ikke at noe annet kan nedprioriteres for å innvilge et slikt tilskudd. Nesset musikkfestival 
fikk tilsagn om tilskudd i 2017, finansiert av kraftfondet. Det er ikke helt korrekt å bruke av dette fondet til 
slike tilskudd. Kommunen har et Utviklingsfond som kommunestyret kan omdisponere til slike formål. 
Utviklingsfondet er et disposisjonsfond, et fond til fri bruk for kommunestyret. Rådmannen foreslår at det 
legges fram sak om endring av Utviklingsfondets vedtekter slik at fondet også kan benyttes til tilskudd til 
idrett og kultur. 
 
Mange av kommunens formålsbygg er gamle og har store behov for rehabilitering, enkelte mer enn andre. I 
intensjonsavtalen mellom Molde, Midsund og Nesset skal det være like mange arbeidsplasser på 
kommunehuset som det er i dag. Kommunehuset er i dårlig forfatning. Taket lekker og det står bøtter rundt 
omkring for å samle opp vannet. Rådmannen vurderer det er særs viktig å få skiftet tak og 
ventilasjonsanlegg. Begge har fått tilstandsgrad 3 i rapporten, som er den mest alvorlige. Dreneringen har 
fått tilstandsgrad 2, men det er registrert opptrekk av vann i ytterveggene. Rådmannen viser til kommunens 
økonomiske situasjon. I tillegg er det vedtatt store investeringsprosjekt i kommende økonomiplanperiode. 
Av den grunn har rådmannen ikke funnet rom for å sette av midler til rehabilitering av kommunehuset i 
kommende planperiode.  
 
Rådmannen har lagt fram ei økonomiplan i balanse. Det er spesielt år 2018 som gir de største økonomiske 
utfordringene. For ikke å redusere tjenestetilbudet har rådmannen brukt en vesentlig del av kommunens 
disposisjonsfond første året i perioden. I resten av perioden er økonomiplana balansert med bruk og 
avsetning til disposisjonsfondet i mindre grad. 
 
 
 
Økonomiske konsekvenser 
 
Betydning for folkehelse 
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1.    INNLEDNING 
 

Forord  
 
Kommunen skal fastsette en økonomiplan som omfatter de fire neste budsjettårene, der det første året er 
budsjettet. Økonomiplan skal rulleres årlig. Det innebærer at økonomiplanen skal oppdateres og bygge på 
endringer i alle typer rammevilkår, nye politiske prioriteringer og andre premisser som har økonomiske 
konsekvenser for kommunen i den kommende fireårsperiode.  
 
Politiske prioriteringer og vedtak som påvirker rådmannen sitt forslag til budsjett og økonomiplan 2018 – 
2021: 
 

 Vedtak i kommunestyre 23.06.2016 sak 75/16: Vedtaket i denne saken legger en del føringer på hva 
kommunestyret vil opprettholde fram til 01.01.2020.  
«Tilbudene i indre med barnehage, skole og bofelleskap opprettholdes som i dag fram til 
01.01.2020.» 

 Store investeringer: 
o K-sak 10/17 Nesset omsorgssenter ombygging demens med en budsjettramme på kr 

63 200 000 (oppdatert til kr 65,7 mill. i en senere sak) 
o K-sak 20/17 nybygg bofelleskap for funksjonshemma 4 leiligheter Holtan. Anslått brutto 

kostnader kr 13 000 000. 
o K-sak 137/16 Brannstasjon i Eresfjord, kr 3 500 000  
o Prosjekt 600296: Nytt renseanlegg for vann i Eidsvåg, totalramme 22 350 000 kroner 

 I tillegg planlegges det for bygging av et nytt helsesenter i sentrum, som skal romme 16 
omsorgsboliger, kontor for hjemmetjeneste, legekontor, kontor for tannhelsetjenester og 
ambulansetjenesten. (planlagt byggestart 2018/2019) 

 Mottak av flyktninger: Kommunen har fått beskjed fra Integrerings- og mangfolds-direktoratet 
(IMDI) om at det ikke vil bli tildelt nye flyktninger til Nesset i 2018.  

 Eiendomsskatt, forslag til endringer i beskatning av verk og bruk. 
 
Flyktninger: På grunn av svært lave ankomster av asylsøkere til Norge er det forventet at langt færre 
flyktninger skal bosettes i kommunene i 2018 sammenlignet med 2017. De siste prognosene fra Integrering- og 
mangfolds direktoratet (IMDI) viser at behovet for bosetting i 2018 vil være rundt 4 400 flyktninger. IMDI 
skriver i brev av 6.11.2017 til Nesset kommune, at med bakgrunn i nåværende prognoser og lavere behov for 
bosetting ikke vil være nødvendig å be Nesset kommune om å bosette flytninger i 2018. Hva som skjer videre i 
planperioden er for tidlig å si noe om. Reduksjon i antall bosette vil på sikt påvirke flyktning tjenesten og 
voksenopplæringen. Av den grunn mener rådmannen at samarbeid med Molde og Midsund, nye Molde 
kommune, må intensiveres.  
 
Eiendomsskatt: Regjeringen foreslår en rekke innstramninger i eiendomsskatten. Det foreslås bl.a. å fjerne 
adgangen til å skrive ut eiendomsskatt på produksjonsutstyr og produksjonsinstallasjoner (maskinskatt) med 
unntak av vindkraftverk og deler av petroleumsanlegg. Forslaget innebærer at alle infrastrukturanlegg 
(kraftnett, telenett, bredbåndsnett, fjernvarmenett mv.) i all hovedsak frita for eiendomsskatt. Det er foreslått 
overgangsordninger som gir en trinnvis reduksjon i skatteinntektene over 5 år fra 2019. Det er stor usikkerhet 
om foreslåtte endringer i eiendomsskatt på verker og bruk og kraftanlegg blir vedtatt. Rådmannen har derfor 
valgt å ikke ta høyde for disse endringene i forslag til økonomiplan for 2018 – 2021. Imidlertid foreslår 
rådmann en liten økning i skattesatsen fra 3,5 promille til 3,58 promille. Viser her til at Molde kommune har en 
skattesats på 3,58 (harmonisering).  
 
Det politiske handlingsrommet i kommende økonomiplanperiode målt i kroner kan oppleves som svært 
begrenset, men dette må ses i lys av at rådmannens forslag i stor grad er et resultat av ovennevnte og tidligere 
politiske beslutninger.  
 
Kommunen har selv ansvaret for god økonomistyring. En kommune med god økonomi og et handlingsrom vil 
kunne møte innstramminger eller utforutsette hendelser ved å redusere driftsresultatet eller bruke av tidligere 
års avsetninger, uten at det får en direkte konsekvens for tjenestetilbudet.   
 
Økonomiplanen er et omfattende styringsdokument med mye faktabasert informasjon om Nesset kommune sin 
virksomhet.  
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Budsjett og økonomiplan er den viktigste saken som behandles i kommunestyre i løpet av året. Kommunestyret 
foretar viktige vurderinger og beslutninger om hvordan kommunens ressurser skal forvaltes og fordeles.  
 
Kommunereform og forberedelsene til å etablere en ny kommune sammen med Molde og Midsund vil i denne 
økonomiplanperioden bli en stor og omfattende arbeidsoppgave både for politikerne og administrasjon. Nesset 
kommune skal drives som egen kommune fram til 01.01.2020 og innbyggerne skal motta tjenester som 
forventet.  
 
Svikt i kommunens inntekter (eiendomsskatt, konsesjon- og kraftinntekter) og økte finanskostnader gjør at 
2018 vil bli nok et krevende år. Rådmannens oppgave er å tilrettelegge driften innenfor den økonomiske 
rammen som kommunestyret fastsetter. Rådmann er innforstått med at de 2 årene som er igjen som egen 
kommune vil bli krevende. Ny organisering av tjenestetilbudet og det å forme en ny kommune krever 
nytekning i hele planperioden. Rådmannen ser det som viktig i denne omstillingsprosessen å ivareta våre 
brukere, kommunens innbyggere og ansatte. Oppfølging av ansatte og legge til rette for medvirkning vil bli 
både krevende og utfordrende.   
 
Kommunestyret sitt vedtak om at tjenestruktur skal opprettholdes fram til 1.01.2020 påvirker driftsbudsjettene 
til enhetene. Stramme rammer til enheten medfører mellom annet til at det blir mindre penger til vedlikehold 
kommunale veier og kommunale bygg, kan føre til færre delingstimer i skolen og reduksjon antall 
lærer/assistent stillinger. Kulturtilbudet reduseres.   
 
Rådmannen mener at til tross for stramme rammer har vi et godt tjenestetilbud, et tjenestetilbud som vi kan 
være stolt av. Dette er noe som både innbyggere og politikere vet å sette pris på.  
 
Selv om ulike tiltak som blir iverksatt i tiden fremover vil merkes i forhold til omfang og til dels kvaliteten på 
tjenesteleveransene, vil budsjett og økonomiplan for kommende år allikevel dekke de primære behovene for 
kommunens innbyggere.  
 
Rådmannen mener at det er viktig å komme i gang med bygging av nytt helsehus i sentrum. Ved å 
samlokalisere omsorgsboliger, hjemmetjeneste, legesenter, tannhelsesenter og eventuelt ambulansetjenesten, 
kan Nesset kommune tilby beboerne ved omsorgsboligene et sterkt og samlet helseteam. Også for øvrige 
innbyggere i Nesset kommune er det en styrke å kunne tilby et samlet tverrfaglig helseteam.  
 
Rådmannen tilrår at merforbruket i økonomiplanens år 2018-2021, dekkes ved bruk av disposisjonsfond. 
Målsetting gjennom driftsåret 2018 må være at man aktivt arbeider med å redusere driftsnivået slik at 
budsjettene i årene framover kommer i balanse uten bruk av disposisjonsfondet.  
 
Godt samarbeid mellom politikerne og administrasjon styrker kommunens muligheter i en framtid med mange 
utfordringer. Rådmannen ser fram til et spennende år med samhandling som sikrer gode tjenester og slik at 
Nesset kommune fortsatt skal være et godt sted å bo – Jeg velger meg Nesset. 
 
 
Anne Grete Klokset 
rådmann 
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Hovedmål – tiltak – utfordringer  

Kommunens 6 hovedmål danner grunnlaget for alle mål og tiltak som rådmannen skal arbeide videre fremover 
med. Hovedmålene var sist revidert 18.06. 2009 (K-sak 44/09). For 2018 har rådmannen valgt de samme 
fokustemaene som i 2017 innen hvert hovedmål. Tabellen nedenfor viser hvordan rådmannens tiltak for 
oppfølging av mål, fokusområder og tiltak.  
 

Kommunens 
hovedmål Fokustema  Delmål Tiltak 

Kvalitet på 
tjenestene 

 
Levere lovpålagte 
tjenester med god kvalitet 
til rett tid. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Brukere opplever god 
dialog og er fornøyd. 

Aktiv bruk av kvalitetslosen – 
ledelsesverktøy 
 
Månedlig lederoppfølging – enhetsledere, 
ledermøter 
 
Plan for kompetansehevings-tiltak 
 
 
Gode formålsbygg 
 
Sikre god informasjonsflyt og samarbeid 
med brukere – skole, barnehage, pleie og 
omsorg. Pasientforløpet skal være 
forutsigbart  

Oppdatere årshjul/kalender 

Meldte avvik skal følges opp og lukkes. 
Sikre samordning av saker  
Legge til rette for tverrfaglig samarbeid 
 
Oppgradering av lokaler/nye formålsbygg: 
NOS ombygging 
Nye omsorgsboliger, legekontor mm. 
Ny brannstasjon Eresfjord 

Motiverte 
medarbeidere 

 
 
Rett kompetanse til rett 
oppgave 
 
Redusere fravær med 
10% 

Alle skal minst 1 gang i året ha 
medarbeidersamtale med nærmeste leder 
God informasjonsflyt 
Legge til rette for god mestring av 
arbeidsoppgaver – kurs, intern opplæring 
God oppfølging av sykemeldte 
arbeidstakere 

Utarbeide gode omstillingsavtaler 
(kommunereform) 
Medarbeidere skal ivaretas, sikres lønn og 
utviklingsmuligheter 
Sykefravær fast tema på ledermøte. 
Kvartalsvis gjennomgang av 
sykefraværsstatistikk.  
 

God økonomi-
styring 

 
Oversikt over all bruk av 
ressurser. 
 
Rammene skal 
overholdes 

Kontinuerlig budsjettoppfølging – drift og 
investeringer 

Alle fakturaer skal betales i rett tid.  
 

Bruke det økonomiske analyseverktøyet BI 
Følge opp økonomirapportering 
Tilpasse driften de økonomiske rammene 
som er gitt.  

Helhetlig og 
langsiktig 
planlegging 

 
Omdømme-       bygging i 
alt vi     gjør! 

Planstrategi – rullering/evaluering 
 
Oppdaterte beredskapsplaner 

Fortløpende oppdatering, evaluering og 
samordning av planverk, rutiner og 
reglement 
Samarbeide med Molde og Midsund. Bidra 
i planlegging av tjenestene i nye Molde 
kommune 

Effektiv og 
rasjonell drift 
gjennom bruk av 
IKT 
 
 
 

Kvalitetslosen skal tas i 
bruk i alle enheter 
Aktiv bruk av dagens 
dataverktøy samt ev 
innføring av nye 
Sikker dokumentasjon av 
alt vi gjør 

Utnytte IKT innen informasjon, 
dokumentasjon og i det daglige arbeidet 

Kartlegge behov for opplæring i fagsystem 

 
 
 

 
Legge til rette interne kurs - ephorte og 
andre fagsystem 
 
Meldt overgang fra IKT Orkide til ROR 
IKT fra 1.01.2019. 
Vurdere å ta i bruk: 

- eSignatur 
- SvarUt for unntatt-saker 
- Skjema for unntatt-saker 

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

Rasjonell drift av alt 
nødvendig bruksareal Vurdere salg av kommunale bygg som ikke 

er i bruk 

Årlige vernerunder Kartlegging av 
vedlikeholdsbehov 
 
Manglende midler   
Lite penger avsatt i budsjettet til 
vedlikehold kommunale bygg 

 

Verdier  
APRIL, er kommunens verdigrunnlag. Verdiene skal gjenspeiles i alle våre gjøremål og i samarbeidet mellom 
brukere, tjenesteutøvere, administrasjon og folkevalgte. 
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2.    INNTEKTER 

Rammetilskudd og skatteinntekter 
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Anslaget på frie inntekter for 2018 er på kr 183,5 mill basert på innbyggertallet per 1.7.2017. Dette er en 
økning på kr 3,2 pst i forhold til anslag på oppgavekorrigert regnskap for 2017. For å sammenligne veksten i de 
frie inntektene fra 2017 til 2018 korrigeres det for oppgaveendringer, regelendringer og innlemming av 
øremerka tilskudd.   
 
Rammetilskuddet til Nesset kommune består av innbyggertilskudd, utgiftsutjevning, distriktstilskudd Sør-
Norge (tidligere småkommunetilskudd), skjønnstilskudd og regionsentertilskudd.   
 
Nesset kommune følger normalt anslaget på frie inntekter i forbindelse med Statsbudsjettet, med eventuelle 
korrigeringer for skatteanslag.  
 
Pr. 1.7.17 har Nesset kommune 2975 innbyggere (1.7.16: 2964 innbyggere).  Dette innbyggertallet brukes i 
beregning av innbyggertilskudd og utgiftsutjevning for 2018.   Skatteutjevningen beregnes i henhold til 
folketallet pr. 1.1. i budsjettåret.  
 
Tabellen nedenfor viser utvikling i skatt og rammetilskudd de siste årene:  
 
  R E G N S K A P P R O G N O S E 

Skatt og rammetilskudd 
 (mill kr) 

2013 2014 2015 2016 
Budsjett 

2017 
Statsbudsjett 
Anslag 2017 

Statsbudsjett 
Anslag 2018 

Innbyggertilsk/utgiftsutjevn 84,9 88,8 82,0 83,6 88,0 88,1 92,0 
Skjønnstilskudd 4,9 4,8 3,3 3,4 1,7 1,7 1,4 
Distriktstilsk. (småkommune) 5,2 5,3 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 
Sum rammetilskudd 95,0 98,9 90,8 92,5 95,2 95,4 99,0 
          
Skatteinntekter, egne 70,4 70,8 75,8 75,9 82,2 79,9 81,1 
Netto skatteutjevning 1,8 1,9 0,8 4,9 1,5 3,3 3,4 
Sum skatteinntekter inkl. utjevning 72,2 72,7 76,6 80,8 83,8 83,2 84,6 
          
Sum frie inntekter 167,2 171,6 167,4 173,3 179,0 178,6 183,5 

Tabellen viser regnskap for årene 2013 – 2016, kommunens opprinnelig budsjett for 2017, og 
Statsbudsjettet 2018 sitt anslag på kommunens frie inntekter for 2017 og 2018. 

 
Innbyggertilskudd 
Innbyggertilskuddet blir fastsatt ved at summen av de andre tilskuddene som inngår i rammetilskuddet til 
kommunene blir trukket fra.  Deretter blir tilskuddet fordelt med et likt beløp pr. innbygger til alle kommunene.  
Det er tallet på innbyggere pr. 1. juli 2017 som legges til grunn for innbyggertilskuddet. Ved gjeninnføring av 
differensiert arbeidsgiveravgift per 1.7.2014 fikk Nesset kommune trekk i rammeoverføringene med kr 5,405 
mill i 2015 som antatt gevinst ved reduksjon av arbeidsgiveravgift. Dette trekket videreføres til og med 2019 
med en reduksjon på 20 pst per år, men justert for kommunal deflator. Trekket i 2018 er på kr 2,335 mill (40 
pst) og er redusert til 0 i 2020. 
 
Utgiftsutjevning 
Utgiftsutjevningen blir beregnet på grunnlag av kostnadsnøkler.  Gjennom utgiftsutjevningen kompenseres 
kommunene for ufrivillige kostnadsforhold som har dokumentert innvirkning på utgiftene til kommunene.  
Med ufrivillige forhold menes de forhold som den enkelte kommune ikke kan påvirke, som for eksempel 
alderssammensetningen i befolkningen og bosetting.  Nesset kommune har en kostnadsnøkkel på 1,1441 for 
2018.  Dvs. at Nesset er beregnet til å være 14,41% dyrere å drive enn gjennomsnittskommunen (13,92% for 
2017).  Utgiftsutjevningen er en ren omfordeling – det som blir trukket fra noen kommuner blir delt ut igjen til 
de andre kommunene. Det er lagt inn økning i tilskuddet med kr 0,6 mill fra 2018 pga økning i psykisk 
utviklingshemma. Tilsvarende utgift er lagt inn i helse og omsorg sin ramme. 
 
Skjønnstilskudd 
Skjønnstilskuddet blir brukt til å kompensere kommuner og fylkeskommuner for spesielle lokale forhold som 
ikke fanges opp i den faste delen av inntektssystemet.  Av tildelt tilskudd for 2018 utgjør kr 1,235 mill 
kompensasjon for bortfall av differensiert arbeidsgiveravgift, dvs. 20 pst av kompensasjonen fra 2014. Ellers 
har Nesset kommune fått kompensasjon for drift av kommunalt rovviltutvalg og generell vurdering. Nesset 
kommune fikk gjeninnført differensiert arbeidsgiveravgift (DAA) per 1.7.2014. Det er litt uklart om 
fylkesmannen følger opp denne kompensasjonen. Rådmannen har redusert anslaget på skjønnstilskudd i 
perioden.  
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Distriktstilskudd Sør-Norge  
Distriktsindeksen måler graden av distriktsutfordringer i en kommune og består av ulike indikatorer som måler 
forskjeller i geografi, demografi, arbeidsmarked og levekår.  
Tilskuddet blir gitt til kommuner som har gjennomsnittlig skatteinntekter lavere enn 120 pst av 
landsgjennomsnittet, ha færre enn 3200 innbyggere eller en distriktsindeks på 46 eller lavere, og ikke motta 
distriktstilskudd Nord-Norge.  
Nesset har en distriktsindeks på 32 og får maks tilskudd med kr 5,543 mill, lagt inn i hele perioden. 
 
Skatteutjevningen 
Skatteutjevningen (inntektsutjevningen) skal utjevne forskjeller i kommunenes skatteinntekter. Beregningen 
skjer ut fra skatteinntekt per innbygger. Utjevningen for kommunene omfatter inntekts- og formuesskatt fra 
personlige skattytere og naturressursskatt fra kraftforetak.  I 2018 får kommuner med skatteinntekter over 
landsgjennomsnittet et trekk på 60 % av differansen mellom egen skatteinntekt og landsgjennomsnittet, mens 
kommuner med skatteinntekter under landsgjennomsnittet får kompensert 60 % av differansen mellom egen 
skatteinntekt og landsgjennomsnittet.  Kommuner med skatteinntekter under 90 % av landsgjennomsnittet får 
en tilleggskompensasjon på 35% av differansen mellom egen skatteinntekt og 90 % av landsgjennomsnittet.  
Ordningen finansieres ved at kommunene får et likt trekk pr. innbygger. For 2018 er trekket beregnet til kr 377 
pr innbygger. 
 

 
 

Figur fra Grønt Hefte om skatteutjevningen i kommunene: 
Skatteutjevningen for hver kommune blir beregnet fortløpende ti ganger i året, etter hvert som 
skatteinngangen foreligger.  Trekk eller tillegg i skatteutjevningen blir avregnet mot kommunens utbetaling 
av rammetilskudd.  Endelig fordeling av rammetilskuddet til kommunen vil ikke være klar før i februar 
2019, når endelige skattetall for 2018 foreligger. 

Eiendomsskatt 
Nesset kommune innførte skatt på verk og bruk i 1981, jf. eskl. § 3 c. Kommunestyret vedtok i sitt møte 
6.11.2014, sak 92/14, å skrive ut eiendomsskatt på alle eiendommer i hele kommunen fra 2015, jf. eskl. § 3 a. 
Det ble vedtatt å bruke skatteetatens formuesgrunnlag på boliger. Alle øvrige eiendommer verdsettes av en 
sakkyndig nemnd som fastsetter takstene på grunnlag av forslag fra «tilsette synfaringsmenn».   
 
Nesset kommune har fra 2015 skrevet ut eiendomsskatt med en alminnelig sats på 7 promille (verk og bruk, 
samt næringseiendommer) og redusert sats på 3,5 promille på bolig- og fritidseiendommer til og med år 2017. 
Det legges opp til en økning i forhold til satsen for 2017 på 0,08 promille, til 3,58 promille for 2018. I tillegg er 
det forventet en liten økning i grunnlagene for formuesgrunnlag/boligverdier fra Skatteetaten: 
 
Eiendomsskatt            (1000 kr) Regnskap 2015 Regnskap 2016 Prognose 2017 Prognose 2018 
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Verk og bruk, næringseiendom 14 969 14 777 11 500 11 100 

Bolig- og fritidseiendommer 6 683 6 648 6 900 7 262 

Totalt 21 652 21 425 18 400 18 362 
 
 
Den vesentligste endringen for verk og bruk/næringseiendommer fra 2017, er reduksjonen i grunnlaget for 
eiendomsskatt på kraftanlegg. Dette utgjør en redusert eiendomsskatt på kr 0,437 mill. Endringen er 
sannsynligvis på grunn av uendret kapitaliseringsrente og økt grunnrenteskatt. Prognosen for 2018 er videreført 
i økonomiplanperioden. 
 
Regjeringens forslag til endring i eiendomsskatt 
Det skal ikke være lov å skrive ut eiendomsskatt på produksjonsutstyr og – installasjoner fra 2023. Nesset 
kommune tar inn kr 2,3 mill årlig ved slik utskriving. Det er foreslått overgangsregler som skal gi en trinnvis 
reduksjon i skatteinntektene over fem år fra og med 2019, med 20 % reduksjon hvert år. 20 % reduksjon utgjør 
kr 0,46 mill. Rådmannen har ikke lagt inn den foreslåtte endringen i kommunens økonomiplan. 
 

