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Nesset kommune Arkiv: 014 

Arkivsaksnr: 2014/368-123 

Saksbehandler:  Liv Fleischer Husby 

 

  

Saksframlegg 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Nesset kommunestyre 75/15 22.10.2015 

 

Godkjenning av kommunestyrevalget 2015 - Nesset kommune 

 

 

Rådmannens innstilling 

Kommunestyret godkjenner kommunestyrevalget 2015 slik det fremgår av valgprotokollen for 

valgstyret. 

 

 

 

 

Saksopplysninger 

Det nyvalgte kommunestyret skal gjøre vedtak om kommunestyrevalget er gyldig, jf valglovens § 13-4 

(1). Godkjennelse skal skje i det konstituerende møtet. 

 

Valgprotokollen for valgstyret ble godkjent av valgstyret i møte 15.9.2015. 

 

Etter valglovens § 13-4 (3) skal kommunestyret kjenne kommunestyrevalget ugyldig hvis det er begått 

feil som antas å ha hatt innflytelse på fordelingen av mandatene mellom listene og som det ikke er 

mulig å rette. Dette betyr i praksis at dersom en finner feil som kan rettes, må dette gjøres før vedtak 

om valget er gyldig eller ikke fattes. 

 

Finner kommunestyret at valget ikke kan godkjennes, må det sendes melding til departementet, som 

påbyr omvalg. 

 

Det er i valglovens § 13-4 (5) tatt inn en bestemmelse om lovlighetskontroll etter samme 

mønster som kommunelovens § 59. Det betyr at tre eller flere representanter fra 

kommunestyret kan fremsette begjæring om lovlighetskontroll. Tidsfristen her er 7 dager etter at 

kommunestyret har fattet vedtak etter valglovens § 13-4 første ledd. 

 

 



 

Vurdering 

Med bakgrunn i valgstyrets godkjennelse av valgprotokollen for valgstyret tilrådes det at 

kommunestyret godkjenner kommunestyrevalget 2015 som gyldig. 

 

 



 

Nesset kommune Arkiv: 014 

Arkivsaksnr: 2014/368-124 

Saksbehandler:  Liv Fleischer Husby 

 

  

Saksframlegg 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Nesset kommunestyre 76/15 22.10.2015 

 

Valg av formannskap for perioden 2015 - 2019 

 

 

Rådmannens innstilling 

Kommunestyret i Nesset vedtok 19.05.2005 i sak K042/05 at det skal være 7 medlemmer i 

formannskapet.  

Som medlemmer og varamedlemmer i Nesset formannskap for perioden 2015 – 2019 velges: 

 

 

 

Saksopplysninger 

Når valgoppgjøret er avsluttet skal det kalles inn til konstituerende møte i det nyvalgte 

kommunestyret. Møtet kalles sammen av fungerende ordfører og det er vedtaksført når minst 2/3 av 

medlemmene er til stede. 

 

Den fungerende ordfører leder møtet under de konstituerende valg av formannskap, ordfører 

og varaordfører. Kommunestyre, formannskap og kontrollutvalg trer i funksjon fra det 

konstituerende møtet. Ordfører, varaordfører og andre folkevalgte organer trer i funksjon fra det 

tidspunkt de er valgt.  For nemnder som ikke blir valgt i det konstituerende møtet, forlenges de 

sittende medlemmers funksjonstid inntil nyvalg foretas, jf kommunelovens § 17 nr 4. 

 

Kommunelovens § 8 nr 1 inneholder regler om medlemstallet i formannskapet. Hvem som er 

utelukket fra valg, og hvem som kan kreve seg fritatt fremkommer av § 14. 

Valg av formannskap skal holdes som forholdsvalg når det kreves av minst ett medlem, 

jf kommunelovens § 8 nr 2, ellers som avtalevalg. 

Reglene om gjennomføringen av valget er tatt inn i kommunelovens §§ 36-37 (forholdsvalg) og 38 a 

(avtalevalg). 

 

 

 

Formannskapets størrelse 



Formannskapet skal minimum bestå av 5 personer. Kommunestyret i Nesset vedtok 19.05.2005 i sak 

K042/05 at det skal være 7 medlemmer i formannskapet. 

 

Valgtidspunkt 

Valg av formannskap skal skje i kommunestyrets konstituerende møte, som skal avholdes 

innen utgangen av oktober måned.  

 

Hvem er valgbare? 

Det er bare de faste medlemmene av kommunestyret, ikke varamedlemmene, som kan velges til 

formannskapet. 

 

Hvem kan kreve seg fritatt? 

Personer som har gjort tjeneste som medlem av vedkommende organ de siste fire årene. Bestemmelsen 

må forstås slik at varamedlem som er rykket opp som fast medlem i formannskapet i løpet av 

valgperioden, ikke kan kreve seg fritatt. 

Personer som er medlem av et parti som er registrert etter partiloven kapittel 5, dersom 

listeforslaget ikke er fremsatt av dette partiet. 

Kommunelovens § 36 nr 3 pålegger det partiet eller grupperingen som fremsetter listeforslaget å 

innhente samtykke fra kandidater som kan kreve seg fritatt fra valg. 

 

Forholdsvalg 

 

Innlevering av listeforslag 

Valget skjer på grunnlag av innleverte lister med forslag til kandidater, jf kommunelovens 

§ 36 nr 1. Loven setter ingen frist for innlevering av listeforslag. Dette innebærer at listeforslag kan 

fremsettes helt til det tidspunkt møtelederen sier ifra at en skal gå til avstemning.  

Det er kun de partier eller grupperinger som er representert i det velgende organet som har rett til å 

stille liste. Det enkelte medlem har ikke en slik rett. Det kan bare innleveres ett listeforslag fra de 

enkelte partier/grupperinger. Dersom det fremsettes to ulike listeforslag som begge inneholder 

kandidater fra samme parti/gruppering, kan bare ett av dem godkjennes. 

 

Antall kandidatnavn 

Hver liste skal inneholde dobbelt så mange forskjellige navn som det skal velges medlemmer til 

organet. Dette innebærer at det ikke er adgang til å kumulere medlemmer. 

 

Kjønnsmessig representasjon 

Kommunelovens § 36 nr 2 setter følgende krav når det gjelder fordeling av kvinner og menn: 

Skal det velges to eller tre medlemmer, skal hvert kjønn være representert på den 

enkelte liste. Skal det velges fire eller fem medlemmer, skal hvert kjønn være representert med minst 

to. Skal det velges seks til åtte medlemmer, skal hvert kjønn være representert med minst 

tre. Skal det velges ni medlemmer, skal hvert kjønn være representert med minst fire. 

Skal det velges flere enn ni medlemmer, skal hvert kjønn være representert med minst 40 %. 

 

Ved valg av folkevalgte organer som etter lov bare skal bestå av medlemmer av kommunestyret, og 

ved valg av arbeidsutvalg for folkevalgte organer, skal disse regler følges så langt som mulig. Kravet 

til 40 % av hvert kjønn gjelder derved ikke absolutt ved valg av formannskap. Forslagsstillerne plikter 

likevel å oppfylle kravet om kjønnsrepresentasjon så langt det er mulig også ved disse valgene. 

Et listeforslag skal derfor inneholde minst 40 % av begge kjønn i de tilfeller det finnes 

tilstrekkelig av både mannlige og kvinnelige kandidater. 

 

Underskrift på listeforslag 

Listeforslaget skal være underskrevet av minst ett medlem av det partiet eller grupperingen 



som står bak listeforslaget. Ved en fellesliste må listeforslaget være underskrevet av minst en 

representant fra hvert parti/hver gruppering som står bak listeforslaget. Den eller de som 

skriver under må være medlem av det velgende organ. Det er kun adgang til å skrive under på ett 

listeforslag, og ingen kan heller være kandidat på mer enn en liste. 

 

Møtelederens funksjon 

Møtelederen bør uoppfordret informere om de regler som gjelder for valget. Dersom et medlem av 

forsamlingen ber om at det blir gitt slik informasjon, har møtelederen en ubetinget plikt til å 

etterkomme anmodningen. Møtelederen har ansvaret for at listene er i samsvar med loven og skal 

gjøre forslagsstillerne ppmerksom på eventuelle mangler ved forslagene. Blir ikke disse rettet, må 

forslaget avvises. Dersom noen protesterer mot møtelederens avgjørelser, skal forsamlingen avgjøre 

spørsmålet med alminnelig flertall. 

 

Avstemning 

Avstemningen skal skje skriftlig og med bruk av stemmesedler. Det er adgang til å stemme 

blankt. 

 

Følgende endringer kan gjøres på stemmesedlene: 

- stryke kandidatnavn 

- endre rekkefølgen på kandidatene 

 

Det er ikke adgang til å føre opp kandidater fra andre lister. Det er heller ikke adgang til å føre opp 

kandidater som ikke står på noe listeforslag. Det fører likevel ikke til ugyldighet at noe av dette er 

gjort, man ser bare bort fra disse navnene ved opptellingen. 

 

Valgoppgjøret 

Valgoppgjøret foretas av den velgende forsamling, det vil si av kommunestyret ved valg av 

formannskap.  

 

Opptelling 

Opptellingen skjer ved at man registrerer hvor mange stemmer (stemmesedler, ikke 

listestemmer) den enkelte liste har fått. 

 

Mandatberegning 

Mandatberegningen foregår slik: 

Man tar det antall stemmer den enkelte liste har fått og dividerer dette med delingstallene 1, 2, 3, 4 

osv. Representantplassene blir deretter fordelt til de listene som har størst kvotient. Har flere lister 

samme kvotient, tilfaller plassen til den listen som har det største stemmetallet. Har en eller flere lister 

fått det samme stemmetallet, bli valget avgjort ved loddtrekning. Man må foreta så mange divisjoner 

at man er sikker på at man har funnet frem til de største kvotientene. 

 

Kandidatkåring 

Når det er avgjort hvor mange medlemsplasser en liste vil få, foretas en ny stemmeopptelling 

for listens kandidater, jf kommunelovens § 37 nr 2. 

 

Fremgangsmåte: 

Først telles de navn som står som nr 1 på stemmesedlene. Den kandidat som får flest stemmer ved 

denne opptellingen er valgt. Skal listen ha mer enn en plass, teller man deretter opp de navn som står 

som nummer 2 på stemmesedlene. Den kandidat som får flest stemmer ved de to opptellingene er 

valgt, når man ser bort i fra den allerede valgte. På samme måte fortsetter man inntil alle plasser listen 

skal ha er besatt, med de modifikasjoner som følger av bestemmelsene om kjønnsmessig 



representasjon og kvotering, jf kommunelovens § 37 nr 3. Dersom flere kandidater får samme 

stemmetall, er den valgt som står først i rekkefølgen på listen. 

Så langt det er mulig, skal hver liste bli tildelt så mange varamedlemmer som den får medlemmer med 

tillegg av to. Varamedlemsplassene fordeles ved fortsatt opptelling på samme måte som bestemt for 

medlemmene. 

 

Kjønnsmessig representasjon 

Det følger av reglene om kjønnskvotering i kommunelovens § 37 nr 3, jf § 36 nr 2, at man må 

foreta kjønnskvotering dersom kravene i loven ikke er oppfylt. Man må her se på den gruppen den 

enkelte liste har fått valgt inn, og ikke på organet samlet. Se avsnitt om kjønnsmessig representasjon. 

Hvis det står kandidater fra det underrepresenterte kjønn lenger nede på listen, skal disse rykke opp i 

det omfang det er nødvendig for å tilfredsstille kravene til kjønnsmessig balanse. 

 

Avtalevalg 

  

Dersom formannskap ikke velges ved forholdsvalg holdes valget som avtalevalg etter 

bestemmelsene i kommunelovens § 38 a. 

 

Følgende regler gjelder: 

Enstemmighet 

Fremgangsmåten er avhengig av oppslutning fra en enstemmig forsamling. Dersom ett medlem krever 

forholdsvalg, må valget avholdes etter de regler som er beskrevet for forholdsvalg. Flertallet kan ikke 

stemme ned et krav om forholdsvalg. 

 

Innstilling 

Det legges frem en innstilling med forslag på kandidater. Dette kan for eksempel gjennomføres på den 

måten at en valgkomite nedsatt av kommunestyret legger frem et forslag til personsammensetning i 

formannskapet. Forslaget er basert på en avtale mellom gruppene i kommunestyret, der man legger til 

grunn at en gruppe får representasjon tilsvarendeforholdstallsprinsippet – eventuelt sett i sammenheng 

med fordelingen av medlemsplasser i øvrige folkevalgte organer. Det kan være naturlig å splitte opp 

valgkomiteens innstilling, slik at man navngir hver gruppes medlemmer og varamedlemmer, med 

parti- eller gruppebetegnelse. Varamedlemmene blir derved ikke varamedlemmer for andre enn de 

faste medlemmene fra vedkommende parti/gruppe. 

 

Avstemning og valgoppgjør. Kjønnsbalanse 

 

Innstillingen må vedtas enstemmig. 

 

Ved forholdsvalg stiller kommuneloven krav om kjønnsmessig balanse blant kandidatene på 

listeforslagene, jf kommunelovens § 36 nr 2, og blant de som blir valgt inn som representanter for hver 

liste, jf kommunelovens § 37 nr 3. Ved avtalevalg stiller kommunelovens § 38 a nr 3 krav om at det 

skal være kjønnsmessig balanse blant de medlemmene som velges, når man ser på hele organet under 

ett. 

 

Det betyr at der formannskapet har seks til åtte medlemmer, skal hvert kjønn være representert med 

minst tre. 

 

I og med at formannskapet i følge loven bare skal bestå av faste medlemmer fra kommunestyret 

fastslår kommunelovens § 38 a nr 3, siste punktum, at reglene om kjønnsmessig sammensetning skal 

følges så langt det er mulig. At kravet gjelder så langt det er mulig innebærer at man må kvotere inn 

personer fra det underrepresenterte kjønn, såfremt det er noen som kan velges, uavhengig av hvilket 

parti eller gruppering de representerer. 



Reglene om kjønnsmessig balanse blant de som blir valgt som medlemmer av formannskapet gjelder 

tilsvarende for varamedlemmene. 

 

 



 

Nesset kommune Arkiv: 014 

Arkivsaksnr: 2014/368-125 

Saksbehandler:  Liv Fleischer Husby 

 

  

Saksframlegg 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Nesset kommunestyre 77/15 22.10.2015 

 

Valg av ordfører i Nesset kommune for perioden 2015 - 2019. 

 

 

Rådmannens innstilling 

Saken legges frem uten innstilling. 

 

 

 

Saksopplysninger 

Valg av ordfører blir regulert av kommunelovens §§ 9 og 38, jf § 35 nr 3. 

Kommunestyret velger selv i sitt konstituerende møte ordfører blant formannskapets 

medlemmer, og valget foretas for hele valgperioden. 

 

Valgbare til vervet som ordfører er de faste medlemmene av formannskapet. 

 

Den som har vært ordfører eller varaordfører de siste fire år kan nekte valg til vervet. 

Fritaksretten er avhengig av at man har fungert i vervet i hele forrige valgperiode. Krav om fritak må 

settes frem før valget foretas. 

 

Fremgangsmåten ved valget 

 

Valgreglene fremgår av kommunelovens § 38 nr 1 og § 40 nr 2, jf § 35 nr 3. 

 

Den som skal velges etter bare en avstemning, må ha fått flertall, dvs mer enn 50 % av de 

avgitte stemmene i første runde. Blanke stemmer skal også regnes med når en skal avgjøre om 

flertallskravet er oppfylt. Dersom ingen oppnår tilstrekkelig stemmetall, må det holdes en ny 

avstemning i samme møte. Samtlige kandidater, også de som ikke fikk noen stemmer ved første 

avstemning, deltar i den nye avstemningsrunden. Kommunestyret kan ikke vedta at andre 

avstemningsrunde bare skal holdes mellom to eller flere av dem som ved første 

avstemning fikk flest stemmer. 

 



Ved andre gangs avstemning er den valgt som får enkelt flertall, dvs flest stemmer. Det kreves ikke 50 

% eller mer av de avgitte stemmene i denne omgangen. Dersom to eller flere kandidater har fått like 

mange stemmer ved andre gangs avstemning, skal valget avgjøres ved loddtrekning mellom disse. 

 

Departementet har tolket reglene om valg av ordfører slik at det er anledning til å avholde 

uforpliktende prøveavstemninger, og at det er anledning til å trekke kandidater før en går til formelt 

valg. Prøveavstemningen kan imidlertid ikke anses som en gyldig førsteavstemning etter lovens regler. 

 



 

Nesset kommune Arkiv: 014 

Arkivsaksnr: 2014/368-126 

Saksbehandler:  Liv Fleischer Husby 

 

  

Saksframlegg 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Nesset kommunestyre 78/15 22.10.2015 

 

Valg av varaordfører i Nesset kommune for perioden 2015 - 2019 

 

 

Rådmannens innstilling 

Som varaordfører i Nesset kommune for perioden 2015 – 2019 velges: 

 

 

 

Saksopplysninger 

Valg av varaordfører blir regulert av kommunelovens §§ 9 og 38, jf § 35 nr 3. 

Kommunestyret velger selv i sitt konstituerende møte varaordfører blant formannskapets 

medlemmer, og valget foretas for hele valgperioden. 

 

Valgbare til vervet som varaordfører er de faste medlemmene av formannskapet. 

Den som har vært varaordfører de siste fire år kan nekte valg til vervet. Fritaksretten er avhengig av at 

man har fungert i vervet i hele forrige valgperiode. Krav om fritak må settes frem før valget foretas. 

 

Fremgangsmåten ved valget 

 

Valgreglene fremgår av kommunelovens § 38 nr 1 og § 40 nr 2, jf § 35 nr 3. 

 

Den som skal velges etter bare en avstemning, må ha fått flertall, dvs mer enn 50 % av de 

avgitte stemmene i første runde. Blanke stemmer skal også regnes med når en skal avgjøre 

om flertallskravet er oppfylt. Dersom ingen oppnår tilstrekkelig stemmetall, må det holdes en ny 

avstemning i samme møte. Samtlige kandidater, også de som ikke fikk noen stemmer ved første 

avstemning, deltar i den nye avstemningsrunden. Kommunestyret kan ikke vedta at andre 

avstemningsrunde bare skal holdes mellom to eller flere av dem som ved første 

avstemning fikk flest stemmer. 

 



Ved andre gangs avstemning er den valgt som får enkelt flertall, dvs flest stemmer. Det kreves ikke 50 

% eller mer av de avgitte stemmene i denne omgangen. Dersom to eller flere kandidater har fått like 

mange stemmer ved andre gangs avstemning, skal valget avgjøres ved loddtrekning mellom disse. 

 

Departementet har tolket reglene om valg av varaordfører slik at det er anledning til å avholde 

uforpliktende prøveavstemninger, og at det er anledning til å trekke kandidater før en går til formelt 

valg. Prøveavstemningen kan imidlertid ikke anses som en gyldig førsteavstemning etter lovens regler. 

 



 

Nesset kommune Arkiv: 014 

Arkivsaksnr: 2014/368-127 

Saksbehandler:  Liv Fleischer Husby 

 

  

Saksframlegg 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Nesset kommunestyre 79/15 22.10.2015 

 

Valg av kontrollutvalg i Nesset kommune for perioden 2015 - 2019 

 

 

Rådmannens innstilling 

Som medlemmer og varamedlemmer i kontrollutvalget i Nesset kommune for perioden 2015 – 2019 

velges: 

 

Medlemmer: 

 

Varamedlemmer: 

 

Leder: 

Nestleder: 

 

 

 

Saksopplysninger 

Kommunestyret velger selv kontrollutvalg som skal utøve kontroll- og tilsynsfunksjonen på deres 

vegne, jf kommunelovens § 77 nr 1. Kontrollutvalget skal velges i det konstituerende møtet etter valg 

av formannskap, ordfører og varaordfører, men før man velger andre folkevalgte organ, 

kommuneloven § 17 nr 2. 

 

Kontrollutvalgets oppgaver er gitt i kommunelovens kapittel 12 og forskrift om kontrollutvalg. 

Kontrollutvalgets hovedoppgave er å føre tilsyn og kontroll med den kommunale forvaltningen og 

påse at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning. Kontrollutvalget kan foreta de undersøkelser 

som det finner nødvendig for å ivareta sin kontrolloppgave på vegne av kommunestyret. Se nærmere 

om utvalgets oppgaver i Reglement for Kontrollutvalget vedtatt av kommunestyret 18.06.2015, sak 

52/15. 

 

Kontrollutvalget skal i henhold til gjeldende reglement bestå av minimum 5 medlemmer med 5 

varamedlemmer som er valgt av kommunestyret. Blant disse velges leder og nestleder. 



Minst 2 av medlemmene velges blant kommunestyrets medlemmer hvor av den ene velges til leder. 

For å sikre den politiske balansen bør leder av utvalget tilhøre opposisjonen og nestleder posisjonen. 

Begge kjønn skal være representert i utvalget. I de tilfeller det skal velges 4 eller 5 medlemmer skal 

hvert kjønn være representert med minst 2. 

 

De vanlige reglene for hvem som er utelukket fra valg gjelder også for valg til kontrollutvalget, 

kommuneloven § 14. 

 

I tillegg ble det i 2013 gjort en endring i kommunelovens § 77 nr 2 som innskjerper ytterligere 

hvem som er valgbare til kontrollutvalget. Endringen trer i kraft 1. november 2015. 

 

§ 77.Kontrollutvalget 

2. Utelukket fra valg er ordfører, fylkesordfører, varaordfører, medlem og varamedlem av 

formannskap og fylkesutvalg, medlem og varamedlem av kommunal eller fylkeskommunal nemnd 

med beslutningsmyndighet, medlem av kommuneråd eller fylkesråd og ansatte i kommunen eller 

fylkeskommunen. 

 

Ved konstitueringen av kontrollutvalg etter kommunevalget, vil utelukkelsesreglene som følger av 

kommuneloven bli supplert med bestemmelser i forvaltningsloven vedrørende inhabilitet. 

Kommunestyret må derfor være oppmerksom på at det kan være forhold som gjør at valgbare personer 

ofte kan bli inhabile. Dette kan være dersom det blir valgt medlemmer til kontrollutvalget som for 

eksempel har nær relasjon til personer som har lederansvar i kommunens sentraladministrasjon eller 

personer som er styremedlem eller leder i selskap kommunen har eierskap i. 

Vurdering 

 

Økonomiske konsekvenser 

 

 

Betydning for folkehelse 

 



 

Nesset kommune Arkiv: 014 

Arkivsaksnr: 2014/368-119 

Saksbehandler:  Vivian Høsteng 

 

  

Saksframlegg 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Nesset kommunestyre 80/15 22.10.2015 

 

Valg av administrasjonsutvalg 2015-2019 

Vedlegg 

1 Høring delegeringsreglement - behandling og vedtak i administrasjonsutvalget 23.09.2015 

 

 

Rådmannens innstilling 

Som medlemmer og varamedlemmer i administrasjonsutvalget i Nesset for perioden 2015 – 2019 

velges: 

 

 

 

Saksopplysninger 

Kommunestyret vedtok i sak 100/99 blant annet følgende: 

 

Administrasjonsutvalget skal ha 7 medlemmer, 5 fra arbeidsgiversiden og 2 fra 

arbeidstakersiden.  

 

I behandlingen av sak 7/15 i sitt møte 23.09.2015, gav administrasjonsutvalget blant annet følgende 

uttale: 

 

Administrasjonsutvalget vil uansett utfallet av ovenstående forslag oppfordre kommunestyret til 

å sette fokus på å plassere sentrale politikere (kommunestyre/formannskapsmedlemmer) i det 

nye Administrasjonsutvalget. 

 

Hjemmel for administrasjonsutvalget finnes i kommunelovens § 25, som lyder slik:  

 

 § 25. Partssammensatte utvalg - administrasjonsutvalg. 

1. Det skal i alle kommuner og fylkeskommuner opprettes ett eller flere partssammensatte 

utvalg - administrasjonsutvalg - for behandling av saker som gjelder forholdet mellom 

kommunen eller fylkeskommunen som arbeidsgiver og de ansatte. Utvalg etter første 



punktum kan erstattes med andre ordninger dersom dette får tilslutning fra minst tre 

fjerdedeler av de ansatte. 

2. Administrasjonsutvalget sammensettes av representanter for kommunen eller 

fylkeskommunen og de ansatte. De ansattes representanter velges av og blant de 

ansatte for to år av gangen. Flertallet i utvalget skal bestå av representanter for 

kommunen eller fylkeskommunen. Kommunestyret og fylkestinget1 velger selv 

kommunens eller fylkeskommunens representanter og utvalgets leder og nestleder blant 

disse. 

3. For de ansattes representanter gjelder de vanlige valgbarhetsregler, bortsett fra 

bostedskravet. 

4. For øvrig gjelder de samme bestemmelser som for andre faste utvalg. 

 

Vurdering 

Kommunestyret bes velge 5 representanter til administrasjonsutvalget, samt leder og nestleder blant 

disse. Det må også velges like mange vararepresentanter, med et tillegg på to.  

 

 



PS 7/15 Høring – reglement for folkevalgte organer m.m. 

Behandling og vedtak i administrasjonsutvalget 23.09.2015 

 

Behandling i Administrasjonsutvalget - 23.09.2015  

Uttale fra Nesset KrF og Fagforeningene ble delt ut i møtet. 

 

Rådmannen noterte seg mulige endringer til vurdering under punkt 2.2.1, 2.2.2. og 2.2.4. 

Administrasjonsutvalget gir slik uttale: 

 

Administrasjonsutvalget konstaterer at punkt 2 i kommunestyrets vedtak av 18.6.2015 ikke 

ligger inne i forslaget som ligger til høring.  Administrasjonsutvalget ønsker at dagens praksis 

angående ansettelse av rådmannens stab og enhetsledere videreføres. 

 

Administrasjonsutvalget vil uansett utfallet av ovenstående forslag oppfordre kommunestyret til 

å sette fokus på å plassere sentrale politikere (kommunestyre/formannskapsmedlemmer) i det 

nye Administrasjonsutvalget.  

 

Enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak i Administrasjonsutvalget - 23.09.2015 

Administrasjonsutvalget gir slik uttale: 

 

Administrasjonsutvalget konstaterer at punkt 2 i kommunestyrets vedtak av 18.6.2015 ikke 

ligger inne i forslaget som ligger til høring.  Administrasjonsutvalget ønsker at dagens praksis 

angående ansettelse av rådmannens stab og enhetsledere videreføres. 

 

Administrasjonsutvalget vil uansett utfallet av ovenstående forslag oppfordre kommunestyret til 

å sette fokus på å plassere sentrale politikere (kommunestyre/formannskapsmedlemmer) i det 

nye Administrasjonsutvalget.  

 

 



 

Nesset kommune Arkiv: 014 

Arkivsaksnr: 2014/368-120 

Saksbehandler:  Vivian Høsteng 

 

  

Saksframlegg 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Nesset kommunestyre 81/15 22.10.2015 

 

Valg av medlemmer til utvalg for helse, oppvekst og kultur (HOK) 2015-2019 

 

 

 

Rådmannens innstilling 

Ingen. 

 

 

Saksopplysninger 

Kommunestyret vedtok den 19.05.2005, under sak K042/05, blant annet følgende: 

 

1. Kommunestyret vedtar en ny politisk styringsmodell, som (med unntak av punkt 1.1) innføres fra 1. 

juli 2005. Modellen bygger på gjeldende organisasjon, men med følgende unntak: 

1.1 Kommunestyret reduseres fra 25 til 21 medlemmer (fra og med valgperioden 2007-2011) 

1.2 Hovedutvalgene for Oppvekst og kultur, Helse og sosial og Teknisk, næring og miljø avvikles. 

1.3 Det opprettes et Driftsstyre 1 på 7 medlemmer med varamedlemmer, leder og nestleder for å 

behandle ikke-prinsipielle og ikke-delegerte driftssaker innenfor fagområdene oppvekst, kultur, 

helse og sosial 

1.4 Det opprettes et Driftsstyre 2 på 7 medlemmer med varamedlemmer, leder og nestleder for å 

behandle ikke-prinsipielle og ikke-delegerte driftssaker innenfor de andre fagområdene (for 

eksempel teknikk, primærnæringene og det fysiske miljøet) 

1.5 Formannskapets medlemmer skal ikke delta i driftsstyrene 

 

I sitt møte 04.11.2009 under sak 62/09 vedtok kommunestyret at Driftsstyre 1 endrer navn til utvalg 

for helse, oppvekst og kultur (HOK).  