Salg av konsesjonskraft 
Nesset kommune og Møre og Romsdal fylkeskommune har i 2017 videreført avtale om Nesset kommunes 
disponering av konsesjonskraft for perioden 1. januar 2016 - 31. desember 2017 for de to siste årene som egen 
kommune. I inngått avtale kan kommunen disponere fritt per år 58,18 GWh til eget forbruk (”allmennforbruk”) 
og/eller salg.  
 
Videresalg av kommunens konsesjonskraft skjer for kommunens regning og risiko. Konsesjonskrafta har 
gjennom mange år vært videresolgt gjennom kommunens heleide kraftselskap, Nesset Kraft as. Forutsetningen 
for at Nesset kraft as har fått oppdraget er at tjenesten utføres vederlagsfritt,  
dvs for kr 0.  
 
For å kunne gi et godt tjenestetilbud til innbyggerne er kommunen avhengig av gode inntekter fra salg av 
konsesjonskraft. 
 
Prognosen på salg av konsesjonskraft for 2017 er på kr 4,8 mill (per august 2017). I denne økonomiplana er det 
lagt inn kr 4,75 mill årlig. Beløpet tilsvarer en salgspris på 25 øre/kWh hvis forutsetningene for kostnadene 
ikke endrer seg vesentlig. 
 
Historisk sett har inntektene på salg av konsesjonskraft variert mye. Inntektene henger sammen med prisene i 
markedet, men også hvilken fastpris kommunen velger å tilby sluttbrukerne. 
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Fig. viser netto salg av konsesjonskraft i perioden 1986-2016. Fra utgift i år 2000 med kr 0,2 mill til høyeste 
inntekt i 2010 med kr 10,1 mill. 

 

Konsesjonsavgifter (Kraftfond) 
Nesset kommune får konsesjonsavgifter for 3 konsesjoner (alle Statkraft).  Fra 2015 får kommunen en inntekt 
på kr 8,367 mill. Kommunen mottar pengene for året den 31.12. Konsesjonsavgiftene avsettes til kraftfondet.  
Bruken av kraftfondet vises i egen oversikt i talldelen i økonomiplana.   
 
Avgiftssatsene vil bli justert i 2019 (konsesjoner gitt etter 10.4.1959) og i 2020 (konsesjoner gitt før 1959). 
Satsene blir justert hvert 5. år. Avgiftssatsene blir justert i desember i budsjettåret.  
 

Momskompensasjon 
Momskompensasjonsordningen ble innført fra 2004. Formålet med ordningen er å nøytralisere de 
konkurransevridninger som kan oppstå som følge av merverdiavgifts-systemet, ved at kommunenes kjøp av 
varer og tjenester fra private, gjennom ordningen blir likestilt med kommunal egenproduksjon. 
Momskompensasjonen beregnes av kompensasjonsberettigede varer og tjenester. 
 
Ordningen skal være selvfinansierende ved at kommunene får refundert momsen på kjøp av varer og tjenester, 
og har fått trekk i rammeoverføringene ved innføring av ordningen. 
 
Momskompensasjonen som blir refundert i drift kommer fram som kommunens frie inntekt. Kompensasjonen 
fra investeringer bokføres som inntekt i investeringsregnskapet og bidrar til mindre bruk av lånemidler. 
 
Det er lagt inn kr 6 mill som forventet momskompensasjon årlig i denne perioden. 
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Kompensasjon for investeringer (renter og avdrag) 
Tilskuddsordningen for bygging av omsorgsboliger har foruten oppstartingstilskuddet en ordning med 
kompensasjonstilskudd for renter og avdrag. Beregningsgrunnlag for avdragsdelen for 
kompensasjonstilskuddet er satt til kr 565 000 pr omsorgsbolig.  Tilskuddet utbetales over 30 år med et tillegg 
for renter tilsvarende Husbankens til enhver tid flytende rente.  
 
Ved tilskuddsordningen for skoleanlegg og kirkebygg dekker staten rentekostnadene for et lån på 20 år inkl. 5 
års avdragsfrihet.  Renten beregnes med utgangspunkt i lån med flytende rente i Husbanken, som er lagt inn 
med 1,6 % i hele perioden. 
 
I økonomiplanperioden er det beregnet kompensasjon for følgende investeringer: 
 

Ordning 
Ant.å

r 
Fra 
år 

Til 
år 

Ramme for 
investering 

(mill kr) 

”Lånesaldo” 
1.1.2018 
(mill kr) 

Omsorgsboliger 30 2004 2033 1,130 0,6 
Skoleanleggene - Ungdomstrinnene 20 2007 2026 11,162 6,6 
Kirkebygg 20 2011 2030 2,750 2,3 
Skoleanlegg, EIBUS – småskolen 20 2011 2030 9,379 8,1 
Kirkebygg, rømningsvei/branndør 20 2017 2036 0,344 0,3 

Totalt 17,9 
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3.    FINANS 

Renter og avdrag 
Flytende rente per oktober 2017 er på 1,5 pst. Det er lagt inn 1,45 pst renter i 2018, 1,65 % i 2019, og deretter 
1,8 % i 2020 og 2021. Etter hvert som fastrenten utløper er det beregnet rentekostnad etter flytende renter i 
perioden. Dette gjelder også for nye investeringsprosjekter i perioden. 
 
Netto renter på formidlingslån/startlån er beregnet på grunnlag av rapporter for utbetalinger og innbetalinger i 
perioden.  Dette viser en netto utgift på kr 30 000 til kr 43 000 i perioden. 
 
Det er lagt inn kr 600 000 i årlig avkastning på bankinnskudd i perioden. 
 
Renter på ansvarlig lån på kr 36,7 mill i Nesset kraft as er fastsatt til Nibor 6 md + 1,5 prosent, og beregnes 
etter første notering i januar for 1. halvår, og etter første notering i juli for 2. halvår.  Dette er vedtatt i 
kommunestyrets møte den 24.9.10, sak 86/10.  Renten som er lagt inn tilsvarer 2,3 pst de to første årene og 2,5 
pst de to siste årene i perioden. 
 
Minimumsavdrag 
Når kommunen tar opp nye lån beregnes avdrag i forhold til anleggsmidlets levetid. Ut fra dette antas 
kommunen å oppfylle kommunelovens § 50 nr. 7 a som sier at gjenstående løpetid for kommunens gjeldsbyrde 
ikke kan overstige den veide levetiden på anleggsmidlene ved siste årsskifte. Dette kvalitetssikres hvert år i 
forbindelse med regnskapsavslutningen. 
 
Siste beregning for 2017 (per 1.1.2017), etter en forenklet modell i henhold til gjeldende regelverk, betaler 
kommunen ca. kr 1,5 mill mer enn minimumsavdrag. Løpende avdrag er derfor redusert med kr 1 mill. i 2018 
og videreført i hele perioden. 
 
Vann – avløp – slam – renovasjon – tilsyn og feiing 
Kommunen bruker Momentum Selvkost as sin kalkylemodell for beregning av kommunale eiendomsgebyr på 
vann, avløp, slam, renovasjon og tilsyn/feiing. Nærmere informasjon om kalkyleberegningen følger i kapittel 8.   
 
Kapitalkostnadene blir tillagt gebyrene for vann, avløp, slam, renovasjon og tilsyn/feiing som kommunen 
krever innbyggerne for, jf. forskrift om selvkost. I økonomiplanperioden er det lagt opp til en dekningsgrad på 
100 % innenfor alle områdene. Til grunn for endringene ligger lønns- og prisveksten, tidligere og nye 
investeringer, samt kapitalkostnaden. 

Utbytte 
Historiske tall – utbytte fra Nesset kraft as: 
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I denne økonomiplanperioden er det lagt inn et forventet utbytte med kr 3,0 mill i årlig i perioden, herav kr 0,1 
mill som utbytte fra egenkapitalbevis.   
 
 

4.    GJELD 
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Lånegjelda er beregnet til kr 366 mill pr. 1.1.2018. Per 1.1.2018 anslås 28 prosent av låneporteføljen å være 
bundet i faste renter. Dette er noe lavere enn kommunens finansreglement sier (lån med rentebinding 1 år fram 
i tid og over). Kr 127,5 mill. ble bundet til fastrente i to år, til 6.11.2019, med en rentesats på 1,45 %. 
 

Utvikling i lånegjeld til investeringer                            
(mill kr) 2018 2019 2020 2021 

IB gjeld – invest. anleggsmidler 366,0 371,9 411,3 433,3 

Avdrag – løpende lån -11,5 -11,5 -11,5 -11,5 

Nytt lån i økonomiplanperioden 17,6 52,0 35,7 3,9 

Avdrag på nye lån i økonomiplanperioden -0,2 -1,1 -2,2 -2,7 

UB gjeld – invest. anleggsmidler 371,9 411,3 433,3 423,0 
 
Renter på nye lån som skal tas opp i økonomiplanperioden er beregnet i henhold til flytende renter. Med de 
investeringer som er forslått forventes lånegjelda å øke til kr 379,1 mill ved utgangen av 2018 og kr 423 mill. 
ved utgangen av økonomiplanperioden. 
 

5.    RESULTAT DRIFT 

Netto driftsresultat 
Netto driftsresultat for kommuner angir forholdet mellom driftsinntekter og driftsutgifter medregnet netto 
renteutgifter og låneavdrag. Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommual økonomi anser 
netto driftsresultat som den primære indikatoren for økonomisk balanse i kommunesektoren. Netto 
driftsresultat viser hvor mye som kan avsettes til framtidig bruk og til egenfinansiering av investeringer. Netto 
driftsresultat kan dermed sies å være et uttrykk for kommunesektorens økonomiske handlefrihet. 
 
For at kommunesektoren skal være i stand til å sette av midler til egen finansiering av investeringer og oppnå 
sunn økonomistyring på sikt, bør netto driftsresultat for kommunesektoren ifølge Det tekniske 
beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi, over tid ligge på om lag 1,75 prosent av 
driftsinntektene. I SSBs statistikk beregnes netto driftsresultat av kommunens totale inntekter, dvs. også 
inntekter fra brukerbetalinger, refusjoner osv.  
 
I rådmannens forslag til økonomiplan er netto driftsresultat positivt i hele økonomiplanperioden, men 
hovedoversikten i økonomiplana viser ikke totale driftsinntekter fordi enhetenes rammer framkommer som 
netto utgifter.  Inntektene av brukerbetalinger, salgs- og leieinntekter, refusjoner m.v. ligger inne i enhetenes 
netto rammer.  
 

Overføring fra drift til investering 
I denne økonomiplanperioden budsjetteres det ikke med overføring fra drift til investering.  
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Avsetninger / bruk av avsetninger 
Avsetninger og bruk av avsetninger vises på ”Hovedoversikten” i talldelen i økonomiplana. 
 
Avsetning til bundet fond gjelder konsesjonsavgiftene som blir avsatt til kraftfondet.  Bruk av bundet fond 
gjelder bruk av kraftfondet til renter og avdrag, jf. egen oversikt over bruken av kraftfondet i talldelen i 
økonomiplana. 
 
Etter kommunestyrets møte i september 2017 antas disposisjonsfondet å være på kr 4,297 mill ved utgangen av 
2017. I denne økonomiplanperioden er det budsjettert med netto bruk av disposisjonsfondet på kr 3,395 mill. 
Disposisjonsfondet blir da på 0,9 mill ved utgangen av perioden.  
 
Det er viktig å ha et disposisjonsfond som kan ta høyde for svingninger i frie inntekter og finanskostnader, men 
også ta høyde for akkumulert premieavvik som foreløpig ser ut til å bli større og større. Disposisjonsfondet kan 
da bli en buffer for likviditet.  
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6.    ENHETENE 

Rådmannens stab med fellesutgifter/-inntekter 
Rådmann 
Rådmannen er øverste leder for den samlede kommunale administrasjon, med de unntak som følger av lov, og 
innenfor de rammer kommunestyret fastsetter.  
 
Organisering: 
Rådmannen sammen med personalsjef og økonomisjef utgjør rådmannens strategiske ledergruppe. Strategisk 
ledelse har overordnet og helhetlig ansvar for utvikling på kommunenivå, utvikling av organisasjonen, 
utvikling av tjenestene, samt organisering, ledelse og styring av enhetene.  
 
Rådmannens ledergruppe består i tillegg til økonomisjef og personalsjef, av enhetsledere, kulturleder og 
skolefaglig rådgiver.  
 
Kommunen er administrativt organisert i 7 enheter med 7 enhetsledere som har fått delegert  
personal-, fag- og økonomiansvar for sin enhet.  
 
Oppgaver og myndighet: 
Rådmannens oppgaver og ansvar fremgår av kommunelovens § 23 og av kommunens delegeringsreglement. 
Rådmannen har et overordnet ansvar for all kommunal drift. Rådmannen er bindeleddet mellom administrasjon 
og de politiske organer og skal tilrettelegge for politisk saksbehandling og iverksetting av politiske vedtak. 
Oppfølging av enhetsledere, stabsledere og ansatte i rådmannen stab.   
 
Noe av ansvaret til rådmannen: 

 Forberede saker til politisk behandling 
 Se til at politiske vedtak blir fulgt opp 
 Sørge for at kommunen drives i samsvar med lover og forskrifter 
 Sikre at de ansatte har gode arbeidsforhold 
 Legge til rette for god dialog med kommunens innbyggere 

For å løse disse oppgavene, har rådmann i sin stab:   

 Økonomisjef 
 Personalsjef 
 Skolefaglig rådgiver 
 Barnehagefaglig rådgiver (50%) 
 Kulturleder 
 IKT koordinator 
 Folkehelsekoordinator (50%) 
 Eiendomsskatt (30%) 
 Prosjektmedarbeider (midlertidig stilling) 
 Fra og med 1.01.2018 vil flyktning tjenesten administrativ legge den inn under rådmannen.   

 
Flyktningetjenesten har 2,3 årsverk, hvor av 30 % er tilknyttet firvilligsentralen.  

Stillingen som assisterende rådmann har stått vakant siden høsten 2016. Oppgaver som tidligere har vært utført 
av assisterende rådmann har blitt erstattet med en 30 % stilling på eiendomsskatt.  
Som følge av vakanse i stillingen som assisterende rådmann har oppgaver som tidligere har vært utført av 
assisterende rådmann blitt overført til andre i rådmannens stab og enhetsledere. 
 Noen av disse oppgavene er: 

 Samfunnssikkerhet og beredskap – beredskapskoordinator 
 Forsikringer: Kommunale bygg og anlegg, inventar, motorvogn, ulykkesforsikringer, ansatte sine 

forsikringsordninger mm.  
 Innkjøpssamarbeid (ROR innkjøp): Medlem av innkjøpsrådet ROR.  
 Eiendomsskatt 
 Budsjettansvar for rådmannens stab og fellesutgifter 
 Kraft og konsesjonskraft 
 Rollen som utvalgssekretær for utvalg Helse og omsorg, Oppvekst og kultur, Teknisk, næring og 

miljø og Råd for eldre og funksjonshemma 
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Det er engasjert en midlertidig prosjektmedarbeider i rådmannen stab som skal bistå rådmann i 
omstillingsarbeid (interne prosesser) i forbindelse med nye Molde kommune. 
 
Personalsjef 
 
Personalsjef rapporterer direkte til rådmannen 

- Er hovedkontakt på rådmannsnivå for alle hovedtillitsvalgte og for hovedverneombud.  
- Har hovedansvaret for den praktiske gjennomføringen av de årlige lokale lønnsforhandlingene  
- Har hovedansvaret for utarbeidelse og gjennomgåelse av sykefraværsrapporteringen.  
- Er rådmannens forlengende arm og rådgiver innen arbeidsgiverområdet 
- Har ansvar for utarbeidelse og revidering av alle reglement og rutiner som gjelder kommunens ansatte 
- Er kvalitetssjef, og har hovedansvaret for kommunens elektroniske kvalitetssystem / 

internkontrollsystem 
- Informasjonssikkerhet 
- Forsikringer – kommunale bygg og anlegg, inventar, motorvogn, personforsikringer. 
- Innkjøpsavtaler og vedlikehold av inngåtte avtaler. Kommunen har et interkommunalt 

innkjøpssamarbeid med kommunene Molde, Misund, Aukra og Rauma.  
- Beredskapskoordinator – samfunnsmessig beredskap.  

 
Tjenesten omfatter oppfølgingen av enhetslederne opp mot den daglige driften, strategisk arbeidsgiverpolitikk 
og overordnet personalforvaltning.  
 
Personalsjefens hovedoppgaver er:  
Personalsjefen er ansvarlig for å utarbeide og vedlikeholde alt veiledningsmaterialet som enhetslederne trenger 
for å gjennomføre en god arbeidsgiverpolitikk og en god personalforvaltning.  
 
Oppfølging av alle enhetene innenfor arbeidsgiverområdet; herunder ansettelser, rekruttering, 
kompetansekartlegging og hjelp til kompetanseutvikling. Permisjoner, personalkonflikter, lønnspolitikk, 
nærværsarbeid, overordnet IA-arbeid, tvistespørsmål i praktiseringen av lov og avtaleverk knyttet opp mot 
arbeidsrettslige saker; spesielt mot arbeidsmiljølov, ferielov, folketrygdlov og sentralt avtaleverk. 
Personalsjefen skal, sammen med enhetsleder, ha ansvaret for ulike omplasseringstiltak og annen tiltak i 
forbindelse med enhetenes personalforvaltning.  
 
Personalsjefen gir råd og veiledning til enhetslederne i enkeltsaker innenfor fagfeltet personalforvaltning når 
enhetsleder ber om det. Det gis også bistand til enhetsledere ved utlysninger, intervju og ansettelser. Hver 
enkelt av de ansatte i Nesset kommune er en viktig brikke i arbeidet med å yte gode tjenester på alle nivå i 
organisasjonen. Uten gode medarbeidere, som hver dag står på og gjør en fantastisk jobb overfor innbyggere og 
brukere, greier ikke kommunen å levere de tjenestene vi skal. Derfor er det viktig for oss at vi opptrer som en 
arbeidsgiver, uansett hvor i kommunen man jobber. 
 
I hovedsak er disse fagfeltene knyttet opp mot følgende lov og avtaleverk 

 Hovedtariffavtalen 
 Hovedavtalen 
 Arbeidsmiljøloven 
 Ferieloven 
 IA-avtalen og sykepengeordningen 
 Andre sentrale og lokale avtaler knyttet opp mot lønns- og avtalevilkår for ansatte. 
 Lov og forskrifter vedrørende sivilt beredskapsarbeid 
 Lov og forskrifter knyttet til Informasjonssikkerhet 

 
Økonomiavdeling 
 
Tjenester og oppgaver: 
 

 Faglig ansvar for kommunens regnskap. Dette innebærer at regnskapet skal føres løpende og være a 
jour og avlagt i samsvar med lover og forskrifter. Samtidig skal regnskapet gi uttrykk for 
virksomhetens økonomiske stilling ved regnskapsavleggelsen. Rapportering i henhold til lover og 
forskrifter, både eksternt og internt. Rådgivning til enhetene på regnskapsområdet. Tilrettelegger for, 
og lærer opp alle ansatte som skal levere bilag/data til regnskap. 
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 Ansvar for lønnsberegning og utbetaling til alle arbeidstakere og folkevalgte. Oppfølging og kontroll 
av gjeldende regelverk på lønningsområdet. Fraværsregistrering og rapportering, både eksternt og 
internt. Utsending av lønnsoversikt, oppgjør av arbeidsgiveravgift, skattetrekk, beregning og 
utbetaling av sjukelønn m.v. Oppfølging av refusjoner fra NAV. Rådgivning til enhetene på 
lønnsområdet. Tilrettelegger for bilagsflyt til lønnsregnskapet. 
 

 Innfordring av alle kommunale krav; kommunale eiendomsgebyr, eiendomsskatt, husleie, barnehage, 
sfo, omsorgstjenester, oppmålingsgebyr, byggesaksgebyr, mv. Oppfølging av misligholdte lån, både 
formidlingslån/startlån og næringslån. 
 

 Koordinering av budsjettarbeidet sammen med rådmannen. 
 

 Bokfører og avlegging av regnskap for Nesset kirkelige fellesråd i samsvar med lover og forskrifter. I 
tillegg gjør avdelingen fellesrådets arbeid på lønnsområdet, med beregninger, utbetalinger, 
rapporteringer osv.  
 

 Gir bistand i forbindelse med søknader til pensjonskassene når ansatte skal over på pensjon.  
 

 Tilrettelegging/saksbehandling og utskriving av eiendomsskatt. 
 
 
IKT 
 
Tjenester og oppgaver IKT Nesset (IKT-koordinator, 60% stilling) 

 Installasjon og vedlikehold av maskinpark og fagapplikasjoner 
 Drift og vedlikehold av kommunens nettverk og servere 
 Versjonsoppgraderinger av ulike fagsystemer 
 Drift av IKT-løsninger for skoler (lærere og elever) og barnehager 
 Drift av legekontor, bibliotek og kirkekontor 
 Vedlikehold av sentral og gjeldende telefoniløsninger ved kommunens lokasjoner 
 Generell planlegging og valg av løsninger 
 Oversikt over serviceavtaler, samarbeidspartnere og løpende utgifter 
 Innkjøp og nyinvesteringer i forhold til budsjett  
 Aktiv deltakelse i fagfora for IKT Orkidé 

 
Tjenester og oppgaver i IKT Orkidé (team for klienthåndtering, 40% stilling) 

 Utvikling, drift og vedlikehold av løsning for automatisk og skreddersydd oppsett av maskinpark 
i 13 kommuner 

 Utvikling drift og vedlikehold av løsninger for dynamisk vedlikehold av gjeldene maskinpark i 
selvsamme kommuner 

 Styrke det generelle sikkerhetsnivået med enhetlige gode løsninger for relevante 
versjonsoppdateringer 

 På sikt i størst mulig grad besørge helhetlig og automatisk håndtering av alle relevante beslektede 
emner 

 Oppsett av løsning muliggjørende ferdig oppsatte maskiner direkte fra leverandør jamfør opsjon i 
driftsavtale 

 Tilrettelegge gode løsninger understøttende sentraliserte brukerstøttefunksjoner 
 Håndtere sentraliserte løsninger for gjeldende programvare for beskyttelse mot antivirus  
 Andre relevante nært beslektede emner etter til enhver tid vurdert formålstjenlighet 

 
De siste årene har vært preget av ekspansjon innen bruk av IKT i kommunen, men vi har i dag en maskinpark 
og IKT løsninger som er helt på høyde med de krav som stilles til sikkerhet og kapasitet for å jobbe effektivt og 
rasjonelt. Utviklingen går fort, og det kreves stadig innsats for å følge med utviklingen samtidig som IKT 
brukes for å løse nye oppgaver og stadig flere blir involvert. 
 
Nesset kommune har siden 2008 vært medlem av IKT Orkide, et interkommunalt IKT-samarbeid. Denne 
samarbeidsavtalen er nå sagt opp med virkning fra 1.01.2019, som følge av kommunereform og nye Molde 
kommune. Nesset kommune blir deretter en del av ROR IKT.  
 
 
Barnehagefaglig myndighet 
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Tjenester og oppgaver: 
Kommunen som barnehagemyndighet skal gi veiledning og påse at barnehagene drives i samsvar med 
gjeldende regelverk. Som barnehagemyndighet har enn ansvar for godkjenning av barnehager, drive tilsyn, 
veiledning, samordnet opptak, planlegging og videreutvikling av kvalitet og kapasitet i barnehagetilbudet i tråd 
med lovverk, sentrale og lokale føringer.  
 
Det skal fattes vedtak om ressurser til spesialpedagogisk hjelp, tiltak til minoritetsspråklige barn og til barn 
med nedsatt funksjonsevne, både i kommunale og private barnehager.  
 
I Nesset kommune er det til sammen 5 barnehager, 3 kommunale og 2 private barnehager.  Det er går til 
sammen 120 barn i barnehagene.  
 
Kommunene er ansvarlig for å yte tilskudd til de ikke kommunale barnehagene i henhold til § 3 i «Forskrift om 
tildeling av tilskudd til private barnehager».  

 
Vedtak i kommunestyret 22.05.2014 om opptaksprosessen for barnehagene i Nesset:  
Nesset kommune innfører to barnehageopptak i året. Samordnet hovedopptak med søknadsfrist 1. mars, med 
rett til barnehageplass fra august måned og søknadsfrist 15. september, med rett til barnehageplass fra januar 
måned.  
Det gjennomføres fortløpende inntak gjennom hele året ved ledig barnehageplass.  