 

Hjemmel for opprettelse av utvalg for helse, oppvekst og kultur finnes i kommunelovens § 10, som 

lyder slik:  

 
 § 10. Faste utvalg. Komiteer.1 



1. Kommunestyret2 og fylkestinget2 kan selv opprette faste utvalg for kommunale og fylkeskommunale 

formål eller for deler av den kommunale eller fylkeskommunale virksomhet. Slike utvalg skal ha minst 

tre medlemmer. 

2. Kommunestyret og fylkestinget fastsetter selv området for de faste utvalgs virksomhet. Slike utvalg 

kan tildeles avgjørelsesmyndighet i alle saker hvor ikke annet følger av lov. 

3. Kommunestyret og fylkestinget velger selv medlemmer og varamedlemmer til utvalget, og blant 

medlemmene leder og nestleder.3
 

4. Utvalget kan gi lederen eller et arbeidsutvalg myndighet til å treffe vedtak i enkeltsaker eller i typer 

av saker som ikke er av prinsipiell betydning, hvis ikke kommunestyret eller fylkestinget har bestemt noe 

annet.4 

5. Kommunestyret og fylkestinget kan opprette komiteer til forberedende behandling av saker og til å 

utføre særskilte verv. Slik komité kan også tildeles myndighet til å avgjøre enkeltsaker som har direkte 

tilknytning til komiteens oppdrag. 

6. Kommunestyret og fylkestinget kan selv når som helst omorganisere eller nedlegge faste utvalg og 

komiteer. En komité kan også omorganiseres eller nedlegges av det organ som har fått myndighet til å 

opprette vedkommende komité. 
 

 

Nærmere bestemmelser om valg av faste utvalg finnes i kapittel 6 i rundskriv H-12/15 «Val av 

formannskap/fylkesutval, ordførar/fylkesordførar, varaordførar m.m.». 

 

For øvrig vises det til reglene om kjønnsmessig representasjon, jfr. §§ 36-2 og 37-3 i kommuneloven. 

 

Vurdering 

Kommunestyret bes velge 7 representanter til utvalg for helse, oppvekst og kultur, samt leder og 

nestleder blant disse. Det må også velges like mange vararepresentanter, med et tillegg på to.  

 

Økonomiske konsekvenser 

Ingen. 

 

Betydning for folkehelse 

Ingen. 



 

Nesset kommune Arkiv: 014 

Arkivsaksnr: 2014/368-121 

Saksbehandler:  Vivian Høsteng 

 

  

Saksframlegg 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Nesset kommunestyre 82/15 22.10.2015 

 

Valg av medlemmer til utvalg for teknisk, næring og miljø (TNM) 2015-2019 

 

 

Rådmannens innstilling 

Ingen. 

 

 

Saksopplysninger 

Kommunestyret vedtok den 19.05.2005, under sak K042/05, blant annet følgende: 

 

1. Kommunestyret vedtar en ny politisk styringsmodell, som (med unntak av punkt 1.1) innføres fra 1. 

juli 2005. Modellen bygger på gjeldende organisasjon, men med følgende unntak: 

1.1 Kommunestyret reduseres fra 25 til 21 medlemmer (fra og med valgperioden 2007-2011) 

1.2 Hovedutvalgene for Oppvekst og kultur, Helse og sosial og Teknisk, næring og miljø avvikles. 

1.3 Det opprettes et Driftsstyre 1 på 7 medlemmer med varamedlemmer, leder og nestleder for å 

behandle ikke-prinsipielle og ikke-delegerte driftssaker innenfor fagområdene oppvekst, kultur, 

helse og sosial 

1.4 Det opprettes et Driftsstyre 2 på 7 medlemmer med varamedlemmer, leder og nestleder for å 

behandle ikke-prinsipielle og ikke-delegerte driftssaker innenfor de andre fagområdene (for 

eksempel teknikk, primærnæringene og det fysiske miljøet) 

1.5 Formannskapets medlemmer skal ikke delta i driftsstyrene 

 

I sitt møte 04.11.2009 under sak 62/09 vedtok kommunestyret at Driftsstyre 2 endrer navn til utvalg 

for teknisk, næring og miljø (TNM).  

 

Hjemmel for opprettelse av utvalg for helse, oppvekst og kultur finnes i kommunelovens § 10, som 

lyder slik:  

 
 § 10. Faste utvalg. Komiteer.1 



1. Kommunestyret2 og fylkestinget2 kan selv opprette faste utvalg for kommunale og fylkeskommunale 

formål eller for deler av den kommunale eller fylkeskommunale virksomhet. Slike utvalg skal ha minst 

tre medlemmer. 

2. Kommunestyret og fylkestinget fastsetter selv området for de faste utvalgs virksomhet. Slike utvalg 

kan tildeles avgjørelsesmyndighet i alle saker hvor ikke annet følger av lov. 

3. Kommunestyret og fylkestinget velger selv medlemmer og varamedlemmer til utvalget, og blant 

medlemmene leder og nestleder.3
 

4. Utvalget kan gi lederen eller et arbeidsutvalg myndighet til å treffe vedtak i enkeltsaker eller i typer 

av saker som ikke er av prinsipiell betydning, hvis ikke kommunestyret eller fylkestinget har bestemt noe 

annet.4 

5. Kommunestyret og fylkestinget kan opprette komiteer til forberedende behandling av saker og til å 

utføre særskilte verv. Slik komité kan også tildeles myndighet til å avgjøre enkeltsaker som har direkte 

tilknytning til komiteens oppdrag. 

6. Kommunestyret og fylkestinget kan selv når som helst omorganisere eller nedlegge faste utvalg og 

komiteer. En komité kan også omorganiseres eller nedlegges av det organ som har fått myndighet til å 

opprette vedkommende komité. 
 

 

Nærmere bestemmelser om valg av faste utvalg finnes i kapittel 6 i rundskriv H-12/15 «Val av 

formannskap/fylkesutval, ordførar/fylkesordførar, varaordførar m.m.». 

 

For øvrig vises det til reglene om kjønnsmessig representasjon, jfr. §§ 36-2 og 37-3 i kommuneloven. 

 

Vurdering 

Kommunestyret bes velge 7 representanter til utvalg for teknisk, næring og miljø, samt leder og 

nestleder blant disse. Det må også velges like mange vararepresentanter, med et tillegg på to.  

 

Økonomiske konsekvenser 

Ingen. 

 

Betydning for folkehelse 

Ingen. 
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Saksframlegg 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Nesset kommunestyre 83/15 22.10.2015 

 

Valg av valgnemnd 2015-2019 

 

 

Rådmannens innstilling 

Som medlemmer og varamedlemmer i valgkomiteen for perioden 2015-2019 velges: 

 

Medlemmer: 

 

Varamedlemmer: 

 

Leder: 

Nestleder: 

 

 

Saksopplysninger 

Kommunestyret har tidligere år valgt en valgnemnd til å forberede valg av nemnder, råd og utvalg for 

kommunestyret. Til valgnemnd for perioden 2011 – 2015 ble formannskapets medlemmer samt en 

representant fra de øvrige partier som har plass i kommunestyret valgt, til sammen 9 medlemmer. 

Kommunestyret velger også leder og nestleder blant medlemmene. 

 

Bestemmelser om valg av faste utvalg finnes i kommunelovens §§ 10-12, 14, 27 og 35-38 a. samt mer 

utdypende i kapittel 6 i rundskriv H-12/15 «Val av formannskap/fylkesutval, ordførar/fylkesordførar, 

varaordførar m.m.». 

 

For øvrig vises det til reglene om kjønnsmessig representasjon, jfr. §§ 36-2 og 37-3 i kommuneloven. 

 

Vurdering 

Valgkomiteen fremmer forslag til medlemmer og varamedlemmer til de forskjellige styrer, 

 

 



nemnder og råd i kommunen. Oppnevning av valgkomite har tidligere vært foretatt i kommunestyrets 

konstituerende møte, slik at komiteen kan sette i gang sitt arbeid umiddelbart. 

Kommunestyre, formannskap og kontrollutvalg trer i funksjon fra det konstituerende møtet. 

Ordfører, varaordfører og andre folkevalgte organer trer i funksjon fra det tidspunkt de blir valgt. 

For nemnder som ikke blir valgt i det konstituerende møtet, forlenges de sittende medlemmers 

funksjonstid inntil nyvalg foretas. 

Kommunelovens § 35 nr 4 fastsetter at valg av medlemmer til nemnder holdes som 

forholdsvalg etter forutsetningene i kommunelovens § 36, dersom minst et medlem av det 

velgende organ krever det. Hvis ikke, holdes valget som avtalevalg etter forutsetningene i 

kommunelovens § 38 a. 

Fremgangsmåten ved forholdsvalg og avtalevalg er den samme som ved valg av formannskap. 
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KONTROLLUTVALGET I 

NESSET KOMMUNE  

 

MØTEPROTOKOLL 

Møte nr: 4/15 

Møtedato: 30.09.2015 

Tid: kl. 12.00 – kl. 15.00 

Møtested: Formannskapssalen, Nesset kommunehus 

Sak nr: 23/15 – 30/15 

Møteleder: Paul E. Nauste, leder (Ap) 

Møtende medlemmer: Lars Myrset, nestleder (Frp) 

Vigdis Fjøseid (Ap) 

Forfall: ingen 

Ikke møtt: ingen 

Møtende vara: ingen 

Fra sekretariatet: Åse Solveig Eriksen, rådgiver 

Fra revisjonen: June B. Fostervold, regnskapsrevisor 

Av øvrige møtte: Anne Grete Klokset, ass. rådmann (under sak 29/15) 

 

 

Lederen ønsket velkommen og ledet møtet.  

 

Det fremkom ingen merknader til sakliste. 

Innkalling og sakliste ble godkjent. 

 

 

TIL BEHANDLING: 

 
UTV. SAKSNR.  TITTEL  

PS 23/15 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 9.  JUNI 2015 

PS 24/15 REFERAT OG ORIENTERINGER 

PS 25/15 FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2016 FOR KONTROLL OG TILSYN 

PS 26/15 REVISJONENS RAPPORT TIL KONTROLLUTVALGET FOR 1. HALVÅR 2015 

PS 27/15 REVISJONSPLAN FOR REVISJONSÅRET 2015 

PS 28/15 KONTROLLUTVALGETS RAPPORT TIL KOMMUNESTYRET OM UTVALGETS 

VIRKSOMHET I VALGPERIODEN 2011 - 2015 

PS 29/15 OPPFØLGINGSLISTE  

PS 30/15 EVENTUELT 
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PS 23/15 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 9. JUNI 2015 

 

Kontrollutvalgets vedtak 

 

Protokollen fra møte 9. juni 2015 godkjennes. 

 

Kontrollutvalgets behandling 

 

Leder orienterte. 

 

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretariatets innstilling. (3 

voterende) 

 

 

PS 24/15 REFERAT OG ORIENTERINGER 

 

Kontrollutvalgets vedtak 

 

Referat- og orienteringssakene tas til orientering. 

 

Kontrollutvalgets behandling 

 
Referatsaker: 

 
RS 13/15 Kontrollutvalget i Nesset – revidert reglement - saksprotokoll Nesset 

kommunestyre 18.06.2015, sak 52/15  

 

RS 14/15 Sammenslåingsprosjekt – kommunal revisjon M&R – referat fra møte i 

styringsgruppa 25.06.2015  

 

RS 15/15 Informasjon om etablering av nytt revisjonsselskap – brev til kommunene fra 

Kommunerevisjonsdistrikt 2 i M&R, datert 25.08.2015  

 

RS 16/15 Protokoll fra møte i styret for Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal 

08.09.2015 
 

   
Orienteringssaker: 

 

OS 10/15 Møte- og forklaringsplikt «Bernt svarer: Du har plikt til å forklare deg til 

kontrollutvalget» - artikkel fra Kommunal Rapport, 15.06.2015 

  

 

Sekretæren orienterte til den enkelte sak.   

 

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretariatets innstilling. (3 

voterende) 

 

 

PS 24/15 FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2016 FOR KONTROLL OG TILSYN 

 

Kontrollutvalgets innstilling 
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Kontrollutvalgets forslag til budsjett for 2016 med en ramme på kr 520 000.-, inkludert kjøp 

av revisjonstjenester og sekretariatstjenester for kontrollutvalget, vedtas. 

 

Kontrollutvalgets behandling 

 

Sekretæren redegjorde for budsjettforslaget.  

 

Det fremkom ingen forslag til korrigeringer til sekretariatets budsjettforslag. 

 

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretariatets innstilling. (3 

voterende) 

 

 

PS 26/15 REVISJONENS RAPPORT TIL KONTROLLUTVALGET FOR 1. HALVÅR 2015 

 

Kontrollutvalgets vedtak 

 

Kontrollutvalget tar revisjonens rapport til kontrollutvalget for 1. halvår 2015 til orientering.  

 

Kontrollutvalgets behandling 

 

Regnskapsrevisor June B. Fostervold redegjorde for innholdet i rapporten og svarte på 

spørsmål fra utvalgets medlemmer. 

 

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretariatets innstilling. (3 

voterende) 

 

 

PS 27/15 REVISJONSPLAN FOR REVISJONSÅRET 2015 

 

Kontrollutvalgets vedtak 

 

Kontrollutvalget tar revisjonsplanen for revisjonsåret 2015, sammen med revisors vurdering 

av uavhengighet, til orientering. 

 

Kontrollutvalgets behandling 

 

Regnskapsrevisor June B. Fostervold redegjorde for innholdet i planen og svarte på spørsmål 

fra utvalgets medlemmer. 

 

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretariatets innstilling. (3 

voterende) 

 

 

PS 28/15 KONTROLLUTVALGETS RAPPORT TIL KOMMUNESTYRET OM 

UTVALGETS VIRKSOMHET I VALGPERIODEN 2011 - 2015 

 

Kontrollutvalgets vedtak 
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Kontrollutvalget godkjenner vedlagte rapport om utvalgets virksomhet i valgperioden 2011 – 

2015 som oversendes kommunestyret med følgende anbefaling: 

 

Kommunestyret tar framlagte rapport om kontrollutvalgets virksomhet i valgperioden 2011 – 

2015 til orientering. 

 

Kontrollutvalgets behandling 

 

Sekretær orienterte og svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer. 

 

Kontrollutvalget gikk igjennom innholdet i virksomhetsrapporten. Det fremkom ingen 

merknader eller forslag til endringer. 

  

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretariatets innstilling. (3 

voterende) 

 

 

PS 28/15 OPPFØLGINGSLISTE 

 

Kontrollutvalgets vedtak 

 

I oppfølgingslisten gjøres følgende endringer: 

 
Naustområde i Høvik Nesset kommune - manglende oppfølging av vedtak i Nesset 

formannskap og kommunestyre 

Kontrollutvalget mottok kopi av et brev til Nesset kommune, datert 6. juli 2012 fra 

grunneiere/nausteiere i Høvik. Rådmann redegjorde i møte 24.09.2012 for det som var skjedd i 

saken. Nausteierne som har klaget på manglende oppfølging fra kommunen sin side skulle få 

skriftlig svar fra Nesset kommune. Saken ble tatt opp igjen i møte 09.12.13 da kontrollutvalget 

igjen var blitt kontaktet av nausteierne fordi forholdene i Høvik naustområde fremdeles ikke 

var tilfredsstillende. Kontrollutvalget har fulgt opp og vært løpende orientert fra rådmann i 

2014. Det er sendt varsel til eier av naustområdet med pålegg om å fjerne den ulovlige moloen 

og det midlertidige deponiet. Eier blir også pålagt å tilbakeføre arealet slik det var før moloen 

ble bygd og steinfyllingen etablert. Frist for å utføre dette er satt til 1. april 2015.  
 

30.09.15: Ass. rådmann orienterte. Det har ikke skjedd noe på området siden siste 

statusrapportering i juni i år. Entreprenøren som skulle leies inn for å gjøre arbeidet 

har sammen med eier av området vært på befaring, men eier har ikke gjort noen avtale 

med entreprenøren om opprydning. Kommunen har derfor skrevet et nytt brev, datert 

29.09.2015 med nytt pålegg om tvangsmulkt med frist til 01.11.2015 til å etterkomme 

pålegget. Kontrollutvalget ønsker å følge saken videre og vil ha en ny orientering i 

neste møte.   

 
 Innkjøpsreglement for Nesset kommune 

Kontrollutvalget ble i 2013 kontaktet av Nordmøre Elektro As som stilte spørsmål til Nesset 

kommunes innkjøpsrutiner. Kommunens rutiner for innkjøp bør i all hovedsak være nedfelt i 

et eget innkjøpsreglement. I brev av 04.02.2014 fra rådmannen i Nesset til Nordmøre Elektro 

AS ble det vist til at Nesset kommune holder på å utarbeide innkjøpsrutiner.  Kontrollutvalget 

ønsker å følge opp denne saken og vil be om tilbakemelding fra kommunen når innkjøps-

reglementet er utarbeid. 
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30.09.15: Kommunestyret i Nesset vedtok i sitt møte 17.09.2015 i k-sak 71/15 

Innkjøpsreglement for innkjøpssamarbeidet mellom kommunene Aukra, Molde, 

Nesset, Midsund og Rauma. Kontrollutvalget anser med dette saken som avsluttet. 

 

Kontrollutvalgets behandling 

 

Sekretær orienterte. I dette møtet var det lagt opp til orientering fra administrasjonen om 

status i følgende sak: 

 

 Naustområdet i Høvik Nesset kommune  

 

Ass. rådmann Anne Grete Klokset redegjorde for status i ovennevnte sak. 

  

Utvalget gikk igjennom de øvrige sakene på oppfølgingslisten. 

 

Det ble ikke foreslått noen nye saker til oppfølgingslisten. 

 

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med omforent forslag fra utvalgets 

medlemmer. (3 voterende) 

 

 

PS 30/15 EVENTUELT 

 

Innspill til arbeidet med overordnet analyse  
Innen utgangen av 2016 skal Nesset kommune vedta en plan for forvaltningsrevisjon og 

selskapskontroll for perioden 2016-2019. Revisjonen vil lede prosessen med å utarbeide en 

overordnet analyse av risikofaktorer i kommunens virksomhet som skal ligge til grunn for 

utarbeidelse av plan for forvaltningsrevisjon og plan for selskapskontroll. Revisjonen ønsket å 

innhente innspill fra det avtroppende kontrollutvalget til denne prosessen. Utvalgets 

medlemmer var bedt om å tenke gjennom aktuelle risiko områder før møtet. 
  

Kontrollutvalgets behandling 

 

Utvalget hadde en grundig diskusjon om eventuelle risikoområder som det kunne være 

grunnlag for å vurdere i planarbeidet og kom med følgende innspill: 

 

Mulige områder for forvaltningsrevisjon: 

 

 Kommunale byggeprosjekt – Overskridelser – Underbudsjettering 

 Mobbing i skolen – Gode oppvekstsvilkår – oppfølging og evaluering av vedtak / 

tiltak 

 Nesset Omsorgssenter og Vistdal Bofellesskap – drift – bemanning – kompetanse – 

ressurser 

 Kommunale barnehager – sykefravær – arbeidsmiljø 

 Saksbehandlingsrutiner i Nesset kommune – overholdelse av svarfrister / 

forvaltningslovens bestemmelser  

  

 

 

 

 

 



Side 6 av 6 

Avslutning 

Da dette var det siste møtet for det sittende kontrollutvalget, takket utvalgets leder 

sekretariatet og utvalgsmedlemmene for godt og konstruktivt samarbeid gjennom denne 

valgperioden.  

 

 

 

 

 

 

    

Paul E. Nauste  Lars Myrset  Vigdis Fjøseid 

leder  nestleder   

     

 

 

    

Åse Solveig Eriksen     

sekretær     

 



 

Nesset kommune Arkiv: 033 

Arkivsaksnr: 2012/238-31 

Saksbehandler:  Liv Fleischer Husby 

 

  

Saksframlegg 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Nesset kommunestyre 87/15 22.10.2015 

 

Kontrollutvalgets rapport om utvalgets virksomhet i valgperioden 2012 - 2015 

Vedlegg 

1 Kontrollutvalgets rapport om utvalgets virksomhet i valgperioden 2011 - 2015 

2 Samlet saksframlegg sak 2815 -Kontr.utv. virksomhetsrapp. til k.styret 

3 Nesset KU's virksomhetsrapport 2011 - 2015 

 

 

Kontrollutvalgets innstilling 

Kommunestyret tar framlagte rapport om kontrollutvalgets virksomhet i valgperioden 2011 – 2015 til 

orientering. 
 

 

 

Saksopplysninger 

I henhold til kommunelovens § 76 er det kommunestyret som har det øverste kontroll- og tilsynsansvar 

med den kommunale forvaltningen. Kontrollutvalget forestår det løpende tilsyn med den kommunale 

forvaltning på vegne av kommunestyret, jfr. kommunelovens § 77 nr. 1.  

 

Kontrollutvalget behandlet i sitt møte 30.09.2015 rapport om utvalgets virksomhet i valgperioden og 

vurderte om man har nådd de lovmessige krav til kontrollutvalgets virksomhet. Viser til de vedlegg som 

følger saksdokumentet. 

 



 
Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal 
Rådhusplassen 1 
6413 MOLDE 

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

 

Nesset kommunestyre 
v/ordfører 

 

 
Deres referanse: Vår referanse: Arkivkode: Sted/dato 
 2015-419/ÅSE 1543-033&14 Molde, 07.10.2015 

 

 

 

OVERSENDELSE AV SAK – KONTROLLUTVALGET 
 

 

Vedlagt følger særutskrift m/vedlegg for følgende sak: 

 

 
PS 28/15 KONTROLLUTVALGETS RAPPORT TIL 

KOMMUNESTYRET OM UTVALGETS 

VIRKSOMHET I VALGPERIODEN 2011 - 2015 

 

 

Kontrollutvalget forutsetter at saken legges frem til behandling i kommunestyret med utvalgets 

innstilling. 

 

 

 

 

Med hilsen 

 

 
Åse Solveig Eriksen  
rådgiver  
 
 
 
 
Kopi: 

Rådmann 

Kontrollutvalgets leder 

 

 

Kontrollutvalgssekretariatet 

 

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

mailto:aase.eriksen@molde.kommune.no


  

NESSET KOMMUNE 
Kontrollutvalget 

Saksmappe:  

Arkiv:  

Saksbehandler:  

Dato:  

2015-1543/04 

033&14 

Åse S. Eriksen  

17.09.2015 

 

Saksframlegg  
 

 

Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 

PS 28/15 Kontrollutvalget 30.09.2015 

 Kommunestyret  

 

 

KONTROLLUTVALGETS RAPPORT TIL KOMMUNESTYRET OM UTVALGETS 

VIRKSOMHET I VALGPERIODEN 2011 - 2015  
 

Kontrollutvalgets innstilling 

 

Kommunestyret tar framlagte rapport om kontrollutvalgets virksomhet i valgperioden 2011 – 

2015 til orientering. 

 

Kontrollutvalgets behandling – 30.09.2015 

 

Sekretær orienterte og svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer. 

 

Kontrollutvalget gikk igjennom innholdet i virksomhetsrapporten. Det fremkom ingen 

merknader eller forslag til endringer. 

 

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretariatets innstilling. (3 

voterende) 

 

Sekretariatets innstilling 

 

Kommunestyret tar framlagte rapport om kontrollutvalgets virksomhet i valgperioden 2011 – 

2015 til orientering. 

 

Saksopplysninger 

 

I henhold til Kommuneloven § 77, pkt. 6 skal kontrollutvalget rapportere resultatene av sitt 

arbeid til kommunestyret. 

 

Kontrollutvalget rapporterer løpende til kommunestyret om arbeidet de utfører, både gjennom 

årsmeldinger og ved framleggelse av rapporter om forvaltningsrevisjon. I tillegg legges 

protokoller fra kontrollutvalget fortløpende frem for kommunestyret som referatsaker. 

Kommunestyret har dermed muligheten til å stille spørsmål til kontrollutvalgets medlemmer i 

kommunestyret. 

 

Som et ledd i denne rapporteringen vil kontrollutvalget legge frem en rapport for 

kommunestyret om utvalgets virksomhet i valgperioden og vurdere om man har nådd de 

lovmessige krav til kontrollutvalgets virksomhet. 

 

Vedlagt følger: 

 Egen evaluering av kontrollutvalgets arbeid – Valgperioden 2011 – 2015 



VURDERING 

 

Formålet med rapporten er fra kontrollutvalgets side å informere om utvalgets rolle og 

funksjon, og at man på den måten kan gi føringer og signaler om lovmessige krav og om 

formålet med sin egen virksomhet i valgperioden. 

 

Rapporten inneholder innledningsvis en kort presentasjon av kontrollutvalget og 

kontrollutvalgets rolle. Videre gir den en kortfattet oversikt over kontrollutvalgets oppgaver 

slik de fremgår av de gjeldende bestemmelsene om tilsyn og kontroll i kommuneloven og i 

forskriftene om revisjon og kontrollutvalg.  

Rapporten er utformet på en måte som kan gjøre den egnet til å bli brukt som et grunnlag for 

informasjon om tilsyn og kontroll til nytt kontrollutvalg og eventuelt nytt kommunestyret. 

 

Sekretariatet viser til vedlagt rapport om utvalgets virksomhet i valgperioden 

2011 - 2015. Eventuelle forslag til endringer i rapporten som fremkommer i kontrollutvalgets 

møte innarbeides i rapporten før den oversendes til kommunestyret. 

 

 

 

 

Åse Solveig Eriksen  

rådgiver  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

KONTROLLUTVALGET 

I NESSET KOMMUNE 
 

 

 

 

 

 

 

Egen evaluering av kontrollutvalgets arbeid  

 

 

Valgperioden 2011 – 2015 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

1. Innledning 

 
Valgperioden 2011 – 2015 nærmer seg slutten og et snart 4-årig virke for kontrollutvalget i 

Nesset kommune er i ferd med å fullføres. For å kunne oppsummere egen virksomhet, for å 

kunne sette eget arbeid og resultater i et kritisk lys, og for å kunne gi det påtroppende 

kontrollutvalget en god innføring til sitt arbeid, ønsker kontrollutvalget å gi en evaluering av 

sitt eget arbeid i valgperioden. 

 

2.  Om kontrollutvalget, mandat og sammensetning 
 

Kontrollutvalget velges av kommunestyret og skal på vegne av kommunestyret føre det 

løpende tilsynet med den kommunale forvaltningen. Alle kommuner og fylkeskommuner er 

pliktig til å velge et kontrollutvalg. Kontrollutvalget skal ha sekretærbistand i sitt arbeid og 

kommunestyret skal i henhold til kommuneloven sørge for dette. 

 

2.1  Kontrollutvalgets sammensetning i perioden 
 

Kontrollutvalget i Nesset kommune har for perioden 2011 – 2015 følgende sammensetning: 

 

Funksjon Navn Parti Varamedlemmer Nr Navn Parti 

Leder Paul Edvin Nauste* Ap  1 Irene Glærum Ap 

Nestleder Lars Myrset Frp  2 Per Olav Eidsæter IL 

Medlem Vigdis Fjøseid Ap  3 Ivar H. Trælvik Frp 

       
*medlem av kommunestyret. 

 

2.2  Rammer for utvalgets arbeid 
 

Kontrollutvalget er et lovpålagt organ, hvis mandat har grunnlag i kommunelovens 

bestemmelser om internt tilsyn og kontroll § 77: 

 

Kontrollutvalgets oppgaver er i utgangspunktet gitt i kommunelovens § 77, og i forskrift om 

kontrollutvalg av 15.06.2004, men kommunestyret kan konkret be utvalget utføre særskilte 

tilsynsoppgaver på sine vegne. Kontrollutvalgets hovedoppgave er å føre tilsyn og kontroll 

med den kommunale forvaltningen på vegne av kommunestyret og påse at kommunen har en 

forsvarlig revisjonsordning. Kontrollutvalget skal ifølge kommuneloven sørge for at følgende 

oppgaver blir utført: 

 

 Regnskapsrevisjon – påse at kommunens regnskaper revideres på en betryggende 

måte, avgi uttalelse om årsregnskapet og påse at revisors påpekninger til årsregnskapet 

blir fulgt opp. 

 

 Forvaltningsrevisjon – utarbeide plan for forvaltningsrevisjon, basert på en overordnet 

analyse, følger og rapporterer resultatene fra forvaltningsrevisjonsprosjekter til 

kommunestyret. 

 

 Gransking eller undersøkelser – på eget initiativ eller etter vedtak i kommunestyret, ta 

tak i forhold som kan oppfattes som uønskede eller i strid med mål om en effektiv og 

forsvarlig forvaltning av kommunens ressurser. 
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 Selskapskontroll – utarbeide plan for selskapskontroll og føre kontroll med 

forvaltningen av kommunens interesser i selskaper. 