 
Etter vedtaket i kommunestyret 22.05.2014 om opptaksprosessen for barnehagene i Nesset, ser vi at selv om vi 
har to hovedopptak kommer mange søknader utenom opptakene og det forventes tildelt barnehageplass raskt. 
Dette gir oss til tider noen utfordringer både økonomisk og personalmessig 
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Folkehelse  
 
Folkehelsearbeid i Nesset kommune, et tverrsektorielt satsingsområde. 
 
Folkehelsearbeid handler om å legge til rette for å fremme befolkningens helse og trivsel, og redusere faktorer 
som har negativ innvirkning (jf. Folkehelseloven § 3). 
 
Folkehelsearbeid skal være sektorovergripende, og skal drives gjennom tiltak i alle sektorer i Nesset kommune, 
med disse mål:  

o trygghet og medvirkning for den enkelte, gode bomiljø og gode oppvekstsvilkår for barn og 
unge 

o et samfunn som legger til rette for positive helsevalg og en sunn livsstil 
o forebygging av sykdommer og skader 
o redusere sosiale helseforskjeller i befolkningen 

 
 I Nesset drives et utstrakt folkehelsearbeid innen de ulike kommunale avdelinger, enheter, i frivillig sektor og i 
ulike bedrifter. I politisk virksomhet blir også forebyggende og helsefremmende arbeid løftet fram som noe 
positivt. Politikerne gir uttrykk for at hensyn til folkehelseaspektet er avgjørende for å fremme vekst og positiv 
utvikling. 
 
Folkehelsearbeidet er forankret i Kommuneplan for Nesset 2012- 2020.  I denne er det et uttalt mål at Nesset 
skal være den mest attraktive bokommunen i regionen. 
 
Nesset kommune inngikk i 2010 partnerskapsavtale med Møre og Romsdal fylkeskommune for gjennomføring 
av God helse programmet. Kommunen får tilskudd i tråd med gjeldende partnerskapsavtale. 
Partnerskapsavtalen forplikter også kommunen til selv å sette av midler til folkehelsearbeid. 
 
Folkehelse er et overordna satsingsområde, og er forankret i kommunal planstrategi. Nesset kommune har 
ansvar for å være pådriver overfor aktuelle samarbeidspartnere, private aktører så vel som frivillig sektor i 
lokalt folkehelsearbeid.  
 
Utfordringen til alle enheter i gjeldende styringsdokument, er å finne innovative måter å utvikle folkehelsetiltak 
på innen ordinær drift. På bakgrunn av erfaringer fra Friluftslivets år 2015 vil en videreføre tiltak som ga 
positivt omdømme og var med på å øke befolkningens fysiske aktivitetsnivå. Møteplasser i naturen og fokus på 
nærturområder er tverrsektorielle tiltak som skal satses på for å gi økt bevissthet om friluftslivets positive 
effekter knyttet til folkehelse.  
 
Folkehelsekoordinatorstiling er lagt til rådmannens stab i 50 % stilling. Assisterende rådmann er nærmeste 
leder. Folkehelsekoordinator rapportere årlig til rådmannen i årsmelding for Nesset kommune, og til Møre og 
Romsdal fylkeskommune jfr. Partnerskapsavtalen God Helse programmet, hvor kommunens samlede 
folkehelsearbeid skal synliggjøres knyttet til mål satt i «regional delplan for folkehelse».  
Folkehelsekoordinator skal ivareta saksbehandling innen fagområde folkehelse og bistå andre saksbehandlere 
ved behov i forhold til «betydning folkehelse» som benyttes i alle saksframlegg. 
 
Folkehelsekoordinator deltar i ulike samarbeidsfora internt for å være en pådriver i forhold til folkehelse, i 
regionale nettverk for kompetanseheving og i fylkeskommunalt nettverk for partnerskapet God Helse. 
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Rådmannens stab – økonomisk ramme 
 
Økonomi Regnskap Budsjett   Økonomiplan   
(1) Rådmannens stab:                          (1000 kr) 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Budsjettvedtak 2017, K-sak 137/16, 15.12.2016     7 915 7 915 7 915 7 915 
lønnsoppgjør 2017, fordelt enhetene     118 118 118 118 
L.oppgj 2017, antatt overheng 2018, fordelt enh. 1,8 %     151 151 151 151 
Prisvekst     1 1 1 1 

Oppgaveendring (fellesfunksjon/rådm.stab)     60 60 60 60 
Ny ramme  rådmannens stab 8 671 7 915 8 245 8 245 8 245 8 245 

 
Rådmannens stab inklusiv økonomiavdelingen er redusert med 1,4 % stilling. Oppgavene er ikke forsvunnet og 
nye oppgaver er kommet til. Dette medfører at det er store utfordringer for å kunne levere i forhold til politiske 
og administrative forventeringer. I tillegg er rådmannen og hans stab betydelig involvert i prosessen med å 
bygge nye Molde kommune. Tiltak som er satt inn for å kunne etterkomme noe av forventningene til det vil 
skal levere på er mellom annet, redusert ekspedisjonstid på økonomiavdelingen, rasjonalisering av oppgaver og 
innføring av elektronisk flyt av data. Det er engasjert en midlertidig prosjektmedarbeider som skal bistå 
rådmann og enhetene i interne omstillingsprosesser i forbindelse med kommunereform.  
 
Felleskostnader/-inntekter – økonomisk ramme 
 
Økonomi Regnskap Budsjett   Økonomiplan   
(1) Kommunale fellesutgifter/-inntekter:   1000 kr) 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Budsjettvedtak 2017, K-sak 137/16, 15.12.2016     6 513 6 513 6 513 6 513 
lønnsoppgjør 2017, fordelt enhetene     13 13 13 13 
L.oppgj 2017, antatt overheng 2018, fordelt 1,8 %     20 20 20 20 
Prisvekst     120 120 120 120 
Valg     -100 250 -100 0 
Medarbeiderdag     30 30 30 30 
Oppgaveendring (fellesfunksjon/rådm.stab)     -60 -60 -60 -60 
Økt utover prisvekst, innkjøpssamarbeid mv.     50 50 50 50 
Oppgaveendr. (flytta flyktningetjenesten fra NAV)     -386 -386 -386 -386 
Ny ramme kommunale felleskostnader 6 536 6 513 6 200 6 550 6 200 6 300 

 
Rådmannens felleskostnader inneholder utgifter felles for hele kommuneorganisasjonen og består for det meste 
av faste kostnader. Bevilga midler skal dekke revisjon, kontrollutvalg, hovedarbeidsutvalg, taksering 
eiendomsskatt, valg, IKT, skatteoppkreverfunksjon, frikjøp av hovedverneombud og hovedtillitsvalgte, 
bedriftshelsetjeneste, juridisk bistand, samt fellesutgifter i hele organisasjonen og leieinntekter kommunehuset.  
 
Endret organisering av flyktningetjenesten medfører også flytting av midler, dvs. NAV får økt sin ramme med 
kr 386 000, men fellestjenester under rådmannen får redusert sin ramme. 
 
På grunn av svært lave ankomster av asylsøkere til Norge er det forventet at langt færre flyktninger skal 
bosettes i kommunene i 2018 sammenlignet med 2017. De siste prognosene fra Integrering- og mangfolds 
direktoratet (IMDI) viser at behovet for bosetting i 2018 vil være rundt 4 400 flyktninger. IMDI skriver i brev 
av 6.11.2017 til Nesset kommune, at med bakgrunn i nåværende prognoser og lavere behov for bosetting vil 
det ikke være nødvendig å be Nesset kommune om å bosette flytninger i 2018. Hva som skjer videre i 
planperioden er for tidlig å si noe om. Det er ikke tatt høyde for reduksjon i antall bosatte i økonomiplanen.  
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Skolefaglig rådgiver med økonomisk ramme 
Tjenester og oppgaver: 
 

 Overordna planlegging for skoleverket; skoleutvikling, kompetanseutvikling for personale og annen 
kvalitetsutvikling 

 Ivareta søknader om statsstøtte, refusjoner, prosjektmidler for skolene og voksenopplæringen 
 Legge til rette for – og drive voksenopplæring (grunnskoleopplæring for voksne og 

norskundervisning for minoritetsspråklige) 
 Ivareta arbeidsgiverrolle for ansatte i voksenopplæring, kommunal logoped og andre. 
 Drive kompetanseoppbygging for å sikre god kvalitet i skoleverket og at praksis er i tråd med 

gjeldende lover og forskrifter innenfor ansvarsområdet grunnskole og voksenopplæring 
 Egen kompetanseheving/oppdatering og brukerstøtte til skolene 
 Delta i interkommunale nettverk innenfor IKT-Orkide og ROR 
 Kontakt med PP-tjenesten på overordna nivå, medlem av styret for tjenesten 
 Kommunens kontaktperson i forhold til Tøndergård skole og ressurssenter, samarbeidskommuner og 

Fylkesmannen innenfor grunnskole og voksenopplæring 
 Kommunens  ”kulturkontakt”, sikre at grunnskolen får del i det nasjonale kulturtilbudet i samarbeid 

med Fylkesmannen 
 Ansvar for skoleskyssopplegget i samarbeid med skyss-operatørene og samferdselsavdelinga hos 

Fylkesmannen 
 Ansvar for å koordinere IKT-satsingen på skolene 
 Trekke fag til skriftlig eksamen, velge fag og organisere muntlig eksamen for avgangselevene i 

grunnskolen 
 Gjennomføre og lede felles skoleledermøter med faglig innhold og oppdatering jevnlig 
 Videreutvikle og følge opp skoleeiers kvalitetssikringssystem med årshjul for oppgaver og 

rapportering i form av årlig tilstandsrapport i henhold til Opplæringslovens § 13.10 
 Ivareta saksbehandling innenfor fagområdene grunnskole og voksenopplæring 

 
 
Økonomi Regnskap Budsjett   Økonomiplan   
(1) Skolefaglig rådgiver:                             (1000 kr) 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Budsjettvedtak 2017, K-sak 137/16, 15.12.2016     6 425 6 425 6 425 6 425 
lønnsoppgjør 2017, fordelt enhetene     46 46 46 46 
L.oppgj 2017, antatt overheng 2018, fordelt enh. 1,8 %     37 37 37 37 
Prisvekst     98 98 98 98 
Skolefag rådg, elever Tøndergård skole     -515 -887 -1 402 -1 402 
Redusert andel PPT, kommunalt. samarbeid     -148 -148 -148 -148 
Ny ramme skolefaglig rådgiver 6847 6425 5 943 5 571 5 056 5 056 

 
Skolefaglig rådgiver sin ramme inneholder en del variable utgifter ut fra aktivitet på området for 
voksenopplæring, samt felleskostnader innenfor skoleverket, f.eks. ekstra skoletilbud til elever i grunnskolen 
og kompetansebygging i skolen. I denne perioden er det redusert midler på grunn av færre lever som får tilbud 
på Tøndergård skole.  
 
Fra kommunens representant i PPT Sunndal er vi informert om at de skal redusere sin virksomhet. Nesset 
kommune sin andel antas å bli redusert med kr 148 000. Rådmannen har lagt reduksjonen inn i ramma. 
 
Logopedstillingen ble økt fra 50 – 80 prosent fra høsten 2017. Kapasiteten innenfor 80 prosent stilling er 
omtrent 18 barn/voksne. Det er lite rom for nye behov, veiledning utenfor enkeltsaker eller mye samarbeid mot 
helse og omsorg. Rådmannen har ikke funnet rom for videre utvidelse i denne økonomiplanperioden.  
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Kirkelig fellesråd med økonomisk ramme 
 
Kommunens økonomiske ansvar følger av kirkelovens § 15: 
 
    a) utgifter til bygging, drift og vedlikehold av kirker,  
    b) utgifter til anlegg og drift av gravplasser,  
    c) utgifter til stillinger for kirketjener, klokker og organist/kantor ved hver kirke, og til daglig 
         leder av kirkelig fellesråd,    
    d) driftsutgifter for fellesråd og menighetsråd, herunder utgifter til administrasjon og kontorhold,  
    e) utgifter til lokaler, utstyr og materiell til konfirmasjonsopplæring,  
    f) utgifter til kontorhold for prester. 
  
Økonomi Regnskap Budsjett   Økonomiplan   
(1) Kirkelig fellesråd:                  (1000 kr) 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Budsjettvedtak 2017, K-sak 137/16, 15.12.2016     3 725 3 725 3 725 3 725 
lønns- og prisvekst 2,6% (anslag deflator)     97 97 97 97 

Ny ramme kirkelig fellesråd 3863 3725 3 822 3 822 3 822 3 822 
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Servicekontoret 
Våre brukere er både kommunens innbyggere og kommunens egne ansatte. Servicekontoret i Nesset drives 
som en egen enhet, med 4,7 årsverk. Budsjett på kr 3 221 00 i 2017. I tillegg budsjettansvar for politisk 
virksomhet, kr 2 376 000 i 2017. 
 
Vi yter tjenester innenfor et bredt fagfelt: 
 

 Sentralbord og generell informasjon over skranke 
 Post og arkiv 
 Publisering av postlister og politiske saker til kommunens nettside 
 Fakturering kommunale gebyrer mm.  
 Politisk sekretariat 
 Budsjett og personalansvar 
 Kommunale gebyr 
 Eiendomsopplysninger 
 Produksjonstilskudd og avløser tilskudd ferie/fritid i landbruket 
 Velferdsordningene i landbruket 
 Autorisasjon plantevern 
 Regionalt miljøprogram (RMP) 
 Salgs-, skjenke- og serveringsbevillinger 
 Kunnskaps- og etablererprøven 
 www.nesset.kommune.no 
 System- og opplæringsansvarlige 
 Publikums-PC 
 Kulturmeldinga  ”Det skjer i Nesset” 
 Salg av tomter i kommunale boligfelt 
 Administrering kommunale utleieboliger 
 Tilskudd til boligbygging 

 
 
Økonomi Regnskap Budsjett   Økonomiplan   
(2) Servicekontoret                              (1000 kr ) 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Budsjettvedtak 2017, K-sak 137/16, 15.12.2016     3 221 3 221 3 221 3 221 
lønnsoppgjør 2017, fordelt enhetene     137 137 137 137 
L.oppgj 2017, antatt overheng 2018, fordelt enh. 1,8 %     56 56 56 56 

Prisvekst     3 3 3 3 
Oppgaveendring: flytta fra skolene     575 575 575 575 

Ny ramme servicekontoret 3 203 3 221 3 992 3 992 3 992 3 992 
 
 
Merkantil personell flyttes fra skolene til servicekontoret, men skal ivareta samme arbeidsoppgaver.  
 
 
  

http://www.nesset.kommune.no/
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Politisk virksomhet 
 
Kommunestyret er kommunens øverste myndighet og rammeområdet skal dekke utgiftene til ordfører, 
varaordfører og lokalpolitikere i kommunestyre, formannskap og de øvrige utvalgene. Rammeområdet politisk 
virksomhet har også midler  ”Til formannskapets disposisjon” som blant annet er støtte til TV-aksjonen, 
medlemskap og gaver til utøvere, lag og organisasjoner ved spesielle anledninger.   
 
Organisering 
 
 
 
 
 Kommunestyre  

(21 medlemmer – 7 møter pr. år) 
 Formannskap  

(7 medlemmer – 9 møter pr. år) 
 Utvalg for helse og omsorg  

(7 medlemmer – 5 møter pr. år) 
 Utvalg for oppvekst og kultur 

(7 medlemmer – 5 møter pr. år) 
 Utvalg for teknisk, næring og miljø  

(7 medlemmer – 5 møter pr. år) 
 Administrasjonsutvalg  

(6 medlemmer – 3 møter pr. år) 
 Råd for eldre og funksjonshemma  

(5 medlemmer – 5 møter pr. år) 
 Ungdommens kommunestyre  

(17 medlemmer – 4 møter pr. år) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Økonomi Regnskap Budsjett   Økonomiplan   
(3) Politisk virksomhet                                 (1000 kr) 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Budsjettvedtak 2017, K-sak 137/16, 15.12.2016     2 376 2 376 2 376 2 376 
lønnsoppgjør 2017, fordelt enhetene     28 28 28 28 
L.oppgj 2017, antatt overheng 2018, fordelt enh. 1,8 %     35 35 35 35 
Prisvekst     10 10 10 10 
Ny ramme politisk virksomhet 2 374 2 376 2 449 2 449 2 449 2 449 

 
Hvis det avholdes møter utover det som er satt opp i oversikten vil ramma ovenfor sannsynligvis ikke holde. 
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Skolene i Nesset 
 
Felles for skolene, inkl. elevtallsutvikling: 
 

 Skolen har fokus på et godt læringsmiljø der trivsel, trygghet og gode skolefaglige prestasjoner bli 
vektlagt. Skolen har nulltoleranse mot mobbing.  

 Solene arbeider spesielt med å implementere plan for skriving av fagtekst, innføre Fronter (digital 
læringsplattform), og 

 grunnleggende ferdigheter i regning i alle fag.  
 Skolen ønsker å bli bedre på elevvurdering  
 Skolen arbeider for å ha et godt og nært samarbeid med foreldrene og foreldreorganet FAU 
 Skolen skal være en god og trygg arbeidsplass 
 Skolen samarbeider med andre faginstanser i og utenfor kommunen og med andre naturlige 

samarbeidspartnere i lokalsamfunnet blant annet i faget utdanningsvalg og i valgfag. 
 Skolen legger til rette for bruk av skolens bygg og område for fritidsaktiviteter i regi av lokale lag og 

organisasjoner. 
 
 

Skole 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 

Eresfjord 48 39 35 36 38 37 32 32 

Vistdal 17 18 17 19 17 14 15 17 

Sum INBUS 65 57 52 55 55 51 47 49 

Eidsvåg 251 252 237 234 234 227 229 228 

Sum alle 316 309 289 289 289 278 276 277 
 
Eidsvåg barne- og ungdomsskole 

 Eidsvåg barne- og ungdomsskole er en fulldelt 1.-10 skole med 11 klasser og egen skolefritidsordning 
(SFO).  

 Skoledriften er organisert i to bygg i Eidsvåg sentrum. Barnetrinnet der SFO også holer til og 
ungdomstrinnet.  

 Skolen har vel 240 elever, av disse 16 fremmedspråklige fra seks nasjoner i alderen 6 til 18 år.  
 Det er 40 tilsette på skolen. Dette tilsvarer 29 årsverk undervisning og administrasjon, 5,83 årsverk 

med assistenter (skole og SFO).  
 Personalressursen er redusert med 0,38 årsverk, selv om vi nå tilbyr helårsåpen SFO. 
 Rektor i full stilling, avdelingsleder i SFO og 2 undervisningsinspektør utgjør administrasjonen. 

Sekretærstillingen er flyttet over til servicekontoret og skal betjene skolen derifra 
 SFO gir tilbod til elever i småskolen. I dag går 45 barn i SFO. 
 Vi tilbyr leksehjelp for elever fra 3. klasse til 6. klasse 
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Økonomi Regnskap Budsjett   Økonomiplan   
(4) Eidsvåg barne- og ungdomsskole             (1000 kr) 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Budsjettvedtak 2017, K-sak 137/16, 15.12.2016     22 987 22 987 22 987 22 987 

lønnsoppgjør 2017, fordelt enhetene     293 293 293 293 

L.oppgj 2017, antatt overheng 2018, fordelt enh. 1,8 %     384 384 384 384 

Prisvekst     9 9 9 9 

Redusere klassetall pga nedgang antall elever     -303 -303 -303 -303 

Økning i ramme, kun for 2017     -400 -400 -400 -400 

Oppgaveendring: flytta til servicekontoret     -402 -402 -402 -402 

Forventa elevnedgang fra høst 2018     -300 -600 -600 -600 

Ny ramme Eidsvåg barne- og ungdomsskole 21 289 22 987 22 268 21 968 21 968 21 968 
 
 
 

Elevtallet på ungdomstrinnet (8.-10. klasse) går ned fra skoleåret 2018/2019. På denne bakgrunn er det foreslått 
reduksjon i ramma til EIBUS. Merkantil personell flyttes fra skolene til servicekontoret, men skal ivareta 
samme arbeidsoppgaver. 
 
Indre Nesset barne- og ungdomsskole 

 Indre Nesset barne- og ungdomsskole består av to skoler med felles rektor/enhetsleder 
o Eresfjord barne- og ungdomsskole: 1-10 skole med 35 elever.  
o Vistdal skole: 1-7 skole med 17 elever.  

 Skolene er fådelte, flere års trinn har undervisning i lag.  
 Personalressursen: 

Eresfjord barne- og ungdomsskole: Ca. 9 årsverk undervisning (inkl. inspektør og rektor) og 0,86 
årsverk assistent. Noe av assistentressursen er omdisponert til SFO dette skoleåret pga. økt antall barn 
i SFO. 
Vistdal skole: Ca. 3,2 årsverk undervisning (inkl. inspektør) og 0,75 årsverk assistent. 

 Eresfjord barne- og ungdomsskole har skolefritidsordning (SFO), 0,36 årsverk. Det er 15 barn på SFO 
skoleåret 2017-18. 

 Enheten sin administrasjonsressurs: 
o Merkantilstillingen er flyttet til servicekontoret. 
o Enheten har redusert administrasjonstiden i Eresfjord med 10 %.  
o Administrasjonstiden blir da i 2018: 

 Rektor 100 % 
 Inspektør Eresfjord 20 % 
 Inspektør Vistdal 20 % 
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Økonomi Regnskap Budsjett   Økonomiplan   
(5) Indre Nesset barne- og ungdomsskole (1000 kr) 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Budsjettvedtak 2017, K-sak 137/16, 15.12.2016     10 874 10 874 10 874 10 874 
lønnsoppgjør 2017, fordelt enhetene     145 145 145 145 
L.oppgj 2017, antatt overheng 2018, fordelt enh. 1,8 %     184 184 184 184 
Prisvekst     6 6 6 6 
Økning i ramme, kun for 2017     -200 -200 -200 -200 
Oppgaveendring: flytte til servicekontoret     -173 -173 -173 -173 
Ny ramme  Indre Nesset barne- og ungdomsskole 10 271 10 874 10 836 10 836 10 836 10 836 

 
 

 
Merkantil personell flyttes fra skolene til servicekontoret, men skal ivareta samme arbeidsoppgaver. 
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Barnehager 
Tjenester og oppgaver: 
Enheten Barnehagene i Nesset består av 3 kommunale barnehager.  

 Eidsvåg barnehage er en 5 avdelings barnehage.   
 Eresfjord barnehage  
 Vistdal barnehage  

 
Eidsvåg barnehage og Eresfjord barnehage er fulltidsbarnehager, mens Vistdal barnehage er åpen 4 dager.  
 
Barnehagene skal gi barna «gode utviklings og aktivitetsmuligheter» i samarbeid med foreldrene. I større og 
mindre barnegrupper skal de voksne legge til rette for at alle barn får gode erfaringer den tiden de er i 
barnehagen, slik at de får med seg et godt grunnlag videre i livet. Innholdet i barnehagen bygger på Lov om 
barnehage, Rammeplan for barnehagen og Årsplan for barnehagene, som inneholder progresjonsplan og 
temaplaner med lokale målsettinger om hva barna skal oppleve, lære og erfare i barnehagen. 
 
Vi legger vekt på at den daglige aktiviteten på barnehagene skal være preget av trygghet, trivsel og omsorg ved 
å ha ansvarsfulle og tilgjengelige voksne. Legge til rette for fellesskapsfølelse mellom barna, mellom barn og 
voksne og i personalgruppa. Dette ved å ha omsorg for hverandre og dele felles opplevelser. Dette er 
grunnleggende faktorer for at barna skal kunne utvikle seg, lære nye ting, utvikle vennskap/ fellesskap, gi dem 
selvtillit m.m. Vi gir barna stimulering, muligheter og omsorg både enkeltvis og i grupper. Det er viktig å ta 
hensyn til den enkeltes behov og utviklingsnivå, samt barnegruppen som helhet.  
 

 Vi setter fokus på kommunenes verdier APRIL. Disse er grunnleggende for alt arbeidet i barnehagen, 
både i forhold til personalsamarbeidet, foreldresamarbeidet og sammen med barna. APRIL skal være 
synlig i våre planer.  

 Barnehagene driver med kompetanseutvikling i personale gjennom blant annet bruk av veiledning og 
refleksjon. Alle barnehager jobber med implementering av Rammeplan for barnehager som er ny fra 1. 
august 2017, i tillegg fortsetter vi arbeidet med LØFT; løsningsfokusert tilnærming, som går ut på å 
skape løsninger, styrke livsglede og livsmestring gjennom løsningssnakk, i stedet for å løse problemer 
gjennom problemsnakk. I et tverrfaglig samarbeid med helsestasjonen har vi startet med 
kompetanseheving for alle tilsatte i barnehagene og helsepersonell i Trygghetsirkelen/Cirkle of 
Security (COS).  Circle of Security (COS) har som mål å fremme trygg tilknytning mellom barn og 
omsorgsperson. Det er et fokuserer på omsorgspersonens rolle og betydning i barnets utvikling. Barnet 
utvikler seg i samspill med omsorgspersoner, og fokus er å se og tolke barnets signaler, trekke slutninger 
om behov, og så respondere ut fra dette. 

 
Økonomi Regnskap Budsjett   Økonomiplan   
(6) Barnehagene                                              (1000 kr) 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Budsjettvedtak 2017, K-sak 137/16, 15.12.2016     19 770 19 770 19 770 19 770 
lønnsoppgjør 2017, fordelt enhetene     206 206 206 206 
L.oppgj 2017, antatt overheng 2018, fordelt enh. 1,8 %     254 254 254 254 
Prisvekst     112 112 112 112 
Økt bemanning etter 2. opptak i 2015, trappes ned     -153 -403 -403 -403 
Økning i ramme, kun for 2017     -300 -300 -300 -300 
Økt tilbud Eresfjord barnehage, økt bemanning     400 400 400 400 
Grunnbemanning, økt fra 2,9 til 3,0 årsverk pr 18 pl     100 100 100 100 
Hvis vedtak om økt foreldrebetaling      -106 -106 -106 -106 
Økning tilskudd private barnehager     1 755 955 955 955 
Utvida tilbud Vistdal barnehage     126 302 302 302 

Ny ramme Barnehagene      19 261 19 770 22 164 21 290 21 290 21 290 
 
 

Vedtak i Nesset kommunestyre – 22.05.2014, sak 40/14:  
Opptaksprosess for barnehagene i Nesset:  

 Nesset kommune innfører to barnehageopptak i året. Samordnet hovedopptak med søknadsfrist 1. 
mars, med rett til barnehageplass fra august måned og søknadsfrist 15. september, med rett til 
barnehageplass fra januar måned.  
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 Det gjennomføres fortløpende inntak gjennom hele året ved ledig barnehageplass.  
 
Barnehagene fikk økt ramme i 2017 pga. økt opptak i Eresfjord. Dette videreføres i perioden. I 
budsjettbehandlingen for 2017 ble grunnbemanningen økt fra 2,9 til 3,0 årsverk per 18 plasser. Dette ble gjort 
med bakgrunn i tilførte midler på kr 300 000 i 2017. For å kunne opprettholde denne grunnbemanningen 
trenger enhet kr 100 000 fra 2018. I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2018 ligger det inne økt 
foreldrebetaling.  
 
Det er gjort en foreløpig beregning av tilskuddssatser til private barnehager for 2018. Ut fra anslag om økning 
av opptak av små barn i private barnehager gir en økt kostnad på kr 1,8 mill. Denne kostnad videreføres ikke i 
perioden da det ser ut til at det allerede fra 2019 antas å bli færre små barn. Planleggingstida for denne 
problemstillingen er kort, derfor er det en utfordring og beregne anslag på kostnadene. 
 
Det er kommet ønske om utvidet åpningstid i Vistdal barnehage, fra 4 til 5 dager fra høsten 2018. For å kunne 
imøtekomme dette trenger enheten økt ramme. Det er lagt fram egen sak til politisk behandling. 
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Helse og omsorg 
Tjenester og oppgaver: 
Enhet helse og omsorg består av følgende oppgaver og tjenesteområder: 
Nesset Omsorgssenter 

 Sjukeavdeling 30 plasser herav 2 plasser avsatt til korttidsopphold/avlastning. Etter ombyggingen er 
ferdig vil det i tillegg til disse 30 plassene være 2 ekstra rom til rehabilitering. 

 Korttidsavdelinga 9 plasser fram til ca.  oktober 18 (da avvikles korttidsavdelinga). 
 Demente avdeling 8 til 9 plasser, gjelder fram til ombyggingen er ferdig. Etter ombyggingen ca. 

oktober 2018 vil det være 2 demensavdeling hver på 8 plasser.  
 Eget kjøkken som produserer mat til beboerne ved NOS, i tillegg er det kapasitet til å produsere 

gjennomsnittlig 35 middager daglig ute på bygda og til de på dagtilbud.  Eget vaskeri, vasker alt tøy 
selv bl.a. pasientenes tøy, beregnet ett årsverk til dette. 

 Renhold, kommunen har egne tilsatte. Ansvaret for renhold er overført til teknisk fra 1.9. 2015.  
 Det er fra høsten 2017 opprettet eget brukerutvalg ved NOS, bestående av representanter fra 

brukerorganisasjoner, brukerne og tilsatte. 
 
Vistdal Bofellesskap. 

 I forbindelse med ombyggingen ved NOS er det lagt inn i budsjettet tilstrekkelig midler slik at 
bofellesskap har døgnkontinuerlig bemanning.  Dette innebærer at det ved bofellesskapet er 9 plasser 
der det er tilrettelagt for heldøgns tilsyn og pleie. 

 
Eldresenter/dagsenter for demente.: 

 Tilbud til institusjonsbeboere og hjemmeboende ved eldresenteret 2 dager pr. uke: Det er mulig å gi 
tilbud til ca.12 personer pr. dag med dagens bemanning og dagens funksjonsnivå på brukerne.  (dette 
gjelder det som i dagligtale kalles eldresenteret) 

 Dagtilbud for demente, 3 dager i uka kapasitet inntil 7 brukere pr. dag, i spesielle situasjoner kan det 
gis avlasting i pasientens hjem.  

  
Botjenesten og avlastingstjenesten Holtan / avlastnings tjenesten for barn 

 Brukere av denne tjenesten er stort sett mennesker med en psykisk utviklingshemming. 
 Holtan Bofellesskap I med 8 leiligheter/brukere (6 + 2) 
 Holtan Bofellesskap 2 med foreløpig plass til 2 brukere.  I løpet av høsten 2018, 4 leiligheter 

inkludert fellesareal og personalbase i et nytt bygg.   
 Avlastningsbolig for barn (2 leiligheter) 
 Bo-veiledning, yter også pleie og omsorg ved behov fortrinnsvis i bofellesskapet, men har ellers 

kapasitet til å ta på seg bo-veiledning 2 til 4 oppdrag utenfor bofellesskapet. Det er ellers forutsatt at 
personalet ved Holtan yter støttekontaktvirksomhet med inntil 500 timer i løpet av 2018 innenfor 
planlagt bemanning.  

 Oppgaven med å organisere 5 omfattende avlastningstiltak for funksjonshemma barn/ungdom gjelder 
både på dag, kveld, natt og helg etter oppsatt turnus. Det er for 2 av disse budsjettert med 2 tilsatte pr. 
ungdom på dag og kveld.  

 
Omsorgsboliger/seniorboliger (boliger ikke tilrettelagt for tilsyn og pleie) 

 Holtan 1 og 2 (8 leiligheter)   
 Myra 2 (4 leiligheter). Etter at det nye bo-felleskapet er tatt i bruk vil det igjen være 10 leiligheter 

disponibel til omsorgsboliger/seniorboliger på Holtan området. 
 
Hjemmetjenesten  

 Hjemmetjenesten i hele kommunen er samlet i en avdeling med en felles avdelingssjukepleier. 
 Kommunens hjemmetjeneste tar sikte på å kunne gi bistand hele døgnet. Herunder besøk som følge 

av at noen trykker på sin trygghetsalarm.  Fra 1.10.2017 er det etablert egen nattevakt i 
hjemmetjenesten, dette har resultert i at hjemmetjenesten på natt kan betjene hele kommunen.   

 Hjemmetjenesten har årlig fra 150 til 160 brukere ca. 1/3 av disse er under 67 år. Dersom en tar høgde 
for at 65 % av betalte timer går til direkte brukerrettet tjeneste innebærer budsjettet for 2017 at det 
kan ytes hjelp i hjemmet i et omfang av 380 timer pr. uke.  Dette gjelder heimesjukepleie, hjelp til 
medisiner og hjemmehjelp. I tillegg til dette kommer den nevnte tjenesten på natt   

 Kommunen har gjennom heimesjukepleien, ergoterapitjenesten og hjemmevaktmesteren muligheten 
for å hurtig tilrettelegging i brukernes hjem slik at det der kan gis omfattende tjenester.  

 Hjemmevaktmestertjeneste har ellers som oppgave installasjon og vedlikeholde trygghetsalarmer, 
utkjøring/montering/reparasjon av hjelpemidler, kontroll, tilsyn og mindre vedlikehold av 
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omsorgsboliger.  Organisering av hjemmevaktmester tjenesten er lagt til aktivitetstjenesten. Det er i 
budsjettet ikke forutsatt at brukerne skal betale ved oppsett av nye trygghetsalarmer.  

 Omsorgslønn, kommunen er i budsjettet lagt inn lønn tilsvarende 11 avtaler om omsorgslønn. 
Omsorgslønn er delt inn i 3 satser: 

o sats 1:  kr. 3.138   
o sats 2:  kr. 4.394   
o sats 3:  kr. 6.277 

 
Helsestasjonstjenesten 0-20 år. 

 Det er budsjettert med 2 årsverk som helsesøster og 0,5 årsverk som jordmor.  
 

Aktuelle oppgaver:  
 Helsefremmende og forebyggende arbeid. 
 Svangerskapsomsorg ved jordmor, samt foreldreforberedende 2 kurs pr. år. 
 Helsestasjons virksomhet, herunder oppfølging etter fødsel 10 ganger i løpet av første leveår, så 

etter 15 måneder, etter 18 måneder, etter 2 år og etter 4 år. 
 Skolehelsetjeneste. Helsesøster har fast treffetid ved samtlige skoler, helse-undersøkelser i 1.og 8 

klasse, lenge og vektmåling 3. og 7. klasse.  
 Forebyggende psykososialt arbeid.  
 Vaksinering (alle aldre) 
 Helsetjenester i tilknytning til arbeidsinnvandrere, bosatte flyktninger og i forbindelse med 

familiegjenforening. 
 
Fysioterapitjenesten / ergoterapitjenesten. 

 Det er budsjettert med 2,7 årsverk fysioterapi- og 0,5 årsverk ergoterapitjeneste. 
 

Aktuelle oppgaver  
 Tiltak overfor barn, unge og voksne ved akutt sykdom, kronisk sykdom og varig funksjonshemming. 
 Forebygging, habilitering, rehabiliteringsvirksomhet herunder hverdagsrehabilitering og veiledning til 

ulike samarbeidspartnere. 
 Poliklinisk behandling/hjemmebehandling, institusjonsvirksomhet og gruppebehandling 
 Tilretteleggingstiltak i kommunale og private boliger herunder også formidling av hjelpemidler. 
 Tverrfaglig og tverrsektorielt forebyggende arbeid overfor grupper i befolkningen og inn mot 

enkeltpersoner. Fysioterapitjenesten har bl.a. ansvaret for at to treningsgrupper for aldersgruppen 65 + 
fungerer.  Dette er et samarbeid med pensjonistforbundet (tiltaket Sterk og Stødig).   

 
Barnevernstjenesten 

 Interkommunal barneverntjeneste, med Sunndal som vertskommune.  
 
Psykisk helse  

 Psykisk helsearbeid er tiltak rettet mot mennesker med psykiske lidelser, deres familier og nettverk. 
Gjelder også barn og ungdom herunder forebyggende arbeid i skolen.  Det er for 2017 budsjettert med 
1,5 årsverk. 

 
Støttekontakttjenesten/fritidsaktiviteter 

 Budsjettet gir muligheter til å innvilge støttekontakt i et omfang av 2000 timer i løpet av 2017. Dette 
gjelder brukere over 18 år. 

 Det er i budsjettet lagt inn midler til deltagelse i vinterlekene i Surnadal. 
 I samarbeid med Sunndal diskotek for funksjonshemma 6 ganger pr. år. 
 Fellessamling for brukere av bo-tjenesten, ved Holtan bofellesskap hver onsdag, lørdag og søndag.  

 
Aktivitetstjenesten 

 Aktivitetstjenesten oppgaver er å gi arbeidstrening til personer med behov for tilrettelegging 
 Dagtilbud til funksjonshemma inntil 7 brukere pr. dag 
 Aktivitetssenteret har kjøkken, arbeidsstue og ute gruppe der de kan tilby brukerne habilitering og 

rehabilitering: Aktivitetssenteret har muligheter til å gi tilbud til ca. 20 brukere pr, dag. 
 
Miljøbil/transport   

 transport av eldre og funksjonshemma, bl.a. henting og hjemkjøring i forbindelse med 
dagaktivitetene, kjøring av funksjonshemma i forbindelse med fritidsaktiviteter. 

 utkjøring av varmmat 
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Legetjenesten  
 3 fastleger en turnuskandidat, 2,5 årsverk hjelpepersonell. 
 Interkommunalt legevaktsamarbeid med Molde, Eide og Fræna, gjelder fra kl. 21 til kl. 08.00 på 

hverdager, samt på helg og helligdager. Ordningen er under evaluering. 
 Interkommunalt øyeblikkelig hjelpetilbud, tilknyttet legevakten i Molde oppstart fra 1.1.2016 

(Kirkebakken).  
 Ikke ventetid ved legekontoret. Fra mandag til og med torsdag fra kl. 16.00 til 21.00 har Nesset egen 

legevakt. 
 Legene har deltidsstillinger ved institusjonene, helsestasjon og smittevern og forebyggende 

helsearbeid til sammen ca. 1 årsverk. 
 
Administrasjon: 
Enhet helse og omsorg består av 172 tilsatte fordelt på 8 avdelinger (avdelingsledere). Det er til sammen 
132,63 faste årsverk i tillegg turnuskandidat i 100 % stilling samt 3 lærlinger i 100 % stilling. Enheten har 
enhetsleder i 100 % stilling, fagutvikler i 10 %, leder for koordinerende enhet 70 % stilling og  ”fagansvarlig” 
data 20 % stilling. 
 
Helse og omsorgsplan: 
Kommunestyret i Nesset godkjente i juni 2011 kommunens helse og omsorgsplan. Planen ble rullert/oppdatert i 
oktober 2014.  Planen ligger på kommunens hjemmeside. Denne gir en mer omfattende beskrivelse av 
tjenestene innen helse og omsorg. 
 
Strategisk kompetanseplan 
Enheten har vedtatt strategisk kompetanseplan. Årlig rullering. 
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Økonomi Regnskap Budsjett   Økonomiplan   
(7) Helse og omsorg                                           (1000 kr) 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Budsjettvedtak 2017, K-sak 137/16, 15.12.2016     86 785 86 785 86 785 86 785 
lønnsoppgjør 2017, fordelt enhetene     1362 1362 1362 1362 
L.oppgj 2017, antatt overheng 2018, fordelt enh. 1,8 %     1 675 1 675 1 675 1 675 
Prisvekst     -75 -75 -75 -75 
Greier ikke redusere hele sin andel på 2,975 mill, årsvirk     426 426 426 426 
Nye tiltak ressurskr brukere, ny velferdstekn., årsvirkn     195 195 195 195 
Økning i ramme, kun 2017     -600 -600 -600 -600 
Nye tiltak fra 2018     980 980 980 980 
Anslag: økn. ressurskr.brukere á kr 50 000     200 200 200 200 
Leieinntekter 4 leil Holtan (ny)     0 -290 -290 -290 
Forventer sjølkost i nytt helsesenter (her dekn. finans)       -1 083 -2 859 -3 521 
Merkostnad heimetj/legetjeneste i nytt helsesenter         300 600 
Ny ramme Helse og omsorg 84 903 86 785 90 948 89 575 88 099 87 737 

 
 
 
Kommunens egenandel for ressurskrevende brukere er økt med kr 50 000 utover lønns- og prisvekst, allerede 
fra 2017.  
 
Nye tiltak fra 2018 genererer økte kostnader på kr 1,87 mill: 

 Flere ressurskrevende brukere og tilrettelegging for heldøgns tilsyn og pleie i bolig. 
 Større press på heimetjenesten på natt pga trygghetsalarmer og reduserte institusjonsplasser 
 Økning døgnkontinuerlig vakt Vistdal bofellesskap pga flere beboere. 
 Økt bemanning i aktivitetstjenesten pga nye brukere. 
 Økt kostnader krisesenter, utover lønns- og prisvekst. 

 
Noe av dette dekkes opp ved reduksjon på kr 0,89 mill: 

 Redusert kostnader ferdigbehandlede pasienter på sjukehus 
 Redusert ekstrahjelp administrasjon 
 Redusert støttekontakt 
 Redusert bemanning korttidsavdeling og legetjeneste. 
 Øke egenandeler innen helse og omsorg, generelt med 2 %, med unntak av praktisk bistand i hjemmet 

som økes med 5 %, trygghetsalarm som økes med 10 % og dagsentertilbudet som økes med 30 %. 
Selv om Nesset foretar denne økningen i 2018 er Molde kommune sine satser høyere.  

 
Rådmannen har dermed ikke funnet rom for styrking av fysioterapitjenesten (kun for 2017), heller ikke 
ergoterapitjeneste som lå inne med en økning i forrige økonomiplan fra 2018. 
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Teknisk, samfunn og utvikling 
Enhet for teknisk, samfunn og utvikling er organisert i tre avdelinger:  

 Samfunn og utvikling  
 Kommunal infrastruktur (veg, vann og avløp)  
 Kommunale bygg og eiendommer  

 
Samfunn og utvikling  
Avdeling for samfunn og utvikling har fem ansatte (fire årsverk) og dekker blant annet følgende 
ansvarsområder:  

 Kart og oppmålingstjenester  
 Gjennomføre oppmålingsforretninger  
 Holde det offentlige kartgrunnlaget oppdatert  

 Adresseringsarbeidet  
 Matrikkelføring av  

 Eiendommer  
 Bygninger  
 Adresser  

 Byggesaksbehandling  
 Behandling av kommunale og private detaljreguleringer  

 Møter og veiledning til forslagsstillere  
 Politisk behandling av planforslag  
 Koordinere høringer i planprosessene  

 Koordinering av kommuneplanarbeidet  
 Dispensasjonsbehandlinger innen  

 Byggesaker  
 Delingssaker  
 Jordlovssaker  
 Plansaker  

 Oppgaver innen jord- og skogbruk  
 Viltforvaltning  

 Viltkontakt i forbindelse med jakt  
 Miljøforvaltning  

 Motorferdsel i utmark  
 Akutt forurensing  

 Bistand til det lokale næringsliv gjennom næringskonsulent  
 Sekretærfunksjon for de kommunale fondene  

 Mardølafondet  
 Utviklingsfondet  
 Næringsfondet  
 Kraftfondet  

 
I tillegg har avdelingen en viktig rolle i å veilede kommunens innbyggere i saker som knytter seg til disse 
ansvarsområdene. Dette kan være alt fra veiledning i byggesaker eller delingssaker, bistand og rådgiving 
til utfylling av skjøter eller andre skjemaer eller det kan være hjelp til å søke på offentlige midler innen 
jord- og skogbruk eller næringsformål.  
 
Endringer på avdelingen  
I 2017 er det tilsatt ny byggesaksbehandler 70% stilling (tidligere 50%). 
 
 
Kommunal infrastruktur (veg, vann og avløp)  

Drift og vedlikehold av 53 kilometer kommunale veger  
 Sommervedlikehold, som blant annet omfatter grusing, asfaltering, grøfte-rensk, kantklipping av 

kommunale veger.  
 Vintervedlikehold, som blant annet omfatter snørydding, brøyting, strøing og åpning av tilfrosset 

stikkrenner.  
 Vedlikehold av bruer  
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Vann og avløp  

 Drift og vedlikehold av kommunens vannverk og avløpsanlegg med tilhørende ledningsnett.  
 Drift og vedlikehold av vanningsanlegg for jordbruket i Eresfjord og Eikesdal  
 Etterkomme og fastsette krav for utslippstillatelser  
 Døgnkontinuerlig vaktordning ved eventuelle driftsforstyrrelser ved våre anlegg  

 
Renovasjon og slam  

 Kommunen tilbyr et miljøriktig interkommunalt tilbud gjennom RIR, med sikker innsamling og 
behandling av alle typer avfall  

 Sørge for at kommunen har en tilfredsstillende innsamlings- og behandlingsordning for 
avløpsslam  

 
Brannvern og feiing  

 Godt og tilgjengelig brannvesen, brannstasjon i Eidsvåg og Eresfjord, hjelpemannskap i Vistdal 
og Eikesdal med egne brannvogner.  

 Døgnkontinuerlig førsteinnsats med hjertestarter  
 Aktiv og positiv lokal ressurs i forebyggende brannvernarbeid  
 Sikre at brannvernet har riktig utstyr og kompetanse som skal til for innsats innen brann og 

ulykker  
 Samarbeidsavtale med Molde kommune om kjøp av brannsjef-, tilsyn- og feiertjenester  

 
Kommunale bygg og eiendommer  

 Forvalte og drifte kommunens eiendommer.  
 Planlegge og gjennomføre vedlikehold og kontrolloppgaver ved kommunale bygg.  
 Planlegge og gjennomføre et forskriftsmessig renhold av kommunale bygg.  
 Saksbehandling og oppfølging i forbindelse med myndighetspålagte tilsyn.  
 Utførelse og oppfølging av kommunens investeringsprosjekter for bygg og eiendommer.  

Kartlegge og tilrettelegge for bruk av kommunale bygningsmasse ihht tjenesteproduksjon og behov. 
 
 
Økonomi Regnskap Budsjett   Økonomiplan   
 (8a)Teknisk, samfunn og utvikling     (1000 kr) 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Budsjettvedtak 2017, K-sak 137/16, 15.12.2016     24 639 24 639 24 639 24 639 

lønnsoppgjør 2017, fordelt enhetene     282 282 282 282 

L.oppgj 2017, antatt overheng 2018, fordelt enh. 1,8 %     304 304 304 304 

Prisvekst     205 205 205 205 

Brann: varsling og kontinuerlig kurs ansatte     465 465 465 465 

Ny ramme Teknisk, samfunn og utvikling 26 530 24 639 25 895 25 895 25 895 25 895 
 
 
Kostnader til forebygging av brann, samt uttrykning er et av områdene som krever økte kostnader. Det er lagt 
inn en økning fra 2017 for å kunne ivareta at flere personer kan kjøre lastebil, har «blålys-lappen», samt 
førerkort klasse C for alle uttrykningsledere. I tillegg er det lagt inn økt utgifter til varslingsradioer, samt 
videreføring av «mens vi venter på ambulanse». Totalt kr 5,6 mill. 
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Det er budsjettert med kr 3,2 mill. til vedlikehold av veger, parkeringsplasser og gatelys.  
I 2015 og 2016 har det vært brukt kr 1 mill. mer på området. Ifølge KOSTRA tall for 2016 bruker Nesset 
kommune minst i kr per km kommunal veg (70873) i forhold til både KOSTRA gruppe 2 (83206), Midsund 
(97214) og Molde (159238).  
 
Administrasjon, drift og vedlikehold av kommunens bygg og anlegg er budsjettert med kr 14,4 mill. Det er ca. 
24 000 m2 som skal ivaretas, samt ventilasjon og andre tekniske installasjoner. Midlene skal gå til å dekke 
strøm, renhold, vaktmestertjeneste, serviceavtaler til heis, brannalarmanlegg, ventilasjonsanlegg, kommunale 
eiendomsgebyr, forsikring, elektro- og renholdartikler, reparasjoner av bygningstekniske komponenter, 
verktøy, kursing og verneutstyr/arbeidstøy til personell. Dette er en knapp ramme som skal ivareta at 
kommunens formålstjenester uhindret skal kunne opprettholdes på alle områder. 
 