 

 Valg av revisjonsordning – kontrollutvalget avgir innstilling om valg av 

revisjonsordning til kommunestyret og eventuelt innstiller på valg av revisor. 

 

 Budsjett – utarbeide forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen. 

 

Innen disse rammene skal kontrollutvalget utøve tilsynsrollen på vegne av kommunestyret, 

for å bidra til god tjenestekvalitet, effektiv ressursutnyttelse og å sikre at politiske vedtak blir 

fulgt opp. 

 

Reglement for kontrollutvalget 

Det er vedtatt et eget reglement for kontrollutvalget. Retningslinjene ble vedtatt i sak 73/11 i 

kommunestyremøte den 22.09.2011. Revidering av eksisterende reglement ble behandlet av 

kontrollutvalget i møte 09.06.2015 og er endelig behandlet og vedtatt av kommunestyret i 

møte 18.06.2015 i k-sak 52/15. 

Reglementet gir retningslinjer for sammensetning av utvalget, saksbehandling, ressurser og 

oppgaver.  

 

2.3 Kontrollutvalgets ressurser 

 
Sekretariat 

Reglement for kontrollutvalget fastslår at utvalget skal ha sekretariatsbistand tilpasset deres 

behov. Kontrollutvalget har sekretariatsbistand fra Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal. 

Sekretariatet ble etablert i 2005 etter vertskommunemodellen med Molde kommune som 

vertskommune. I 2013 vedtok medlemskommunen å endre organisasjonsformen for 

sekretariatet til et Interkommunalt Samarbeid (IS) etter kommunelovens § 27 som eget 

rettssubjekt. Selskapet ble opprettet med virkning fra august 2013 og er registrert i 

Brønnøysundregisteret. I 2014 ble bemanningen i sekretariatet økt fra 1 til 2 årsverk. Det 

hadde da lenge vært utrykt behov for en bemanningsøkning i sekretariatet på grunn av økende 

arbeidsmengde.   

 

Sekretariatet utreder saker, bistår kontrollutvalget i praktisk tilrettelegging og oppfølging av 

møter, samt vedtaksoppfølging. I det løpende arbeidet er sekretariatet bindeledd mellom 

utvalg og revisjonsselskap, og utfører oppgaver på vegne av kontrollutvalget.  

 

Revisjon 

Revisjonsordningen skal være tilpasset kommunestyrets tilsynsbehov, behov for oppfølging 

av særskilte vedtak, kompetansenivået i kommunen og kommunens egen organisering og 

internkontroll.  

Nesset kommune er medeier i og har avtale om levering av revisjonstjenester med 

Kommunerevisjonsdistrikt 2 Møre og Romsdal. Selskapet ble etablert i 1993 og leverer 

revisjonstjenester til Nesset kommune samt 8 andre kommuner i Romsdal og på Nordmøre.  

Revisjonsselskapet fordeler ressursene sine i forhold til årlige honorarer som betales av 

medlemskommunene. Selskapet utfører regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og 

selskapskontroll for kommunen. Til regnskapsrevisjon benyttes det timetallet selskapet hvert 

år finner nødvendig for å kunne bekrefte kommunens årsregnskap. Ressursene til 

forvaltningsrevisjon og selskapskontroll brukes på bakgrunn av kontrollutvalgets bestillinger 

av prosjekter, basert på plan for forvaltningsrevisjon og plan for selskapskontroll.  
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Økonomi 

Kommunestyret eller fylkestinget skal sørge for at kontrollutvalget har sekretariatsbistand 

som til enhver tid tilfredsstiller utvalgets behov. 

Forskrift om kontrollutvalg, kapittel 7 §20 

 

For å utøve sin funksjon på en god måte har kontrollutvalget behov for økonomiske rammer 

som muliggjør en god nok aktivitet. Nesset kommunes andel av kostnader til sekretærbistand 

utgjorde i årene 2011 tom 2013 6 % av den totale rammen. Fra og med 2014 utgjør Nesset 

kommunes andel av kostnadene 4 %. Utgiftene i perioden har fordelt seg slik: 

 2011  kr 48 180.- 

 2012  kr 53 700.- 

 2013  kr 58 900.- 

 2014  kr 81 200.- 

 

Honorarene til revisjon er vedtatt på styremøter (av medlemsrepresentantene fra kommunene) 

i Kommunerevisjonsdistrikt 2, M&R . 

 

Budsjett for kontroll og tilsyn for 2015 i Nesset kommune har en totalramme på kr 472 000.- 

som inkluderer kjøp av revisjonstjenester med kr 305 000.-, kjøp av sekretariatstjenester med 

kr 89 000.- og kr 72 000,- avsatt til kontrollutvalgets egen virksomhet. 

  
 

3.  Arbeid i utvalget 

 
3.1 Møter 
Det har gjennom hele perioden vært avholdt 5 møter pr år. Møtefrekvensen er tilpasset 

aktiviteten i utvalget og i forhold til omfanget av saker som har vært behandlet. 

Kontrollutvalgets møter er lagt til kommunehuset. 

Utvalget har vært opptatt av å være en synlig del av organisasjonen og å holde seg oppdatert 

på hva som rører seg innen ulike virksomhetsområder. Ved mange av kontrollutvalgets møter 

har det vært gitt orienteringer fra administrasjonen på forskjellige virksomhetsområder i 

kommunen. Kontrollutvalget har også i perioden avlagt besøk ved flere av kommunens 

virksomheter. Hensikten med virksomhetsbesøk er å bli kjent med den kommunale 

forvaltningen og at ansatte skal bli kjent med kontrollutvalget.  

Informasjon fra de som jobber i kommunen og som kjenner forholdene best er vurdert som 

spesielt viktig for kontrollutvalget. På den måten har utvalget fått førstehånds kunnskap og 

forutsetninger for å gjøre jobben de er satt til. 

 

3.2 Saker 
En stor del av kontrollutvalgets saksbehandling omfatter forhold de er pålagt å arbeide med 

gjennom kravene i kommuneloven og forskrift om kontrollutvalg. Hvilket fokus som velges i 

de ulike arbeidsoppgavene er det i stor grad opp til utvalget å definere selv. Gjennom 

forvaltningsrevisjoner er det internkontroll og rutiner i kommunen som peker seg ut som det 

området som har fått størst oppmerksomhet, se eget avsnitt om gjennomførte 

forvaltningsrevisjoner i perioden. Kontrollutvalget har i tillegg hatt fokus på Fylkesmannens 

tilsynsrapporter og kommunens oppfølging av disse. 

 

Kontrollutvalgets saksbehandling er ikke sammenfattet i noe årshjul, men det er likevel et 

visst mønster fra år til år i hvilke saker som kommer opp til ulike tider. 

 

I tillegg til de kjente saksområdene hender det at utvalget får henvendelser fra innbyggere, 

som berører områder som kan være innenfor kontrollutvalgets myndighetsområde. Slike 
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henvendelser behandles seriøst uavhengig om det er et forhold som blir undersøkt videre eller 

at kontrollutvalget finner at dette ikke er en sak som hører til deres funksjon å se på. 

Kontrollutvalget har gjennom valgperioden gått gjennom store deler av kommunens 

virksomhet og behandlet 39 saker i 2011, 38 saker i 2012, 34 saker i 2013, 35 saker i 2014 og 

30 saker så langt i 2015 (siste møtet for det sittende kontrollutvalget er 30. september).   
 

3.3 Deltakelse i relevante fora 
For å holde seg oppdatert om informasjon som er aktuell for utvalgets oppgaveløsing deltar 

medlemmene på konferanser og samlinger, når det vurderes som relevant og mulig. Av 

”faste” arrangement utvalget har vært representert på i perioden er: 

 Nasjonal konferanse for kontrollutvalg i regi av Norges Kommunerevisorforbund.  

 Nasjonal konferanse i regi av Forum for Kontroll og Tilsyn (FKT) 

 

I tillegg har det i perioden vært arrangert en fellessamling for kontrollutvalgsmedlemmene i 

de 9 medlemskommunene som er underlagt Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal. 

Hensikten med samlingen var primært opplæring av nye utvalgsmedlemmer. 

 

Kontrollutvalget i Nesset er medlem i Forum for Kontroll og Tilsyn (FKT) og deltar  på 

årsmøtene til FKT som arrangeres i tilknytning til Nasjonal konferanse i regi av FKT i den 

grad de er representert på konferansen. 

 

 

4. Regnskapsrevisjon 
”Kontrollutvalget skal påse at kommunens eller fylkeskommunens årsregnskap og kommunale 

eller fylkeskommunale foretaks årsregnskap blir revidert på en betryggende måte,(…) 

Når kontrollutvalget er blitt forelagt revisjonsberetningen fra revisor, skal utvalget avgi 

uttalelse om årsregnskapet før det vedtas av kommunestyret eller fylkestinget. 

Når revisor påpeker forhold i årsregnskapet, jf. forskrift om revisjon i kommuner og 

fylkeskommuner § 4, skal kontrollutvalget påse at dette blir fulgt opp.” 

Forskrift om kontrollutvalg, kapittel 4 

 

Kontrollutvalget behandler saker om regnskapsrevisjon på flere måter gjennom året. Det er 

etablert rutiner for orienteringer fra oppdragsansvarlig revisor i forbindelse med avleggelse av 

revisjonsberetning og annen rapportering. 

 

I tillegg til årsregnskapene gir også kontrollutvalget sin uttalelse til Nesset kommunes bygge- 

og investeringsregnskap som oversendes kommunestyret, samt at utvalget følger den 

økonomiske utviklingen gjennom året ved gjennomgang av tertialvise regnskapsrapporter. 

 

Revisjon av årsregnskapene 

Kontrollutvalget har avgitt uttalelse til kommunens årsregnskaper i valgperioden som er 

fremlagt for formannskapet og som har inngått som beslutningsgrunnlag når kommunestyret 

har vurdert om kommunens regnskap skal godkjennes eller ikke.  

Kontrollutvalget har avgitt følgende uttalelser til regnskapet for Nesset kommune i 

valgperioden: 

2011: Sak 12/12: Nesset kommunes driftsregnskap for 2011 viser kr 175 326 043.- til 

fordeling til drift og et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 5 661 710.-. Netto driftsresultat 

er positivt med kr 3 774 431.-.  

 

2012: Sak 11/13: Nesset kommunes driftsregnskap for 2012 viser kr 185 635 343.- til 

fordeling til drift og et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 4 980 142.-. Netto driftsresultat 

er negativt med kr 8 654 553.-. 
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2013: Sak 10/14: Nesset kommunes driftsregnskap for 2013 viser kr 189 237 070.- til 

fordeling til drift og et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 2 638 480.-. Netto driftsresultat 

er negativt med kr 3 150 310.-.   

 

2014: Sak 11/15: Nesset kommunes driftsregnskap for 2014 viser kr 195 037 639.- til 

fordeling til drift og et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 2 947 011.-. Netto driftsresultat 

er negativt med kr 2 066 168.-.  

 

 

5. Forvaltningsrevisjon 
”Kontrollutvalget skal påse at kommunens eller fylkeskommunens virksomhet årlig blir 

gjenstand for forvaltningsrevisjon i samsvar med bestemmelsene i dette kapittel. 

Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden og senest innen utgangen av året etter at 

kommunestyret eller fylkestinget er konstituert, utarbeide en plan for gjennomføring av 

forvaltningsrevisjon 

Kontrollutvalget skal påse at kommunestyrets eller fylkestingets vedtak i tilknytning til 

behandlingen av rapporter om forvaltningsrevisjon følges opp.” 

Forskrift om kontrollutvalg, kapittel 5 

 

Kontrollutvalget skal utrede behovet for, planlegge og bestille forvaltningsrevisjoner i 

kommunen og resultatene fra arbeidet skal rapporteres til kommunestyret. 
 

Det er utarbeidet Plan for forvaltningsrevisjon 2012 – 2015 som ble behandlet av 

kontrollutvalget i møte 16.02.2012, sak 05/12 og senere vedtatt av kommunestyret i møte 

29.03.2012 i K sak 37/12.  
 

Arbeidet med forvaltningsrevisjon har vært høyt prioritert i hele utvalgsperioden. 

Kontrollutvalget har gjort mange vurderinger og hatt drøftinger for å finne gode 

arbeidsmetoder både i prioritering av prosjekter, samarbeid med revisjonsselskapet og i 

tilknytning til behandling av avlagte rapporter. 

 

Frekvensen for utarbeidelse av planer for forvaltningsrevisjon skal i henhold til 

kommuneloven være minimum èn gang i hver valgperiode. Nesset kommune har hatt rutiner 

for utarbeidelse av slike planer, samt at det blir foretatt en årlig gjennomgang av den vedtatte 

plan og foretatt nye bestillinger.  

 

Kontrollutvalget har hatt dialog med politisk og administrativ ledelse underveis i prosessen 

med utformingen av plan for forvaltningsrevisjon og tatt med seg konstruktive innspill til 

planleggingen av forvaltningsrevisjonsarbeidet. 

 

Ved bestilling av de enkelte forvaltningsrevisjonsprosjektene har utvalget lagt mye arbeid i å 

få innrettet bestillingene slik at de skal ha fokus på de forholdene utvalget mener er viktig. 

Samarbeidet og dialogen med revisor har vært av stor betydning. 

 

Alle forvaltningsrevisjoner legges systematisk fram for kontrollutvalget etter hvert som de 

avlegges. Samtlige rapporter er sendt videre til kommunestyret. Etter kommunestyrets 

behandling og vedtak er rapportene fulgt opp med henblikk på å se til at vedtakene blir 

realisert og arbeidet videre med i administrasjonen. 

 

5.1 Gjennomført forvaltningsrevisjon 
Kontrollutvalget har i valgperioden behandlet 3 forvaltningsrevisjonsprosjekter: 
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Sak 35/11: Refusjon sykepenger i Nesset kommune 

Funn: Vedr. refusjonskrav er det viktig at lønnsavdelingen følger opp kravene og at arbeidet 

med å få avklart status for de eldste kravene bør prioriteres, samt vurdere om krav bør 

avskrives. Etter revisjonens mening gjør kommunen en god innsats med å følge opp kravene 

som sendes NAV. Undersøkelsen viste at i de tilfellene der det var feilutbetalt sykepenger til 

ansatte, blir de krevd tilbakebetalt. Prosessen mellom kommunen og den aktuelle arbeidstaker 

var i liten grad dokumentert. Opplysninger om de ansattes sykdomsforhold er sensitive 

personopplysninger og skal håndteres i tråd med personopplysningsloven. Revisjonen 

anbefalte at kommunen sikret at de hadde et verktøy for egenkontroll ved håndtering av 

personopplysninger som tilfredsstiller lovens krav og at det ble utarbeidet skriftlige rutiner på 

dette området.  

På bakgrunn av de funn som er nevnt i rapporten mener revisjonen at kommunen særlig må  

sette i verk tiltak innen følgende hovedområder for å sikre korrekt utbetaling og refusjon av 

sykepenger: 

- arbeide videre med å styrke dialogen med NAV 

- sørge for skriftlige rutiner for områder som er sentrale for refusjon av 

sykepenger 

 

Oppfølging, desember 2012: Kontrollutvalget behandlet oppfølging av rapporten i sitt møte 

03.12.2012. Følgende er gjennomført: 

 Ved tilbakebetaling av feilutbetalte sykepenger til en arbeidstaker, har Nesset 

kommune tatt dette inn i sine rutinebeskrivelser og sier i sin oppfølgingsrapport at de 

følger de samme rutiner som gjøres i de tilfeller der det er utbetalt for mye i lønn.    

 Revisjonen finner at kommunen har fulgt opp deres anbefalinger om å styrke dialogen 

med NAV og at det som praktiseres er tatt inn i rutinebeskrivelsene.  

 Revisjonens anbefaling om å sørge for skriftlige rutiner for områder som er sentrale 

for refusjon av sykepenger skal være gjennomført.  

 Ansvaret for refusjoner fra NAV er lagt til en av stillingene ved økonomi-avdelingen 

og nedfelt i vedkommende sin stillingsbeskrivelse. 

Revisjonens oppfølgingsrapport konkluderte med at Nesset kommune hadde fulgt opp 

anbefalingene i forvaltningsrevisjonsrapporten på en god måte og fant ikke grunnlag for å 

foreta flere særskilte undersøkelser på dette området nå.  

 

Sak 29/13: Vedlikehold av kommunale bygg i Nesset kommune 

Funn: Av rapporten fremgår det at revisjonen mener at det er fokus på vedlikehold av 

kommunale bygg i Nesset kommune, og at det har skjedd mye positivt arbeid på dette 

området det siste året. Kommuneplan, økonomiplan og årsrapporter beskriver utfordringene 

knyttet til vedlikehold. Bygningsmassen har varierende alder og krever vedlikehold for ikke å 

forfalle. Kommunestyret har i 2013 opprettet en arbeidsgruppe for gjennomgang av 

kommunale eiendommer og bygningsmasse.   

På bakgrunn av skisserte problemstillinger, revisjonskriterier og vurderinger har revisjonen 

gjort sine samlede vurderinger og anbefalinger nedfelt i følgende åtte punkt: 

- kommunen bør videreføre arbeidet med politisk forankring, kommunikasjon og 

felles forståelse av vedlikeholdsbehov og vedlikeholdsarbeid 

- kommunen bør arbeide videre med dataverktøyet FAMAK for å få bedre 

registrering av og oversikt over vedlikeholdsbehovene, og dermed få et bedre 

grunnlag for å utarbeide planer og vedta prioriteringer 

- kommunen bør arbeide videre med å utarbeide vedlikeholds-planer for 

kommunens bygningsmasse og for det enkelte bygg  

- kommunen bør vurdere om midlene som benyttes til vedlikehold er tilstrekkelig 

til å opprettholde tilstanden i bygningsmassen på ønsket nivå        
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- kommunen bør intensivere arbeidet med å avklare hvordan vaktmestrene kan 

nyttes til vedlikeholdsoppgaver. Det er viktig at kommunen sikrer en mer styrt 

og fleksibel bruk av ressursen 

- kommunen bør avklare sine behov for bygningsareal, og gjennom dette kartlegge 

om det er bygg som kan avhendes 

- kommunen bør utarbeide og vedta hovedplan for vann, og rullere og oppdatere 

denne jevnlig  

- kommunen bør utarbeide og vedta hovedplan for avløp, og rullere og oppdatere 

denne jevnlig 
 

Kontrollutvalget avventer Nesset kommunes oppfølging av rapporten. 

 

Kontrollutvalget anbefaler det nye utvalget å ha en videre oppfølging av forvaltnings-

revisjonsprosjektet.  

 

Sak 18/14: Interkommunal barneverntjeneste for Nesset, Sunndal og Tingvoll 

kommuner  

Bakgrunnen for å etablere en felles barneverntjeneste var å drive og videreutvikle 

tjenestetilbudet på vegne av deltakerkommunene på en bedre måte, samt å rekruttere og 

beholde kompetent, fagutdannet personale. 

Funn: Rapporten konkluderte med at tjenesten fremdeles har utfordringer på følgende 

områder: 

Samarbeid 

Godt samarbeid med andre instanser, men med mulighet for videreutvikling og forbedring  

Saksbehandling 

Bedring av overholdelse av lovpålagte frister, men fortsatt noen fristbrudd 

Oppfølging av fosterhjem er en prioritert oppgave, men barnevernet har utfordringer 

Ressurser 

En mer robust barneverntjenesten, som fortsatt sliter med høyt fravær 

Høye kostnader for tiltak i Tingvoll kommune 

Kunnskapen om psykisk helsevern 

Barnevernlokalene 

 

Revisjonen anbefaler at samarbeidskommunene:  

- avklarer hvordan det overordnede samarbeidet, og gjennom dette 

forebyggingsarbeid, overfor barn og unge skal organiseres i egen kommune. Det 

er viktig at det avklares hvordan dette arbeidet skal inkludere 

barneverntjenesten. 

- sikrer at de samarbeidsarenaene som er etablert videreutvikles og forbedres 

- avklarer hvordan den enkelte kommune skal organisere og gjennomføre tilsyn i 

fosterhjem 

Revisjonen anbefaler at Sunndal kommune sikrer at barnevernsamarbeidet: 

- overholder frister i undersøkelsessaker  

- utarbeider tiltaksplaner der det er etablert hjelpe- eller omsorgstiltak 

- oppfyller antall oppfølgingsbesøk i fosterhjem  

- har fokus på å få ansatt tilstrekkelig antall fagpersoner og beholde ansatte over 

tid 

- har tilgjengelig kompetanse innen psykisk helsevern 

- får lokaler som er tilrettelagte for de tjenester som barnevernet skal yte 

 

 

Oppfølging, juni 2015: Kontrollutvalget behandlet oppfølging av rapporten i sitt møte 

09.06.2015.  
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 Nesset kommune har etablert et tverrfaglig team bestående av representanter fra BUP, 

PPT, barnevern, helsesøster og psykiatrisk sykepleier. Teamet møtes en gang pr. 

måned hvor representanter fra barnehager, skoler og andre som arbeider med barn og 

unge kan møte ved behov.  

 Nesset kommune har etablert et barnehageteam som møtes fire ganger pr. år.  

 Barneverntjenesten samarbeider med mange ulike instanser som arbeider med barn, 

unge og deres familier. Fra barnevernet deltar faste kontaktpersoner i de ulike 

gruppene. Den interkommunale barneverntjenesten mener at de på denne måten sikrer 

at de samarbeidsarenaer som er etablert videreutvikles og forbedres Nesset kommune 

har bemerket at det må settes opp en årlig plan for møtene og at det blir foretatt en 

evaluering etter årets slutt. Det påpekes at det skal være fagpersoner fra Nesset 

kommune som har ansvaret for organisering av disse møtene. 

 Rådmennene for de samarbeidende kommuner har i møte 17.06.2014 vedtatt at 

ansvaret for ordningen med tilsyn i fosterhjem fortsatt skal legges til 

barneverntjenesten da en anser at de har den beste kompetansen på dette feltet. 

I oppfølgingsbrevet fra barneverntjenesten er det redegjort for hvordan anbefalingene nr. 4 – 9 

som er knyttet til Sunndal kommune som vertskommune er fulgt. 

Kommunerevisjonsdistrikt 2 i Møre og Romsdal har vurdert tilbakemeldingen fra den 

interkommunale barneverntjeneste for Nesset, Sunndal og Tingvoll og mener at mottatt 

informasjon er tilstrekkelig til at kontrollutvalget kan avslutte saken. 

 

Bestilt prosjekt: 

I møte 08.12.2014, sak 31/14 vedtok kontrollutvalget å bestille følgende nytt forvaltnings-

revisjonsprosjekt: 

Samhandlingsreformen i Nesset kommune 

 

5.2 Granskinger eller undersøkelser 
Kontrollutvalget kan på eget initiativ eller etter anmodning fra kommunestyret gjennomføre 

granskninger eller undersøkelser. Dette har ikke vært en sentral del av utvalgets virksomhet i 

valgperioden, da de fleste større undersøkelser er organisert som ordinære og planmessige 

forvaltningsrevisjoner. Slike undersøkelser kan også føre til senere forvaltningsrevisjoner. 

 
 

6. Selskapskontroll 
”Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eller 

fylkeskommunens interesser i selskaper m.m. 

Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden og senest innen utgangen av året etter at 

kommunestyret eller fylkestinget er konstituert, utarbeide en plan for gjennomføring av 

selskapskontroll.” 

Forskrift om kontrollutvalg, kapittel 6 
 

Plan for selskapskontroll for inneværende periode ble vedtatt av kontrollutvalget 16.02.2012 i 

sak 06/12 og av kommunestyret 29.03.2012  i sak 38/12. 

Nesset kommune har utarbeidet en eierskapsmelding som ble vedtatt av kommunestyret i 

møte 16. juni 2011 i sak 66/11.  

 

Kontrollutvalget behandlet i møte 18.03.2013 oppfølging av selskapskontrollen av 

Romsdalshalvøya Interkommunale Renovasjonsselskap IKS (RIR IKS) som ble gjennomført i 

2010/2011. Etter enn samlet vurdering av Nesset kommunes oppfølging av rapporten om 

selskapskontroll av RIR IKS, mente revisjonen at kommunen hadde tatt tak i anbefalingene på 

en god måte og fant ikke grunn til å gjøre videre undersøkelser på dette området.  
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Kontrollutvalget vedtok den 24.09.2012 i sak 30/12 å bestille en selskapskontroll av Nesset 

Kraft AS. Resultatet av selskapskontrollen ble lagt fram for kontrollutvalget i møte 27. april 

2015 i sak 12/15 og behandlet av Nesset kommunestyre 21. ma1 2015 i sak 44/15. 

 
Sak 15/15: Selskapskontroll av Nesset Kraft AS 

Grunnlaget for rapporten er undersøkelser av følgende problemstillinger:  

 Utøves kommunens eierstyring av Nesset Kraft AS i tråd med reglene for dette? 

 Utøves selskapets interne styring i tråd med reglene for dette? 

 Er økonomistyringen i Nesset Kraft AS i tråd med reglene for dette? 

 Omfattes Nesset Kraft AS av offentlighetsloven?  

 
Revisjonen anbefalte Nesset kommune om å vurdere og iverksette følgende tiltak for å sikre 

god eierstyring: 

Anbefalinger til Nesset kommune: 

- Eier bør utarbeide beskrivelse av eiermøtene, der det blant annet avklares hvem 

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

- Eier bør vurdere om det skal utarbeides en egen eierstrategi for Nesset Kraft AS, 

og gjennom dette tydeliggjort eier sine strategier for selskapet.  

- Eier bør foreta en særlig vurdering sammen med Nesset Kraft AS om de 

konkurranseutsatte aktivitetene i selskapet fysisk og organisatorisk bør skilles 

fra monopolvirksomhet, jf. Eierskapsmelding punkt 1.3 nummer 5.  

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

generalforsamling.  

 

Anbefalinger til Nesset Kraft AS : 

- Nesset Kraft AS kan med fordel utarbeide oversikt som viser verdiene til 

henholdsvis vannkraftverkene, vannkraftprosjektene, og distribusjonsnettet.  

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

gjelder for selskapet, og fastsette sitt forhold til offentlighetsloven. 

 

7. Påse-ansvar overfor revisjon 
”Kontrollutvalget skal føre det løpende tilsyn og kontroll med den kommunale eller 

fylkeskommunale forvaltningen på vegne av kommunestyret eller fylkestinget, herunder påse 

at kommunen eller fylkeskommunen har en forsvarlig revisjonsordning.” 

Forskrift om kontrollutvalg, kapittel 3 

 

Det er i forskriftene gitt en del bestemmelser om formelle krav som skal stilles til valgt 

revisor, herunder krav til utdanning, vandel, uavhengighet og objektivitet. Disse forholdene 

hviler det et ansvar på revisor å dokumentere, og det er etablert rutiner for at dette skjer. 

Det som oppleves som en større utfordring er å følge med på at innholdet i revisjonsarbeidet 

skjer på en tilfredsstillende måte, og finne gode ordninger for hvordan utvalget løpende kan 

være oppdatert og ha en trygghet for at revisjonsordningen er tilfredsstillende. 

 

Kontrollutvalgssekretariatet og Kommunerevisjonsdistrikt 2 M&R har utarbeidet en 

Engasjementsavtale som er en avtale med hver av de ni kommunenes kontrollutvalg, for 

henholdsvis regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon. Avtaleutkastet ble vedtatt av 

samarbeidsforumet for kontrollutvalgene i møte 15.06.2011. Avtalen spesifiserer ressurser, 

rammer for samarbeidet og kommunikasjon mellom revisjonsselskap og kontrollutvalg. 

Avtalen stadfester også hvilke dokumenter som skal framlegges for kontrollutvalget. Dette er 

forhold som har stor betydning for kontrollutvalgets mulighet til å ha tilstrekkelig informasjon 
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om hvordan revisjonsordningen fungerer, og dermed for kontrollutvalgets oppfølging av sitt 

påse-ansvar. Avtalene er en god ramme for forholdet mellom utvalg og revisjonsselskap. 

For å følge opp sitt ansvar slik det framgår av formelle krav i forskriftene og i de omtalte 

avtalene har kontrollutvalget lagt vekt på en god dialog med revisor, og informasjon om det 

løpende revisjonsarbeidet og enkeltprosjekter. 