Teknisk, samfunn og utvikling har en del uforutsette kostnader. Når alle faste utgifter er fordelt, samt et 
minimum til vedlikehold av veger, og til drift og vedlikehold av kommunens bygg og anlegg, er det ikke rom 
for uforutsette kostnader.   
 
Tilstand på flere av kommunens veger: 
Steiner stikker opp av asfalten og asfalt er i svært dårlig stand. Veger er ikke gruset eller saltet i 2017 eller laga 
fall/kurv til begge sider. Da renner vannet i vegen og vasker ut finstoff i veigrusen, noe som fører til økte 
kostnader for å få vegen i normal stand. Autovern er gjengrodd med små trær. 
 

   
 
 
 
 
 
VARSF – selvkost 
 
 
Økonomi Regnskap Budsjett   Økonomiplan   

 (8b)VARSF (selvkost)                    (1000 kr) 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Budsjettvedtak 2017, K-sak 137/16, 15.12.2016     -888 -888 -888 -888 
Interntjeneste VARSF(selvkost), 2,6 % (deflator)     -23 -23 -23 -23 

Ny ramme VARSF (selvkost) -911 -888 -911 -911 -911 -911 
 
Inntektene på dette området tilsvarer utgifter til interntjenestene, dvs. indirekte kostnader ellers i kommunen og 
områdets andel av felleskostnader. 
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Kultur 
Kulturleiar rapporterer til rådmann og har ansvar for kommunens satsing innan kultur og idrett. Området 
omfattar også ansvar for bibliotek og kulturskole er lovpålagte tenester som kommunen skal ha enten åleine 
eller i samarbeid med andre kommunar. Kulturområdet har til saman 3,65 årsverk i faste stillingar. I tillegg 
kjøper ein tenester til biblioteksjef, kulturskole samt formidlar og vaktmeister på Nesset prestegard. 
Kulturleiar er sekretær og har ansvaret for ungdommens kommunestyre, er Barn og unges representant i 
plansaker, har ansvar for spelemiddelordningane, samt oppfølging av kommunale idrettsanlegg og kulturbygg. 
Kulturleiar representerer kommunen i styret for Bjørnsonfestivalen og i styret for Romsdalsmuseet. 
 
Kulturområdet omfattar alle; frå vogge til grav. 
Kulturområdet har ansvar for at statlege og kommunale tilskotsordningar til kultur-, idrett og fysisk aktivitet 
blir gjort kjent og brukt av aktørane i kommunen. Vi skal bidra til gode arbeidsvilkår for frivillige slik at 
kulturaktivitetane kjem flest mulig av innbyggarane og besøkande til Nesset til gode.  
 
Tverrfaglege samarbeid som kulturleiar deltar i 

 Planarbeid; samarbeid med planansvarleg i forhold til barn og unge, arbeid med kulturminneplan og 
kommunedelplan for anlegg og område for idrett, fysisk aktivitet og kultur.  

 Friluftsliv, tilrettelegging for friluftsliv i samarbeid med miljøvernrådgjevar og folkehelsekoordinatror  
 Haldningsarbeid retta mot barn og unge, folkehelse, NAV og helsestasjon. 
 Integrering av busetting av flyktningar i samarbeid med flyktningtenesta. . 
 Trivselstiltak og kulturarrangement retta mot eldre og funksjonshemma gjennom den kulturelle 

spaser-stokken i samarbeid med helse- og omsorgstenesta. 
 
Folkehelse: 
Folkehelse omfattar heile mennesket og kulturaktivitet generelt er gode folkehelsetiltak. Tiltak med klar 
folkehelseprofil blir prioritert i retningslinjer for tildeling av kulturmidlar. 
 
Bibliotek:  
Folkebiblioteket har til oppgåve å fremme opplysning, utdanning og anna kulturell verksemd gjennom aktiv 
formidling og ved å stille bøker og andre media til disposisjon for alle. Ved lovendring gjeldande frå 2014 skal 
folkebiblioteka sette ytterligare fokus på bibliotekets rolle som uavhengig møteplass og arena for offentlig 
samtale og debatt. For å kunne forsvare nasjonale krav og føringar for folkebibliotek må materiell, bøker og 
andre media vere på linje med andre norske bibliotek. Opningstider må også vere tilpassa slik at biblioteket blir 
tilgjengelig for publikum.  
Biblioteket er aktivt med i arbeidet med Bjørnsonfestivalen. Biblioteket har kompetent og godt kvalifiserte 
tilsette m.a. ved ein samarbeidsavtale med Sunndal kommune der Nesset kjøper 30% stilling som biblioteksjef. 
Nesset folkebibliotek har 3 tilsette (1,4 årsverk) ut over dette og er ope for publikum 4 dagar i veka. 
 
Kulturskolen 
 
Visjon: Kulturskolen i Gjemnes og Nesset skal være en arena for læring og oppleving. 
 
Kulturskolens kjerneverksemd; musikk, dans og visuelle kunstfag, har som mål å gje tilbod til minimum 25 % 
av elevane i grunnskolen i 30 % innan 2017. Det er lagt opp til gruppe- eller enkeltundervisning. Gjemnes og 
Nesset har felles kulturskule med knapt 160 elevar. Om lag halvparten av elevane er frå Nesset. Vi ser ein liten 
nedgang i elevtalet. Administrativ leiing/rektor for skolen er lagt til Gjemnes. Undervisninga er lagt til 
grunnskolen sine lokalar i Eresfjord og Eidsvåg. Danseundervisning er i gymnastikksalen på EIBUS. 
Kommunestyret har gjort vedtak om å legge til grunn Rammeplan for kulturskolen Mangfold og fordypning,  
for vidare kulturskoleutvikling i kommunen. 
 
 
 
Barn og unge, Ungdommens kommunestyre 
Kulturområdet har ansvar for å bidra til gode oppvekstvilkår. Vi er involvert i førebyggande arbeid i samarbeid 
med helse og omsorg, folkehelse og NAV. Ungdommens kulturmønstring er kommunens ansvar. 
Ungdommens kommunestyre (UKS) er aktivt og skal arbeide for barn og unges medverknad og ivareta deira 
interesser. Ungdommens kommunestyre er trekt inn i arbeidet med kommunereforma.  
 
Nesset frivilligsentral  
Sentralen skal vere ein koordinator og støttefunksjon for frivillig aktivitet og arbeid. Den er ein nøytral 
møteplass for alle aldersgrupper. Det er tilsett dagleg leiar i 100% stilling. Med i resurssen er 20% til 
ungdomsaktivitet og 30% til miljøarbeid retta mot busette flyktningar finansiert. Sentralen har lokalar i den 
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gamle barnehagen i Myravegen i Eidsvåg.  
 
Ungdomsklubben er samlokalisert med frivilligsentralen. Det er avsett ei fløy til ungdomsklubben der ein har 
fått i gang ulike aktivitetar. Det er m.a. teke i bruk eit rom i ungdomsklubben til øvingsrom for rockeband. 
 
Den statlege finansieringa til frivilligsentralar vart frå 2017 endra frå eit statleg tilskot til å bli lagt inn i 
rammeoverføringane til kommunen.  
 
Nesset frivilligsentral og ungdomsklubben fekk i 2017 tilskot frå ordninga mot barnefattigdom frå BUF-dir. 
Tilskotsmidlane gjer det mogleg å delta gratis på fritidsaktivitetar i regi av ungdomsklubben. Tilbodet er retta 
mot ungdom i aldersgruppa 13-19 år. 
 
Lag og organisasjonar  
Det meste av kultur- og aktivitetstilbodet i kommunen blir drive av lag og organisasjonar. Frivillige tar ansvar 
og held vedlike mange forsamlingshus og andre gode møteplassar i alle bygder. Gode møteplassar er viktige 
for å skape tilhøyrigheit og bulyst.  
Det blir lagt ned svært mykje og godt arbeid frå frivillige i mange ulike kategoriar. Kommunen ynskjer å 
stimulere til dette ved hjelp av rettleiing om tilskotsordningar, spelemiddelordninga mm.   
 
Kommunale kultur- og idrettsanlegg 
Det meste av kultur- og idrettsanlegg i Nesset er eigd av idrettslag, skyttarlag, ungdomslag og bygdalag. Gym-
salane blir brukte til trening og aktivitet etter skuletid. Uteområda ved skulane og barnehagane blir brukt til leik 
og aktivitet utanom skule- og opningstid. Kommunen eig og driftar kunstgrasbanen i Eidsvåg. Nessethallen 
stod ferdig våren 2017. 
 
Nesset idrettsråd: 
Alle kommunar med meir enn 3 idrettslag er etter NIF sine lover pålagt å ha eit idrettsråd. Idrettsrådet er eit 
viktig organ for samarbeid, koordinering og kompetanse til idrettsarbeidet i kommunen. Idrettsrådet er 
høyringsinstans for kommunale handlingsplaner for idrett og anlegg. Idrettsrådet står for abonnement og 
oppfølging av www.skisporet.no som er GPS-registrering av oppkøyrte skiløyper.  
 
Museum og Nesset prestegard:  
Spor av menneskeleg aktivitet frå tidlig steinalder og fram til i dag er viktige identitetsbyggarar i samfunnet. 
Det er særlig viktig å formidle dette til barn og unge. 
Nesset prestegard er kulturhus og avdeling av Romsdalsmuseet. Prestegarden er sentral også i 
formidlingsarbeidet. Nesset deler på ei 70% stilling som formidlar og vaktmeister saman med 
Romsdalsmuseet. OVF eig garden og Nesset kommune har ein leigeavtale for alle husa unntatt bustadhuset. 
Det går føre seg forhandlingar mellom Nesset kommune og OVF om framtidig leigeavtale for Nesset 
prestegard.  
 
Kulturminne:  
Vidare arbeid med skjøtsel og tilrettelegging av kulturminna m.a. på Prestneset og helleristningane på Bugge 
vil halde fram. Vi ser at besøkstala stig ved betre tilrettelegging og skilting. Arbeid med kulturminneplan er i 
gang og skal vidareførast. Kulturminne skal registrerast og settast i system opp mot digitale kart, register og 
planverk. Lokalkulturminneplan skal vise kommunens prioriteringar av kulturminne.  Nye utgravingar i 
kavlvegen på Toven gjer at dette kulturminnet og bør løftast meir fram i kulturminne- og formidlingsarbeid.  
Ein ynskjer og å sette fokus på kulturminne, natur og andre verdiar som er naturleg å bruke i reiselivs- og 
marknadsførings arbeid.  
 
Bygdebøker 
Gards- og ættesoge for Nesset er framleis populære. Bind 1, 4 og 7 er utselt. Deler av lageret er redusert 
(makulert) for å frigje lagerplass. 
 
Bjørnsonfestivalen: 
Nesset er medeigar i Bjørnsonfestivalen og kulturleiaren i Nesset sit i styret. Besøkstala har auka også i Nesset 
dei siste åra. Om lag 20 frivillige frå Nesset bidrar til arrangementa. I tillegg støttar Nesset kraft og Nesset 
sparebank opp som sponsorar. Nesset prestegard og andre lokalitetar i Nesset skal framleis vere arena for 
arrangement. Bjørnsonfestivalen fikk et driftstilskot frå Nesset kommune i 2017 på kr 100 000.  
 
Folkebadet:  
Bassenget ved EIBUS er ope tre kveldar i veka frå haustferie til påske. Det tilsett badevakt i 19,5% stilling. I 
tillegg er det gjort avtale om badevaker på dugnad med foreldre i ein ungdomsskoleklasse ved EIBUS for 
kommande år.  
 

http://www.skisporet.no/
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Økonomi Regnskap Budsjett   Økonomiplan   

(9) Kultur                                                      (1000 kr) 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Budsjettvedtak 2017, K-sak 137/16, 15.12.2016     4 015 4 015 4 015 4 015 
lønnsoppgjør 2017, fordelt enhetene     35 35 35 35 
L.oppgj 2017, antatt overheng 2018, fordelt enh. 1,8 %     41 41 41 41 
Prisvekst     34 34 34 34 
Økning i ramme, kun for 2017     -150 -150 -150 -150 
Ny ramme Kultur  3 899 4 015 3 975 3 975 3 975 3 975 

 
 
Tjenestetilbudet er beskrevet med bakgrunn i videreføring av drift på samme nivå som i 2017, men fordi 
ramma er redusert må rådmannen vurdere å endre tjenestetilbudet. 
 
Romsdalsmuseet søker om økning med kr 75 000. Kultur har ikke fått økt ramme for å dekke økningen.  
 
På grunn av knappe rammer har rådmannen ikke funnet rom for å opprettholde folkebadet. Observatører til 
møter for ungdommens kommunestyre foreslås redusert fra 2 til 1.   
 
For å opprettholde lovpålagte tjenester som bibliotek og kulturskole, er kulturmidler, løypekjøringsmidler og 
ungdomsmidler tatt ut av driften. Ungdomsklubben drives videre samlokalisert med frivilligsentralen.  
Folkebadet har ikke midler utover 1. halvår 2018. 
 
Redusert tilskudd til Bjørnsonsfestivalen og reduserte kostnader på alle områder, dette for at kulturområdet 
ikke skal overskride ny ramme. 
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NAV Nesset  
Arbeids- og velferdsforvaltning (NAV) ble etablert for å få en helhetlig og effektiv forvaltning som skal få 
flere i arbeid og aktivitet og færre på stønad. Måten tjenestene er organisert på skal gjøre det enklere for 
brukerne og være tilpasset deres behov. Mer fleksibel og bedre samordnet bruk av statlige og kommunale 
virkemidler skal gi bedre tjenester til brukere med sammensatte behov. NAV kontoret har felles resultatansvar 
og skal framstå som en samlet enhet, selv om ansvaret for ulike oppgaver og tjenester fortsatt er delt mellom 
stat og kommune.  

NAV Nesset skal ivareta brukernes helhetlig behov for bistand, og tilby en individuelt tilpasset oppfølging med 
de tjenester, tiltak og virkemiddel som kontoret rår over. Ved behov skal NAV kontoret tilby målrettede tiltak 
som kan hjelpe den enkelte til å skaffe seg eller beholde arbeid.  

NAV skal møte det enkelte menneske med respekt, bidra til sosial og økonomisk trygghet og fremme overgang 
til arbeid og aktiv virksomhet.  

Nesset kommune har et omfattende ansvar for innbyggernes velferd på områder som helse, sosial, barnevern, 
integrering, bosetting av flyktninger, oppvekst og utdanning, og kultur og fritid. Kommunen har et særlig 
ansvar for personer som faller utenfor eller får utilstrekkelig hjelp fra andre velferdsordninger. Lov om sosiale 
tjenester i NAV inngår i kommunenes samlede velferdsansvar, og omhandler de kommunale tjenester og 
oppgaver som NAV kontoret skal utføre og medvirke i. Kommunens ansvar etter loven skal planlegges og ses i 
sammenheng med kommunens øvrige velferdsområder.  

Tjenester og oppgaver: 
 Råd og veiledning 

o Økonomisk sosialhjelp (Fra 1.jan 2017 vilkår om aktivitet for de under 30 år.) 
o Gjeldsrådgivning 
o Arbeidsgivere og arbeidssøkere 
o Rusmisbrukere 

 Boligsosialt arbeid 
 Bosetting av Flyktninger 

o Introduksjonsordningen 
 Husbankens låne- og tilskuddsordninger 

o Bostøtte 
o Startlån 
o Tilskudd til utbedring og tilrettelegging av bolig 
o Tilskudd til boligkjøp 

 Kvalifiseringsprogrammet 
o Kvalifiseringsstønad 

 Oppfølging og bistand: 
o sykemeldte  

 arbeidsgivere og arbeidstakere 
o ungdom  

 personer under 30 år som har arbeidsrettet bistand i overgangen mellom utdanning 
og arbeid 

 TT-kort og Parkeringskort for bevegelseshemmede 

 Bolig til vanskeligstilte og flyktninger:  

o Nesset kommune har stilt følgende boliger for videre utlån til vanskeligstilte: 
 Eidsvåg borettslag  6 boenheter 
 Myra    3 boenheter 
 Leira borettslag (LBL)  2 boenheter 
 Kommunalt leide boliger  6 boenheter i Alstadgården 
 Kommunalt leide boliger  4 boenheter i Aarstadbygget. 
 Veltan (kommunale boliger) 2 boenheter (en stor og en liten) 

 Midlertidig botilbud – den enkelte sin rett til å få et midlertidig botilbud 

NAV Nesset har 5 årsverk inkludert kontorleder som er statlig ansatte. 4 årsverk er knyttet til arbeid, velferd og 
sosial rådgivning. Av disse er 2 stillinger kommunale og 2 stillinger er statlige.     
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NAV Nesset – stat, finansierer 50% av kontorleders statlige lønn. 

NAV Nesset har ansvar for tjenester knyttet arbeid, velferd og sosial, samt Husbankens bostøtteordning og 
lån/tilskudd. I tillegg kommer Kvalifiseringsprogrammet og tildelingsansvar for kommunale boliger. 

Tjenestene i NAV er underlagt ulike lovverk der lov om sosiale tjenester, NAV-loven, Lov om arbeid og 
velferd, Husbankens lovverk, integreringsloven og introduksjonsloven er de viktigste. Fra 01.01.2017 ble det 
innført aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere under 30 år.  

NAV Nesset har ansvar for Ruspolitisk handlingsplan og rullering av denne. 

NAV Nesset har utarbeidet egen virksomhetsplan der vi setter fokus på nærversarbeid i enheten, kvalitetsarbeid 
gjennombruk av gjeldene rutiner, prosedyrer og saksbehandlings-verktøy i NAV.  

NAV Nesset jobber for å gi mennesker nye muligheter. 

 
Økonomi Regnskap Budsjett   Økonomiplan   
(10) NAV-Nesset                                           (1000 kr) 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Budsjettvedtak 2017, K-sak 137/16, 15.12.2016     2 407 2 407 2 407 2 407 
lønnsoppgjør 2017, fordelt enhetene     48 48 48 48 
L.oppgj 2017, antatt overheng 2018, fordelt enh. 1,8 %     52 52 52 52 
Prisvekst     42 42 42 42 
Oppgaveendring (flytta flyktningetjenesten til rådm)     386 386 386 386 
Ny ramme NAV-Nesset 1 807 2 407 2 935 2 935 2 935 2 935 

 
Når det gjelder sosiale tjenester i NAV så har vi ikke noen grunn til å tro at 2018 blir så mye annerledes enn 
2017. Arbeidsledigheten synker, men vi ligger i Nesset over lands- og fylkesgjennomsnittet. 
 
Flyktningtjensten organiseres under rådmannen fra 1.1.2018.  
 
 
 
 

Reserver 
 
Økonomi Budsjett   Økonomiplan   
  (11) Reserver                                                   (1000 kr) 2017 2018 2019 2020 2021 
Årslønnsvekst 3% fra 2017-18, ikke fordelt enhetene (1,2 %)  3078 2 127 2 127 2 127 2 127 

 
Av beregnet årslønnsvekst på 3 pst fra 2017 til 2018 er 1,8 pst fordelt til enhetene. Resten blir fordelt når 
lønnsoppgjøret er ferdig i 2018. 
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7.    INVESTERINGER 

Startlån (lån til utlån fra Husbanken) 

Startlån fra kommunene kan være løsningen for de som har problemer med å etablere seg på boligmarkedet. 
Startlån kan bidra til at husstander med boligetableringsproblemer får mulighet til å etablere seg og bli boende i 
nøkterne og gode boliger. Personer som ikke får lån fra private banker eller som mangler egenkapital, som for 
eksempel unge i etableringsfasen, barnefamilier, enslige forsørgere, funksjonshemmede, flyktninger, personer 
med oppholdstillatelse på humanitært grunnlag kan da søke om startlån.  Boligen det gis lån til skal være 
nøktern, egnet og rimelig i forhold til antall beboere og lokalt prisnivå. 

Det budsjetteres med kr 1 mill hvert år til videre utlån i økonomiplanperioden.   

Egenkapitalinnskudd Kommunal landspensjonskasse (KLP) 
KLP har behov for egenkapitalinnskudd.  Dette for å opprettholde evne til å møte framtidig vekst og generere 
avkastning.  Egenkapitalinnskuddet utgjorde kr 0,929 mill. for 2017. Budsjettert egenkapitalinnskudd økes til 
kr 1 mill. og videreføres i hele økonomiplanperioden.  Egenkapitalinnskuddet kan ikke finansieres med 
lånemidler.  Derfor forslår rådmannen finansiering med frie midler, dvs. momskompensasjon og ubundet 
investeringsfond 
 

Investering i anleggsmidler for 2018 – 2021, prioritert 
Nye investeringer vil alltid medføre driftskonsekvenser i form av økte rente- og avdragsutgifter og investering i 
nye bygninger vil i tillegg medføre økte FDV utgifter (forvaltnings-, drifts- og vedlikeholdsutgifter).  Når det 
gjelder investeringer i økt kapasitet, for eksempel utvidelse av antall sjukeheimsplasser, må også økte utgifter 
for nye sjukeheimsbrukere måtte medregnes som en driftskonsekvens av nyinvesteringen.  
 
Økte driftskostnader som følge av nye investeringer fører til at det eksisterende driftsnivået må reduseres, hvis 
ikke inntektsnivået kan økes.  Dette medfører at det er særdeles viktig å vurdere nødvendigheten av hver ny 
investering før den vedtas.  
 
IKT-investeringer – prosjekt 600234  
Det er behov for årlige bevilgninger til IKT-investeringer. Nesset kommune er med både i IKT Orkide og ROR 
IKT. Det er viktig å være med i felles investeringer for framtidig elektronisk utvikling på området, samt 
innkjøp av nødvendig utstyr. 
Det er lagt inn årlig bevilgning på kr 500 000 til formålet i perioden.  
 
Asfaltering/rehabilitering kommunale veger/plasser – prosjekt 600286 
Svenslivegen vil bli asfaltert i 2018 og dette koordineres i forbindelse med legging av ny hovedvannledning. 
Det er ventet at det vil bli ekstra kostnader med reparasjon av vegbane før asfaltering, samt eventuelt 
omlegging av vegen og kryss ved bolighuset på GID 45/5. På en typisk kommunal veg vil det koste kr 800 til 
1 000 pr meter med ferdig lagt asfalt i 5 cm tykkelse. I tillegg til dette kommer eventuelt reparasjoner og andre 
grunnarbeider, noe som kan være veldig forskjellig fra veg til veg. Levetiden på vegen er ca. 40 år. Budsjett 
2018: kr 2 000 000  
 
Vaktmestertjenesten – nyttekjøretøy (ny) 
For 3 år siden gikk kommunen til anskaffelse av 2 nyttekjøretøy til vaktmestertjenesten. Ett har base i ytre del 
av kommunen og ett i indre. Alle vaktmesterne har flere enn 2 formålsbygg som de ukentlig skal følge opp slik 
at de må være mobile. Nyttekjøretøyene har gjort arbeidsdagen til vaktmesterne lettere og mer effektiv fordi de 
har innredde biler med det verktøyet og utstyret de trenger. Det er en sikrere løsning enn da de kjørte 
privatbiler som ikke var egnet for frakt av utstyr og de er mer selvstendig i arbeidet de skal utføre da de selv 
har oversikt over sitt verktøy. Vaktmestertjenesten kan sammenliknes med håndverkeryrket når det kommer til 
behov for eget nyttekjøretøy. Kjøretøyet fungerer omtrent som et kontor gjør for en konsulent. Kommunen har 
4 vaktmestre og 2 kjøretøy. Det er nå behov for å øke antall nyttekjøretøy for å imøtekomme alle oppgavene. 
Prosjektkostnad kr 200 000, med bevilgning i 2019. 
 