 

For forvaltningsrevisjon foregår dialogen i hovedsak knyttet til prosjekter og til forberedelser 

til plan for forvaltningsrevisjon. Kontrollutvalget har lagt stor vekt på at kommunikasjon med 

revisor skal bidra til at undersøkelsene får det fokus utvalget ønsker. Utover planlegging og 

framleggelse av prosjektplan og rapporter, deltar forvaltningsrevisor i møter på forespørsel fra 

utvalget.   

Kontrollutvalget mener å ha funnet gode samarbeidsordninger og etablert rutiner som setter 

dem i stand til å ha nødvendig informasjon om revisjonsarbeidet til å ha trygghet for at 

kommunen har en forsvarlig revisjonsordning. 

 

 

8. Erfaringer fra arbeidet i denne valgperioden 

 
8.1 Forholdet til politisk ledelse 
Kontrollutvalget utfører tilsynsfunksjonen på vegne kommunestyret, som har det overordnede 

ansvaret for kontroll og tilsyn. Utvalget har gjennom hele perioden vært opptatt av å ha god 

dialog med politisk ledelse og oppdatert kjennskap til hva som til enhver tid er kommune-

styrets behov. Ordfører informeres løpende gjennom kopi av innkallinger til kontrollutvalgets 

møter og benytter muligheten til dialog når dette er ønskelig.  

Saker fra kontrollutvalget legges løpende fram for kommunestyret, enten det er rapporter fra 

gjennomførte forvaltningsrevisjoner, årsmeldinger eller planer for selskapskontroll eller 

forvaltningsrevisjon.  

 

8.2 Forholdet til administrativ ledelse 
Kontrollutvalget opplever å ha gode relasjoner til administrativ ledelse og stor nytte av positiv 

dialog om generelle forhold i kommunen og i forbindelse med konkrete prosjekter og 

oppgaver. Administrasjonen gir informasjon og deltar i møter når kontrollutvalget ber om 

deres tilstedeværelse, og gir uttrykk for en forståelse for kontrollutvalgets rolle og arbeid. 

 

Utvalget har lagt vekt på å lytte til signaler fra administrasjonen blant annet ved å ha samtaler 

og være åpne for innspill i arbeidet med plan for forvaltningsrevisjon. På den måten har det 

framkommet viktig kunnskap fra de som kjenner organisasjonen best og en har hatt mulighet 

til å avstemme oppfatninger rundt utfordringer og risiko i organisasjonen. Denne 

informasjonen har vært nyttig i kontrollutvalgets utvelgelse av prosjekter, når de har lagt vekt 

på å gjøre prioriteringer ut fra mest mulig tilgjengelig informasjon. 
 

Når det gjelder kommunikasjonen i forbindelse med de enkelte prosjektene eller 

revisjonsarbeidet for øvrig er det revisorenes område, og ikke noe kontrollutvalget involverer 

seg i. Kontrollutvalget har ansvar for oppfølgingen av kommunestyrets vedtak i kontroll- og 

tilsynssaker. I de tilfellene der vedtakene gir krav til administrasjonens oppfølging, 

overholdes i stor grad frister for oppfølging og rapportering. Administrasjonen synes å ha 

lojalitet til vedtakene. 

Vedtaksoppfølgingen er i hovedsak god og administrasjonens etterlevelse i kontroll- og 

tilsynssaker er i stor grad tilfredsstillende. 
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8.3 Arbeid med etablering av nytt revisjonsselskap i Møre og Romsdal  
Nesset kommunestyre fattet i oktober 2013 i k-sak 76/13 vedtak om å medvirke til å få 

etablert en ny interkommunal revisjonsordning for levering av revisjonstjenester til 

kommunene i fylket og Møre og Romsdal Fylkeskommune. En styringsgruppe har ledet 

arbeidet. Styringsgruppen la i april 2014 fram en utredning om sammenslåing av flere 

revisjonsenheter i Møre og Romsdal. Forslaget ble behandlet i Nesset kommunestyre 

04.09.2014 i k-sak 63/14 som enstemmig vedtok å slutte seg til utredningen om etablering av 

ny interkommunal revisjonsordning.  

 

I mars 2015 la styringsgruppen fram et omforent forslag til selskapsavtale og eieravtale for 

det interkommunale selskapet til behandling i kontrollutvalgene og kommunestyrene. Møre 

og Romsdal Fylkeskommune, samt alle kommunene i vårt revisjonsdistrikt har fattet vedtak 

om å slutte seg til det nye interkommunale revisjonsselskapet Møre og Romsdal Revisjon IKS. 

Videre fremdrift i saken har stoppet litt opp da kommunene knyttet til Distriktsrevisjons 

Nordmøre IKS ikke har gjort sine vedtak i kommunestyrene. 

  

 

9. Oppsummering 
Med bakgrunn i sitt mandat og det arbeidet som kontrollutvalget har gjort for Nesset 

kommune i valgperioden 2011 – 2015, er utvalgets medlemmer av den oppfatning at 

kontrollutvalget har en viktig rolle i en lærende organisasjon i stadig utvikling. 

Kontrollutvalget har i valgperioden hatt viktige og spennende oppgaver der man har belyst 

mange av kommunens tjenesteområder. Kontrollutvalget har hatt et godt samarbeid med 

kommunestyret og administrasjonen og utvalget opplever at det er god forståelse for 

kontrollorganenes rolle og funksjon i kommunen, noe som er avgjørende for at utvalget skal 

kunne gjøre en god jobb. Kontrollutvalget har i valgperioden fått laget nødvendige 

plandokumenter: plan for selskapskontroll og plan for forvaltningsrevisjon, som er blitt rullert 

årlig. Planverket er således på plass og gjennomføringen foretatt i henhold til målsettingene 

som er satt. Kontrollutvalget mener ut fra den foregående redegjørelsen å ha oppfylt sine 

pålagte oppgaver i kommuneloven på en fornuftig og god måte. 

 

Målet om å være uavhengig i sitt arbeide anser kontrollutvalget at de har ivaretatt på en god 

måte. I utvalgsmøtene er det tilsynsperspektivet som styrer diskusjoner og vedtak, mens 

partipolitiske hensyn legges tilbake. Sakene som er behandlet i utvalget bærer ikke preg av å 

være politiske omkamper eller ha partipolitiske agendaer. Utvalget har vært bevisst på 

problemstillinger knyttet til uavhengigheten og satt denne høyt i sitt arbeid. 

 

Avslutningsvis vil kontrollutvalget takke kommunestyret og administrasjonen i Nesset 

kommune for et godt samarbeid i valgperioden, som har bidratt til konstruktivt samarbeid og 

gode resultater. 

 

Kontrollutvalget vil med dette ønske det påtroppende kontrollutvalget lykke til i den neste 

valgperioden der nye interessante og krevende oppgaver venter. 
 

 

 

Nesset, 30.09.2015. 

 

 

Paul E. Nauste  Lars Myrset  Vigdis Fjøseid 

 



 

Nesset kommune Arkiv: F00 

Arkivsaksnr: 2009/520-57 

Saksbehandler:  Jan Karsten Schjølberg 

 

  

Saksframlegg 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Nesset kommunestyre 74/15 17.09.2015 

Utvalg for helse, oppvekst og kultur 13/15 29.09.2015 

Nesset kommunestyre 88/15 22.10.2015 

 

Reforhandling og revisjon av samhandlingsavtalen mellom kommunene og Helse 

Møre og Romsdal HF 

Vedlegg 

1 Samhandlingsavtale mellom kommunar og Helse Møre og Romsdal - reforhandlet avtale til 

underskriving 

2 Sak 2015-09 - Reforhandling og revisjon av samarbeidsavtala mellom helseføretaket og 

kommunane i MR 

3 Samarbeidsavtalen 290415 

 

 

Rådmannens innstilling 

1. Nesset kommunestyre godkjenner reforhandlet Samhandlingsavtale mellom Helse Møre og 

Romsdal HF og kommunene i Møre og Romsdal. 

 

2. Delavtale 5A fremmes framlegges som egen sak for formannskapet etter at det er fattet 

avgjørelse i lokalt, evt. Nasjonalt tvisteløsningsorgan. 

 

3. Samhandlingsavtalen gjelder fra 01.01.16, med avtaleperiode 2 år. 

 

Behandling i Nesset kommunestyre - 17.09.2015  

Arbeiderpartiet fremmet følgende utsettelsesforslag : 

 

 Saken oversendes og behandles i utvalg for helse, miljø og kultur før endelig behandling i 

kommunestyret.  

 

Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt. 

 



Vedtak i Nesset kommunestyre – 17.09.2015 

Saken oversendes og behandles i utvalg for helse, miljø og kultur før endelig behandling i 

kommunestyret.  

 

 

Behandling i Utvalg for helse, oppvekst og kultur - 29.09.2015  

Enstemmig som rådmannens innstilling. 

 

Forslag til vedtak i Utvalg for helse, oppvekst og kultur - 29.09.2015 

4. Nesset kommunestyre godkjenner reforhandlet Samhandlingsavtale mellom Helse Møre og 

Romsdal HF og kommunene i Møre og Romsdal. 

 

5. Delavtale 5A fremmes framlegges som egen sak for formannskapet etter at det er fattet 

avgjørelse i lokalt, evt. Nasjonalt tvisteløsningsorgan. 

 

6. Samhandlingsavtalen gjelder fra 01.01.16, med avtaleperiode 2 år. 

 

 

 

 

Saksopplysninger 

Samhandlingsreformen har vært avtalt mellom kommuner og helseforetak siden 1. januar 2012, og 

reformen er i stadig utvikling. Grunnlaget for arbeidet er nedfelt i inngåtte avtaler mellom partene, og 

består av hovedavtalen med 13 delavtaler. 

Siste revisjon av avtalen ble foretatt høsten 2013/våren 2014. Avtalen ble vedtatt av Nesset 

kommunestyre i K.sak 24/14. 

I henhold til avtalen forplikter partene seg til å foreta en gjennomgang og vurdering av avtalen ved 

utgangen av hvert år. Forslag til prinsipielle endringer av avtalen skal meldes innen 1. oktober. Forslag 

skal behandles i Overordnet Samhandlingsutvalg (OSU), som deretter legger fram endringer for 

partene. Endringer vedtas av den enkelte kommune og Helseforetaket. 

Senhøsten 2014 ble det tatt initiativ både fra helseforetaket og kommunene for å gjennomføre en ny 

vurdering av behovet for forbedring/revisjon. Fristen for innmelding av slike behov ble utsatt fra 

1.oktober til 1.november. Det ble nedsatt et partssammensatt forhandlingsutvalg til å gjennomføre 

arbeidet. Forhandlingsutvalget har bestått av 2 representanter fra Helse Møre og Romsdal HF, 4 

representanter fra kommunene, 1 representant fra KS og 1 representant fra brukerutvalget i Helse 

Møre og Romsdal HF. Helseforetaket har hatt sekretærfunksjonen. Utvalget har hatt 4 møter i 

tidsrommet 8.januar til 10. mars 2015. 

Det framkommer både av nasjonale undersøkelser og lokale tilbakemeldinger at innholdet i 

Samhandlingsavtalen er lite kjent blant partene. Parallelt med avtalearbeidet er det derfor igangsatt et 

samarbeid mellom partene for å utvikle en felles læringsplattform for avtalen. Intensjonen er både å 

gjøre avtalen bedre kjent og til å stimulere til økt bruk. Dette arbeidet pågår. 

Vurdering 

Innspillene fra kommunene og helseforetaket har vært grunnlag for forhandlingene/  

revisjonsarbeidet. I tillegg er det regionale Rusforetaket oppløst, og rusomsorgen inntatt i de lokale 

helseforetakene. Avtalen skal derfor utvides ved å ta opp i seg tilbud innen rusomsorgen. Dette vil i 

hovedsak gjelde endringer i delavtaler 3B og 5B som utvides til å omfatte både psykisk helsevern og 



tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Endringer i øvrige delavtaler er tilpasset tjenesteutvidelsen i 

helseforetaket. 

 

Forhandlingsutvalget har kommet fram til et enstemmig forslag til endringer i avtalen, med unntak av 

«Delavtale 5A – punkt 5.3.2». Dette punktet omhandler tidsfrist for helseforetaket for å sende 

informasjon til kommunene om pasienters funksjonsnivå/hjelpebehov før utskriving: «Pasientens 

antatte funksjonsnivå og hjelpebehov etter utskriving formidles til kommunen så snart dette er avklart, 

seinest innen 24 timer før utskriving». Uenigheten er knyttet til at teksten med fet skrift ikke er 

forskriftsregulert. Helseforetaket mener formuleringa dermed skaper uklarhet når det gjelder 

kommunenes betalingsplikt i henhold til pkt. 7 i samme delavtale, og ønsker at teksten utgår fra 

avtaledokumentet. Det aktuelle punktet har i forhandlingsperioden også vært drøftet i 

rådmannsutvalget i Møre og Romsdal. Utvalget oppfordrer helseforetaket om å videreføre dagens 

bestemmelser, begrunnet i pasientsikkerhet og trygge og forutsigbare pasientforløp. Videreføring av 

gjeldende bestemmelse er nødvendig for at kommunene skal ha tid til å planlegge tjenestetilbud etter 

utskriving. Det aktuelle punkt i avtalen har i flere tilfeller vært gjenstand for uenighet mellom partene, 

da i hovedsak som klageårsak fra kommunene på fakturering av utskrivningsklare pasienter. 

 

Som en konsekvens av uenigheten i forhandlingsutvalget om det aktuelle punkt har Helse Møre og 

Romsdal meldt til forhandlingsutvalget at det er ønskelig å få behandlet saken gjennom tvisteløsning, 

iht. Samarbeidsavtalens pkt.8.2. 

De vesentligste endringer i avtalen, og som forhandlingsutvalget har vært enige om, er som følger: 

(Teksten er kopiert fra vedlegg 2 – saksframlegget fra OSU, og er derfor noe uklar. Klarere tekst 

finnes i det aktuelle vedlegget) 

 



 



 

I tillegg til arbeidet med endring av innhold i avtaledokumentet har forhandlingsgruppa prøvd å øke 

tilgjengelighet og bruk av avtalen gjennom ulike «tekniske redigeringer» så som: 

· Språkvasking og lik bruk av maler 

· Tidligere «vedlegg» har endret navn til «delavtaler» 

· Etablering av innholdsfortegnelse og stikkordsliste 

· Lovgrunnlag er samla i hovedavtalen 

Etter tilråding fra forhandlingsutvalget har OSU i sak 2015/09 behandlet forslaget til revisjon av 

avtalen. OSU stiller seg bak forhandlingsutvalgets vurderinger og anbefalinger. Avtalen sendes ut til 

kommunene til behandling med unntak av delavtale 5A, som blir uendra inntil avklaring gjennom 

tvisteløsning. Det vil bli opprettet lokalt tvisteløsningsorgan, som ved evt. fortsatt uenighet forbereder 

sak til det nasjonale tvisteløsningsorganet. OSU vil behandle delavtale 5A som egen sak når avklaring 

på tvistesaken foreligger. OSU anmoder partene om at det blir avsatt tid og ressurser til å gjøre 

innholdet i avtalen kjent for ansatte i virksomheten. 

Forslag til revidert Samarbeidsavtalen, nå kalt Samhandlingsavtale mellom Helse Møre og Romsdal 

HF, har vært gjennom en omfattende revisjon. I tillegg til layout og økt brukervennlighet har det på 

flere punkter skjedd betydelige endringer i innholdet. 

De vesentligste endringene er: 

 Tverrfaglig spesialisert rusbehandling som er overført til lokalt nivå og inngår i delavtalene på linje 

med psykisk helsevern.  

 Omarbeiding av vedlegget om øyeblikkelig hjelp døgnopphold, der kommunen er pliktig til å 

etablere tilbud innen 1. januar 2016. Nesset kommune har fått innvilget tilskudd, og har inngått 



interkommunalt samarbeid med Molde, Eide og Aukra om kommunalt akutt døgntilbud fra 

01.01.2016. 

 Endringer i flere vedlegg som følge av innføring av elektroniske meldinger.  

 Plikt for partene til å avklare «gråsoneområder» for å sikre pasientforløp.  

 Utarbeiding av årlig rapport over avviksregistrering mellom partene. Ansvaret legges til 

helseforetaket.  

 Presisering av økt vekt på forebygging, og forsterket krav til samhandling mellom partene.  

 Evaluering av behov for revisjon av avtalen endres fra hvert år til annet hvert år.  

Det vurderes at endringene i Samhandlingsavtalen på flere områder vil bidra til økt kvalitet på avtalen, 

og gjør den mer tilgjengelig som arbeidsredskap for partene. For øvrig vil samhandling mellom 

partene fortsatt kreve dialog om de konkrete samhandlingsoppgaver. 

Det at det ikke er oppnådd enighet når det gjelder punktet om varsling til kommunen i delavtale 5A, 

viser at partene på vesentlige punkter benytter avtalen som førende dokument i praktisk samhandling. 

Det vises i til at partene har nedsatt ei egen arbeidsgruppe som skal utvikle en plattform for å gjøre 

avtalen kjent, og stimulere til økt bruk. Arbeidet med slik plattform er enda ikke sluttført, men vil når 

den foreligger bli tatt i bruk som hjelpemiddel for å øke kunnskapen om avtalen både hos ansatte, 

ledere, brukerorganisasjoner og politikere. 

Økonomiske konsekvenser 

Ingen endring 

 

Betydning for folkehelse 

En omforent samhandlingsavtale mellom kommunen og helse Møre og Romsdal HF har stor 

betydning for folkehelsen da denne gir trygghet og sikkerhet for gjensidig oppgavefordeling og 

behandling. 







Overordna samhandlingsutval
Møre og Romsdal

Saksframlegg

Reforhandlingog revisjonavsamhandlingsavtalamellom
kommunaneog helseføretaketi Møre og Romsdal

Saksnr Utvalsnamn Møtedato
2015/09 OverordnasamhandlingsutvalMøre og Romsdal 16.04.2015

Saksbehandlar:RobertGiske
Arkivreferanse:2015/1607

Saksutgreiing:

Samhandlingsreformaharværtavtaltmellomkommunarogallehelseføretaketi landetsidan
01.januar2012– ogresultataavreformaer i stadig utvikling.Grunnlagetfor arbeideternedfelti
inngåtteavtalarmellompartane,ogbeståravhovudavtalenogi tillegg13delavtaler.

Overordnasamhandlingsutvali MøreogRomsdalhargjennomførteit revisjonsarbeidhausten
2013– ogsomvartforpliktai løpetavvåreni helseføretaket/kommunane.Sisterevisjonvart
behandlai sak2014/06i Overordnasamhandlingsutval. Seinhausten2014vartdettatt initiativ
bådefråhelseføretaketogkommunanefor ågjennomføreeinyvurderingavbehovetfor
forbetring/revisjon– ogavtaltfrist for innmelding avbehovavartutsattfrå 01.oktober2014til
01.november2014.Dessutanvarteit forhandlingsutvalutnemnttil ågjennomførearbeidet.
Forhandlingsutvalethargjennomførtfire møteri periodefrå08.januartil 10.mars2015.Utvalet
harvoresliksamansett:Britt ValderhaugTyrholm,HelseMøreogRomsdalHF, RobertGiske,
HelseMøreogRomsdalHF, OlavAarø,Ålesundkommune,GunhildEidsli,Surnadalkommune,
Arild Kjersem,Frænakommune,ArneGotteberg,Voldakommune,StigHolmstrøm,KS,Kåre
Steinsvik,Brukerutvaleti HelseMøreogRomsdalHF, ogRandiSpjelkavikRamnefjell,sekretær,
HelseMøreogRomsdalHF.

Paralleltmedavtalearbeidetvartdetnedsetteieigaarbeidsgruppemellompartanefor åutvikleei
plattformfor læringstiltak.Det erpåpeikabådenasjonalt(Nasjonaltnettverkfor implementering
avsamhandlingsreformen- statusrapportfor pr nov.2014) oglokaltat innhaldeti
samhandlingsavtalanemellompartaneer lite kjent. Intensjonenmedlæringsplattformaerbådeå
gjerinnhaldeti avtalameirkjentogstimuleretil aukabrukavsamhandlingsavtalen.

Oppsummering avarbeidet
Det kominnspeltil reforhandling/revisjon/forbetringavavtalafrå beggeparterogdesseinnspel
harvoregrunnlagetfor forhandlingane/revisjonsarbeidet. I tilleggskalavtalautvidasvedatdet
gamleregionaleRusføretaketeroppløyst,ogtilbodaintegrerti deilokalehelseføretaka.Detteer
søktløystmedåutvidesærlegdelavtalane3Bog5Btil ågjeldebådepsykiskhelsevernog
tverrfaglegspesialisertrusbehandling.Dei andredelavtalaneer tilpassadennetenesteutvidingai
helseføretaketsiverksemd.
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Vedsidaavendringsarbeidetharforhandlingsgruppaprøvdåauketilgjengeligheita/brukenav
avtaleverketgjennomforskjelligetiltaksomer integrerti vedlagteforslag;

o Språkvaskingoglik brukavmalar
o Tidlegare«vedlegg»harno fått nemninga«delavtale»
o Etableringavinnhaldsfortegningogstikkord-register
o Visningavrevisjonspunktmed«raudtekst»
o Lovgrunnlagetersamlai hovudavtala

Eit einstemmigutvalstillersegbakdeiframlagteforslagtil endringari avtala,medeit unntak.
Denneueinighetengjelder«Delavtale5A) – punkt5.3.2»ogomhandlartidsfristfor oversending
avinformasjonknytt til funksjonsnivå/hjelpebehovfør utskriving:Pasientensantattefunksjonsnivå
oghjelpebehovetterutskrivingformidlestil kommunensåsnartdetteeravklart,senestinnen24timer før
utskriving. Teksti fet er ikkjeforskriftsregulertogformuleringaskaperuklarheitnårdetgjeld
kommunasibetalingspliktslikdetfremgjengavpkt.7i samedelavtale.

Sakenharogsåblitt behandlai Rådmannsutvaleti MøreogRomsdali sak15/20«Uttaletil
forhandlingarmellomføretaketogkommunaneom samarbeidsavtalen»den24.mars2015.
Vedtakettil utvaletlyder;

Vedtak
RådmannsutvaletoppmodarHelseforetakettil åvidareførebesetemmelseni punkt6.3nr.2 i avtalensvedlegg5 a;
Samarbeidomutskrivingavpasientermedbehovforsomatiskehelsetenester.Rådmannsutvaletmeinerattryggeog
forutsigbarepasientforløpogpasientsikkerheitmåhafokusi samarbeidsavtalenmellomkommunaneog
Helseforetaket.Vidareføringavnemndebestemmelseerderfornødvendigforåplanleggjerettetenestertil retttidog
pårettnivå,jfr. intensjoneni Samhandlingsreforma.

Sakenhari løpetavperioda2013– 2015blitt registrertfleiregongersomueinigheitsområde
mellomhelseføretaketognokrekommuner.Når bådehelseføretaket,nokrekommunerog
rådmannsutvaleti MøreogRomsdalerueinigei sakaknyttatil forståingavbestemmelsanesom
nemntovanforharhelseføretaketmeddeltforhandlingsutvaletateinynskjersakatvistai Nasjonal
Tvisteløysingsorganiht. Samarbeidavtalas§8.2.

Forhandlingsutvalettilrår atOverordnaSamhandlingsutvalbehandlarforslagettil revisjonav
inngåttesamhandlingsavtalar,medunntakavdelavtale5A somblir uendrainntil avklaringi
Nasjonaltvistenemd.Når resultataavnasjonaltvistehandteringføreliggkandennesendast
partanesomeinseparattilleggssak,someigensakdelavtale5A)«Samarbeidomutskrivingav
pasientarmedbehovfor somatiskhelsetenester».

Det ereit ønskeatdetøvrigeavtaleverketblir sendt kommunanetil behandlingsåtidlegsom
mogleg.Revisjonspunktaframgåravvedlagteforslag til nyavtale.

Samandragavdeimestvesentlegeendringane:

Avtaleområde Delomområde Kommentar

Samarbeidsavtalen-

§ 7 Avvik
Avviksregistrering– læring.
Rapporteringårlegtil
overordnasamhandlingsutval

Helseføretaketskalsamordne
innspela– oglageårlegrapport
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Samarbeidsavtalen-

§ 10Endringer avavtalen
Evalueringavbehovetfor
revisjonannakvartår

Forhandlingsutvaletsitt
mandatogsamansetting
avklares

Endringaravtekniskkarakter
tilvisesenklaresaksbehandling

Delavtale1

Hvilke helse-og
omorgsoppgaverhar partene
ansvarfor

Partaneforpliktarsegtil å
avklare«gråsoneområder»for
pasientbehandlingmellom
kommunaneoghelseføretaket

Ynskjeom åsikreheilheteni
pasientforløpa

Delavtale
3A/ 3B, 5 A/ 5B og 09

IKT

Alle vedleggeroppdatertmed
meldingarsomsendas
elektroniskogskalhandterast
ift. tidsfristar

Etter innføringavelektronisk
samhandlingerbehovetfor
einhetlighåndteringmellom
parteneblitt betydeligvektlagt

Delavtale4

Døgntilbod for øyeblikkeleg
hjelp i kommunene

Vedleggetervesentlig
omarbeidaogoppdatertiht.
Helsedirektoratetsveileder

Tydeliggjeringavat legeri mottak
ogpoliklinikkkanhenvise
pasientartil detkommunaleØHD-
tilbodet.

Delavtale5A

Prosedyrevedantatt behov
for kommunaletenesterved
utskriving

Partaneharforhandlapåpunkt
5.3.2– behovetfor å
informasjonfrå sjukehusettil
kommunaneinnaneigen
tidsfrist

Partaneerueinige– og
helseføretaketynskjeratsakavert
behandlai Nasjonal
tvisteløysningsnemd.

Delavtale8

Samarbeidom svangerskap-,
fødsels-og barselomsorg

Art. 3.Ansvarogoppgåver
Presiseringogtilleggknytt til
tidlegkommunikasjonmellom
sjukehusetogkommunanei
forbindelesemedutskriving

I påventeavelektroniskeEPJ
løysningarmellompartane,
anbefalereinbrukavalternative
løysningar

Delavtale9

IKT
Vedleggergjennomgåttog
korrigertift. endringarav
elektronisksamhandling,
Norskhelsenettssystemansvar
ogregionaleprosjekter.

Språkligvaskingogforbetringav
vedlegget.Påpeikingav
standarsierteregionale
endringerprosjekt,somKomUT2.
Konstitueringogklargjeringav
fagutvalet– IKT-arbeidsutval.

Delavtale10

Forebygging
Art. 4. forsterketmedpålegg
om etableringavfelles
møteplassfor partaneift.
smittevern.
Art. 4.2brukavLærings-og
mestringssenteretfor tiltak i
kommuna

Styrketprofil påforebygginger
nasjonaltpåpekt,og lokaletiltak
bådeinnanforsmittevernogLMS
erpåpeikai MøreogRomsdal.
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Delavtale11

Omforente beredskapsplanar
og akuttmedisinskekjede

Art. 6.Ein foreslårat
Akuttutval vertopprettamed
deltakingfrå bådekommuner
oghelseføretaket

Ein ynskjeråoppretteeit
partsammensettfagutval

Delavtale12

Samhandlingsstruktur
Vedleggetervesentlig
omarbeida,medforslagtil ny
strukturogandre
ansvarsområder.
Samansettingogoppnemning
ervesentligendra

Endringari vedleggetreflekterer
erfaringaneetter3 årsdrift i
reforma.Lokaleutvaltilknyttadei
lokalesjukehusområdakjemsom
nytt forslag.Tillitsvalgtesi rolleer
avklart.Utvalafår tydlegareskille
mellomutviklingavstrategi/
politikk ogpraktisk/kliniskretta
arbeid.

Delavtale13

Praksiskonsulentordninga Art. 3.1Finansieringog
kostnadsdelingernytt tillegg.
Delingavkostnadarkjemsom
følgjeavfellesansvarognytte
avordninga.

Endringari vedleggetskyldes
erfaringarmedetableringaveit
betretilbod for beggepartar
innanforPKO. Lokalogregional
dekningavkonsulentarerno
oppnådd– ognytteverdien
rapporterasjevnlegfra både
kommuneroghelseføretaket.

Forslagtil vedtak:

1. Overordnasamhandlingsutvali MøreogRomsdal(OSU)stillersegbakforhandlingsutvalets
vurderingaroganbefalingarmedfølgjandepresiseringar

a. Påpeikteueinighetknytt til forståingavdelavtale5A) formuleringarom tidsfristved
rapporteringavopplysningarfrå sjukehusettil kommunanevedklargjeringtil
utskrivingsøkasløysti samsvarmedsamarbeidsavtala§8«Ueinigheit– Tvisteløysing
om avtalasitt innhald».Det blir opprettaeit lokalt tvisteløysingsorgansomforbereder
sak til Nasjonaltvisteløysningsorgan.Organetfårsliksamansetting:

b. OSUhandsamerdelavtale5A someigasaknåravklaringfrå Nasjonal
tvisteløysingsorganføreligg.

c. Overordnautvalgjeroppnemningavfagutval/arbeidsutval slikdetframgjengav
delavtalene9,11og12nårkommunanehargitt si tilslutningtil avtala.

d. OSUberpartaneom atdetvertavsetttid ogressursartil ågjerinnhaldetavtalakjent
blantsinetilsette.

PetterBjørdal
leiar
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SAMHANDLINGSAVTALE 

mellom	………………..	kommune 

og 

Helse	Møre	og	Romsdal	HF 

 

1. Innledning 

 
Partene er etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester av 14. juni 2011  
§ 6-1 m.fl. pålagt å inngå samarbeidsavtale. Denne samarbeidsavtalen består av en generell 
del, jfr. punkt 1 – 10, og konkrete samhandlingsområder som beskrives i egne delavtaler.  
Denne avtalen sammen med delavtalene utgjør Samhandlingsavtalen. 

Samhandlingsavtalen har til formål å konkretisere oppgave- og ansvarsfordelingen mellom 
kommunen og helseforetaket, og skal bidra til at pasienter og brukere mottar et helhetlig 
tilbud om helse- og omsorgstjenester.  

Følgende definisjon for samhandling legges til grunn for avtalen: 

Samhandling er uttrykk for helse- og omsorgstjenestens evne til oppgavefordeling 
seg i mellom for å nå et felles omforent mål, samt evnen til å gjennomføre 
oppgavene på en koordinert måte - St.meld. 47 (2008 – 2009) 
Samhandlingsreformen. 

Samhandlingen innebærer god kommunikasjon, felles oppfølging og delt ansvar for 
pasienten/brukeren, felles utdanningsprogram og tett personlig kontakt. Dette skal sikre at 
pasientene/brukerne blir behandlet på rett nivå, sted og innen rett tid for å maksimere 
nytten av tilgjengelige ressurser på en best mulig måte.  

De mest sentrale lover og forskrifter som samarbeidsavtalen bygger på er; 
 Lov 1999-07-02 nr. 61- Lov om spesialisthelsetjenesten m.m. 

(Spesialisthelsetjenesteloven) 
 Lov 2011-06-24-nr. 30- Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. 

(Helse- og omsorgstjenesteloven) 
 Lov 2011-06-24 nr. 29- Lov om folkehelsearbeid (Folkehelseloven) 
 Lov 1999-07-02 nr. 64- Lov om helsepersonell m.v. (Helsepersonelloven) 
 Lov 1999-07-02 nr. 63 - Lov om pasient- og brukerrettigheter (Pasient- og 

brukerrettighetsloven) 
 Lov 1999-07-02 nr. 62 - Lov om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern 

(Psykisk helsevernloven) 
 Lov 2001-06-15 nr. 93 – Lov om Helseforetak m.m. (Helseforetaksloven) 



16. april 2015 

Side 5 av 55 
 

 Lov 2000-06-23 nr. 56 – Lov om helsemessig og sosial beredskap 
(Helseberedskapsloven) 

 Lov 2014-06-20 nr. 43 – Lov om Helseregistre og behandling av helseopplysninger 
(Helseregisterloven) 

 Lov 1994-08-05 nr. 55 - Lov om vern mot smittsomme sykdommer 
(Smittevernloven) 

 Lov 2000-04-14 nr. 31 - Lov om behandling av Personopplysninger 
(Personopplysningsloven) 
 

Forskrifter til ovennevnte lover: 
 FOR-2011-11-18 nr. 1115 – Forskrift om kommunal betaling for utskrivningsklare 

pasienter 
 FOR-2000-12-21 nr. 1385 – Forskrift om Pasientjournal 

 
Opplistingen av ovennevnte lover og forskrifter er ikke ment å være uttømmende, noe som 
innebærer at også andre lover og forskrifter har betydning for partenes utførelse av 
oppgaver. 

 

2. Verdigrunnlag og målsetting 

 
Samarbeidet bygger på tillit og åpenhet mellom likeverdige parter som er gjensidig 
avhengig av hverandre for å kunne gi et godt helhetlig tilbud. Samarbeidet skjer ut i fra en 
felles forståelse av oppgaver og ansvar. Et godt samarbeid forutsetter forankring i ledelsen, 
som legger til rette for god og effektiv samhandling mellom Helse Møre og Romsdal HF og 
kommunen. Dette gjelder både på politisk, administrativt og faglig nivå i den daglige driften 
av tjenestene.  

Samhandling innebærer at ulike helsearbeidere arbeider på tvers av sektorer og 
spesialiteter for å skape sammenhengende tjenester. Pasientens / brukerens beste skal 
alltid være i fokus. Pasienten/brukeren står i sentrum og er på felles helsearena enten 
pasienten er i helseforetaket eller i kommunen.  

Partene er enige om at samarbeidet skal preges av en løsningsorientert tilnærming og 
prinsippet om at avgjørelser tas på lavest mulig tjenestenivå, så nært pasient/bruker som 
mulig. 

Samhandlingen skal bygge på likeverdighet mellom partene og respekt for hverandres 
roller og kompetanse og bidra blant annet til at: 

 Pasient/bruker får koordinerte, helhetlige og individuelt tilpassede 
helsetjenester på rett nivå til rett tid 

 Pasient/bruker og pårørende opplever trygghet, forutsigbarhet, kontinuitet og 
brukermedvirkning 

 Gode rutiner og klare oppgave- og ansvarsforhold preger samarbeidet mellom 
kommunen og helseforetaket 

 Effektiv ressursutnyttelse på tvers av kommunegrenser og forvaltningsnivå 
 Partene samarbeider om å styrke det forebyggende og helsefremmende arbeidet 
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For å nå disse målene skal partene: 

 Forankre avtalen i toppledelsen både i kommunen og Helse Møre og Romsdal HF 
 Forankre og involvere på fag- og avdelingsnivå, ved at alle mellomlederne 

kjenner avtalen og ser til at den blir praktisert i det daglige arbeidet 
 Integrere og prioritere systematisk kvalitetsarbeid i det daglige arbeidet på linje 

med andre prioriterte oppgaver 

 Ha kjennskap til hverandre med faste møteplasser og regelmessig dialog 
 

3. Samhandlingsområder 
 

Helse og omsorgstjenesteloven § 6-2 oppstiller et minimumskrav til hva en avtale mellom 
partene skal inneholde. Det følger av lovens 1.ledd at avtalen som et minimum skal 
inneholde, sitat: 
 

1. Enighet om hvilke helse- og omsorgsoppgaver forvaltningsnivåene er pålagt 
ansvaret for og en felles oppfatning av hvilke tiltak partene til enhver tid skal 
utføre 

2. Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, 
habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud for å sikre helhetlige 
og sammenhengende helse- og omsorgstjenester til pasienter/ brukere med 
behov for koordinerte tjenester 

3. Retningslinjer for innleggelse i sykehus 
4. Beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikk hjelp 
5. Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha 

behov for kommunale tjenester etter utskrivning fra institusjon 
6. Retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling og 

for faglige nettverk og hospitering 
7. Samarbeid om forskning, utdanning, praksis og læretid 
8. Samarbeid om jordmortjenester 
9. Samarbeid om IKT-løsninger lokalt 
10. Samarbeid om forebygging 
11. Omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden 

  
Regulering av samarbeidet på disse punktene vil være et viktig verktøy i gjennomføringen 
av Samhandlingsreformen og beskrives i egne delavtaler. I tillegg er det inngått avtale om 
samhandlingsstruktur (delavtale 12) og Praksiskonsulentordning (delavtale 13). Dersom 
partene inngår samarbeid på andre områder, kan det inngås særskilte avtaler som 
delavtaler til denne avtalen, eller egne retningslinjer og/eller prosedyrer som ikke er en 
delavtaler til avtalen. Velger en alternative retningslinjer og/eller prosedyrer som ikke er 
delavtaler til avtalen, vil ikke avviks- og sanksjonsreglene i denne avtalen komme til 
anvendelse. 
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4. Samhandlingsformer 
 

For å sikre gjennomføring av Samhandlingsavtalen er det etablert slike samhandlingsfora: 

 Dialogmøte  
 Overordna samhandlingsutvalg 
 Lokale samhandlingsutvalg 
 Kliniske samhandlingsutvalg 
 Samhandlingskonferanse 

 

Samhandlingsstrukturen er beskrevet i delavtale 12. 

 

5. Plikt til gjennomføring og forankring 

 
Partene forplikter seg å gi opplæring om avtalen til egne ansatte. Partene skal også sette av 
nok ressurser knyttet til medvirkning i de avtalte former for samarbeid, blant annet 
vedtatte utvalg og koordinerende enhet.  

Større endringer som planlegges av en av partene, skal gjennomføres med en god gjensidig 
prosess.  

Partene forplikter seg til å: 

 Informere og involvere den andre parten i planprosesser og annet arbeid som 
har betydning for utformingen av helsetjenester for den annen part, blant annet 
organisering og endring av rutiner 

 Orientere hverandre om endringer i rutiner, organisering og lignende som kan 
ha betydning for/innvirkning på de områdene avtalen omfatter 

 Gjennomføre konsekvensutredninger ved planlegging av tiltak som får 
konsekvenser for den annen part, blant annet omorganiseringer, nedlegging av 
sykehus og sykehusavdeling 

 Opprette en klar adressat i egen virksomhet som har overordnet ansvar for å 
veilede og hjelpe ved samhandlingsbehov mellom tjenesteyterne    

 

6. Involvering av pasient- og brukerorganisasjoner 

 
Pasient- og brukerorganisasjoner skal medvirke i forbindelse med utarbeidelse, 
praktisering, oppfølging og endring av avtalen. Brukerne/pasientene skal være 
representert i alle samhandlingsfora som etableres mellom kommunene og Helse Møre og 
Romsdal HF. 

Partene er enige om at kravet til brukermedvirkning som et minimum skal oppfylles ved at 
synspunkter og tilbakemeldinger som kommer frem gjennom brukerundersøkelser, 
brukerutvalget ved Helse Møre og Romsdal HF, eldrerådet og Rådet for mennesker med 
nedsatt funksjonsevne i kommunen skal tillegges vekt.  
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7. Avvikshåndtering og forbedringsarbeid 

 
Dersom partene ikke følger de rutiner og prosedyrer som er avtalt i denne avtale med 
delavtale eller i medhold av denne avtalen, foreligger et avvik. 

Formålet med avvikshåndteringen skal være forbedringsarbeid og erfarings-utveksling. 
Partene har etablert system for melding av avvik innenfor alle samarbeidsområder som 
omfattes av avtalen, jamfør «Prosedyre for melding og håndtering av avvik mellom 
kommunene og helseforetaket»  

Link til prosedyre  Avviks prosedyre 

Samhandlingsavdelingen skal hvert år utarbeide en rapport med oversikt over innmeldte 
avvik innenfor avtalens samarbeidsområder og utfallet av avviks-håndteringen. Rapporten 
går til behandling i Overordna samhandlingsutvalg og som orientering til kommunene og 
de lokale samhandlingsutvalgene 

 

8. Uenighet – Tvisteløsning vedrørende avtalens innhold 

 

Partene forplikter seg til å løse uenighet vedrørende forståelse av avtalen ved prosesser 
beskrevet under pkt. 8.1 og 8.2 før saken kan bringes inn for domstolene i henhold til pkt. 
8.3.  

8.1. Dialog og forhandlinger 
Partene er enige om at uenighet vedrørende forståelse av avtalen først skal søkes løst 
gjennom dialog og forhandling. Dersom begge parter ønsker det kan uenighet søkes løst 
gjennom Overordnet samhandlingsutvalg.  

8.2. Lokalt eller nasjonalt tvisteorgan 
Dersom saken ikke løses gjennom dialog og forhandlinger er partene enige om at det 
opprettes en uenighetsprotokoll som sendes lokalt tvisteløsningsorgan for drøfting og 
anbefaling av løsning. Lokalt tvisteløsningsorgan opprettes av partene med to 
representanter fra hver av partene, og en brukerrepresentant. Oppnås ikke enighet i lokalt 
tvisteløsningsorgan, sendes saken til Nasjonalt tvisteløsningsorgan for anbefaling av 
løsning. 

8.3. Ordinær domstolsbehandling 
Dersom partene ikke klarer å løse uenigheten gjennom dialog og forhandlinger eller etter 
anbefalinger fra lokalt og nasjonalt tvisteløsningsorgan, kan hver av partene bringe saken 
inn for de ordinære domstoler med den kommunale parts tingrett som verneting.   
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9. Mislighold 

 
Avtalen kan ikke sies opp på grunn av mislighold. 

Ansvarsbetinget mislighold av denne avtale som påfører den annen part et dokumentert 
økonomisk tap, kan i ytterste konsekvens kreves erstattet. Slike krav fremsettes og 
behandles i samsvar med den saksgangen som er beskrevet for uenighet under pkt. 8. 

 

10. Endring og oppsigelse av avtalen 

 

Avtalen er gyldig og gjelder fra det tidspunkt begge parter har undertegnet. Hver av 
partene har i henhold til helse- og omsorgstjenesteloven § 6-5, 2. ledd rett til å si opp 
avtalen med ett års frist.  

Partene forplikter seg til å revidere avtalen slik at den til enhver tid er i samsvar med 
gjeldende rettspraksis, lover og forskrifter. Partene plikter også å revidere avtalen dersom 
andre vesentlige forutsetninger for avtalen endres, herunder etablering av nye 
behandlingstilbud som krever avklaring av oppgave- og ansvarsfordeling. 

Partene plikter å foreta en gjennomgang og evaluering av avtalen annet hvert år ved 
utgangen av året. Når det meldes ønske om endringer skal det nedsettes et 
partssammensatt forhandlingsutvalg som skal sammensettes med 4 representanter fra 
kommunene og 2 representanter fra helseforetaket. I tillegg kan 1 representant fra KS og 1 
representant fra brukerutvalget møte med talerett.  

Representantene i forhandlingsutvalget utpekes av de ulike regionrådene etter forslag fra 
kommunene. Helseforetaket utpeker sine egne representanter. De endringer som 
forhandlingsutvalget foreslår, skal behandles av Overordnet samhandlingsutvalg. 
Endringene vedtas av den enkelte kommune og helseforetaket etter tilrådning fra 
Overordnet samhandlingsutvalg.  

Endringer som kun er av teknisk karakter, kan behandles administrativt hos hver av 
partene. 

 

 

Dato,                                                                                     Dato,  

_______________________        ____________________  

………………………………. kommune                                    Møre og Romsdal  HF 
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Delavtale 1 til Samhandlingsavtalen 
 
Hvilke helse- og omsorgsoppgaver som partene har ansvar for – og 
hvilke tiltak som partene skal utføre 

 
I henhold til ”Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester” av 22. juni 2011  
§ 6.2 første ledd skal kommunen og helseforetaket avklare hvilke helse- og 
omsorgsoppgaver og tilhørende tjenester partene har ansvar for.  
 
Kommunens oppgaver er definert i ”Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester 
m.m.” (Helse- og omsorgstjenesteloven) og særskilt i  
kapittel 3 “Kommunens ansvar for helse- og omsorgstjenester”. 
 
§ 3-1. Kommunens overordnede ansvar for helse- og omsorgstjenester;  
 

 Kommunen skal sørge for at personer som oppholder seg i kommunen, tilbys 
nødvendige helse- og omsorgstjenester 

 Kommunens ansvar omfatter alle pasient- og brukergrupper, herunder personer 
med somatisk eller psykisk sykdom, skade eller lidelse, rusmiddelproblem, 
sosiale problemer eller nedsatt funksjonsevne 

 Kommunens ansvar etter første ledd innebærer plikt til å planlegge, 
gjennomføre, evaluere og korrigere virksomheten, slik at tjenestenes omfang og 
innhold er i samsvar med krav fastsatt i lov eller forskrift. Kongen kan i forskrift 
gi nærmere bestemmelser om pliktens innhold 

 Kommunens helse- og omsorgstjeneste omfatter offentlig organiserte helse- og 
omsorgstjenester som ikke hører under stat eller fylkeskommune 

 Tjenester som nevnt i første ledd, kan ytes av kommunen selv eller ved at 
kommunen inngår avtale med andre offentlige eller private tjenesteytere. 
Avtalene kan ikke overdras 

 
Helseforetakets ansvar er definert i ”Lov om spesialisthelsetjenester”, og i kapittel 2 § 2-
1a og kapittel 3 om særlige plikter og oppgaver; 
 
§ 2-1a. De regionale helseforetakenes ansvar for spesialisthelsetjenester  
 

 De regionale helseforetakene skal sørge for at personer med fast bopel eller 
oppholdssted innen helseregionen tilbys spesialisthelsetjeneste i og utenfor 
institusjon, herunder  

o Sykehustjenester 
o Medisinske laboratorietjenester og radiologiske tjenester 
o Akuttmedisinsk beredskap 
o Medisinsk nødmeldetjeneste, luftambulansetjeneste og 

ambulansetjeneste med bil og eventuelt med båt 
o Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk, herunder 

institusjonsplasser som kan ta imot rusmiddelmisbrukere med hjemmel i 
helse- og omsorgstjenesteloven §§ 10-2 til 10-4 

o Transport til undersøkelse eller behandling i kommune- og 
spesialisthelsetjenesten 

o Transport av behandlingspersonell 
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 De regionale helseforetakene skal peke ut institusjoner i det enkelte helseforetak 
som kan ta imot rusmiddelmisbrukere med hjemmel i  
helse- og omsorgstjenesteloven §§ 10-2 til 10-4 

 Det regionale helseforetaket plikter å yte hjelp ved ulykker og andre akutte 
situasjoner i helseregionen 

 Tjenester som nevnt i første ledd kan ytes av de regionale helseforetakene selv, 
eller ved at de inngår avtale med andre tjenesteytere 

 Departementet kan i forskrift stille krav til tjenester som omfattes av denne 
loven 

 
Det følger av andre overordnede føringer som for eksempel Nasjonal helse- og 
sykehusplan og ny stortingsmelding om primærhelsetjenesten, hva som er 
kommunenes og hva som er helseforetakets oppgaver. 
 
Partene er likeverdige og skal benytte følgende virkemidler for å avklare 
ansvarsfordeling og endring av oppgavedeling:  
 

 Dialog og høringer før beslutning 
 Planlegge endringer i god tid 
 God gjensidig prosess 
 Helhetlige pasientforløp for å sikre kvalitet i pasientbehandlingen 
 Ressurser skal følge endringer i pasientforløpet i form av kompetanse og 

økonomi 
 Partene forplikter seg til å holde seg oppdatert og tilpasse seg faglige standarder 

og nye behandlingsmetoder.  
 
Partene forplikter seg til å samarbeide og avklare gråsoneområder for å sikre helheten i 
behandlingsforløpene. 

 

 

 

 

 

 

Dato,                                                                                     Dato,  

_______________________        ____________________  

………………………………. kommune                                    Møre og Romsdal  HF 
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Delavtale 2 til Samhandlingsavtalen 

 

Samarbeid for å sikre helhetlige og sammenhengende helse- og 
omsorgstjenester til pasienter med behov for koordinerte tjenester 

1. Formål 

 
Delavtalen skal sikre at pasienter/brukere som har behov for koordinerte tjenester gis 
et faglig forsvarlig tilbud og får tjenester som er sammenhengende og koordinerte. 
Delavtalen skal også sikre godt samarbeid mellom de ulike tjenestene og nivåene slik at 
pasienter opplever helhetlig behandling. 

 

2. Virkeområde 

 
Pasienter/brukere med behov for koordinerte tjenester er personer med til-stander 
som gir behov for langvarig oppfølging og samarbeid mellom fag-personell med 
forskjellig fagbakgrunn og organisatorisk tilknytning.  Habilitering og rehabilitering er 
den prosessen som foregår for at en pasient/bruker med medfødt eller ervervet 
skade/sykdom/nedsatt funksjonsevne skal oppnå best mulig funksjons- og 
mestringsevne, selvstendighet og deltagelse sosialt og i samfunnet. 
 
Denne delavtalen regulerer samarbeidet mellom kommunen og Helse Møre og Romsdal 
i arbeidet med pasienter/brukere med behov for koordinerte tjenester, habilitering 
eller rehabilitering. Delavtalen gjelder både somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig 
spesialisert rusbehandling. I tillegg til denne delavtalen reguleres samarbeidet også av 
delavtale 3a og b, og 5a og b. 
 

3. Oppgaver og ansvar 
 
3.1. Felles ansvar 

1. Partene skal sørge for at pasienter/brukere opplever et helhetlig tilbud, og at en 
ved eventuell uenighet mellom avtalepartene omkring tilbud rundt 
enkeltpasienter/-brukere, ivaretar pasientens/brukerens rettigheter i forhold til 
lov og forskrift 

2. Partene skal samarbeide om å lage gode pasientforløp. I dette arbeidet skal 
regionalt utarbeidet metodikk for pasientforløpsarbeid benyttes. Partene 
forplikter seg til å stille nødvendig personell til disposisjon i arbeidet 

3. Partene skal sikre brukermedvirkning på system- og individnivå 
4. Partene skal holde hverandre orientert om eget tilbud innenfor koordinerte 

tjenester 
5. Både helseforetak og kommuner har ansvar for habilitering og rehabilitering av 

pasienter/brukere. Ved vurdering av hvor hovedansvaret for dette ligger i 
forhold til enkeltpasienter/-brukere, tar en utgangspunkt i rapporten ”Avklaring 
av ansvars- og oppgavedeling mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten 
på rehabiliteringsområdet” fra Helsedirektoratet (IS-1947) 
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6. Partene skal etablere samarbeid mellom helseforetaket og kommunen rundt 
pasient- og brukergrupper med sammensatte behov, for eksempel palliativ 
omsorg, rus og psykiatri. 

 

3.2. Helse Møre og Romsdal HF skal: 

1. ha en koordinerende enhet som har oversikt over tilbud og rutiner på dette 
området både i helseforetaket og i forhold til kommunene, og ansvar for 
informasjon både internt i helseforetaket og i forhold til kommunene. 

2. tilby koordinator for pasienter som bare mottar spesialisthelsetjenester 
3. starte rehabiliteringstiltak så snart som mulig under institusjonsopphold 
4. utrede, undersøke og gi rehabiliteringstilbud til pasienter med behov for 

tverrfaglig spesialisert rehabilitering 
5. melde fra når en ser behov for individuell plan eller kommunal koordinator. 

Meldingen skal gå fra behandlende enhet til koordinerende enhet i kommunen. 
6. ta initiativ til samarbeidsmøter før utskriving ved behov for svært omfattende 

kommunale tjenester 
7. bistå til å kartlegge behov for nødvendige hjelpemiddel og ta initiativ til at disse 

blir anskaffet og klargjort. Gi opplæring i de hjelpemidler som bestilles av 
spesialisthelsetjenesten og skal brukes av pasienten i hjemkommunen 

8. delta i nødvendig tverrfaglig samarbeid i ansvarsgrupper også etter at 
pasientene er utskrevet, når det er faglig behov for dette.   

9. gi ambulante tjenester der enkeltpasienter har behov for 
spesialisthelsetjenester, og der dette av faglige grunner må skje i egen 
kommune. Dette gjelder både oppfølging av pasienten, og nødvendig 
kompetanseoverføring (jfr. delavtale 6). Ambulante tjenester skal gis etter avtale 
med, og i nært samarbeid med kommunale tjenester. Kommunale tjenester 
inklusive fastlegene, skal holdes orientert om det tilbudet som blir gitt og få 
epikriser fra relevante konsultasjoner.  

10. gi nødvendig råd og veiledning i henhold til lov og forskrift, jfr. § 14 i forskrift 
om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator 

11. gi tilbud om undervisning og opplæring til pasienter og pårørende for aktuelle 
kroniske sykdomsgrupper 

12. ha et system for barnekontakt i relevante enheter for å gi nødvendig støtte og 
oppfølging til barn og ungdom som er pårørende av psykisk syke, 
rusmiddelavhengige eller alvorlig somatisk syke eller skadde pasienter.  

13. varsle relevante instanser i kommunene så tidlig som mulig. 
  

3.3. Kommunen skal: 

1. etablere koordinerende enhet i kommunen, og gi kontaktinformasjon om denne 
til helseforetakets koordinerende enhet. Koordinerende enhet skal 
videreformidle direkte og relevant kontakt for oppfølging av barn og unge. 

2. sørge for å utarbeide individuell plan, tilby og utnevne koordinator og vurdere å 
opprette ansvarsgrupper, der det er behov for dette. 

3. ha tilbud om habilitering og rehabilitering 
4. gi nødvendig og relevant informasjon til helsepersonell i helseforetaket i 

forbindelse med felles pasienter/brukere innenfor de grenser 
helsepersonelloven setter 



16. april 2015 

Side 14 av 55 
 

5. delta i nødvendig informasjonsutveksling og samarbeidsmøter under opphold, 
for planlegging av nødvendige tiltak etter utskriving.  

6. ha ansvar for at nødvendig hjelpemiddel installeres og tilpasses 
7. ha et system for å gi nødvendig støtte og oppfølging til barn og ungdom som er 

pårørende av psykisk syke, rusmiddelavhengige eller alvorlig somatisk syke 
eller skadde pasienter.  

 

3.4. Bruk av tvang 

I forhold til tvangsbruk i psykisk helsevern forholder partene seg til lov om psykisk 
helsevern.  I forhold til tvangsbruk ved rusproblem forholder kommunen seg til helse- 
og omsorgstjenesteloven (kap. 10). 
 

3.5. Videre oppfølging 

Partene forplikter seg til å følge opp denne delavtalen videre gjennom:  
 

1. Pasientforløpsarbeid som beskrevet under 3.1, punkt 2 
2. Overordnet samhandlingsutvalg og de lokale samhandlingsutvalgene 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dato,                                                                                     Dato,  

_______________________        ____________________  

………………………………. kommune                                    Møre og Romsdal  HF 
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Delavtale 3a til Samhandlingsavtalen  

Samarbeid om innleggelse og behandling  
av pasienter med behov for somatiske helsetjenester 

 

1. Formål 

 
 Delavtalen skal sikre at alle pasienter får et faglig forsvarlig og helhetlig 

behandlingstilbud i overgangen mellom kommunehelsetjeneste og 
spesialisthelsetjeneste. 

 Delavtalen skal regulere ansvarsfordeling, oppgaver og plikter ved innleggelse og 
behandling av pasienter med behov for helsetjenester. 

 

2. Virkeområde 

 
Delavtalen skal regulere samhandlingen mellom kommunen og Helse Møre og Romsdal HF 
vedrørende innleggelse, poliklinisk behandling, dagbehandling og døgnbehandling. Partene 
beslutter selv hvordan de internt organiserer tjenestene. Rutiner og prosedyrer for 
samhandlingen som følger av denne delavtalen er førende for partene. Delavtalen regulerer 
ikke samhandlingen mellom kommunen og Helse Møre og Romsdal HF når det gjelder rus 
og psykisk helsevern, siden dette er regulert i egen delavtale, (3b).   

 
3. Sentrale plikter, oppgaver og ansvar  

3.1    Helse Møre og Romsdals plikter, oppgaver og ansvar 

Helse Møre og Romsdal HF skal sørge for at personer med fast bopel eller oppholdssted 
innen helseområdet tilbys spesialisthelsetjeneste i og utenfor institusjon, herunder 
sykehustjenester, medisinske laboratorietjenester, radiologiske tjenester, akuttmedisinsk 
beredskap, medisinsk nødmeldetjeneste, ambulansetjeneste med bil og eventuelt med båt 
og luftambulanse, transport til undersøkelse eller behandling i kommunene og Helse Møre 
og Romsdal HF og transport av behandlingspersonell.  
 
Helse Møre og Romsdal HF er pålagt veiledningsplikt ovenfor kommunehelsetjenesten. 
Denne plikten gjelder i generelle spørsmål og i forhold til den enkelte pasient. 
 
Helseforetaket skal tilby ambulante tjenester, støtte og veiledning slik at kommunen, så 
langt det lar seg gjøre, kan gi innbyggerne nødvendige helsetjenester uten behandling i 
helseforetaket. Kompetanseoverføring skal være en del av kommunens og helseforetakets 
kvalitetssystem. 
 