NOS – ombygging til demensavdeling, inventar (ny) 
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Neset kommunestyre vedtok i K-sak 10/17 ombygging og renovering av korttids- og demensavdeling ved 
NOS, til en demensavdeling med 16 plasser og et dagsenter med inntil 10 plasser. Prosjektet er forankret i 
kommunens Helse- og omsorgsplan. Prosjektet hadde oppstart våren 2017, og vil løpe frem til høsten 2018. 
Prosjektet vil ha behov for innkjøp av nytt inventar til avdelingene. 
Totalramme kr 3 150 000, bevilges for 2018. 
 
Person-/varebil, aktivitetstjenesten (ny) 
Aktivitetstjenesten har en 1997 modell person-/varebil som blir brukt til transport av brukere, ansatt og utstyr. 
Bilen er 10 år og det behov for å utskifting. 
Budsjett 2018: kr 170 000. 
 
Håndholdt enhet heimetjenesten (Gerica) (ny) 
Dette gjelder tekniske hjelpemidler (håndholdte enheter/nettbrett) som heimetjenesten skal ha med seg ved 
besøk/tjenester i brukernes heim. Når det gjelder denne investeringen samarbeider vi med Molde kommune. 
Kostnad kr 200 000 i 2020. 
 
Sikring av kvikkleireområde I Eidsvåg – prosjekt 600284  
Prosjektet gjelder sikring av kvikkleireområder langs Eidsvågelva. Ti områder langs Eidsvågelva ble utbedret 
for å sikre fare for leirskred. Prosjektet startet i august 2016 og ferdigstilt i oktober 2016. Det ble holdt 
garantibefaring i juni 2017. Under denne befaringen ble det avdekket behov for bygging av en forstøtningsmur 
mot elva, samt utbedring av 3 mindre områder. Dette blir ikke dekket av garantien. Prosjektet avsluttes i 2018. 
Antas brukt totalt per 31.12.2017: kr 6 264 000 
Budsjett 2018: kr 435 000 
Totalramme: kr 6 699 000 (økt med kr 230 000) 
 
Garasje til miljøbil og vedproduksjonslokale – prosjekt 600341 
Kommunens minibuss som benyttes til transport av brukere og pasienter, står ute i all slags vær. For å kunne 
ivareta denne best mulig burde den ha stått under tak. Lagerhall/telt benyttet til vedproduksjon ble ødelagt av 
stormen våren 2016. Det har ført til at mye av Aktivitetssenteret sitt utstyr står ute usikret. Av den grunn er det 
behov for en garasje som kan sikre utstyr og opprettholde aktivisering av brukerne. Prosjektet er i 
planleggingsfasen. Skisser er utarbeidet. Det skal gjennomføres en tilbudskonkurranse etter loven om offentlig 
anskaffelser del I, med direkte henvendelse til aktuelle tilbydere. Gjennomføring av byggingen i 2018. 
Antas brukt totalt per 31.12.2017: kr 200 000 
Budsjett 2018: kr 800 000 
Totalramme: kr 1 000 000 (uendret) 
 
Brannstasjon Eresfjord, etablering av ny stasjon – prosjekt 600343 
Prosjektet med etablering av ny brannstasjon i Eresfjord er i planleggingsfasen/beskrivelsesfasen. Nesset Kraft 
sin eiendom «Moa» i Eresfjord er kjøpt av Nesset kommune. Det tas sikte på utlysning av åpen 
anbudskonkurranse i 2017, og gjennomføring av prosjektet i 2018. 
Antas brukt totalt per 31.12.2017: kr 400 000 
Budsjett 2018: kr 3 100 000 
Totalramme: kr 3 500 000 (uendret) 
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Nybygg bofellesskap for funksjonshemma, 4 leiligheter Holtan – prosjekt 600344 
Nesset kommunestyre vedtok i K-sak 20/17 oppstart av detaljprosjekt for nybygg for bofellesskap tilrettelagt 
for heldøgns tilsyn og pleie. Bygget skal inneholde 4 leiligheter og være beregnet for personer med 
utviklingshemming og andre med nedsatt funksjonsevne. Detaljprosjektet gjennomføres i 2017. Gjennomføring 
av hovedprosjekt i 2018. Husbanken gir maksimalt tilskudd på kr 1 415 000 pr omsorgsbolig. Totalt vil dette 
kunne utgjøre kr 5 660 000 i tilskudd. 
Antas brukt totalt per 31.12.2017: kr 200 000 
Budsjett 2018: kr 13 800 000 
Totalramme: kr 14 000 000 
 
NOS, ombygging demensavdeling, gjennomføring – prosjekt 600330  
Nesset kommunestyre vedtok i K-sak 10/17 ombygging og renovering av eksisterende korttids- og 
demensavdeling ved NOS. Ombyggingen fører til at vi får en demensavdeling med 16 plasser og et dagsenter 
med inntil 10 plasser. Prosjektet er i tillegg forankret i kommunens Helse- og omsorgsplan. Prosjektet hadde 
oppstart våren 2017, og vil løpe frem til høsten 2018. Husbanken har gitt tilsagn om et investeringstilskudd på 
inntil kr 33 890 000 for hele prosjektet, inkludert uteområder og inventar.   
Antas brukt totalt per 31.12.2017: kr 25 000 000 
Budsjett 2018: kr 40 700 000 
Totalramme: kr 65 700 000. 
 
NOS, ombygging demensavdeling, uteområder (ny)  
Viser til prosjekt 600330. I tillegg til ombygging og rehabilitering av korttids- og demensavdelingen ved NOS, 
skal prosjektet også omfatte ombygging og etablering av nye uteområder/hager for avdelingene. 
Totalramme kr 1 650 000 bevilges for 2018. 
 
Helsesenter, omsorgsboliger og heimetjeneste – prosjekt 600350 
Nesset kommunestyre vedtok i K-sak 31/15 å bygge 16 omsorgsboliger med fellesfasiliteter, lokaler for 
hjemmetjeneste og hjelpemiddelformidling som nytt bygg på tomt sentralt i Eidsvåg sentrum. I K-sak 11/17 
vedtok Nesset kommunestyre oppstart av detaljprosjekt for nybygg helsesenter, omsorgsboliger og 
hjemmetjeneste. Nybyggets størrelse, utforming og innhold er ikke endelig avklart, og antatt totalramme er 
ytterste konsekvens. De maksimale tilskuddssatsene hos Husbanken er for en omsorgsbolig kr 1 415 000, totalt 
for 16 omsorgsboliger utgjør dette kr 22 640 000.  
Budsjett 2018: kr 2 000 000 (forutsetter kommunestyrets godkjenning til detaljprosjektet) 
Totalramme kr 123 000 000  
 
EIBUS ungdomstrinnet, avfallsbod/utstyrsbod (ny) 
Det er mangel på lagerplass for avfallskonteinere ved Ungdomstrinnet, EIBUS. Avfallskontainerne står i dag 
usikret i det fri og er utsatt for vær og hærverk.  
Det er kjøpt inn utstyr for drift og vedlikehold av kunstgrasbanen. Det er behov for forsvarlig oppbevaring av 
dette utstyret nært selve anlegget. På denne måten kan man hindre hærverk på utstyret, samt unødig slitasje på 
grunn av vær og vind.  
Bygningen er av den grunn tenkt både til utstyr for kunstgressbanen og avfallskontainerne. Plasseres ved 
kunstgressbanens sørside mot skolebygningen. Prosjektet vil gi noe økte driftskostnader. 
Totalramme kr 1 000 000, med bevilgning i 2018.  
 
Vistdal skole og barnehage, nytt gjerde og drenering (ny)  
Kystlab-Prebio as har anmerket dårlig tilstand på gjerdet ved Vistdal skole og barnehage. Gjerdet er av eldre 
type, oppført av trepåler og stålnetting uten overliggende vinkelstål og bunntråd. Barnehagevirksomheten har 
flere ganger de senere par årene varslet om problemer med gjerdet så det er derfor viktig at gjerdet blir skiftet 
ut, før det får ytterliggere funksjonssvikt. Nytt gjerde vil være av typen barnehagegjerde som er av metall, 
vedlikeholdsfritt, klatresikkert og avstivet i topp og bunn. Vistdal skole og barnehage har de senere årene slitt 
med stor opphopning av overflatevann ved nedbørsfall. Dreneringen ser ut til å være defekt på både øst- og 
vestsiden av den 1-etasjes delen av skolen og det danner seg store dammer som er dypere enn de tillat inntil 10 
centimeterne.  Dette utgjør en fare for små barn. Anslagsvis kostnad for nytt gjerde kr 350 000 og for 
rehabilitering av drenering kr 250 000. 
Prosjektkostnad kr 600 000 med gjennomføring i 2020. 
 
Boliger for vanskeligstilte (rus/psykiatri) (ny)  
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Det følger av Lov om sosial tjenester i arbeids- og velfersforvaltningen (Sosialtjenesteloven)  § 15 at 
kommunen skal medvirke til å skaffe boliger til vanskeligstilte personer som ikke selv kan ivareta sine 
interesser på boligmarkedet.  Det enkleste for kommunene blir derfor å eie en del boliger eller boenheter selv. 
Noen av disse personene forblir vanskeligstilte gjennom store deler av sitt liv og har ofte et særskilte behov for 
tilpasning av bosituasjonen. Nesset kommune har i dag 10 boliger for vanskeligstilte der 8 av disse er i 
borettslag og de 2 siste i to-mannsbolig. NAV og avdelingen for kommunale bygg og eiendom har nå i lengre 
tid sett behovet for å ha boliger som er frittstående for å imøtekomme beboere som har utfordringer med sosiale 
relasjoner. Det er behov for å gå til anskaffelse av boliger beregnet for hard bruk som har frittstående 
beliggenhet. Det har vært møte med Molde eiendom for å søke kunnskap og erfaring fra deres prosjekter i 
sammenliknbare saker. Det er altså pr dato behov for etablering av 2 stk frittstående boliger på egen tomt. 
Tilskudd fra Husbanken for bolig til vanskeligstilte er inntil 40% av godkjente prosjektkostnader, noe som blir  
kr 1 240 000 for dette prosjektet. 
Prosjektkostnad kr 3 100 000 og gjennomføring i 2021.        
 
Kommunehuset, rehabilitering, forprosjekt framtidig bruk (ny)  
Hammerø & Storvik Prosjekt AS har foretatt en tilstandsvurdering av kommunehuset. Rapporten er datert 
28.09.2017 og viser at kommunehusets vestfløy har et betydelig vedlikeholdsbehov. Taket har i flere år vært 
lekk, og det har vist seg å være utfordrende å finne årsaken til lekkasjen. Flere av vinduene har fuktskader og er 
punkterte, noe som gir økt oppvarmingsbehov. Kledningen av asbest gror og er misfarget. På grunn av fare for 
spredning av helseskadelig asbestfiber er det ikke tilrådelig å utføre spyling av fasadene. Fasadene trekker også 
vann. Heisen og ventilasjonsanlegget har de siste årene hatt flere driftsstanser og har vært kostnadskrevende å 
holde i drift.  
 
Det er ført avvik i Nesset kommunes kvalitetssystem Losen, som gjelder inneklimaet ved kommunehuset. Det 
har kommet meldinger om at ansatte føler seg syke av inneklimaet. I intensjonsavtalen for 
kommunesammenslåingen med Molde og Midsund er det nedfestet at det også etter kommunesammenslåingen 
skal være arbeidsplasser ved kommunehuset i Nesset.   
 
Kostnadene med renovering av kommunehuset er av Hammerø & Storvik AS kalkulert til  
Kr 24 000 000 eks mv.  
 
Rådmannen mener det er viktig å komme i gang med planlegging av arbeidet med renovering av 
kommunehuset.  
Rådmannen foreslår at det settes av midler til et forprosjekt i 2018 på kr 300 000.  
 
Renseanlegg Eidsvåg vannverk – prosjekt 600296 
Prosjektet gjelder nytt renseanlegg ved Eidsvåg vannverk. Prosjektet omfatter grunnarbeider for byggegrop, 
betongarbeid for 980 m3 høydebasseng, bygningsmessig ombygging av eksisterende anlegg og maskinteknisk 
rensing. Grunnarbeider for byggegrop var ferdig i november 2016, og tilbakefylling rundt bassenget var ferdig 
august 2017. Betongarbeid for 980 m3 høydebasseng begynte i november 2016 med ferdigstillelse september 
2017. Bassenget ble satt i drift ca 1. august. Utvendig kledning av bassenget utføres høsten 2017. 
Ombyggingskontrakten ble tildelt Nesset Bygg AS, og maskinprosess kontrakten ble tildelt Enwa PIM AS etter 
vurdering av tilbudene. Ombygging hadde oppstart august 2017, og byggetid beregnes til 8 måneder. Prøvedrift 
og igangsetting av renseanlegget er beregnet til jan. - mars 2018. Prosjektet ferdigstilles 2018.  
Antas brukt totalt pr 31.12.2017 kr 16 350 000. 
Budsjett 2018:  kr 6 000 000 
Totalramme:    kr 22 350 000 
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Hovedavløp Eidsvåg, renovering sjøledning – prosjekt 600291 
Prosjektet gjelder utskiftning av hoved avløpsledning/sjøledning for Eidsvåg. Avløpsledningen er gammel og 
av PVC som er blitt skjør. Det har blitt utført midlertidig reparasjoner av avløpsledningen ved å plassere 
sementsekker over hull på avløpsledningen. Priser på ny avløpsledning er hentet inn fra entreprenører, og 
prosjektet er ferdig planlagt og kostnadsberegnet i 2016. Under dette arbeidet fremkom det ekstra utbedringer 
som må gjøres samtidig, og det er derfor behov for ekstra midler. Siste samlekum ved Sjøgarden må også 
skiftes, og det må legges rørledning fra samlekum og frem til synlig rørledning/opprinnelig tenkt startpunkt for 
utskiftning av hovedavløpsledning. Konkurransegrunnlaget er ferdig, og prosjektet klart til å utlyses på Doffin.  
Antas brukt totalt per 31.12.2017: kr 176 000 
Budsjett 2018: kr 2 000 000 
Totalramme: kr 2 176 000 (økt med kr 38 000) 
 
Rehabilitering ledningsnett vann inkl. vannkummer – prosjekt 600217  

Prosjektet omfatter rehabilitering av gammelt vannledningsnett og vannkummer, samt erstatte asbestledninger 
(tidligere prosjektene 600263 og 600292). Det er totalt 88 720 meter ovedledningsnett, som er fordelt: 

 
18 018 meter 110 PVC 
  8 320 meter 150 PVC 
12 093 meter 160 PVC 
  2 693 meter 200 PVC 
  5 385 meter 225 PVC 
  2 235 meter 250 PVC 
     724 meter 300 PVC 
  2 716 meter 400 PVC 
 7 017 meter asbest ledninger 
Resterende ledningsnett i PVC og PE i < 110 mm 

 
For å erstatte asbestledninger koster det ca. 1300 kr pr meter.  
 
I kommunen er det 852 vannkummer. Mange av disse er mer enn 50 år. I 2018 er det planlagt å skifte ut 5 
kummer, noe som vil koste ca. kr 300 000. 
Dette blir planlagt, forberedt og utført av eget mannskap fortløpende. Belastes sjølkostområdet for vann og 
finansieres av vanngebyret som innbyggerne betaler. 
Det er lagt inn årlig bevilgning på kr 1 100 000 til formålet i perioden.  
 
Rehabilitering ledningsnett, avløp – prosjekt 600218 
Prosjektet omfatter rehabilitering av gammelt og utdatert rørledning for avløp. Det er gamle jernrør og 
betongrør som må skiftes på grunn av alder og at det er lekkasje. De koster ca. 1200 kr pr meter å skifte ut 
gamle avløpsrør. Det er i hovedsak i Eidsvåg området det er behov for utskifting av avløpsrør. Det blir ofte 
skiftet ut avløpsrør i forbindelse med at det skiftes ut gamle vannrør (vann og avløp ligger ofte i samme grøft), 
dette for å få ned prisen på grøftekostnader. Årlig ramme for rehabilitering av avløpsnettet settes til kr 300 000 
i hele økonomiplanperioden.  
 
Overføringsledning Meisal vannverkt (ny) 
Prosjektet gjelder overføringsledning til Meisal eller forlengelse av hovedledning på Meisal med ca. 800 meter 
for å knytte på 12 abonnenter. Forprosjektet skal utrede trase og eventuelt behov for større bassengkapasitet. 
Prosjektet vil inneholde detaljbeskrivelse som kan brukes som anbudsdokument til konkurranse på Doffin. 
Gjennomføringen av prosjektet forutsettes utført i 2018.  
Budsjett 2018: kr 6 000 000 
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Investering i anleggsmidler - ikke prioritert 
Det er flere behov for investeringer som rådmannen har prioritert bort i denne perioden på grunn av den 
økonomiske situasjonen. 
 

Følgende behov for investeringer er kjent – Formål: 
Anslag 
kostnad 
mill kr 

Behandling 

Eidsvåg barnehage, rehabilitering skolekjøkken og aula 1,50 Behov 
EIBUS, barnetrinn, uteområde trinn 3 0,50 Tidligere øk.plan 
Holtan, rehabilitering bad og ventilasjon 2,30 K 58/16, 23.6.16 
Traktor på teknisk driftsavdeling 0,68 K 103/16, 20.10.16 
EIBUS – renovering dusjanlegg  Behov 
EIBUS – renovering ventilasjonsanlegg svømmehall  Behov 
EIBUS – renovering inngangsparti  Behov 
NOS sjukeheim, rehabilitering av fasader 6,00 Behov 
EIBUS ungdomstrinnet – rehabilitering gymnastikkfløy  Behov 
NOS sjukeheim – rehabilitering av pasientrom og bad 5,50 Behov 
INBUS, Eresfjord skole, rehabilitering gymnastikkgulv 0,60 Behov 
Rehabilitering kommunehus, framtidig bruk (lagt inn forprosj.2018) 24,0 Behov 
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8.    KOMMUNALE GEBYR  
 
Nesset kommune beregner kommunale gebyrer i tråd med retningslinjer for beregning av selvkost for 
kommunale betalingstjenester (H-3/14, Kommunal- og moderniseringsdep., februar 2014). Selvkost innebærer 
at kommunens kostnader med å frembringe tjenestene skal dekkes av gebyrene som brukerne av tjenestene 
betaler. Kommunen har ikke anledning til å tjene penger på tjenestene. En annen sentral begrensning i 
kommunens handlingsrom er at overskudd fra det enkelte år skal tilbakeføres til abonnentene eller brukerne i 
form av lavere gebyrer innen de neste fem årene. Dette betyr at hvis kommunen har avsatte overskudd som er 
eldre enn fire år, må overskuddet brukes til å redusere gebyrene i det kommende budsjettåret. Eksempelvis må 
et overskudd som stammer fra 2013 i sin helhet være disponert innen 2018.  
 
Det er en rekke faktorer som Nesset kommune ikke rår over i forhold til hva selvkostresultatet for det enkelte 
år vil bli. De viktigste faktorene er budsjettårets forventede kalkylerente (5-årig SWAP-rente + ½ 
prosentpoeng), gjennomføringsevne på planlagte prosjekter (kapasitetsbegrensninger internt og ekstern), samt 
(uventede) inntekter fra nye abonnenter eller brukere. I sum fører dette til at det er utfordrende å treffe med 
budsjettet. 
 
Kalkylerenten for 2018 anslås å være 2 prosent. Lønnsveksten fra 2017 til 2018 er satt til 3 prosent mens 
generell prisvekst er satt til 2,5 prosent. Budsjettet er utarbeidet den 18. oktober 2017. Tallene for 2016 er 
etterkalkyle, tallene for 2017 er prognostiserte verdier og ikke tall fra budsjettet. Tallene for 2018 til 2021 er 
budsjett/økonomiplan. Ved behov for ytterligere grunnlagstall og beregningsmetoder henvises det til 
kommunens selvkostmodell Momentum Selvkost Kommune. 
 
Fra 2017 til 2018 foreslås en samlet gebyrøkning på rundt 9 % for å dekke kommunens kostnader på områdene. 
Gebyret for avløp øker med 34 %, mens gebyret for tilsyn og feiing reduseres med 74 %. I perioden 2016 til 
2021 øker samlet gebyr med kr 2 781, fra   kr 14 514 i 2016 til kr 17 295 i 2021. Dette tilsvarer en 
gjennomsnittlig årlig gebyrøkning på 3,8 %. I stolpediagrammet under er gebyret for vann og avløp basert på 
et årlig målt forbruk på 180 kubikkmeter vann. Gebyrsatsene er inkl. mva. 
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Dette forslaget til gebyrsatser for 2018 er utarbeidet i samarbeid med Momentum Selvkost AS. Nesset kommune benytter 
selvkostmodellen Momentum Selvkost Kommune til for- og etterkalkulasjon av kommunale gebyrer. Modellen benyttes for tiden av flere 
enn 250 norske kommuner. Momentum Selvkost AS har mer enn 10 års erfaring med selvkostproblematikk og bred erfaring rundt alle 
problemstillinger knyttet til selvkost. 
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Vann 2016 – 2021 
I Nesset kommune er vanngebyret todelt, bestående av et fast abonnementsgebyr og et variabelt forbruksgebyr. 
Fastgebyret utgjør 50 % av de totale gebyrinntektene. Fra 2017 til 2018 foreslås vanngebyret økt med 7 % fra 
kr 6 200 til kr 6 616. i perioden 2016 til 2021 vil årsgebyret totalt øke med kr 1 521, hvorav kr 416  er 
endringen fra 2017 til 2018. Budsjettet legger opp til en gjennomsnittlig årlig gebyrøkning på 4 % i årene 2016 
til 2021. Samlet gebyrøkning i perioden er fra 6 200 i 2016 til kr 7 721 i 2021. I tabellen under er vanngebyret 
basert på et årlig målt forbruk på 180 kubikkmeter vann. Gebyrsatsene er inkl. mva.  
 

Vanngebyrsatser 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Abonnementsgebyr (kr/abonnent) kr 3 734 kr 3 734 kr 4 001 kr 4 183 kr 4 409 kr 4 670 
Årlig endring  0 % 7 % 5 % 5 % 6 % 

Forbruksgebyr (kr/m3) kr 13,70 kr 13,70 kr 14,53 kr 15,18 kr 16,00 kr 16,95 
Årlig endring  0 % 6 % 4 % 5 % 6 % 

Årsgebyr inklusiv mva. kr 6 200 kr 6 200 kr 6 616 kr 6 914 kr 7 289 kr 7 721 
Årlig endring  0 % 7 % 5 % 5 % 6 % 

 
Driftsutgifter Vann 
Fra 2017 til 2018 forventes driftsutgiftene å øke med rundt 20 % fra 3,5 millioner kr til 4,2 millioner kr. I 
perioden 2016 til 2021 øker driftsutgiftene med 0,3 millioner kr, fra 4,2 millioner kr i 2016 til 4,5 
millioner kr i 2021. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på  2 %. Lønnsutgiftene utgjør rundt 
55 % av de totale driftsutgiftene. Det er lagt inn økning på 70 % stilling for å ivareta alle 
arbeidsoppgaver på området. I tillegg er det lagt inn ekstra pga. renseanlegget Solbjøra. 
 
Kapitalkostnader Vann 
Fra 2017 til 2018 forventes kapitalkostnadene å øke med rundt 43 % fra 2,1 millioner kr til 3,0 millioner kr. I 
perioden 2016 til 2021    øker kapitalkostnadene med 1,8 millioner kr, fra 1,7 millioner kr i 2016 til 3,5 
millioner kr i 2021. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 16 %. Avskrivningskostnadene utgjør 
ca. 66 % av de totale kapitalkostnadene. 
 
Indirekte kostnader Vann 
Fra 2017 til 2018 forventes de indirekte kostnadene å øke med rundt 1 % fra 0,35 millioner kr til 0,35 millioner 
kr. I perioden 2016 til 2021 øker indirekte kostnader med 0,03 millioner kr, fra 0,34 millioner kr i 2016 til 0,37 
millioner kr i 2021. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 2 %. De indirekte driftsutgiftene utgjør 
ca. 84 % av de totale indirekte kostnadene. 
 
Gebyrinntekter Vann 
Fra 2017 til 2018 forventes gebyrinntektene å øke med rundt 7 % fra 5,7 millioner kr til 6,1 millioner kr. I 
perioden 2016 til 2021 øker gebyrinntektene med 1,6 millioner kr, fra 5,5 millioner kr i 2016 til 7,1 millioner 
kr i 2021. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning   på 5 %. Konto 16400 Kommunale årsgebyrer, 
avgiftspliktig utgjør 99 % av de totale gebyrinntektene. 
 