Helse Møre og Romsdal HF er forpliktet å gi pasienten en forsvarlig behandling når de har 
ansvar for pasienten og i overføringen fra Helse Møre og Romsdal HF til kommunen.  
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3.2 Kommunens plikter, oppgaver og ansvar 

Kommunen skal sørge for at personer som oppholder seg i kommunen, tilbys nødvendige 
helse- og omsorgstjenester. Kommunens ansvar omfatter alle pasient- og brukergrupper, 
herunder personer med somatisk eller psykisk sykdom, skade eller lidelse, 
rusmiddelproblem, sosiale problemer eller nedsatt funksjonsevne.  

Kommunens helse- og omsorgstjeneste omfatter offentlig organiserte helse- og 
omsorgstjenester som ikke hører under stat eller fylkeskommune. 

Kommunen har ansvar for at brukere/pasienter som mottar kommunale helse- og 
omsorgstjenester har oppdatert medikamentliste, der dette er aktuelt. 

Kommunen er forpliktet å gi pasienten en forsvarlig behandling når den har ansvar for 
pasienten og i overføringen fra kommunen til Helse Møre og Romsdal HF.  

 
4. Innleggelse i Helse Møre og Romsdal HF 

4.1 Kommunen sitt ansvar ved henvisning til poliklinisk undersøking eller 
behandling ved HMR 

Henvisning til poliklinisk undersøking og behandling vil normalt komme fra lege, og ofte 
uten at kommunale omsorgstjenester er involvert i søknaden. Henvisningen skal 
inneholde: 

 kort resymé av viktige tidligere sykdommer av  
betydning for aktuell problemstilling 

 relevante undersøkinger og tidligere behandling utført hos henvisende lege 
 klar problemstilling som henviser ønsker vurdert eller behandlet 
 dersom henvisende lege har kjennskap til omsorgstjenester pasienten mottar av 

betydning for aktuell problemstilling, skal det opplyses om disse 
 oppdatert medikamentliste der dette er aktuelt 

 

4.2 Dokumentasjon ved innleggelse i HMR  

Pasienter skal søkes innlagt eller innlegges som ø-hjelp av lege. Innleggingsskriv skal, så 
langt mulig, inneholde samme opplysninger som nevnt i punkt 4.1. 

Ved innlegging av pasienter fra sykehjem, hjemmesykepleie eller andre kommunale 
tjenesteområder innenfor helse- og omsorgssektoren som er involvert rundt innleggelsen, 
skal følgende dokument fra omsorgstjenestene primært være vedlagt innleggelsesskrivet 
eller følge pasienten til sykehuset: 

 sykepleieopplysninger 
 oppdatert medikamentliste der dette er aktuelt 
 informasjon om hjelpemidler pasienten bruker og som sykehuset trenger 

kjennskap til 
 eventuelt oppdatert individuell plan der dette er relevant og etter samtykke fra 

pasienten 
 nødvendige rapporter fra andre behandlere/ terapeuter 
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Når pasienten er innlagt i sykehus og er kjent mottaker av kommunale helsetjenester 
sender sykehus snarest «melding om innlagt pasient». Kommunen svarer med melding om 
«innleggelsesrapport». Denne skal sendes innen 4 timer etter at sykehuset har meldt 
pasienten innlagt til kommunen. Disse opplysningene vil ligge i ovennevnte rapporter. 

Dersom dokumentasjonen nevnt i forrige avsnitt ikke er vedlagt ved en innleggelse, og 
sykehuset har behov for disse, skal nødvendig dokumentasjon gjøres tilgjengelig så snart 
som mulig. 

4.3. Helse Møre og Romsdal HFs ansvar ved innleggelse/ henvisning 

 Henvisning vurderes etter gjeldende forskrifter og prioriteringsveiledere. Det tas 
stilling til hvilken rett pasienten har til helsehjelp.  

 Ved behov skal det innhentes supplerende opplysninger.  
 Bistå lege fra kommunehelsetjenesten når det foreligger tvil om behov for 

innleggelse, herunder ved vurdering i akuttmottak eller poliklinikk. 
 Særlig fokus på informasjonsutveksling ved: 
 Mindreårige barn som pårørende 
 Pasient/bruker som ivaretar bistands- og omsorgsbehov hos pårørende 

 
All kontakt mellom sykehus og kommune skal dokumenteres i pasientens journal.  

 
 
5.  Behandling i Helse Møre og Romsdal HF 
 
Helse Møre og Romsdal HF foretar utredning og behandling med utgangspunkt i 
problemstillingen i henvisningen 
 
Ansvarlige representanter for kommune og helseforetak avklarer videre oppfølging i  
samarbeid med pasient og pårørende. Det skal tilrettelegges for dialog uavhengig av 
geografiske avstander 
 
Ved langvarig behandling skal Helse Møre og Romsdal HF ta initiativ til og være i dialog 
med fastlege og de kommunale tjenestene når de er involvert i behandlingen 
 
Ved behov for individuell plan og eller koordinator varsles kommunen straks. Foretaket 
skal redusere bruk av polikliniske kontroller der dette kan gjøres faglig forsvarlig i 
kommunehelsetjenesten. 
 

Dato,                                                                                     Dato,  

_______________________        ____________________  

………………………………. kommune                                    Møre og Romsdal  HF 
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Delavtale 3b til Samhandlingsavtalen  

 

Samarbeid om inntak, innleggelse og behandling av pasienter med 
behov for psykisk helsevern og/eller tverrfaglig spesialisert 
rusbehandling   

 

1. Formål 

 
Delavtalen skal sikre at alle pasienter får et faglig forsvarlig og helhetlig behandlingstilbud i 
overgangen mellom kommunehelsetjeneste og spesialisthelsetjeneste. Delavtalen skal 
regulere ansvarsfordeling, oppgaver og plikter ved henvisning, inntak, innleggelse og 
behandling av pasienter med behov for psykiske helsetjenester og/eller tverrfaglig 
spesialisert rusbehandling.  

 
2. Virkeområde 
 
Delavtalen skal regulere samhandlingen mellom kommunen og Helse Møre og Romsdal HF 
vedrørende henvisninger, poliklinisk behandling, ambulante tjenester, dagbehandling og 
døgnbehandling innenfor spesialiserte helsetjenester 
 
Partene beslutter selv hvordan de internt organiserer tjenestene. Omforente rutiner og 
prosedyrer for samhandlingen som følger av denne delavtalen er førende for partene. 
 

3. Sentrale plikter, oppgaver og ansvar i henhold til lov 

3.1. Helse Møre og Romsdals plikter og ansvar 

Helse Møre og Romsdal HF skal sørge for at personer med fast bopel eller oppholdssted 
innen helseområdet tilbys spesialisthelsetjeneste i og utenfor institusjon.  
 
Helse Møre og Romsdal HF er pålagt veiledningsplikt overfor kommunehelsetjenesten. 
Denne plikten gjelder i generelle spørsmål og i forhold til den enkelte pasient. Veiledningen 
skal ivaretas av helsepersonell med best mulig tilgjengelig kompetanse på fagområdet. 
 
Helseforetaket skal tilby ambulante tjenester, støtte og veiledning slik at kommunen, så 
langt det lar seg gjøre, kan gi innbyggerne nødvendige helsetjenester uten behandling i 
helseforetaket. Gjensidig kompetanseoverføring skal være en del av kommunens og 
helseforetakets kvalitetssystem. 

 
3.2. Kommunens plikter, oppgaver og ansvar 

Kommunen skal sørge for at personer som oppholder seg i kommunen, tilbys relevante 
helse- og omsorgstjenester ved behov.  
 
Kommunens helse- og omsorgstjeneste omfatter offentlig organiserte helse- og 
omsorgstjenester som ikke hører under stat eller fylkeskommune. Kommunen har ansvar 
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for at alle brukere/pasienter som mottar kommunale helse- og omsorgstjenester har 
oppdatert medikamentliste. 
 
3.3. Felles plikter, oppgaver og ansvar 
Helse Møre og Romsdal HF og kommunen er forpliktet å gi pasienten en forsvarlig 
behandling både hver for seg og når en har et felles ansvar for pasienten; og i overføringen 
mellom kommunehelsetjeneste og spesialisthelsetjeneste. 

Behandlingsforløp for pasienter med uavklart ROP-lidelse (samtidig og alvorlig rus og 
psykisk lidelse) avklares i samarbeid mellom helseforetaket og kommunen. 

Tilsvarende gjelder for pasienter med mindre alvorlig psykisk lidelse og samtidig 
ruslidelse, når hver av de to typer lidelse er forbundet med betydelig funksjonssvikt 
 

4. Henvisning til Helse Møre og Romsdal HF 

4.1. Kommunens oppgaver i forbindelse med henvisning 

For henviser følger gjeldende prosedyrer for henvisning til spesialisthelsetjenesten: 
 

 Klare problemstillinger som henviser ønsker vurdert utredet eller behandlet, samt 
at kommunal behandling er vurdert som ikke tilstrekkelig. 

 I rusakutte henvisninger skal det fremgå om pasientens tilstand er vurdert i 
forhold til forsvarlige kommunale krisetiltak. Ved akutthendelser som er 
livstruende, skal innleggelse skje direkte til somatisk sykehus.  

 Ved henvisning skal det fremgå om innlegging skjer etter tvangsbestemmelser i 
lovverket. Tvangsinnleggelser krever oppdaterte opplysninger med 
tilleggskriterier som skal være oppfylte, og disse følger pasienten ved innlegging. 

 
4.2 Dokumentasjon ved innleggelse i HMR  

Ved henvisning til Helse Møre og Romsdal HF av pasienter som mottar kommunale 
tjenester skal følgende dokumenter primært vedlegges henvisning: 
                                                                                                                                                                   

 Nødvendig rapport fra behandler/terapeuter 
 Oppdatert Individuell plan 
 Opplysning om navn på pasientens/brukers koordinator i kommunen 
 Oppdatert medikamentliste der dette er relevant 

 
Dersom dokumentasjonen som nevnt ovenfor ikke lar seg legge ved en øyeblikkelig hjelp 
henvisning, skal disse dokumentene ettersendes så snart som mulig. 
 
Når pasienten er innlagt i spesialisthelsetjenesten og er kjent mottaker av kommunale 
helsetjenester, sender sykehus snarest «melding om innlagt pasient». Kommunen svarer 
med melding om innleggelsesrapport. Målet er at denne melding skal sendes innen 4 timer 
etter at sykehuset har meldt pasienten innlagt til kommunen.  
  

4.3 Helse Møre og Romsdal HFs ansvar 

 Henvisning vurderes etter gjeldende forskrifter og prioriteringsveiledere.  Det 
tas stilling til hvilken rett pasienten har til helsehjelp. 
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 Ved behov skal det innhentes supplerende opplysninger.  
 Bistå lege fra kommunehelsetjenesten når det foreligger tvil om behov for 

innleggelse, herunder ved vurdering i akuttmottak eller poliklinikk. 
 

4.4 Ansvar ved øyeblikkelig hjelp/krise 

4.4.1. Kommunens ansvar 

Kommunen ved fastlege/legevakt/tilsynslege/leder av barnevern tar kontakt med 
spesialisthelsetjenesten for vurdering/veiledning/innlegging. I tillegg kan fagpersonell 
innen rus og psykisk helseteam/-bolig/kommunale rustiltak ta kontakt for 
veiledning/vurdering. 
 
Dokumentasjon:  

 Klinisk problemstilling og aktuell medikasjon 
 Dersom pasienten bor i kommunal institusjon/bemannet bosted eller har 

hjemmetjenester/psykisk helsetjeneste/kommunal rustjeneste skal aktuell 
fagrapport primært vedlegges, eller ettersendes neste virkedag dersom relevant 
personell ikke er tilgjengelig på innleggingstidspunktet 

 Opplysning om navn på pasientens koordinator i kommunen 
 Dersom pasienten har individuell plan, skal denne vedlegges 
 Ved innlegging med tvang, skal oppdaterte opplysninger med pasientstatus og 

tilleggskriterier fra lege følge med 
 
Dersom dokumentasjonen nevnt ovenfor ikke lar seg vedlegge ved en øyeblikkelig hjelp 
henvisning, skal disse dokumentene ettersendes så snart som mulig. 
 

4.4.2. Spesialisthelsetjenestens ansvar 

Spesialisthelsetjenesten avgjør om den enkelte pasient får tilbud om 
kriseplass/brukerstyrt plass i helseforetaket. Helseforetaket skal gjøre tilbud om dette 
kjent for kommunen hvis pasienten har psykisk helsetjeneste/rustjeneste fra kommunen, 
og gi kommunen beskjed når pasienten benytter seg av tilbudet. 
 

 Ved kontakt om ø-hjelp skal spesialisthelsetjenesten bistå med adekvate råd og 
vurdering av tilstanden, også på kveld og helg. 

 Helsehjelpen kan tilbys som ambulant hjemmebehandling eller innleggelse 
 Ved innlegging med tvang, skal næreste pårørende kontaktes og gis alle retter til 

informasjon og brukermedvirkning på linje med pasienten selv.  
 Be om samtykke til å varsle hjemmetjenesten/psykisk 

helsetjeneste/rustjeneste/fastlege om innlegging neste virkedag. 
 

4.5. Planlagt innleggelse og poliklinisk behandling  

4.5.1. Kommunens ansvar 

Henvisning sendes helseforetaket fra lege, privatpraktiserende psykolog, leder av 
psykiatritjenesten og/eller kommunal rustjeneste og sosialtjenesten i kommunen. 
Henvisning sendes til helseforetaket fra lege eller leder for barneverntjenesten. 
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Dokumentasjon:  

 Skriftlig henvisning i samsvar med mal/skjema på helseforetakets hjemmeside 
 Individuell plan dersom brukeren/pasienten har det 
 Opplysning om navn på pasientens/brukerens koordinator i kommunen. 
 Om brukeren/pasienten bor i kommunal institusjon/bemannet bosted eller har 

hjemmetjenester/psykisk helsetjeneste/kommunal rustjeneste, skal aktuell 
fagrapport primært vedlegges. For barn og unge skal nødvendige 
utredningsrapporter følge med 
 

4.5.2. Spesialisthelsetjenestens ansvar 

 Henvisning blir vurdert av spesialist i forhold til gjeldende frister og etter 
Prioriteringsforskriften. Tilbakemelding til bruker/pasient og henvisende 
instans skal skje snarest. 

 Avklare behandlingsforløp for ROP-pasienter i samarbeid med kommunen.  
 Gjennomføre forvernsamtaler der dette er aktuelt, hjemme hos 

brukeren/pasienten der det er tjenlig. 
 Innhente nødvendig tilleggsinformasjon utover det som er sendt med, eventuelt 

gjennom samarbeidsmøte.   
 
 

5. Behandling i Helse Møre og Romsdal HF 

5.1. Spesialisthelsetjenestens ansvar 

Helse Møre og Romsdal HF foretar utredning og behandling med utgangspunkt i 
henvisningens problemstilling.  
 
Ved langvarig behandling skal Helse Møre og Romsdal HF ta initiativ til og være i   
dialog med fastlege og de kommunale tjenestene/brukerens koordinator når de er 
involvert i behandlingen 
 
Ved behov for individuell plan varsles kommunen straks. Polikliniske kontroller skal 
reduseres der dette kan gjøres faglig forsvarlig i kommunehelsetjenesten 
 
Planlegging av utskriving starter umiddelbart etter innleggelse: 
 

 Innkalle til samarbeidsmøte så tidlig som mulig der en ser at bruker/pasient har 
behov for kommunale tiltak utover det han/hun evt. allerede har innvilget 

 Innkalle til ansvarsgruppemøte der dette er aktuelt  
 Evt. initiere arbeid med individuell plan 
 Oppnevne koordinator for brukeren/pasienten 

 
Begge parter tar initiativ til dialog og deltar i møter ved behov.  
 
Ansvarlige representanter for kommune og helseforetak avklarer videre oppfølging i 
samarbeid med bruker/pasient og pårørende. Det skal tilrettelegges for dialog uavhengig 
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av geografiske avstander 
 

5.2. Kommunens ansvar 

 Delta i samarbeid og planlegging for utskriving og hjemreise for pasienten 
 Evt. initiere arbeid med individuell plan 
 Sørge for at det blir oppnevnt koordinator for pasient/bruker 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dato,                                                                                     Dato,  

_______________________        ____________________  

………………………………. kommune                                    Møre og Romsdal  HF 
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Delavtale 4 til Samhandlingsavtalen 

Samarbeid om døgntilbud for øyeblikkelig hjelp 
 

Kommunen skal utvikle et kommunalt døgntilbud for øyeblikkelig hjelp innen 01.januar 
2016. Helsedirektoratet har utarbeidet en veileder utgitt 02/2014(rev.),  
link  ”Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold”. 

 
1. Formål 

 

Denne delavtalen skal bidra til samarbeid mellom kommunene i Møre og Romsdal og Helse 
Møre og Romsdal om etablering og drift av kommunalt døgntilbud for øyeblikkelig hjelp. 
Tilbudet som etableres i kommunene skal være like godt eller bedre enn tilsvarende tilbud 
i spesialisthelsetjenesten. Dette tilbudet skal bidra til å redusere antall øyeblikkelig hjelp 
innleggelser i spesialisthelsetjenesten og gi pasienten et godt faglig tilbud i nær tilknytning 
til kommunal helsetjeneste. 

Partene skal samarbeide slik at pasientene får en fullverdig tjeneste. Delavtalen skal sikre 
at det kommunale døgnoppholdstilbudet ved øyeblikkelig hjelp blir koordinert med 
tjenester og tiltak i den akuttmedisinske kjeden. Krav til forsvarlighet innebærer at 
sykehuset ikke kan redusere sitt tilbud før tilsvarende tilbud i kommunene er etablert.  

 

2. Virkeområde 
 

Denne delavtalen omfatter partenes ansvar og oppgaver for etablering og drift av 
kommunalt døgntilbud for øyeblikkelig hjelp. 

I Helsedirektoratets veileder om kommunens plikt til øyeblikkelig hjelp døgntilbud er 
øyeblikkelig hjelp definert slik:  

  Som et alminnelig utgangspunkt omfatter øyeblikkelig hjelp situasjoner der det 
oppstår   akutt behov for undersøkelse og behandling blant annet for å gjenopprette 
eller  vedlikeholde vitale funksjoner, for å forhindre eller begrense alvorlig 
funksjonsnedsettelse som følge av skade eller sykdom, eller for å gi adekvat 
smertebehandling ved smerter av kortvarig art. 

Kommunenes plikt til å tilby døgnopphold for øyeblikkelig hjelp skal kun gjelde de pasient- 
og brukergruppene som kommunen selv har mulighet til å utrede, behandle og/eller yte 
omsorg til. 
Fastlege, legevakt samt lege i akuttmottaket og poliklinikk kan etter avtale med ansvarlig 
lege ved kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud (ØHD), henvise pasienter dit. . Der 
ansvarlig ØHD-lege ikke er tilgjengelig, skal avtale gjøres med den kommunale 

legevaktslegen. Avtalen skal være inngått før transport til kommunal ØHD-plass blir 
startet.  Kriterier for innleggelse i det kommunale ø-hjelpstilbudet skal være oppfylt, jfr. 
lokale avtaler med enkelte kommuner, helseforetak og Helsedirektoratets veileder. 
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Pasientene skal henvises til spesialisthelsetjenesten om de ikke kan behandles forsvarlig på 
kommunalt nivå. Partene skal sikre at det kommunale døgnoppholdstilbudet ved 
øyeblikkelig hjelp blir koordinert med tjenester og tiltak i den akuttmedisinske kjeden. 

 

4. Sentrale plikter, oppgaver og ansvar 

 

Døgntilbudet for øyeblikkelig hjelp skal etableres i samsvar med retningslinjene fra 
Helsedirektoratet. For det enkelte tilbud skal det lages retningslinjer som blant annet 
beskriver innleggelseskriterier, faglige krav til virksomheten som f.eks. organisering av 
lege og sykepleiertjeneste, og kontaktinformasjon og fremgangsmåte ved behov for 
innleggelse. 

 

4.1. Helse Møre og Romsdal HF 

1. Skal ved behov bistå kommunen ved utforming av retningslinjer for øyeblikkelig 
hjelp tilbudet 

2. Skal ha anledning til å uttale seg om kommunen sine retningslinjer. 
3. Skal bistå kommunen ved nødvendig kompetanseoppbygging for å ivareta 

øyeblikkelig hjelp funksjonen 
4. Skal gjennom sine leger på vakt, gi råd til kommunene ved behov om behandling 

av enkeltpasienter ved øyeblikkelig hjelp tilbudet.  Supplerende opplysninger av 
betydning for behandling av pasienten skal gis av øvrig helsepersonell. 

 

4.2. Kommunen 

1. Skal etablere et øyeblikkelig hjelp døgntilbud i samsvar med krav fra 
Helsedirektoratet og Helse- og omsorgstjenesteloven.  

2. Skal utarbeide retningslinjer for tilbudet som mellom annet omfatter kriterier 
for innleggelse, faglige krav til virksomheten som organisering av  lege- og 
sykepleiertjeneste, kontaktinformasjon og fremgangsmåte ved innleggelse. 

3. Skal gi helseforetaket anledning til å uttale seg om innholdet i retningslinjene. 
4. Skal gjøre retningslinjene kjent for fastleger og legevaktleger i nedslagsfeltet og 

for helseforetaket ved samhandlingsavdelingen.  
5. Skal sørge for nødvendig opplæring og vedlikehold av kompetanse hos egne 

medarbeidere  
 
 

 

Dato,                                                                                     Dato,  

_______________________        ____________________  

………………………………. kommune                                    Møre og Romsdal  HF 
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Delavtale 5a til Samhandlingsavtalen  - foreløpig tatt ut av avtaleverket for 
videre behandling i nasjonal tvisteløsningsnemd 

 

Samarbeid om utskriving av pasienter med  
behov for somatiske helsetjenester 

 
 

1. Formål 

 
 Delavtalen skal sikre at alle pasienter får et faglig forsvarlig og helhetlig 

behandlingstilbud i overgangen mellom kommunehelsetjeneste og 
spesialisthelsetjeneste. 

 Delavtalen skal regulere ansvarsfordeling, oppgaver og plikter ved utskriving av 
pasienter med behov for somatiske helsetjenester. 

 
  

2. Virkeområde 

 
Delavtalen skal regulere samhandlingen mellom kommunen og Helse Møre og Romsdal HF 
vedrørende utskriving av somatiske pasienter.  
 
Partene beslutter selv hvordan de internt organiserer tjenestene. Rutiner og prosedyrer for 
samhandlingen som følger av denne delavtalen er førende for partene. 
 
Delavtalen regulerer ikke samhandlingen mellom kommunen og helseforetaket innenfor rus 
og psykisk helsevern. 
 

3. Sentrale plikter, oppgaver og ansvar  

3.1 Helse Møre og Romsdals plikter, oppgaver og ansvar 

Helse Møre og Romsdal HF skal sørge for at personer med fast bopel eller oppholdssted innen 
helseområdet tilbys spesialisthelsetjeneste i og utenfor institusjon.  
 
Helse Møre og Romsdal HF er pålagt veiledningsplikt ovenfor kommunehelsetjenesten. Denne 
plikten gjelder i generelle spørsmål og i forhold til den enkelte pasient. 
 
Helseforetaket skal tilby ambulante tjenester, støtte og veiledning slik at kommunen, så langt 
det lar seg gjøre, kan gi innbyggerne nødvendige helsetjenester uten behandling i 
helseforetaket. Kompetanseoverføring skal være en del av kommunens og helseforetakets 
kvalitetssystem. 
 
Helse Møre og Romsdal HF er forpliktet å gi pasienten en forsvarlig behandling når de har 
ansvar for pasienten og i overføringen fra Helse Møre og Romsdal HF til kommunen.  
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3.2 Kommunens plikter, oppgaver og ansvar 

Kommunen skal sørge for at personer som oppholder seg i kommunen, tilbys nødvendige 
helse- og omsorgstjenester.  
 
Kommunens helse- og omsorgstjeneste omfatter offentlig organiserte helse- og 
omsorgstjenester som ikke hører under stat eller fylkeskommune. 
 
Kommunen har ansvar for at alle brukere/pasienter som mottar kommunale helse- og 
omsorgstjenester har oppdatert medikamentliste der dette er aktuelt. 
 
Kommunen er forpliktet å gi pasienten en forsvarlig behandling når den har ansvar for 
pasienten og i overføringen fra kommunen til Helse Møre og Romsdal. 
 

4. Definisjon av utskrivningsklar pasient 

 
En pasient er utskrivningsklar når lege i Helse Møre og Romsdal HF vurderer at det ikke er 
behov for ytterligere behandling i Helse Møre og Romsdal HF. Avgjørelsen skal være basert på 
en individuell helsefaglig vurdering.  
 
Følgende krav må være oppfylt før en pasient kan meldes utskrivningsklar til kommunen:  
 

 Problemstillinger ved innleggelse, slik disse var formulert av innleggende lege, skal 
være avklart. 

 Øvrige problemstillinger som har framkommet skal være avklart. 
 Det skal redegjøres for eventuelle spørsmål som ikke er endelig avklart. 
 Det skal foreligge et klart standpunkt til diagnoser, samt videre plan for oppfølging 

av pasienten. 
 Pasientens samlede funksjonsnivå, endring fra funksjonsnivå før innleggelse, og 

forventet framtidig utvikling skal være vurdert og formidlet til kommunen. 
 Dersom pasienten har behov for spesialisthelsetjenester utenfor den aktuelle 

avdelingens ansvarsområde, skal det sørges for at relevant kontakt etableres, og at 
plan for denne oppfølgingen beskrives. 

 Dokumentasjonskravet nevnt i punkt 6.1 skal være oppfylt 
 
 

5. Plikt til vurdering og varsling av pasientens behov for kommunale tjenester 

5.1 Kontaktpunkt i kommune og helseforetak   

Helse Møre og Romsdal HF skal ha ordning med kommunekontakter som varsler og etablerer 
kontakt med pasientens hjemkommune.  
 
Kommunen skal ha ordning med en enhet som koordinerer kontakt fra sykehus til 
kommunens tjenester. Det skal være et telefonnummer for sykehuset inn til kommunens enhet. 
 

5.2 Vurderingsplikten av kommunale tjenester innen 24 timer 

Innen tidsfristen etter innleggelse skal det gjøres en vurdering av: 
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1. Hvor lenge innleggelsen antas å vare.  
2. Om pasienten antas å ha behov for kommunale helse- og omsorgstjenester etter 

utskriving.  
 

5.3 Prosedyre ved antatt behov for kommunale tjenester 

Dersom det antas at det er behov for hjelp fra den kommunale helse- og omsorgstjenesten, 
skal følgende prosedyre følges:  

 
1. Innen 24 timer etter innleggelse skal kommunen varsles om innleggelsen, 
       pasientens status, antatt forløp og forventet utskrivningstidspunkt.  
2. Pasientens antatte funksjonsnivå og hjelpebehov etter utskriving formidles til 

kommunen så snart dette er avklart, senest innen 24 t før utskriving.  Dersom 
det antas å være behov for omfattende eller langvarig behandling i Helse Møre og 
Romsdal HF (f.eks. multitraume, behov for respiratorbehandling med mer), og det 
ikke er mulig å foreta vurderingene innen ovenfor nevnte tidsfrist, skal 
vurderingene foretas og kommunene varsles så snart det lar seg gjøre. Slikt varsel 
skal uansett gis senest en uke før pasienten antas å være utskrivningsklar. 

3. I tilfeller hvor den første vurderingen tilsier at pasienten ikke har behov for hjelp i 
kommunen etter utskrivning, men dette endrer seg i løpet av sykehusoppholdet, vil 
24 timers fristen starte fra det tidspunkt hvor det blir klart at et slikt behov 
foreligger. 

4. Dersom pasienten har behov for/endret behov for kommunale tjenester etter 
utskriving, har sykehuset plikt til å bistå pasienten med å søke om slike tjenester. 
Sykehuset skal ikke legge føringer på hvilke tjenester kommunen skal yte. I 
søknaden skal det fremgå om pasienten har/har hatt kommunale tjenester. 
Søknaden utfylles/sendes kommunen så tidlig som mulig.  

5. Helse Møre og Romsdal HF skal varsle kommunen så tidlig som mulig, dersom 
pasientens situasjon er vesentlig endret, slik at det kan være behov for tekniske 
hjelpemidler e.l. fra kommunen eller NAV.  

6. Ved endret utskrivingsplan eller ved dødsfall informeres kommunen umiddelbart. 
Endring i utskrivningsklar dato skal registreres i pasientjournalen.  

 

6. Oppgaver og ansvar i forbindelse med utskriving 

6.1. Helse Møre og Romsdal HFs ansvar ved utskriving 

1. Helse Møre og Romsdal HF skal sende elektronisk melding til kommunen ved behov 
for kommunale tjenester etter utskriving 

2. Etter samtykke fra pasienten har Helse Møre og Romsdal HF ansvar for varsling av 
pårørende/foresatte ved planlagt utskriving. 

3. Utskriving av pasient skal gjøres så tidlig som mulig på dagen. 
4. Ved utskriving skal forskriftsmessig epikrise eller tilsvarende lege- dokumentasjon 

(utskrivningsblankett) inkludert fullstendig medikamentliste følge pasienten. 
Denne skal også sendes fastlege, henviser og eventuelt annen oppfølgende instans 
så raskt som mulig.  

5. For å sikre forsvarlig oppfølging av pasienter som utskrives til kommunalt 
tjenestetilbud skal innholdet i dokumentasjonen nevnt i punkt 4 gjøres tilgjengelig 
for kommunen snarest etter at utskriving er besluttet og senest samtidig med at 
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pasienten utskrives. Punkter som omhandler pasientens tilstand, 
funksjonsvurdering, antatt hjelpebehov og at kriterier i “ Vilkår for 
utskrivningsklar pasient” er oppfylt, skal være inntatt i dokumentet eventuelt ved 
bruk av supplerende sjekkliste.  

6. Helse Møre og Romsdal HF innhenter samtykke fra pasient dersom informasjon 
og/eller epikrise sendes til andre enn fastlegen. Signerte 
epikriser/utskrivingsblankett og eventuelt sjekklister skal sendes elektronisk. 

7. Dersom pasienten har behov for det, bestiller Helse Møre og Romsdal HF 
timeavtale hos fastlegen i dialog med pasienten før utskriving. 

8. Ved utskriving skal Helse Møre og Romsdal HF sende med pasient resept, eventuelt 
medikamenter og annet utstyr slik at pasienten har nødvendige medikamenter og 
utstyr fram til og med første virkedag etter utskriving. Hva som skal sendes med 
pasient avklares med mottagende helsepersonell i kommunen, også om det er 
behov for ekstra medisin utover første virkedag. 

9. Gjennomført varslingsprosedyre og vurdering av om pasienten er utskrivningsklar 
skal dokumenters i pasientens journal.  

10. Helseforetaket skal ha rutiner for registrering av dato for når kommunens 
betalingsansvar inntrer. 

11. Helse Møre og Romsdal HF kan ikke sende en utskrivningsklar pasient tilbake til 
kommunen før kommunen har gitt beskjed om at det foreligger et kommunalt 
tilbud til vedkommende pasient.  

12. Som hovedregel skal varsling om utskrivningsklare pasienter skje tidligst mulig fra 
mandag til fredag kl. 08:00 -15:00.  

 
Unntak fra hovedregelen ovenfor er: 

a) Pasienter som allerede har plass i heldøgns institusjon kan også varsles og 
utskrives i helg mellom kl. 08 -15. 

b) Pasienter som etter utskrivning har uendret tjenestebehov fra 
hjemmetjenesten, kan også varsles og utskrives i helg mellom kl.08 -15. 

c) Ved større høytider som jul og påske kan varsling og utskrivning også 
utføres mellom kl. 08 -15 på helligdager. 

d) Varsling om utskrivningsklare pasienter kan skje pr. telefon og/eller på 
eget skjema til oppgitt kontaktpunkt i kommunen via elektronisk melding. 
Varsling pr. telefon for de tjenesteområder som ikke har innført 
elektroniske meldingstjenester. 

 

6.2. Kommunens ansvar ved utskriving 

1. Etter at kommunen i henhold til punkt 6.1.nr.12 har mottatt varsling fra Helse 
Møre og Romsdal, skal kommunen etter samme prosedyre som der er avtalt, så 
tidlig som mulig innenfor kl. 08:00 -15:00 gi beskjed om kommunen kan ta imot 
pasienten, og fra hvilket tidspunkt. Dette gjelder ikke dersom det foreligger 
omstendigheter utenfor kommunens kontroll som ikke gjør det mulig å avgi svar. 

2. Kommunen skal forberede og iverksette nødvendige tiltak for å kunne ta imot 
pasienten når Helse Møre og Romsdal HF har varslet om at pasienten har behov for 
kommunale helse- og omsorgstjenester. 

3. Kommunen skal behandle søknad fra pasient fortløpende og fatte vedtak i henhold 
til gjeldende lover og regler. 

4. Kommunen beslutter hvilke tjenester pasienten skal ha ut fra kommunens 
tjenestetilbud, krav til faglig forsvarlighet og egen vurdering. 



16. april 2015 

Side 29 av 55 
 

5. Kommunen har ansvar for å legge til rette for at pasienten kan overføres til 
kommunen når pasienten er utskrivningsklar. 

6. Kommunen har ansvar for bestilling av tekniske hjelpemidler og at midlertidige 
tekniske hjelpemidler fra kommunens lager er tilgjengelig i bolig.  

7. Kommunen har ansvar for å vurdere og planlegge tilrettelegging i pasientens 
bolig. 

 
7. Kommunens betalingsplikt 

 
Kommunal betalingsplikt omfatter pasienter som trenger kommunale pleie- og 
omsorgstjenester etter utskriving fra sykehus.   
 
Kommunal betalingsplikt inntrer fra den dagen pasienten blir erklært utskrivningsklar (i 
henhold til forskrift om medfinansiering og betaling for utskrivningsklare pasienter §13 jfr. § 
8 -10) samt denne samarbeidsavtalen, og kommunen har gitt beskjed om de ikke kan motta 
pasienten, jfr. § 11 andre ledd i samme forskrift. Betalingskravet gjelder til den datoen 
kommunen melder fra om at kommunen er klar til å ta imot pasienten.  
 
Den dagen som kommunen har bestemt å motta pasienten skal ikke være med i 
betalingskravet.  
 
Dersom kommunen tar imot pasient samme dag som pasienten er definert som 
utskrivningsklar har kommunen ingen betalingsplikt.  
 
For hvert påfølgende døgn pasienten er innlagt i Helse Møre og Romsdal HF i påvente av 
kommunal pleie- og omsorgstjeneste skal kommunen betale etter gjeldende betalingssatser 
fastsatt i statsbudsjett.  
 
Kommunal betalingsplikt inntrer ikke når Helse Møre og Romsdal HF velger ikke å skrive ut 
pasient når denne er definert som utskrivningsklar, og kommunen har varslet om at den kan 
ta imot pasienten.  
 
Ved reinnleggelse for samme problemstilling innen 48 timer etter utskriving, faller 
kommunens betalingsplikt bort.  
 

8. Plikt til redegjørelse 

 
Kommunen kan kreve å få en redegjørelse for de vurderinger Helse Møre og Romsdal HF har 
foretatt. Redegjørelsen skal inneholde tilstrekkelig og nødvendig informasjon slik at 
kommunen kan etterprøve at vurderingene foretatt av Helse Møre og Romsdal HF er i tråd 
med bestemmelsene i forskriften om kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter og 
etter denne delavtalen.  
 
Kommunen kan kreve redegjørelse fra Helse Møre og Romsdal HF for registrering av 
oppfyllelse av varslingsrutiner og på registrert utskrivningsklar dato for pasient. 
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9. Utsatt betalingsplikt 

 
Dersom Helse Møre og Romsdal HF etter å ha vurdert pasient som utskrivningsklar har 
unnlatt å varsle kommunen etter varslingsprosedyrer i denne avtale, vil ikke kommunens 
betalingsansvar inntre før 24 timer etter at Helse Møre og Romsdal HF har varslet kommunen 
om at pasienten er utskrivningsklar. 
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Delavtale 5b til Samhandlingsavtalen   

 

Samarbeid om utskriving av pasienter med behov for tjenester innenfor 
psykisk helsevern og rusrelatert behandling 
 

1. Formål 

 

Delavtalen skal sikre at alle pasienter får et faglig forsvarlig og helhetlig behandlingstilbud i 
overgangen mellom kommunehelsetjeneste og spesialisthelsetjeneste. Delavtalen skal 
regulere ansvarsfordeling, oppgaver og plikter ved utskriving av pasienter med behov for 
psykiatriske – og/eller rusrelaterte helsetjenester 

 

2. Virkeområde 

 

Delavtalen skal regulere samhandlingen mellom kommunen og Helse Møre og Romsdal HF 
vedrørende utskriving og overføring av behandlingsansvar fra poliklinisk behandling, 
dagbehandling og døgnbehandling fra ovennevnte tjenesteområder. 

Partene beslutter selv hvordan de internt organiserer tjenestene. Gjennom gjensidige 
prosesser skal det utarbeides forløp, prosedyrer og retningslinjer for   god samhandling 
innen samhandlingsområdet rus og psykiatri.  Omforente rutiner og prosedyrer for 
samhandlingen som følger av dette Delavtalen er førende for partene. 

  

3. Sentrale plikter, oppgaver og ansvar  

 
3.1. Helse Møre og Romsdals plikter og ansvar 

Helse Møre og Romsdal HF skal sørge for at personer med fast bopel eller oppholdssted 
innen helseområdet tilbys spesialisthelsetjeneste i og utenfor institusjon. 

Helse Møre og Romsdal HF er pålagt veiledningsplikt overfor kommunehelsetjenesten. 
Denne plikten gjelder i generelle spørsmål og i forhold til den enkelte pasient. Veiledningen 
skal ivaretas av helsepersonell med spisskompetanse på fagområdet.  

Helseforetaket skal tilby ambulante tjenester, støtte og veiledning slik at kommunen, så 
langt det lar seg gjøre, kan gi innbyggerne nødvendige helsetjenester uten behandling i 
spesialisthelsetjenesten. Kompetanseoverføring skal være en del av kommunens og 
helseforetakets kvalitetssystem. 

Helse Møre og Romsdal HF er forpliktet å gi pasienten en forsvarlig behandling når de har 
ansvar for pasienten og i overføringen fra Helse Møre og Romsdal HF til kommunen.  
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3.2. Kommunens plikter, oppgaver og ansvar 
Kommunen skal sørge for at personer som oppholder seg i kommunen, tilbys nødvendige 
helse- og omsorgstjenester. Kommunens ansvar omfatter alle pasient- og brukergrupper, 
herunder personer med somatisk eller psykisk sykdom, skade eller lidelse, 
rusmiddelproblem, sosiale problemer eller nedsatt funksjonsevne.  

Kommunens helse- og omsorgstjeneste omfatter offentlig organiserte helse- og 

omsorgstjenester som ikke hører under stat eller fylkeskommune. Kommunen har ansvar 

for at alle brukere/pasienter som mottar kommunale helse- og omsorgstjenester har 

oppdatert medikamentliste. 

Kommunen er forpliktet å gi pasienten en forsvarlig behandling når den har ansvar for 

pasienten og i overføringen fra kommunen til Helse Møre og Romsdal HF. 

 4.  Ansvarsfordeling mellom partene ved utskriving 

4.1. Spesialisthelsetjenestens ansvar 

 Varsle pårørende/foresatte/kommunal tjeneste om forestående 
utskriving/avslutning av behandling. Samtykke fra pasient innhentes 

 Ved behov innkalle til utskrivings-/avslutningsmøte, på ett tidspunkt som er 
avtalt og tilrettelagt i god tid for partene.  

 Hjelpe pasient med søknad om kommunale tjenester der en vurderer dette som 
nødvendig, men ikke etablert 

 Sende epikrise til bruker/pasient og henvisende instans og fastlege så fort som 
mulig og senest innen 7 dager. Medikamentliste og evt. annen informasjon som 
fastlege og lokale tjenester kan trenge umiddelbart, skal følge pasienten ved 
utskriving.  

 

4.2. Kommunens ansvar 

 Kommunen skal koordinere tjenestene omkring pasienten, og evt. oppnevne 
koordinator for pasienten 

 Ved varsling om utskriving/avslutning har kommunen plikt til å iverksette 
relevante tiltak.  

 Fastlegene stiller i ansvarsgruppemøter jfr. § 8 Fastlegeforskriften. 
Møtetidspunkt skal avtales i god tid med partene. 

 

 

 

Dato,                                                                                     Dato,  

_______________________        ____________________  

………………………………. kommune                                    Møre og Romsdal  HF 
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Delavtale 6 til Samhandlingsavtalen 

Retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og 
informasjonsutveksling og for faglige nettverk og hospitering 

 

1. Formål 
 

Denne delavtalen har som formål å bidra til gode helsetjenester i et helhetlig pasientforløp 
gjennom gjensidig kompetanseutvikling og kunnskapsoverføring mellom Helse Møre og 
Romsdal og kommunene.  

«En av de viktigste forventningene til spesialisthelsetjenesten er å bidra til 
kompetanseutvikling og kompetanseoppbygging i en forsterket kommunehelsetjeneste. 
Dette berører en rekke områder, bl.a. forebygging, tidlig intervensjon, behandling av eldre 
og pasienter med kronisk sykdom, herunder psykisk helsevern og rusbehandling, samt 
lærings- og mestringsstrategier.» St.meld.nr.47 (2008-2009) S.112, kap.10.2.1) 

 
2. Virkeområde 
 

Denne delavtalen skal regulere samhandlingen mellom partene vedrørende 
kunnskapsoverføring, informasjonsutveksling, faglig nettverk, felles møteplasser og 
hospitering. 

Samhandlingen skal være preget av gjensidighet. Informasjonsutveksling når det gjelder 
inn- og utskriving av pasienter er ivaretatt i delavtale 3a og b, og 5a og b til 
samarbeidsavtalen. Informasjon om endring i tilbud og gjensidige forpliktelser rundt dette 
omtales i delavtale 1 til samarbeidsavtalen. Faglige nettverk og felles møteplasser kan 
opprettes blant annet via samhandlingsutvalgene etter innmeldte behov fra fagmiljøene.  
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3. Sentrale felles plikter og ansvar 
 

Helseforetaket og kommunen skal sørge for at faglig, organisatorisk kunnskap som 
formidles partene imellom, implementeres i egen organisasjon.  

Begge parter skal informere koordinerende enhet i helseforetaket om felles møteplasser og 
faglige nettverk. 

 

3.1. Helse Møre og Romsdals plikter og ansvar 
 

Spesialisthelsetjenesten har veiledningsplikt overfor den kommunale helse- og 
omsorgstjenesten og pasient/pårørende. Det vises til rundskriv om veiledningsplikt: 
  
 link til dokumentet  Rundskriv om veiledningsplikt 

Plikten er både generell og klinisk rettet mot enkeltpasientforløp, jfr. § 6-3 i 
spesialisthelsetjenesteloven. Form og innhold på veiledningen avtales mellom partene.  

Helse Møre og Romsdal HF skal: 

1. Gi opplæring og veiledning til pasienter og pårørende som er knyttet til  
spesialiserte pasientforløp (lærings- og mestringsansvar)  

2. Legge praktisk og økonomisk til rette for gjensidig hospitering 
3. Medvirke til undervisning og praktisk opplæring av helse- og omsorgspersonell 
4. Ha tilgjengelige praksisplasser, herunder stillinger for leger under spesialisering i 

allmennmedisin 
5. Opprette og delta i faglige nettverk 
6. Koordinerende enhet holder oversikt over og informerer om felles møteplasser og 

faglige nettverk mellom kommunene og helseforetaket 
7. Samarbeide med kommunen om nødvendig kunnskapsoverføring som sikrer 

forsvarlighet ved overføring av oppgaver 
8. Skal sørge for at egne ansatte får påkrevd videre- og etterutdanning 
 

3.2. Kommunens plikter og ansvar 

 

Kommunen skal: 

1. Sørge for at egne ansatte får påkrevd videre- og etterutdanning. Gi opplæring og 
veiledning til pasienter/brukere og pårørende (lærings- og mestringsansvar) 

2. Legge praktisk og økonomisk til rette for gjensidig hospitering 
3. Medvirke til undervisning og opplæring av helse- og omsorgspersonell 
4. Ha tilgjengelige praksisplasser 
5. Opprette og delta i faglige nettverk 
6. Arbeide for å sikre kvalifisert og relevant representasjon i kliniske og faglige 

samarbeidsutvalg, med særlig vekt på representasjon fra  allmenn-legetjenesten 
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Delavtale 7 til Samhandlingsavtalen  

 

Samarbeid om forskning, utdanning, praksis og læretid 

 

1. Formål 

 
Forskning og bruk av forskningsresultater er et viktig virkemiddel for å sikre kvalitet og 
kostnadseffektivitet på tjenestetilbud. For å styrke forskningens relevans og kvalitet 
samt bidra til implementering av ny kunnskap, vil det være viktig med økt medvirkning 
fra den kommunale helse- og omsorgstjenesten.  
 
Partene skal utvikle felles tiltak for å styrke kunnskap, kompetanseoppbygging, 
forskning og innovasjon som understøtter samhandlingsreformens intensjoner.  

 

2. Virkeområde 

 
I spesialisthelsetjenesten er forskning og utdanning en sentral oppgave. Kommunene 
har ansvar for å medvirke til og tilrettelegge for forskning, men ikke 
medfinansieringsansvar.  
 
Denne delavtalen regulerer samarbeid mellom kommunene og Helse Møre og Romsdal 
rundt forskningsprosjekter, utdanning, praksis og læretid. Utdanning og praksis 
berøres også i delavtale 6 til samhandlingsavtalen.  
 
Samarbeid mellom arbeidslivet og utdannings- og forskningsinstitusjoner er viktig for å 
oppnå mange av målene med Samhandlingsreformen. En avtale mellom kommunen og 
helseforetaket kan ikke binde opp aktivitet eller virksomheten ved utdannings- og 
forskningsinstitusjonene, men det bør inngås særlige avtaler med disse.  
 

3. Samarbeid om forskning og utvikling 

3.1. Felles ansvar 
1. Samarbeide om forsknings- og utviklingstiltak (FOU-tiltak) 

2. Gjensidig informasjon om FOU-prosjekt 
3. Systematisk evaluering av FOU-prosjekt 
4. Formidle og implementere forskningsresultat og ny kunnskap 
 

3.2. Helse Møre og Romsdals plikter og ansvar 
1. Legge til rette for forskning og forskningsnettverk 

2. Ta initiativ til å inkludere kommunene i aktuelle forskningsprosjekter 
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3.3. Kommunens plikter og ansvar 

1. Delta i forskningsnettverk 
2. Bistå i aktuelle forskningsprosjekt 
 
 

4. Samarbeid om utdanning, internopplæring, praksis og læretid 

 
Utdanningsbehovet i kommunene og spesialisthelsetjenesten må sees i sammenheng. 
Det er etablert et samarbeidsorgan mellom kommunene, helseforetaket, 
fylkeskommunen og høgskolene i Møre og Romsdal. Partene skal gjennom 
samarbeidsorganet samordne forespørsler til utdanningsinstitusjonene om aktuelle 
etter- og videreutdanninger. Det må tas initiativ til at behov for samhandling vektlegges 
i utdanningene. 
 
Partene skal samarbeide om utdanningstilbud og felles etterutdanning, 
internopplæring, praksisplasser og tilbud til lærlinger. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dato,                                                                                     Dato,  

_______________________        ____________________  

………………………………. kommune                                    Møre og Romsdal  HF 
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Delavtale 8 til Samhandlingsavtalen 

 

Samarbeid om svangerskaps-, fødsels- og barselsomsorg 

1. Formål 

 
Delavtalen skal sikre forsvarlige, likeverdige og helhetlige tjenester uavhengig av 
bosted, og ordninger tilpasset hver kommunes behov. Den beskriver også fordeling av 
oppgaver og ansvar mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. 
 
Delavtalen omfatter også behov og tiltak for systematisk forebyggende helsearbeid i 
forbindelse med seksualitet og uønskede svangerskap. Forebyggende helsearbeid i 
forbindelse med svangerskap, fødsel og barsel er særlig viktig å vektlegge i forhold til 
rus, psykisk helsevern, sosialmedisin, fedme, fødselsangst etc. Partene skal arbeide for å 
redusere helserisiko knyttet til disse områdene.  
 
Mål og tiltak basert på de nasjonale retningslinjene er beskrevet i ”Helhetlig plan for 
svangerskap, fødsel og barsel i Midt-Norge”, vedtatt Helse Midt-Norge RHF november 
2010. 
 

2. Virkeområde 

 
Denne delavtalen gjelder samarbeidet mellom kommunen og Helse Møre og Romsdal 
angående svangerskaps-, fødsels- og barselsomsorg i fylket.  
 
Tjenestene i kommunene blir utøvd i tverrfaglig samarbeid mellom jordmor, 
helsesøster, lege og andre aktuelle faggrupper, og skal bidra til å arbeide for å redusere 
helserisiko.  

 

3. Sentrale plikter, oppgaver og ansvar 
 

3.1. Felles 

Begge parter skal videreutvikle tjenestene med basis i ”Helhetlig plan for svangerskap-, 
fødsels- og barselomsorg 2011-2014” med særlig vekt på følgende områder:  
 
1. Identifisering og systematisk oppfølging av risikoutsatte gravide med 

problemstillinger innenfor psykisk helse, rus og/eller sosialmedisin 
2. Sørge for gode rutiner og kompetanse ift. meldeplikten til barnevernet 
3. Utvikle felles prosedyrer med tydelig ansvarsfordeling 
4. Felles plan for utvikling av kompetanse 
5. Legge til rette for gjensidig hospitering 
6. Gode IKT løsninger for å ivareta elektronisk kommunikasjon mellom HF og 

helsestasjoner. Evt. kan mobiltelefon brukes i påvente av permanent løsning   
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3.2. Helse Møre og Romsdals plikter og ansvar 

Sørge for følge- og beredskapstjeneste for kommuner som har krav på det, jfr. St.Prop. 
nr 67 2008-2009. Det inngås egne avtaler om dette.  
 

3.3. Kommunens plikter og ansvar 

1. Gode rutiner for samarbeid på tvers av faggrupper i kommunen som gir 
kvinne/familie behovsbasert, helhetlig oppfølging i kommunen 

2. Sørge for nødvendig opplæring av eget personell 
3. Arbeide for tilstrekkelige jordmor- og helsesøsterressurser i kommunene for å 

ivareta anbefalinger i nasjonale faglige retningslinjer, blant annet særlig de nye 
anbefalingene om tidlig hjemmebesøk av jordmor 

4. Målsetting om ammekyndige helsestasjoner jfr. anbefaling fra nasjonalt 
kompetansesenter for amming 

 

4. Klinisk samarbeidsutvalg 

 
For å konkretisere plan- og prosedyrearbeid skal Helse Møre og Romsdal og 
kommunene etablere et klinisk samarbeidsutvalg med følgende oppgaver: 
 
1. Planlegge implementeringen av ”Helhetlig plan for svangerskaps-, fødsels- og 

barselsomsorg i Midt-Norge 2011-2014” 
2. Beskrive ansvar og oppgaver i kommuner og helseforetak  
3. Evaluere mål/effekt av ”Helhetlig plan for svangerskaps-, fødsels og barselomsorg” i 

løpet av 2016.  
4. Godkjenne kvalitetshåndbok for svangerskaps-, fødsels- og barselsomsorg, som skal 

legges ut på helseforetakets hjemmeside.  
 
  
 
 
 
 

 

 

 

Dato,                                                                                     Dato,  

_______________________        ____________________  

………………………………. kommune                                    Møre og Romsdal  HF 
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Delavtale 9 til Samhandlingsavtalen 

 
Samarbeid om IKT- løsninger og elektronisk samhandling 

  
Samarbeid om IKT-løsninger og bruk av felles plattform lokalt er av stor betydning for å 
få til god samhandling. Enkel, rask og pålitelig tilgang til pasientinformasjon kan blant 
annet sikres ved å ta i bruk standardiserte elektroniske meldinger mellom partene. 
Kommunene og Helse Møre og Romsdal skal legge til rette for og følge opp at 
informasjonsutveksling foregår elektronisk over Norsk Helsenett.  
 
Informasjonsutvekslingen skal inkludere alle som arbeider med samhandlingen mellom 
kommuner og spesialisthelsetjenesten. All samhandling skal være med utgangspunkt i 
de kvalitets- og sikkerhetskrav som er myndighetsdefinerte. Det er utarbeidet 
veiledende retningslinjer og meldingsstandard på flere samhandlingsområder/ 
kommunikasjons standarder. Helsedirektoratets retningslinjer anbefales lagt til grunn 
for lokale samhandlingsrutiner. 
 
Denne avtalen omtaler:  
  
 Forventning til elektronisk kommunikasjon og interaktive løsninger, inkludert bruk 

av konferanser og samordnet kommunikasjon med  
tale, bilde og tekst som del av felles samhandling  

 Organisatorisk tilrettelegging og kompetanseutvikling.  
 Melding og håndtering av avvik  
 Krav til responstid for feilretting  
 Rutiner for drift, overvåking, oppgradering av felles plattform  

for elektronisk samhandling  
  

1. Formål 

 

Økt bruk av IKT/eHelse er et hjelpemiddel for å nå helsepolitiske mål og for å yte gode 
tjenester i hele pasientforløpet. Målsettingen er at elektronisk kommunikasjon over 
Norsk helsenett skal være den ordinære måten å kommunisere  
 

2. Virkeområde 

 

IKT-samarbeidet mellom kommunen og Helse Møre og Romsdal skal sikre 
organisatorisk, teknisk og kunnskapsmessig deling. Partene organiserer tjenestene 
både internt og felles for påvirkning og forståelse av felles prosedyrer og rutiner. 
 

3. Sentrale plikter, oppgaver og ansvar 

 
Helse Møre og Romsdal og kommunen har gjensidig ansvar for at det organisatorisk og 
ressursmessig sikres elektronisk samhandling mellom partene over Norsk Helsenett. 
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Hver av partene har ansvar for å tilrettelegge for elektronisk informasjonsutveksling. I 
dette inngår ansvar for å følge opp system og brukere av disse. 

 
Helsedirektoratets ”Norm for informasjonssikkerhet” regulerer den enkelte parts 
forberedelser til elektronisk samarbeid, og hvilke kvalitetskrav som skal imøtekommes 
slik at informasjonssikkerheten er ivaretatt. Internkontrollforskriften angir ansvaret for 
oppfølging av kravene i egen organisasjon. 
 
4. Etablering av elektronisk samhandling 
 
Standardiserte løp for etablering av elektronisk samhandling skal anvendes. Dette skal 
detaljeres i henhold til ”Norm for informasjonssikkerhet” og forskrift om IKT-
standarder. 

 
Ingen av kommunene har sammenfallende struktur og modenhet ift. elektronisk 
samhandling – det forutsettes derfor at dette detaljeres i en arbeidsplan mellom 
kommunen og foretaket. 

 

5. Oppgaver og ansvar 

 
5.1. Felles ansvar for kommunen og Helse Møre og Romsdal 

 Det skal avtales egne rutiner / prosedyrer for:  
 
 Responstid på meldinger og feilretting  
 Rutiner for felles meldingslogistikk/meldingsflyt  
 Felles kontaktpunkt for avvikshåndtering/ brudd i kommunikasjon    
 Kontaktpunkter/ superbrukere - enheter med elektronisk samhandling 
 Avvikshåndtering av uønskede hendelser 
 Driftsavtaler og beredskapsavtaler må gjenspeiles hos partene/ felles avtaleverk og 

fortrinnsvis samordnes med eksisterende tekniske driftsordninger. 
 Endringer i driften skal planlegges og bekjentgjøres  
 Felles plattform og rutiner for interaktiv samhandling    
 Etablere overvåking av meldingstrafikk med definerte oppfølgingsansvar  
 Medvirke til harmonisering med regionale  IKT løsninger 
  

6.2. Helse Møre og Romsdals plikter og ansvar 

Helseforetaket skal forberede og utvikle sine fagsystemer for å ta i bruk alle godkjente 
elektroniske meldinger. I tillegg skal foretaket ha nødvendig kvalitets- og 
sikkerhetsrutiner knyttet til disse meldinger  

6.3. Kommunens plikter og ansvar 

 Kommunen skal forberede og utvikle sine fagsystemer for å ta i bruk alle godkjente    
 elektroniske meldinger. I tillegg skal kommunen ha nødvendig kvalitets- og 
 sikkerhetsrutiner knyttet til disse meldinger  
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6.4. IKT – arbeidsutvalg 

 IKT-arbeidsutvalg består av tverrfaglige representanter fra helseforetaket og fra   
kommunene i fylket.  Arbeidsutvalget har som oppgave å følge opp den praktiske  
gjennomføringen av samarbeidet definert i denne avtalen 
  
Arbeidsutvalget skal levere årlig status-rapport til Overordnet samhandlingsutvalg.  