Øvrige inntekter Vann 
Fra 2017 til 2018 forventes øvrige inntekter å reduseres med rundt 7 % fra 0,94 millioner kr til 0,88 millioner 
kr. I perioden 2016 til 2021 reduseres øvrige inntekter med 0,06 millioner kr, fra 0,93 millioner kr i 2016 til 
0,88 millioner kr i 2021. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig reduksjon på 1 %. 

Selvkostregnskap 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Direkte driftsutgifter 4 185 348 3 468 876 4 169 880 4 285 688 4 404 738 4 527 122 4 652 933 
Direkte kalkulatoriske rentekostnader 552 537 814 488 1 048 903 1 148 053 1 122 153 1 096 052 1 058 761 
Direkte  kalkulatoriske avskrivninger 1 117 884 1 256 004 1 903 759 2 381 259 2 408 759 2 401 359 2 427 696 
Indirekte kostnader (drift og kapital) 337 860 350 873 354 764 358 368 366 700 370 464 369 792 
- Øvrige inntekter -934 631 -938 250 -875 000 -875 000 -875 000 -875 000 -875 000 

Gebyrgrunnlag 5 258 998 4 951 991 6 602 306 7 298 369 7 427 350 7 519 997 7 634 182 
Gebyrinntekter 5 451 743 5 685 702 6 090 635 6 359 850 6 697 804 7 088 927 7 669 197 

Selvkostresultat 192 745 733 711 -511 671 -938 519 -729 546 -431 070 35 015 
Selvkost dekningsgrad i % 104 % 115 % 92 % 87 % 90 % 94 % 100 % 

Selvkostfond/fremførbart underskudd 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Inngående balanse 01.01 1 487 368 1 706 784 2 481 967 2 014 819 1 107 212 392 515 -35 015 

+/- Selvkostresultat 192 745 733 711 -511 671 -938 518 -729 546 -431 070 35 015 
+/- Kalkulatorisk rente fond/underskudd 26 670 41 473 44 523 30 911 14 849 3 540 -350 

Utgående balanse 31.12 1 706 784 2 481 967 2 014 819 1 107 212 392 515 -35 015 -350 
Selvkostgrad i % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

Avløp 2016 – 2021 
I Nesset kommune er avløpgebyret todelt, bestående av et fast abonnementsgebyr og et variabelt 
forbruksgebyr. Fastgebyret utgjør   44 % av de totale gebyrinntektene. Fra 2017 til 2018 foreslås det at 
avløpgebyret øker med 34 % fra kr 3 314,- til kr 4 449,-. I     perioden 2016 til 2021 vil årsgebyret totalt øke 
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med kr 2 328,-, hvorav kr 1 135,- er endringen fra 2017 til 2018. Budsjettet legger opp    til en gjennomsnittlig 
årlig gebyrøkning på 12 % i årene 2016 til 2021. Samlet gebyrøkning i perioden er fra kr 3 114,- i 2016 til kr 5   
441,- i 2021. I tabellen under er avløpgebyret basert på et årlig målt forbruk på 180 kubikkmeter vann.  
Gebyrsatsene er inkl. mva 
 

Avløpgebyrsatser 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Abonnementsgebyr (kr/abonnent) kr 1 626 kr 1 741 kr 2 331 kr 2 041 kr 2 518 kr 2 851 
Årlig endring  7 % 34 % -12 % 23 % 13 % 

Forbruksgebyr (kr/m3) kr 8,26 kr 8,74 kr 11,76 kr 22,34 kr 27,55 kr 14,39 
Årlig endring  6 % 35 % 90 % 23 % -48 % 

Årsgebyr inklusiv mva. kr 3 114 kr 3 314 kr 4 449 kr 6 062 kr 7 477 kr 5 441 
Årlig endring  6 % 34 % 36 % 23 % -27 % 

 
Driftsutgifter Avløp 
Fra 2017 til 2018 forventes driftsutgiftene å øke med rundt 13 % fra 1,7 millioner kr til 1,9 millioner kr. I 
perioden 2016 til 2021 øker driftsutgiftene med 0,2 millioner kr, fra 1,8 millioner kr i 2016 til 2,1 millioner kr i 
2021. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på     2 %. Lønnsutgiftene utgjør rundt 57 % av de totale 
driftsutgiftene. Det er lagt inn økning på 30 % stilling for å ivareta alle arbeidsoppgaver på området. 
 

 
Kapitalkostnader Avløp 
Fra 2017 til 2018 forventes kapitalkostnadene å øke med rundt 6 % fra 0,46 millioner kr til 0,49 millioner kr. I 
perioden 2016 til 2021 øker kapitalkostnadene med 0,13 millioner kr, fra 0,44 millioner kr i 2016 til 0,57 
millioner kr i 2021. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 5 %. Avskrivningskostnadene utgjør ca. 
66 % av de totale kapitalkostnadene. 
 
Indirekte kostnader Avløp 
Fra 2017 til 2018 forventes de indirekte kostnadene å øke med rundt 1 % fra 0,13 millioner kr til 0,13 millioner 
kr. I perioden 2016 til 2021 øker indirekte kostnader med 0,01 millioner kr, fra 0,12 millioner kr i 2016 til 0,13 
millioner kr i 2021. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 2 %. De indirekte driftsutgiftene utgjør 
ca. 81 % av de totale indirekte kostnadene. 
 
Gebyrinntekter Avløp 
Fra 2017 til 2018 forventes gebyrinntektene å øke med rundt 35 % fra 2,0 millioner kr til 2,8 millioner kr. I 
perioden 2016 til 2021 øker gebyrinntektene med 1,4 millioner kr, fra 2,0 millioner kr i 2016 til 3,4 millioner 
kr i 2021. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning   på 11 %. Konto 16400 Kommunale årsgebyrer, 
avgiftspliktig utgjør 99 % av de totale gebyrinntektene. 
 
Øvrige inntekter Avløp 
Fra 2017 til 2018 forventes øvrige inntekter å reduseres med rundt 100 % fra 5,7 tusen kr til 0,0 tusen kr. I 
perioden 2016 til 2021 reduseres øvrige inntekter med 259,3 tusen kr, fra 259,3 tusen kr i 2016 til 0,0 tusen kr i 
2021. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig reduksjon på 100 %. 
 

Selvkostregnskap 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Direkte driftsutgifter 1 837 488 1 683 205 1 903 784 1 956 883 2 011 474 2 067 600 2 125 304 
Direkte kalkulatoriske rentekostnader 134 732 159 609 179 532 198 565 197 189 195 750 191 500 
Direkte  kalkulatoriske avskrivninger 306 137 299 950 308 129 365 040 372 540 371 392 353 602 
Indirekte kostnader (drift og kapital) 122 362 127 170 128 468 129 641 132 508 133 765 133 456 
- Øvrige inntekter -259 282 -5 713 0 0 0 0 0 

Gebyrgrunnlag 2 141 437 2 264 220 2 519 914 2 650 128 2 713 711 2 768 506 2 803 862 
Gebyrinntekter 1 980 064 2 048 589 2 764 475 2 422 793 2 983 065 3 375 999 2 859 050 

Selvkostresultat -161 373 -215 631 244 560 -227 336 269 354 607 493 55 188 
Selvkost dekningsgrad i % 92 % 90 % 110 % 91 % 110 % 122 % 102 % 

Selvkostfond/fremførbart underskudd 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Inngående balanse 01.01 -493 532 -664 575 -895 654 -666 560 -909 500 -655 643 -55 188 

+/- Selvkostresultat -161 373 -215 631 244 561 -227 335 269 353 607 493 55 188 
+/- Kalkulatorisk rente fond/underskudd -9 670 -15 448 -15 467 -15 605 -15 496 -7 038 -552 

Utgående balanse 31.12 -664 575 -895 654 -666 560 -909 500 -655 643 -55 188 -552 
Selvkostgrad i % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

 

Renovasjon 2016 – 2021 
Fra 2017 til 2018 foreslås det at gebyret for renovasjon holdes stabilt på kr 3 129,-. I perioden 2016 til 2021 vil 
årsgebyret totalt  reduseres med kr 669,-, hvorav kr 0,- er endringen fra 2017 til 2018. Budsjettet legger opp til 
en gjennomsnittlig årlig gebyrreduksjon     på 4 % i årene 2016 til 2021. Samlet gebyrreduksjon i perioden er 
fra kr 3 911,- i 2016 til kr 3 243,- i 2021.  Gebyrsatsene er inkl. mva 
 

Renovasjon - gebyrsatser 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
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Normalgebyr kr 3 911 kr 3 129 kr 3 129 kr 3 120 kr 3 160 kr 3 243 
Årlig endring  -20 % 0 % 0 % 1 % 3 % 

 
 
Driftsutgifter Renovasjon 
Fra 2017 til 2018 forventes driftsutgiftene å øke med rundt 8 % fra 3,7 millioner kr til 4,0 millioner kr. I 
perioden 2016 til 2021      reduseres driftsutgiftene med 0,1 millioner kr, fra 4,3 millioner kr i 2016 til 4,3 
millioner kr i 2021. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig reduksjon på 0 %. Lønnsutgiftene utgjør rundt 3 % 
av de totale driftsutgiftene. 
 
Kapitalkostnader Renovasjon 
Fra 2017 til 2018 forventes kapitalkostnadene å øke med rundt 85 % fra 0,0 tusen kr til 0,0 tusen kr. I perioden 
2016 til 2021 reduseres kapitalkostnadene med 0,0 tusen kr, fra 0,0 tusen kr i 2016 til 0,0 tusen kr i 2021. Dette 
tilsvarer en gjennomsnittlig årlig reduksjon på 2 %. Avskrivningskostnadene utgjør ca. 95 % av de totale 
kapitalkostnadene. 
 
Indirekte kostnader Renovasjon 
Fra 2017 til 2018 forventes de indirekte kostnadene å øke med rundt 2 % fra 18,2 tusen kr til 18,6 tusen kr. I 
perioden 2016 til 2021 øker indirekte kostnader med 2,0 tusen kr, fra 17,7 tusen kr i 2016 til 19,7 tusen kr i 
2021. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 2 %. De indirekte driftsutgiftene utgjør ca. 90 % av de 
totale indirekte kostnadene. 
 
Gebyrinntekter Renovasjon 
Fra 2017 til 2018 forventes gebyrinntektene å øke med rundt 1 % fra 3,9 millioner kr til 4,0 millioner kr. I 
perioden 2016 til 2021 reduseres gebyrinntektene med 0,8 millioner kr, fra 4,9 millioner kr i 2016 til 4,1 
millioner kr i 2021. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig reduksjon på 3 %. Konto 16400 Kommunale 
årsgebyrer, avgiftspliktig utgjør 100 % av de totale gebyrinntektene. 
 
 

Selvkostregnskap 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Direkte driftsutgifter 4 311 301 3 668 208 3 952 954 4 052 336 4 154 218 4 258 665 4 365 740 
Direkte kalkulatoriske rentekostnader 1 1 1 1 0 0 0 
Direkte  kalkulatoriske avskrivninger 8 8 15 15 15 7 7 
Indirekte kostnader (drift og kapital) 17 716 18 216 18 559 18 865 19 355 19 724 19 974 

Gebyrgrunnlag 4 329 025 3 686 433 3 971 529 4 071 217 4 173 589 4 278 396 4 385 722 
Gebyrinntekter 4 862 781 3 906 686 3 955 440 3 943 989 3 994 648 4 099 324 4 335 055 

Selvkostresultat 533 756 220 253 -16 089 -127 228 -178 941 -179 072 -50 667 
Selvkost dekningsgrad i % 112 % 106 % 100 % 97 % 96 % 96 % 99 % 

 

Selvkostfond/fremførbart underskudd 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Inngående balanse 01.01 -240 724 293 472 521 797 515 983 397 802 225 028 48 667 

+/- Selvkostresultat 533 756 220 253 -16 089 -127 228 -178 941 -179 071 -50 667 
+/- Kalkulatorisk rente fond/underskudd 440 8 072 10 275 9 047 6 167 2 710 467 

Utgående balanse 31.12 293 472 521 797 515 983 397 802 225 028 48 667 -1 533 
Selvkostgrad i % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 
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Slamtømming 2016 – 2021 
 
Fra 2017 til 2018 foreslås det at gebyret for slamtømming øker med 0 % fra kr 683,- til kr 685,-. I 
perioden 2016 til 2021 vil årsgebyret totalt reduseres med kr 70,-, hvorav kr 3,- er endringen fra 2017 til 
2018. Budsjettet legger opp til en gjennomsnittlig årlig   gebyrreduksjon på 1 % i årene 2016 til 2021. 
Samlet gebyrreduksjon i perioden er fra kr 969,- i 2016 til kr 899,- i 2021.  Gebyrsatsene  er inkl. mva. 
 

Slamtømming - gebyrsatser 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Normalgebyr kr 969 kr 683 kr 685 kr 733 kr 846 kr 899 
Årlig endring  -30 % 0 % 7 % 16 % 6 % 

 
 
Driftsutgifter Slamtømming 
Fra 2017 til 2018 forventes driftsutgiftene å reduseres med rundt 17 % fra 1,2 millioner kr til 1,0 millioner kr. I 
perioden 2016 til 2021 reduseres driftsutgiftene med 0,1 millioner kr, fra 1,2 millioner kr i 2016 til 1,1 
millioner kr i 2021. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig reduksjon på 1 %. Lønnsutgiftene utgjør rundt 2 % 
av de totale driftsutgiftene. 
 
Kapitalkostnader Slamtømming 
Fra 2017 til 2018 forventes kapitalkostnadene å øke med rundt 85 % fra 0,0 tusen kr til 0,0 tusen kr. I perioden 
2016 til 2021 reduseres kapitalkostnadene med 0,0 tusen kr, fra 0,0 tusen kr i 2016 til 0,0 tusen kr i 2021. Dette 
tilsvarer en gjennomsnittlig årlig reduksjon på 2 %. Avskrivningskostnadene utgjør ca. 95 % av de totale 
kapitalkostnadene. 
 
Indirekte kostnader Slamtømming 
Fra 2017 til 2018 forventes de indirekte kostnadene å øke med rundt 3 % fra 31,5 tusen kr til 32,4 tusen kr. I 
perioden 2016 til 2021 øker indirekte kostnader med 25,1 tusen kr, fra 10,2 tusen kr i 2016 til 35,3 tusen kr i 
2021. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 28 %. De indirekte driftsutgiftene utgjør ca. 99 % av de 
totale indirekte kostnadene. 
 
Gebyrinntekter Slamtømming 
Fra 2017 til 2018 forventes gebyrinntektene å øke med rundt 2 % fra 0,8 millioner kr til 0,9 millioner kr. I 
perioden 2016 til 2021 reduseres gebyrinntektene med 0,1 millioner kr, fra 1,2 millioner kr i 2016 til 1,1 
millioner kr i 2021. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig reduksjon på 2 %. Konto 16400 Kommunale 
årsgebyrer, avgiftspliktig utgjør de totale gebyrinntektene. 
 
 

Selvkostregnskap 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Direkte driftsutgifter 1 154 579 1 221 208 1 017 425 1 042 959 1 069 135 1 095 968 1 123 475 
Direkte kalkulatoriske rentekostnader 0 0 0 0 0 0 0 
Direkte  kalkulatoriske avskrivninger 1 1 2 2 2 1 1 
Indirekte kostnader (drift og kapital) 10 173 31 461 32 379 33 319 34 309 35 312 36 329 

Gebyrgrunnlag 1 164 753 1 252 670 1 049 806 1 076 280 1 103 446 1 131 281 1 159 805 
Gebyrinntekter 1 218 007 834 503 851 934 909 998 1 051 718 1 116 149 1 223 196 

Selvkostresultat 53 254 -418 167 -197 872 -166 282 -51 728 -15 132 63 391 
Selvkost dekningsgrad i % 105 % 67 % 81 % 85 % 95 % 99 % 105 % 

 

Selvkostfond/fremførbart underskudd 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Inngående balanse 01.01 703 560 769 111 362 144 169 536 4 982 -47 164 -63 391 

+/- Selvkostresultat 53 254 -418 167 -197 872 -166 282 -51 728 -15 132 63 391 
+/- Kalkulatorisk rente fond/underskudd 12 296 11 201 5 264 1 728 -418 -1 095 -634 

Utgående balanse 31.12 769 111 362 144 169 536 4 982 -47 164 -63 391 -634 
Selvkostgrad i % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 
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Tilsyn og feiing 2016 – 2021 
Fra 2017 til 2018 foreslås det at gebyret for tilsyn og feiing reduseres med 74 % fra kr 514,- til kr 135,-. 
I perioden 2016 til 2021 vil årsgebyret totalt reduseres med kr 343,-, hvorav kr -379,- er endringen fra 
2017 til 2018. Budsjettet legger opp til en gjennomsnittlig årlig gebyrreduksjon på 20 % i årene 2016 til 
2021. Samlet gebyrreduksjon i perioden er fra kr 514,- i 2016 til kr 171,- i 2021. 
 

Feiing og tilsyn - gebyrsatser 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Normalgebyr kr 514 kr 514 kr 135 kr 135 kr 139 kr 171 
Årlig endring  0 % -74 % 0 % 3 % 23 % 

 
Driftsutgifter Tilsyn og feiing 
Fra 2017 til 2018 forventes driftsutgiftene å øke med rundt 3 % fra 0,33 millioner kr til 0,34 millioner kr. I 
perioden 2016 til 2021 øker driftsutgiftene med 0,04 millioner kr, fra 0,32 millioner kr i 2016 til 0,36 millioner 
kr i 2021. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig   økning på 2 %. Lønnsutgiftene utgjør rundt 0 % av de 
totale driftsutgiftene. 
 
Kapitalkostnader Tilsyn og feiing 
Fra 2017 til 2018 forventes kapitalkostnadene å øke med rundt 85 % fra 0,0 tusen kr til 0,0 tusen kr. I perioden 
2016 til 2021   reduseres kapitalkostnadene med 34,5 tusen kr, fra 34,5 tusen kr i 2016 til 0,0 tusen kr i 2021. 
Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig reduksjon på 86 %. Avskrivningskostnadene utgjør ca. 90 % av de 
totale kapitalkostnadene. 
 
Indirekte kostnader Tilsyn og feiing 
Fra 2017 til 2018 forventes de indirekte kostnadene å øke med rundt 3 % fra 39,1 tusen kr til 40,3 tusen kr. I 
perioden 2016 til 2021 øker indirekte kostnader med 5,7 tusen kr, fra 38,1 tusen kr i 2016 til 43,9 tusen kr i 
2021. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 3 %. De indirekte driftsutgiftene utgjør ca. 99 % av de 
totale indirekte kostnadene. 
 
Gebyrinntekter Tilsyn og feiing 
Fra 2017 til 2018 forventes gebyrinntektene å reduseres med rundt 53 % fra 0,55 millioner kr til 0,26 millioner 
kr. I perioden 2016 til 2021 reduseres gebyrinntektene med 0,21 millioner kr, fra 0,54 millioner kr i 2016 til 
0,33 millioner kr i 2021. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig reduksjon på 10 %. Konto 16400 Kommunale 
årsgebyrer, avgiftspliktig utgjør de totale gebyrinntektene. 
 
Øvrige inntekter Tilsyn og feiing 
Fra 2017 til 2018 forventes øvrige inntekter å reduseres med rundt 0 % fra 0,0 tusen kr til 0,0 tusen kr. I 
perioden 2016 til 2021 reduseres øvrige inntekter med 3,2 tusen kr, fra 3,2 tusen kr i 2016 til 0,0 tusen kr i 
2021. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig reduksjon på 100 %. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Modellens forslag til årlig gebyrendring fra året før: 
 

Selvkostregnskap 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Direkte driftsutgifter 323 819 330 059 338 310 346 768 355 437 364 323 373 431 
Direkte kalkulatoriske rentekostnader 3 401 0 0 0 0 0 0 
Direkte  kalkulatoriske avskrivninger 31 074 2 4 4 4 2 2 
Indirekte kostnader (drift og kapital) 38 146 39 134 40 257 41 402 42 625 43 851 45 081 
- Øvrige inntekter -3 230 0 0 0 0 0 0 

+/- Andre inntekter og kostnader 0 0 0 0 0 0 0 
Gebyrgrunnlag 393 211 369 195 378 571 388 174 398 066 408 176 418 514 

Gebyrinntekter 540 944 552 654 258 416 256 405 265 505 325 986 376 700 
Selvkostresultat 147 733 183 459 -120 155 -131 769 -132 561 -82 190 -41 814 

Selvkost dekningsgrad i % 138 % 150 % 68 % 66 % 67 % 80 % 90 % 

Selvkostfond/fremførbart underskudd 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Inngående balanse 01.01 145 713 297 143 488 380 376 791 251 240 122 378 41 815 

+/- Selvkostresultat 147 733 183 459 -120 155 -131 769 -132 561 -82 189 -41 814 
+/- Kalkulatorisk rente fond/underskudd 3 698 7 777 8 566 6 218 3 699 1 626 418 

Utgående balanse 31.12 297 143 488 380 376 791 251 240 122 378 41 815 419 
Selvkostgrad i % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 
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Årlig gebyrendring fra året før 2018 2019 2020 2021 

Vann 7 % 5 % 5 % 6 % 
Avløp 34 % 36 % 23 % -27 % 
Slam 0 % 7 % 16 % 6 % 
Renovasjon 0 % 0 % 1 % 3 % 
Feiing og tilsyn -74 % 0 % 3 % 23 % 

Total endring 9 % 13 % 11 % -8 % 
 
 

Rådmannens vurdering av kommunale gebyr 
Modellen Momentum Selvkost Kommune tar utgangspunkt i få gebyrene så jevn som mulig i løpet av en 
periode slik at det ikke skal være store svingninger fra år til år. 
 
Det er ikke meningen at kommunen skal bygge opp fond, eller framføre store underskudd. Målet er å finne 
riktig gebyrbelastning ut fra de kostnadene som påløper til enhver tid. I og med at Nesset kommune skal slås 
sammen med to andre kommuner i 2020 er det viktig å vurdere gebyrbelastning spesielt for de to siste årene 
som egen kommune. Vi vet ikke per i dag om den nye kommunen blir ett eller flere sjølkostområder. Derfor 
bør årets og tidligere års fond i størst mulig grad tilbakebetales til nåværende abonnenter som har innbetalt 
midlene på gebyrområdene. Tilsvarende bør også nåværende abonnenter av gebyrområder som har 
underskudd, dekke underskuddene.  
 
Gebyrområdet vann ser ut til å komme ut med en pluss i 2017, noe som medfører ytterligere avsetning til 
fondet som anslagsvis vil være på nesten kr 2,5 mill. ved utløpet av 2017. Modellen framskriver en jevn 
årlig økning på 5-7 prosent. Gamle fond over 5 år er på ca. kr 0,8 mill, derfor mener rådmannen gebyret på 
vann bør holdes uendret i 2018 og vurderes på nytt i budsjettet 2019. Dette for å kunne bruke mer av 
oppsparte fondsmidler. 
 
Gebyrområdet avløp ser ut til å komme negativt ut i 2017. Modellen viser en økning på 34 % for å dekke inn 
noe av underskuddet som har bygd seg opp fra 2015. Vi ser at det har vært lagt inn mer inntekter i kalkylen 
enn det som har vært mulig å få inn i løpet av et år. I tillegg har det blitt mer arbeid med overvann hvor 
kostnadene belastes dette gebyrområdet. Dette er de vesentligste grunnene til at det blir så stor økning i 
satsene denne gangen. Egentlig burde økning vært enda større for å komme tilnærmet 0 i underskudd innen 
vi blir ny kommune. 
 
Gebyrene for tilsyn og feiing ble holdt uendret i 2017, mye pga. uklarheter i forhold til ny forskrift på 
området. For at opparbeidet fond skal gå tilbake til abonnentene, anslagsvis nesten kr 0,5 mill ved utgangen 
av 2017, foreslås gebyrene redusert med 74 % i 2018. 
 
Gebyrområdene renovasjon og slam har fondsmidler stående, men ikke vesentlig store. Gebyrene holdes 
derfor uendret i 2018. Om det er grunnlag for å redusere disse gebyrene i 2019 vil bli vurdert ved 
framlegging av neste års økonomiplan.  
 
 

 

 

 

 

 

9.    TALLDELEN I ØKONOMIPLANA 
 

Hovedoversikt drift – skjema 1A og 1B 
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  Regnskap Budsjett    Økonomiplan   
Formål                                (1000 kr)   2016 2017   2018 2019 2020 2021 
      Opprinnelig  Årsbudsjett       
Rådmannens stab m/fellesutgifter   25 917 24 578  24 210 24 188 23 323 23 423 
Servicekontoret   3 203 3 221  3 992 3 992 3 992 3 992 
Politisk virksomhet   2 374 2 376  2 449 2 449 2 449 2 449 
Eidsvåg barne-/ungdomsskole   21 289 22 987  22 268 21 968 21 968 21 968 
Indre Nesset barne-/ungdomsskule   10 271 10 874  10 836 10 836 10 836 10 836 
Barnehagene   19 261 19 770  22 164 21 290 21 290 21 290 
Helse og omsorg   84 903 86 785  90 948 89 575 88 099 87 737 
Teknisk, samfunn og utvikling   25 619 23 751  24 984 24 984 24 984 24 984 
Kultur    3 899 4 015  3 975 3 975 3 975 3 975 
NAV   1 807 2 407   2 935 2 935 2 935 2 935 
Reserver   0 3 078  2 127 2 127 2 127 2 127 

Sum netto driftsramme   198 543 203 842  210 888 208 319 205 978 205 716 
         

Skatt og rammetilskudd  -173 269 -179 006   -183 507 -184 558 -185 190 -184 915 
Eiendomsskatt  -21 425 -19 000  -18 362 -18 362 -18 362 -18 362 
Konsesjons- og kraftinntekter  -14 020 -13 117  -13 117 -13 117 -13 117 -13 117 
Kompensasjonsinnt.  -6 323 -5 535  -6 322 -6 296 -6 271 -6 246 
Sum frie inntekter  -215 037 -216 658  -221 308 -222 333 -222 940 -222 640 

         
Finanskostnader  16 796 18 322   17 350 17 193 17 718 17 476 
Finansinntekter  -5 140 -4 675   -4 594 -4 579 -4 639 -4 628 
Renter og avdrag nye tiltak  0 426  336 1 783 3 714 4 529 
Kapitalinntekter VA  -2 347 -2 382  -3 316 -3 989 -3 958 -3 949 
Sum finanskostnader  9 309 11 691  9 776 10 408 12 835 13 428 

         
Netto driftsresultat  -7 185 -1 125  -644 -3 606 -4 127 -3 496 

         
Bruk av kraftfond o.a. bundne fond  -5 406 -4 550  -4 550 -4 550 -4 550 -4 550 
Bruk av disposisjonsfond  -270 -2 692  -3 173 -211   -321 
Bruk av tidl.års mindreforbruk  -6 465            
Dekn. Tidl. Års u.skudd  0            
Avsetning bundet fond  8 432 8 367  8 367 8 367 8 367 8 367 
Avsetning disp.fond  5 914        310   
Netto avsetninger  2 205 1 125  644 3 606 4 127 3 496 

         
Overført til investering  0 0          
         
Merforbruk/mindreforbruk  -4 980 0  0 0 0 0 

         
Akk. beholdning 
disposisjonsfond    0  1 124 913 1 223 902 
1) Disposisjonsfondet; prognose kr 4,297 mill pr. 31.12.17, etter budsjettkorr vedtatt i K-møte t.o.m sept. 2017 

 
 
 

Frie inntekter (overført hovedoversikt) 
 
 
  Regnskap Budsjett    Økonomiplan   
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Formål                                (1000 kr)   2016 2017   2018 2019 2020 2021 
      Opprinnelig  Årsbudsjett       
Skatt og rammetilskudd:                

Innbyggertilskudd/utgiftsutjevn.   -83 607 -87 960  -91 507 -93 193 -94 425 -94 150 
Småkommunetilskudd   -5 475 -5 543  -5 543 -5 543 -5 543 -5 543 
Skjønnstilskudd    -3 401 -1 744  -1 435 -800 -200 -200 

Regionsentertilskudd        -489 -489 -489 -489 
Sum rammetilskudd   -92 483 -95 247   -98 974 -100 025 -100 657 -100 382 
                

Skatt på inntekt og formue   -65 427 -70 738  -70 633 -70 633 -70 633 -70 633 
Naturressursskatt   -10 488 -11 500  -10 500 -10 500 -10 500 -10 500 
Inntektsutjevning (skatteutjevn.)   -4 871 -1 521  -3 400 -3 400 -3 400 -3 400 
Sum skatteinntekter   -80 786 -83 759   -84 533 -84 533 -84 533 -84 533 
          
Sum skatt og rammetilsk.   -173 269 -179 006   -183 507 -184 558 -185 190 -184 915 
Økning    3,3 %  2,5 %    

Eiendomsskatt, generell 7 pro   -14 777 -12 200   -11 100 -11 100 -11 100 -11 100 
Eiendomsskatt, bolig-/fritidseiend, 3,58 
pro   -6 648 -6 800   -7 262 -7 262 -7 262 -7 262 

Sum eiendomsskatt   -21 425 -19 000   -18 362 -18 362 -18 362 -18 362 
                  

Salg av konsesjonskraft   -5 653 -4 750   -4 750 -4 750 -4 750 -4 750 

Konsesjonsavgifter   -8 367 -8 367   -8 367 -8 367 -8 367 -8 367 

Sum andre frie inntekter   -14 020 -13 117   -13 117 -13 117 -13 117 -13 117 
                
Momskompensasjon, drift    -5 679 -5 000   -6 000 -6 000 -6 000 -6 000 
Andre kompensasjonsordn.   -644 -535   -322 -296 -271 -246 
Sum kompensasjonsinnt.   -6 323 -5 535   -6 322 -6 296 -6 271 -6 246 

         
Totalt overført hovedoversikt   -215 037 -216 658   -221 308 -222 333 -222 940 -222 640 
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Finans (overført hovedoversikt) 
 
 
  Regnskap Budsjett    Økonomiplan   
Formål                                (1000 kr)   2016 2017   2018 2019 2020 2021 
      Opprinnelig  Årsbudsjett       
Renteutgifter ord.løpende lån   6 206 6 310  5 678 5 538 6 080 5 855 
Renteutgifter formidlingslån   208 188  172 155 138 121 
Sum renteutgifter   6 414 6 498   5 850 5 693 6 218 5 976 
                
Renter av bankinnskudd   -702 -500  -600 -600 -600 -600 
Renter av utlån / refusjoner   -256 -145  -150 -135 -122 -111 
Renter lån Nesset kraft as   -971 -1 030  -844 -844 -917 -917 
Utbytte    -3 211 -3 000  -3 000 -3 000 -3 000 -3 000 
Sum renteinntekter  -5 140 -4 675   -4 594 -4 579 -4 639 -4 628 
          
Avdrag ord. løpende lån   10 382 11 824   11 500 11 500 11 500 11 500 
Sum låneavdrag   10 382 11 824   11 500 11 500 11 500 11 500 
            
Renteutgifter nye lån   0 178  127 715 1 550 1 867 
Avdrag nye lån   0 248  209 1 068 2 164 2 662 
Sum kostnader nye tiltak   0 426  336 1 783 3 714 4 529 
           

Netto renter og avdrag   11 656 14 073   13 092 14 397 16 793 17 377 
           
Kalkulatoriske renter VA   -691 -819   -1 170 -1 232 -1 208 -1 183 
Avskrivninger VA   -1 656 -1 563   -2 146 -2 757 -2 750 -2 766 
Sum kapitalinntekter VA   -2 347 -2 382   -3 316 -3 989 -3 958 -3 949 

         
Totalt overført hovedoversikt   9 309 11 691   9 776 10 408 12 835 13 428 
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Enhetene – oppsummering endringer (1 B) 
 

  Økonomiplan   Oppsummering av endringer i enhetene m/reserver  
(tall i 1000 kr) 2018 2019 2020 2021 

Budsjettvedtak 2017, K-sak 137/16, 15.12.2016 203 842 203 842 203 842 203 842 

reserver avsatt i tidligere økonomiplan -3 078 -3 078 -3 078 -3 078 

lønnsoppgjør 2017, fordelt enhetene 2 713 2 713 2 713 2 713 

lønnsoppgjør 2017, antatt overheng 2018 fordelt enhetene, 1,8 % 3 193 3 193 3 193 3 193 

Prisvekst, 2 % 565 565 565 565 

antatt årslønnsvekst 2017-18: 3,0 %, rest 1,2 % avsatt reserver 2 127 2 127 2 127 2 127 

Kirkelig fellesråd: lønns- og prisvekst 2,6% (deflator) 97 97 97 97 

Interntjeneste VARSF(selvkost), 2,6% (deflator) -23 -23 -23 -23 

Fra forrige økonomiplan2017-2020 og andre saker i løpet av 2017:         

Valg (2017) og 2019 -100 250 -100 0 

Medarbeiderdag 30 30 30 30 

Skolefag rådg, elever Tøndergård skole -515 -887 -1 402 -1 402 

EIBUS, redusere klassetal pga nedgang i antall elever (økn. Fra 
tidligere) -303 -303 -303 -303 

Barnehagene, økt bemanning etter 2. opptak i 2015, trappes ned -153 -403 -403 -403 

HELO, greier ikke redusere hele sin andel på 2,975 mill, årsvirkn. 426 426 426 426 

HELO, nye tiltak ressurskr brukere, ny velferdstekn., årsvirkn 195 195 195 195 

EIBUS, INBUS, HELO, barnehage, kultur; fikk økt ramme kun for 
2017 -1 650 -1 650 -1 650 -1 650 

Økt tilbud Eresfjord barnehage, økt bemanning 400 400 400 400 

Grunnbemanning, økt fra 2,9 til 3,0 årsverk pr 18 pl i barnehage 100 100 100 100 

Brann: varsling og kontinuerlig kurs ansatte 465 465 465 465 

Endring fra 2018:         

Nye tilak fra 2018 HELO 980 980 980 980 

Økning ressurskrevende brukere (forhøya andel utover lønns-
/prisvekst) 200 200 200 200 

Nye leil. Holtan for funksjonshemma, leieinntekter 0 -290 -290 -290 

Økning tilskudd private barnehager 1 755 955 955 955 

Hvis vedtak om økt foreldrebetaling i barnehage -106 -106 -106 -106 

Utvida tilbud Vistdal barnehage 126 302 302 302 

Forventer sjølkost i nytt helsesenter ved utleie (her dekn. finans) 0 -1 083 -2 859 -3 521 

Merkostnad heimetj/legetjeneste i nytt helsesenter 0 0 300 600 

Skolefag.rådgiv., reduksj. Kommunens andel PPT -148 -148 -148 -148 

Felleskostn. Rådm., økt utover prisvekst innkjøpssamarbeid mv. 50 50 50 50 

EIBUS: Forventa elevnedgang fra høst 2018 -300 -600 -600 -600 
          

Sum rammer til enhetene i planperioden 210 888 208 319 205 978 205 716 
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Investering og finansiering – skjema 2A 

  Regnskap Budsjett    Økonomiplan   
Formål                                (1000 kr)   2016 2017   2018 2019 2020 2021 
     Opprinnelig  Årsbudsjett       

Investering i anleggsmiddel  75 754 102 537  84 205 75 100 50 700 5 100 
Utlån, aksjer og andeler    9 866 1 000  1 000 1 000 1 000 1 000 
Egenkapitalinnskudd KLP   864 920  990 990 990 990 
Avdrag på lån   950 995  1 097 1 149 1 153 1 214 
Avsetninger   88 0   0 0 0 0 
          
Sum finansieringsbehov   87 522 105 452   87 292 78 239 53 843 8 304 
           
Bruk av lånemidler   -57 058 -54 829   -33 572 -52 987 -36 653 -4 860 
Salgsinntekter anleggsmidler   -1 937 0           
Tilskudd til investeringer   -6 170 -33 444   -39 550 -13 640 -9 000 -1 240 
Mottatt avdrag utlån/refusjoner   -2 285 -995   -1 097 -1 149 -1 153 -1 214 
Andre inntekter   -28 0           
Momskompensasjon   -13 185 -15 294   -13 073 -10 463 -7 037 -703 
Sum ekstern finansiering   -80 663 -104 562   -87 292 -78 239 -53 843 -8 017 
                
Overført fra drift   -128 0   0 0 0 0 
Bruk av avsetninger   -6 731 -890   0 0 0 -287 
                
Sum finansiering   -87 522 -105 452   -87 292 -78 239 -53 843 -8 304 
            
Udekket / udisponert  0 0   0 0 0 0 

 
 
Ubrukte lånemidler pr. 1.1.2018 - anslag     15 000       
                  
Investeringsfond per 31.12, anslag     2 141   2 141 2 141 2 141 1 854 

 
 
 

Spesifikasjon av tilskudd og tippemidler       (1000 kr)   2018 2019 2020 2021 
NOS - ombygging til demensavdeling, gjennomføring -33 890 0 0   

NOS - omsorgsboliger, heldøgns tilsyn og pleie     -13 640 -9 000   

Boliger for rus/psykiatri - utleie               -1 240 

Bofellesskap for funksjonshemma, 4 leil. Holtan   -5 660       

SUM -39 550 -13 640 -9 000 -1 240 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Investering i anleggsmidler – skjema 2B 
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Investering i anleggsmiddel 2018 2019 2020 2021 
  Årsbudsjett       
IKT-investeringer 500 500 500 500 
Asfaltering/rehabilitering kommunale veger/plasser 2 000       
Vaktmestertjenesten - nyttekjøretøy   200     

NOS - ombygging til demensavdeling, inventar 3 150       

Person-/varebil, aktivitetstjenesten 170       

Håndholdt enhet, heimetj (gerica)     200   
          

Bygg og anlegg:         
Sikring av kvikkleireområde i Eidsvåg 435       

Garasje til miljøbil og vedproduksjonslokale 800       

Eresfjord brannstasjon - etablering ny stasjon 3 100       

Bofellesskap for funksjonshemma, 4 leil. Holtan 13 000       

NOS - ombygging til demensavdeling, gjennomføring 40 700       

NOS - ombygging til demensavdeling, uteområde 1 650       

Helsesenter, omsorgsboliger og heimetjeneste 2 000 73 000 48 000   
EIBUS ungdomstrinn - avfallsbod/garasje, 60 m2 
Kombinert utstyrsbod for kunsgressbane  1 000       

Vistdal barnehage, nytt gjerde     600   

Boliger for rus/psykiatri - utleie       3 200 

Kommunehuset, rehabilitering, forprosj. framtidig bruk 300       

          

Vann og avløp         

Renseanlegg Eidsvåg vannverk 6 000       

Hovedavløp Eidsvåg - rehabilitering sjøledning 2 000       

Rehabilitering ledningsnett vann inkl. vannkummer 1 100 1 100 1 100 1 100 

Rehabilitering ledningsnett avløp 300 300 300 300 

Overføringsledning Meisal, forprosjekt og gjennomføring 6 000       
          

Sum investeringer  84 205 75 100 50 700 5 100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kraftfondet – forventa inntekt og bruk 
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  Budsjett    Økonomiplan   
Formål                                (1000 kr)   2017   2018 2019 2020 2021 
   Opprinnelig  Årsbudsjett       
Konsesjonsavgifter - inntekt   8 367  8 367 8 367 8 367 8 367 
Til disposisjon   8 367   8 367 8 367 8 367 8 367 
              
Disponeres til:             

Vassdragsutbygging  230  230 230 230 230 

Ferge Eikesdalsvatnet - beredskap  120   120 120 120 120 
Bygdeutvikling/folketallsutv. - disp. 
formannskap  69  69 69 69 69 

Visit Nordmøre og Romsdal  130  130 130 130 130 

Vannverk  875   875 875 875 875 

Parker og grøntanlegg  100  100 100 100 100 

Tilsk. næringsformål - formannsk.tildeler   550   550 550 550 550 

Tilskudd husbygging  40  40 40 40 40 

Nesset næringsforum (K 61/14 )   800   500 500     

Gatelys  50  50 50 50 50 
Nordmøre og Romsdal friluftsråd  23  50 50 50 50 
Landbruksrådgivning  48  48 48 48 48 
Tilskudd til private vassverk  40  40 40 40 40 
Tilskudd kjøp av melkekvote  150  150 150 150 150 
Turistinformasjon  100  100 100 100 100 
Eira gjestegård til folkeh.skoledrift, K 019/16, 
opsjon på kjøp  40          

Rentekompensasjon i påvente av spillemidler 
 50  50 50 50 50 

Helleristningene på Bugge, åpent sanitær og 
renovasjon  50  50 50 50 50 
Disponeres i enhetene   3 465   3 152 3 152 2 652 2 652 

Renter og avdrag   4 550   4 550 4 550 4 550 4 550 
Sum disponert    8 015   7 702 7 702 7 202 7 202 

Fortsatt til disposisjon pr. år      665 665 1 165 1 165 
 
 

Hvis bevilgningene fra kraftfondet ikke blir brukt opp i løpet av budsjettåret, er hovedregelen at de 
ikke blir overført til neste år, men går tilbake til fondet til videre fordeling. 
        

Konsesjonsavgiftene blir justert hvert 5. år, dvs. neste gang i 2019 for konsesjoner gitt etter 
10.4.1959 og i 2020 for konsesjoner gitt før 1959. Hvor mye dette utgjør blir ikke kjent før 
desember samme året. 
        
Merknad:        
Konsesjonsavgiftene for året kommer inn på kommunens bankkonto den 31. desember. 

 
 
 
 

10.    KOSTRATALL 
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KOSTRATALL 2016 
Utvalgte nøkkeltall - nivå 1 (kommunel)

Kostra grp 
02

Møre og 
Romsdal

Landet 
uten Oslo Landet

reviderte tall per 15.6.2017 2012 2013 2014 2015 2016 2016 2016 2016 2016
Finansielle nøkkeltall
Brutto driftsresultat i prosent av brutto 
driftsinntekter Prosent -1,6 0,3 -0,1 1,1 1 2,9 3,7 3,5 3,4
Netto driftsresultat i prosent av brutto 
driftsinntekter Prosent -3,5 -1,2 -0,8 1,2 1,3 3,3 3,4 3,9 3,8
Frie inntekter i kroner per innbygger Kroner 53 846 55 697 57 702 56 356 58 478 58 873 52 632 52 158 53 174
Langsiktig gjeld i prosent av brutto 
driftsinntekter Prosent 240 249,4 263,2 268 275,8 221,9 217,4 210,5 202
Arbeidskapital ex. premieavvik i prosent av 
brutto driftsinntekter Prosent 14,9 12,8 10,4 19,3 15,4 16,8 19,7 19,7 16,7
Netto lånegjeld i kroner per innbygger Kroner 67 690 68 997 75 678 77 301 91 167 69 608 61 019 58 246 48 108
Prioritering
Netto driftsutgifter per innbygger 
1-5 år i kroner, barnehager Kroner 135 943 131 850 151 657 146 687 152 741 137 743 141 492 137 740 139 403
Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 
215, 222, 223), per innbygger 6-15 år Kroner 139 494 132 830 134 988 145 040 153 103 124 066 107 546 105 196 107 328
Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, 
kommunehelsetjenesten Kroner 3 805 3 466 3 598 3 587 3 994 3 501 2 414 2 544 2 514
Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, 
pleie- og omsorgtjenesten Kroner 23 854 23 301 25 431 24 367 25 888 20 906 19 174 17 003 16 652
Netto driftsutgifter til sosialtjenesten 
pr. innbygger 20-66 år Kroner 1 466 1 599 1 984 2 471 3 024 3 024 2 682 3 543 3 913
Netto driftsutgifter per innbygger 0-
17 år, barnevernstjenesten Kroner 3 525 3 970 4 090 3 504 4 671 10 060 7 835 8 904 8 925
Netto driftsutgifter til administrasjon og styring 
i kr. pr. innb. Kroner 6 242 6 434 7 088 7 231 7 311 6 610 4 571 4 311 4 037
Dekningsgrad
Andel barn 1-5 år med barnehageplass Prosent 87,1 83 87,6 82,8 81,3 90,6 92,6 91,5 91
Andel elever i grunnskolen som får 
spesialundervisning Prosent 7,5 5,9 6,7 6 8,4 8,7 8,6 7,8 7,8
Legeårsverk pr 10 000 innbyggere, 
kommunehelsetjenesten

Avtalte 
årsverk 13,4 14 13,4 12,8 13,5 12,8 11,3 10,7 10,6

Fysioterapiårsverk per 10 000 innbyggere, 
kommunehelsetjenesten

Avtalte 
årsverk 12,2 11,3 8,2 9 9,1 10,6 8,7 9,2 9,1

Andel mottakere av hjemmetjenester over 67 år Prosent .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Andel plasser i enerom i pleie-
 og omsorgsinstitusjoner Prosent 100 100 100 100 100 96,4 94,2 94,9 95,3
Andel innbyggere 80 år og over som er 
beboere på institusjon Prosent 22,3 23,4 25 22,2 20,8 14,6 13,7 13 13,3
Andelen sosialhjelpsmottakere i alderen 
20-66 år, av innbyggerne 20-66 år Prosent 2,8 2,9 2,6 2,7 3,7 : : 4 4
Andel barn med barnevernstiltak if t. innbyggere
 0-17 år Prosent 2,2 2,2 3,5 3,7 3,7 : 5,3 4,9 4,9
Sykkel- og gangveier/turstier mv. m/kom. 
driftsansvar per 10 000 innb. Kilometer : 3 3 7 7 86 37 43 39
Kommunalt disponerte boliger 
per 1000 innbyggere Boliger 10 10 13 14 17 25 22 21 21
Årsverk i brann- og ulykkesvern 
pr. 1000 innbyggere Årsverk 0,47 0,5 0,67 0,3 0,3 .. 0,69 0,59 0,6
Produktivitet/enhetskostnader
Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner 
per barn i kommunal barnehage Kroner 183 625 193 557 204 765 205 244 216 711 184 517 187 437 186 430 188 150
Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole, 
skolelokaler og skoleskyss (202, 222, 223), 
per elev Kroner 134 820 133 519 128 005 137 921 141 873 128 502 108 642 110 479 109 098

Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 8.-10.årstrinn Personer 13,7 14,4 14,3 13,2 12,5 12,1 14 14,1 14,3
Korrigerte brutto driftsutg pr. mottaker av 
hjemmetjenester (i kroner) Kroner 284 870 254 873 260 092 243 637 232 253 222 382 267 827 247 471 246 364
Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, 
pr. kommunal plass Kroner 903 069 885 759 968 138 962 397 989 732 1 023 133 1 022 969 1 090 185 1 093 650
Årsgebyr for vannforsyning -
 ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret+1) Kroner 4 019 3 579 3 722 .. 4 882 3 969 3 426 3 441 3 437
Årsgebyr for avløpstjenesten -
 ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret+1) Kroner 1 629 1 566 1 597 .. 2 601 4 270 3 067 3 840 3 837
Årsgebyr for avfallstjenesten -
 ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret+1) Kroner 2 543 2 543 2 721 .. 2 503 2 524 2 729 2 716 2 719
Gjennomsnittlig saksbeh.tid for private forslag 
til detaljreg. Kalenderdager Dager 250 .. 420 .. 95 .. 126 149 150
Gj.snittlig saksbehandlingstid for opprettelse 
av grunneiendom. Kalenderdager Dager 50 40 20 60 146 .. 54 48 48
Bto. dr.utgifter i kr pr. km kommunal vei og gate Kroner 73 906 70 926 66 145 70 255 70 873 83 206 112 773 135 691 141 615
Lovanvendelse
Andel søknader om motorferdsel i utmark 
innvilget. Prosent 100 100 100 100 100 94 98 95 95
Andel innvilgede disp.søknader for nybygg i 
100-m-beltet langs sjø. Prosent Prosent .. .. 100 .. 100 92 90 85 85

1543 Nesset
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