7. Revisjon av delavtale 

 
Partene forplikter seg til å revidere delavtalen når det skjer endringer i lover, forskrifter 
og retningslinjer.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dato,                                                                                     Dato,  

_______________________        ____________________  

………………………………. kommune                                    Møre og Romsdal  HF 
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Delavtale 10 til Samhandlingsavtalen  

Samarbeid om forebygging 

 

1. Formål 

 
Delavtalen skal fremme helse og forebygge sykdom i befolkingen gjennom samarbeid 
om forebyggende tiltak. Partene skal ha oversikt over befolkningens helsetilstand og 
påvirkningsfaktorer. 

 

2. Virkeområde 

 
Kommunen har hovedansvaret for folkehelsearbeidet og primærforebyggende arbeid. 
 
Denne delavtalen regulerer samarbeidet mellom kommunen og Helse Møre og Romsdal 
rundt arbeid med fremming av helse, forebygging og helseovervåking.  
 
 

3. Definisjoner 

 
I Prop. 91L/2011 er det skilt mellom tre nivåer av forebygging:  
 

1. Primærforebyggende arbeid innebærer å styrke helsen og hindre at sykdom, skade eller 
lyte oppstår. Eksempler er levekårsarbeid, strukturell tilrettelegging for sunne 
levevaner, undervisning og annen helseopplysning, vaksinasjon og ulykkesforebygging.  

2. Sekundærforebyggende arbeid har som mål å avdekke sykdom eller sykdomsrisiko før 
det kommer symptomer på sykdom, samt å redusere følgene av sykdom som er blitt 
diagnostisert. Sekundærforebyggende arbeid er ikke alltid lett å skille fra 
behandlingsvirksomhet. Det som kalles tidlig intervensjon vil være 
sekundærforebyggende tiltak. Andre eksempler på sekundærforebyggende arbeid er 
veiledning om kosthold, fysisk aktivitet og røykeslutt til personer med økt 
sykdomsrisiko eller etablert sykdom knyttet til levevaner, samt veiledning og 
oppfølging av personer med risikofylt alkoholbruk. Medikamentell behandling for å 
senke kolesterol eller blodtrykk er også sekundærforebygging. 

3. Tertiærforebyggende arbeid tar sikte på å hindre at konsekvensene av sykdom og 
funksjonshemninger medfører ytterligere plager for dem det gjelder. Grensene opp mot 
rehabilitering og pleietiltak, samt lærings- og mestringstilbud er i praksis ofte uklare. 
Eksempler på tertiærforebyggende tiltak er fysioterapi etter benbrudd og sosiale 
støttetiltak ved psykisk sykdom. 
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4. Oppgaver og ansvar 

4.1. Felles ansvar 

Partene skal samarbeide om forebygging av livsstilssykdommer og videreutvikle 
lærings- og mestringstiltak med sikte på å føre tiltakene nærmere kommunen. Det skal 
videreutvikles felles møteplasser og faglig opplegg for god samhandling innenfor 
smittevernet mellom kommune og helseforetaket. 
Partene skal samarbeide om tiltak for tidlig intervensjon for å forebygge psykiske 
lidelser hos barn og unge. 
 

4.2. Helse Møre og Romsdals plikter og ansvar 

1. Informere kommuneoverlegen dersom det blir oppdaget sykdomsmønstre som kan 
tyde på uheldig miljø- eller smittepåvirkning 

2. Bidra med nødvendige data for overvåking av helsetilstand i kommunen 
3. Identifisere behov for sekundær- eller tertiærforebygging hos pasient/bruker 

og/eller pårørende, starte nødvendige tiltak og gi råd til fastlegen og eventuelt 
kommunen om videre individuelle tiltak. 

4. Drive opplæringstiltak i forhold til pasienter/brukere med behov for sekundær- 
eller tertiærforebygging. 

5. Ha smittevernansvarlig lege, eventuelt i samarbeid med det regionale helseforetaket 
6. Sørge for varsling av smittsomme sykdommer. Gi umiddelbar telefonisk varsling til 

kommuneoverlegen eller vakthavende lege ved sykdommer der det er behov for 
umiddelbart smittevernarbeid i kommunen (for eksempel meningokokksykdom) 

7. Gi smittevernveiledning til enkeltpasienter/-brukere og pårørende 
8. Gi råd og veiledning til kommunalt helsepersonell i samband med forebyggende 

tiltak.  
9. Medvirke aktivt slik at det i fellesskap og i samarbeid mellom kommunen og 

Lærings- og mestringssenteret blir utviklet gode lærings- og mestringstiltak i 
kommunehelsetjenesten 

 
4.3. Kommunens plikter og ansvar 

1. Ha oversikt over helsetilstanden og identifisere faktorer som påvirker helsa. 
2. Tverrfaglig samarbeid mellom alle kommunale sektorer for å fremme helse og 

forebygge skade og sykdom.  
3. Initiere sekundærprofylaktiske og tertiærprofylaktiske tiltak overfor 

pasienter/brukere som trenger dette. 
4. Arbeide for etablering av Frisklivssentraler 
5. Ha smittevernlege og utarbeide smittevernplan.  Informere helseforetaket om denne 

og sørge for at helseforetaket har nødvendig kontaktinformasjon 
6. Ha infeksjonskontrollprogram ved kommunale institusjoner.  

 
 

Dato,                                                                                     Dato,  

_______________________        ____________________  

………………………………. kommune                                    Møre og Romsdal  HF  
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Delavtale 11 til Samhandlingsavtalen  

Omforente beredskapsplaner og  
planer for den akuttmedisinske kjeden 

 

1. Formål 

Gjennom denne delavtalen forplikter partene seg til i å videreføre og utvikle samarbeidet 
innenfor krise- og katastrofeberedskap, og i utvikling av den akuttmedisinske kjede. Når 
det gjelder samarbeid om akutthjelp for enkeltpasienter er dette omhandlet i andre 
delavtaler (3a, 3b, 5a og 5b).  

 

2. Virkeområde 

 
Avtalen omfatter helse- og omsorgstjenestens ansvar og oppgaver i den akuttmedisinske 
kjeden, herunder krise- og katastrofeberedskap, og er avgrenset mot redningstjenester 
som ligger under Justis- og Politidepartementet v/ Hovedredningssentralen (HRS). 
Samvirkeprinsippet medfører dog at ressursene ved behov stilles til rådighet for HRS. 
Den akuttmedisinske kjede omfatter medisinsk nødmeldetjeneste, kommunalt 
helsepersonell i vakt, bil-, båt- og luftambulanser, nødmeldetjenesten, og mottak for 
akuttinnleggelser i kommuner og helseforetak. 

 

3. Bakgrunn 

 
Denne delavtalen er inngått i henhold til samarbeidsavtalens punkt 3, første avsnitt nr. 11.   
Plikten til å utarbeide omforente beredskapsplaner er pålagt i helse- og 
omsorgstjenesteloven og i spesialisthelsetjenesteloven. I henhold til overordnet nasjonal 
helse- og sosialberedskapsplan (2007) skal kommuner og helseforetak samordne sine 
beredskapsplaner. Fylkesmannen er som sektor- og samordningsmyndighet, tillagt en 
sentral rolle i samordning og koordinering.  Det vises også til forskrift om krav til 
beredskapsplanlegging og beredskapsarbeid mv. etter lov om helsemessig og sosial 
beredskap (2001-07-23). 
 
”Forskrift om krav til akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus” (2005-03-18), har som 
formål å ”bidra til å sikre at befolkningen får faglig forsvarlige akuttmedisinske tjenester 
utenfor sykehus ved behov for øyeblikkelig hjelp, ved at det stilles krav til det faglige 
innholdet i de akuttmedisinske tjenestene, krav til samarbeid i den akuttmedisinske kjede 
og krav til samarbeid med brann, politi og hovedredningssentralene.”  
 
I forskriften pkt. 4 Samhandling mellom de akuttmedisinske tjenestene” heter det:  ”De 
regionale helseforetakene og kommunene skal sikre en rasjonell og koordinert innsats i de 
ulike leddene i den akuttmedisinske kjeden, og sørge for at innholdet i disse tjenestene er 
samordnet med de øvrige nødetatene, hovedredningssentralene og andre myndigheter. 
Organiseringen av de akuttmedisinske tjenestene skal legges til rette slik at personellet i 
disse tjenestene får trening i samhandling.  
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Ved etablering og drift av akuttmedisinske tjenester skal tjenestene kunne kommunisere 
internt og på tvers av etablerte kommune- og regiongrenser i et felles, lukket, enhetlig og 
landsdekkende kommunikasjonsnett.” 

 
 

4. Samarbeid innenfor krise- og katastrofeberedskap 

 
Partene plikter: 
 

1. Å samordne og dele egne planer for sosial og helsemessig beredskap for større 
ulykker, kriser katastrofer. Dette gjelder bl.a.: 

a) Utarbeide risiko- og sårbarhetsanalyser som grunnlag for planlegging 
(ROS-analyser) 

b) Samarbeide om planlegging og gjennomføring av øvelser  
c) Samordne og dele planer for forsyning og forsyningssikkerhet for 

materiell og medisinsk utstyr 
d) Beskrive varslings- og krisekommunikasjon  
e) Samarbeide om opplæring og vedlikehold av kunnskap og kompetanse i 

krisehåndtering  
f) Innkallingsrutiner for personell  

2. Å samarbeide med andre nødetater (som brann/redning og politi, 
redningstjeneste), samfunnssektorer og frivillige organisasjoner for å sikre 
helhetlige beredskapsplaner og krisehåndtering, herunder:  

a) Samarbeide/utarbeide og dele planer for utvikling av akuttmedisinsk 
beredskap. 

 

5. Samarbeid om planer og samhandling i den akuttmedisinske kjede 

 
1. Partene plikter å samarbeide om utvikling av de akuttmedisinske tjenester slik 

at tilbudet samlet blir tilgjengelig og av god kvalitet. Dette gjelder bl.a.: 
2. Holde hverandre oppdatert om faktiske tilbud i de ulike tjenester i kjeden som 

sikrer at pasienter så raskt som nødvendig kommer frem til riktig 
behandlingssted/-nivå  

3. Avklare innhold og kvalitet i døgntilbud for øyeblikkelig hjelp funksjoner, for å 
unngå overlapping i, og usikkerhet omkring hvilket tilbud som gis hvor 

4. Etablere rutiner som sikrer god informasjonsutveksling og kommunikasjon i 
akuttmedisinske situasjoner, herunder i planlegging, mottak og bruk av nytt 
nødnett som er under utbredelse nasjonalt.  

5. Avklare og beskrive ansvar, roller og rutiner for utrykning og samhandling i 
akutte situasjoner (alvorlig sykdom og traumer)i henhold til gjeldende lovverk, 
avgrenset mot syketransport (transport av pasienter som ikke trenger 
ambulanse) og luftambulanse.  

6. Delta i og følge opp nasjonale og regionale satsinger innenfor prehospital 
akuttmedisin 

7. Tilrettelegge for at vaktpersonell i den akuttmedisinske kjeden har nødvendig 
kunnskap om system, ansvar og roller  

8. Ta initiativ til og delta i trening og øvelser 
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Partene har som intensjon å videreutvikle dette samarbeidet.  
 

6 Akuttutvalg 

 
Overordnet samhandlingsutvalg setter ned et fast akuttutvalg med 3 representanter fra 
Helseforetaket og 1 representant fra hvert av regionrådene etter forslag fra 
kommunene   Utvalget skal bidra til å gjennomføre partene sine plikter i samsvar med 
punkt 4 og 5 i dette Delavtalen. 
 
Utvalget konstituerer seg selv og avtaler arbeidsfordeling. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dato,                                                                                     Dato,  

_______________________        ____________________  

………………………………. kommune                                    Møre og Romsdal  HF 
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Delavtale 12 til Samhandlingsavtalen  

Samhandlingsstruktur i Møre og Romsdal mellom kommunene og 
Helse Møre og Romsdal HF 

1. Samhandlingsfora 

 
For å sikre gjennomføringen av samhandlingsavtalen er det etablert følgende 
samhandlingsfora: 
 

 Dialogmøte  
 Overordnet samhandlingsutvalg 
 4 lokale samhandlingsutvalg 
 Kliniske samhandlingsutvalg 
 Samhandlingskonferanse 

 

2. Dialogmøte og samhandlingskonferanse 

 
Dialogmøte er et forum der representanter for politisk og administrativ ledelse i 
helseforetaket og kommunene møtes for informasjonsutveksling og drøfting av 
prinsipielle saker.  Styreleder, administrerende direktør og fagdirektør fra 
helseforetaket deltar sammen med relevant fagpersonell i helseforetaket. Ordførere og 
rådmenn deltar sammen med relevant fagpersonell i kommunene. Representant fra KS i 
Møre og Romsdal og Fylkesmannen i Møre og Romsdal blir invitert. Brukerutvalget blir 
invitert. 
 
Det skal være minst et møte i året.  
 
Administrerende direktør i Helse Møre og Romsdal HF innkaller til møte, og setter opp 
sakliste i samarbeid med Overordnet samhandlingsutvalg. 
  
Møteledelse og møtested går på omgang. 

 
Overordnet samhandlingsutvalg kan samtidig med dialogmøtet arrangere en 
samhandlingskonferanse for ledere og relevant fagpersonell i kommunen og 
helseforetaket. De lokale samhandlingsutvalgene inviteres.  
  

3. Overordnet samhandlingsutvalg   

Overordnet samhandlingsutvalg er et partssammensatt, overordnet strategisk og 
utviklingsorientert utvalg mellom Helse Møre og Romsdal HF og kommunene i 
Møre og Romsdal.  
 

3.1. Oppgaver 

1. Ha en proaktiv rolle med å peke ut retning for arbeidet med samhandling og 
oppgavefordeling mellom kommunene og helseforetaket 
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2. Følge opp at samarbeidsavtalene som er inngått mellom helseforetaket og 
kommunene i Møre og Romsdal blir praktisert etter intensjonen. Gjennomføre 
evaluering og utarbeide forslag til justering av avtalene 

3. Holde seg orientert om virksomheten i de lokale samhandlingsutvalgene. 
4. Godkjenne omforente rutiner og prosedyrer som angår samhandling om felles 

pasientforløp etter forslag fra kliniske samhandlingsutvalg eller en eller flere av 
partene 

5. Ansvar for å etablere, evaluere og vedlikeholde system for håndtering av avvik 
omkring samhandling. Ha en årlig gjennomgang av avviksstatistikk på 
overordnet nivå 

6. Melde saker til dialogmøtet 
7. Søke å løse saker av prinsipiell karakter om samhandling og samarbeidsavtalen 
8. Oppnevne faste eller midlertidige kliniske samhandlingsutvalg/fagutvalg  etter 

forslag fra fagmiljøene  
9. Arrangere samhandlingskonferanse ved behov 
10. Holde seg orientert om gode modeller for samhandling andre steder og 

medvirke til utvikling og spredning av disse i Møre og Romsdal 
11. Informere om utvalgets aktivitet 
12. Ha en oppdatert oversikt over ulike samhandlingsprosjekt i Møre og Romsdal  

 

3.2. Sammensetting og oppnevning  

3.2.1. Sammensetting 

Overordnet samhandlingsutvalg skal sammensettes med 3 representanter og 3 
vararepresentanter fra både helseforetaket og kommunen, 2 tillitsvalgte, hvorav en fra 
kommune og en fra helseforetaket, samt en representant med vara for Brukerutvalget. 
Fylkeslegen har møte- og talerett. Representant fra de lokale samhandlingsutvalgene 
møter ved behov. 
  

3.2.2. Oppnevning 

 Styret i Helse Møre og Romsdal HF oppnevner 3 representanter og 3 
vararepresentanter, 1-(2) eierrepresentanter fra styret og 2 –(1) administrative 
representanter 

 KS Møre og Romsdal oppnevner 3 representanter og 3 vararepresentanter, 1 –
(2) politikere fra kommunene og 2 –(1) administrative representanter fra 
kommunene 

 1 tillitsvalgte fra kommunene og 1 tillitsvalgte fra helseforetaket 
 En representant og vararepresentant oppnevnt av Brukarutvalget i Helse Møre 

og Romsdal HF 
 Fylkeslegen har møte- og talerett 

 
Representantene blir oppnevnt for 2 år av gangen. 
  
Helse Møre og Romsdal HF har sekretærfunksjonen. Utvalget skal oppnevne et eget 
arbeidsutvalg for å forberede saker til møtene. Begge parter har ansvar for å fremme og 
forberede saker til utvalget. Utvalget skal minimum ha 4 årlige møter. Partene dekker 
egne kostnader. 
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Leder- og nestlederfunksjonen alternerer annen hvert år mellom Helse Møre og 
Romsdal HF og kommunerepresentantene.  
 

4. Lokale samhandlingsutvalg 

 
Lokale samhandlingsutvalg er partssammensatte utvalg mellom Helse Møre og Romsdal 
HF og kommunene i Møre og Romsdal.  
 
4.1. Antall utvalg  

Det skal være 4 utvalg, et for hvert sykehusområde. Kommuner som ligger i 
grensesonen velger selv hvilket samhandlingsutvalg de vil tilhøre. 
 
4.2. Oppgaver 

1. Iverksette godkjent kompetanseplan 
2. Medvirke til utvikling og spredning av lærings- og mestringstiltak i 

kommunehelsetjenesten 
3. Iverksette lokal implementering av faglige retningslinjer og pasientforløp mellom 

helseforetaket og kommune-helsetjenesten. 
4. Arbeide aktivt for en felles kultur for læring, forbedring og fagutvikling.  
5. Ansvarlig for å arrangere faste samarbeidsmøter mellom sykehuset og  

kommunene.  
6. Bidra til utvikling av og spre gode modeller for samhandling.  
7. Ha en oppdatert oversikt over ulike samhandlingsprosjekt i sitt nedslagsfelt  
8. Utveksle gjensidig kunnskap om de utfordringene tjenestene står overfor.  
9. Holdes orientert om årlig status på avvik og avviksregistrering. Motta til orientering 

oversiktsrapport over avvik i samhandlingsområdet. 
10. De lokale samhandlingsutvalg skal holde Overordnet samhandlingsutvalg orientert 

om sin virksomhet/faglige utfordringer i samhandlingsområdet. 
 
4.3. Sammensetting 

Hvert samhandlingsutvalg har følgende sammensetting: 
 

 Adm. direktør i Helse Møre og Romsdal HF oppnevner 4 representanter og en av 
representantene skal være praksiskonsulent.   

 Det blir oppnevnt en representant fra hver kommune i sykehusets 
opptaksområde Representantene fra kommunene skal ha 
overordnet/koordinerende fagansvar i sine kommuner, av disse minst en 
kommune(over)lege. 

 1 representant og vararepresentant blir oppnevnt av Brukerutvalget i Helse 
Møre og Romsdal HF  

 
Representantene blir oppnevnt for 3 år av gangen. 
De respektive regionråd er ansvarlig for sekretærfunksjonen. Begge parter har ansvar 
for å fremme og forberede saker til utvalget. 
 
Utvalget skal minimum ha 2 møter pr. år. Partene dekker egne kostnader. 
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5. Kliniske samhandlingsutvalg/faglige samarbeidsråd 

 
Kliniske samhandlingsutvalg/ faglige samarbeidsråd kan opprettes fast eller midlertidig 
ved behov for å drøfte faglige og/eller administrative utfordringer mellom kommunene 
og helseforetaket. Slike utvalg blir oppnevnt av Overordnet samhandlingsutvalg. 
 
 
 
 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dato,                                                                                     Dato,  

_______________________        ____________________  

………………………………. kommune                                    Møre og Romsdal  HF 
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Delavtale 13 til Samhandlingsavtalen  

Samarbeid om praksiskonsulentordninger 

1. Formål 

Ordningen bidrar til økt samhandling og koordinering mellom primærhelsetjenesten og 
spesialisthelsetjenesten. Nøkkelord for ordningen er: samarbeid, pasientforløp, 
kvalitetsutvikling, helhetstenking og kommunikasjon. 

 

2. Virkeområde 

 
Praksiskonsulentordningen omfatter både leger og andre faggrupper engasjert som 
praksiskonsulenter i Helse Møre og Romsdal.  
 
Praksiskonsulenten skal bidra i sykehusets arbeid med utviklingen av samhandling 
mellom primærhelsetjenesten og helseforetaket. Praksis-konsulentens arbeid skal finne 
sted på overordnet systemnivå og ikke i forhold til enkeltpasienter/-brukere. 
 
Praksiskonsulenten skal forbedre helheten i pasientforløpet og sammen med partene 
blant annet medvirke til:  
 

1. Vurdere og utvikle retningslinjer for god henvisningspraksis 
2. Vurdere og utvikle retningslinjer for god innleggelsespraksis 
3. Vurdere og utvikle retningslinjer for god utskrivningspraksis, herunder for 

oppfølgingen av utskrevne pasienter i førstelinjetjenesten 
4. Delta i utarbeidelse av kliniske retningslinjer for pasientforløp 
5. Vurdere tilretteleggelse for oppfølging av spesielle pasientgruppers særlige 

behov (kronikere og pasienter som trenger koordinerte tjenester) 
6. Bidra til utvikling av god epikriseskriving 

 
Forbedre informasjonsflyten i samhandlingen mellom primærhelsetjenesten og 
helseforetaket, herunder ved å: 
 

1. Etablere rutiner for samhandling 
2. Veilede om rutiner for samhandling innad i helseforetaket og eksternt i 

primærhelsetjenesten 
3. Formidle relevant informasjon mellom primærhelsetjenesten og helseforetaket, 

herunder ved utarbeidelse av informasjonsbrev, ved deltakelse på møter og ved 
gjennomføring av kurs 

4. Bidra til økt bruk av IKT som verktøy i en bedre samhandling 
5. Tilrettelegge for gjensidig hospitering 
6. Delta i nettverk og lignende for praksiskonsulenter 

3. Avtalegrunnlag 

 
Praksiskonsulentordningen er ikke lov- eller forskriftsregulert. Det er inngått en 
rammeavtale mellom de regionale helseforetak og legeforeningen om praksis-
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konsulentordningen for leger. Praksiskonsulentene skal være medlem av de  respektive 
lokale samhandlingsutvalg, jfr. delavtale 12, punkt 4.3.  
 

3.1. Finansiering og kostnadsdeling  

Praksiskonsulentordningen er etablert. Praksiskonsulentene har både 
spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten som sin arbeidsarena. 
 
Den samlede kostnad for ordningen er estimert NOK 1,450  mill. pr. 2015. Utgiftene til 
praksiskonsulentordninga blir å fordele mellom helseforetaket og kommunene etter 
følgende prinsipp:  
 

 50% dekkes av HF Møre og Romsdal  
 50% av kommunene fordelt etter folketall pr 1.1 det aktuelle årstall. 

 
Faktura med forklarende bilag blir sendt en gang årlig til den enkelte kommune  
   

4. Oppgaver og ansvar 

4.1. Helse Møre og Romsdals plikter og ansvar 

Opprette ordning for praksiskonsulent, og vurdere utvidelse av ordningen etter hvert, 
både når det gjelder omfang og faggrupper. 
 

4.2. Kommunens plikter og ansvar 

Bistå helseforetaket til å finne egnede personer til å gå inn i ordningen. Kommunene må 
også medvirke i finansieringen av ordningen 
 
Gi fastleger som påtar seg oppgaver som praksiskonsulent fritak fra plikt til kommunal 
deltidsstilling.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Dato,                                                                                     Dato,  

_______________________        ____________________  

………………………………. kommune                                    Møre og Romsdal  HF 
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Saksframlegg 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Nesset formannskap 91/15 03.09.2015 

Nesset kommunestyre 72/15 17.09.2015 

Utvalg for teknisk, næring og miljø 20/15 24.09.2015 

Nesset kommunestyre 89/15 22.10.2015 

 

Nesset Brann & Redning - Oppgradering av kjøretøy og utstyr 

Vedlegg 

1 Oppgradering kjøretøy 

2 Brev vernerunde Nesset brann- og redning 2014 

3 Vernerunde Nesset brann- og redning 2014 

4 Anbefaling fra brannsjef Alf Magne Smørholm 

 

 

Rådmannens innstilling 

Kommunestyret vedtar oppgrader av kjøretøy og utstyr for Nesset Brann og Redningstjeneste 

 

1. Innkjøp av ny vaktbil og mannskapsbil til Eidsvåg. Total kostnad kroner 4 300 000,- eks. mva.  

 

2. Utstyr til Eidsvåg brannstasjon oppgraderes. Total kostnad kroner 510 000,- eks mva.  

 

3. Det utredes en kortsiktig plan for utbedring av brannstasjonen i Eresfjord. Plan og alternativer 

utredes i samarbeid med Molde brannvesen.  

 

4. Tiltaket finansieres ved låneopptak. 

 

5. Tiltakene i pkt. 1 og 2 innarbeides i økonomiplan 2016-19 

 

Behandling i Nesset formannskap - 03.09.2015  

Molde brann- og redningstjeneste v/nestleder beredskap Frode Drågen Myhre, brannmester Bjørn Olav 

Hole og avdelingsleder Vegard Øverås Lied var tilstede og svarte på spørsmål.  

 



Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 03.09.2015 

Kommunestyret vedtar oppgrader av kjøretøy og utstyr for Nesset Brann og Redningstjeneste 

 

6. Innkjøp av ny vaktbil og mannskapsbil til Eidsvåg. Total kostnad kroner 4 300 000,- eks. mva.  

 

7. Utstyr til Eidsvåg brannstasjon oppgraderes. Total kostnad kroner 510 000,- eks mva.  

 

8. Det utredes en kortsiktig plan for utbedring av brannstasjonen i Eresfjord. Plan og alternativer 

utredes i samarbeid med Molde brannvesen.  

 

9. Tiltaket finansieres ved låneopptak. 

 

10. Tiltakene i pkt. 1 og 2 innarbeides i økonomiplan 2016-2019 

 

 

Behandling i Nesset kommunestyre - 17.09.2015  

Vegard Øverås Lied ba om at hans habilitet ble vurdert. Han ble enstemmig vurdert inhabil og trådte 

tilbake.  

 

Arbeiderpartiet fremmet følgende utsettelsesforslag: 

 

 Før behandling i kommunestyret innhentes uttalelse/vurdering fra TNM. 

 

Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak i Nesset kommunestyre – 17.09.2015 

Før behandling i kommunestyret innhentes uttalelse/vurdering fra TNM. 

 

 

Behandling i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 24.09.2015  

Saksdokumentene ble ekspedert til medlemmenes iPad den 21.09.2015 

 

Enstemmig som rådmannens innstilling. 

 

Forslag til vedtak i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 24.09.2015 

Kommunestyret vedtar oppgrader av kjøretøy og utstyr for Nesset Brann og Redningstjeneste 

 

11. Innkjøp av ny vaktbil og mannskapsbil til Eidsvåg. Total kostnad kroner 4 300 000,- eks. mva.  

 

12. Utstyr til Eidsvåg brannstasjon oppgraderes. Total kostnad kroner 510 000,- eks mva.  

 

13. Det utredes en kortsiktig plan for utbedring av brannstasjonen i Eresfjord. Plan og alternativer 

utredes i samarbeid med Molde brannvesen.  

 



14. Tiltaket finansieres ved låneopptak. 

 

15. Tiltakene i pkt. 1 og 2 innarbeides i økonomiplan 2016-2019 

 

 

 

 

Saksopplysninger 

Nesset Brann og Redning har utdaterte kjøretøy og utstyr, samt brannstasjoner som trenger 

oppgradering. Molde brannvesen utførte vernerunde i 2014 hvor mangler og avvik ble påvist. 

Utbedring og oppgradering av kjøretøy og utstyr er nødvendig for å opprettholde en tilfredsstillende og 

god beredskap for befolkningen i Nesset kommune.  

 

Utdrag fra brev Vernerunde Nesset brannvesen datert 6. mai 2015 (Se hele brevet i vedlegg 2): 

 
Vernerunde ble gjennomført ved brannstasjonene i Eidsvåg og Eresfjord 02.10.2014. Det er skrevet en punktvis 

rapport som er oversendt til brannmester tidligere. Punktene som er avdekket i vernerunden samsvarer i stor 

grad med tidligere gjennomførte vernerunder. Eresfjord stasjon har generelt dårlig standard. Det er behov for 

oppgradering av alle fasiliteter. Gjennomsnittsalderen for kjøretøyene er høy og flere av kjøretøyene bør byttes 

snarest for å holde en standard og driftssikkerhet som er forventet av utrykningskjøretøy 

 

Anbefalte tiltak:  

- Oppgradering av vaskemaskin med automatisk dosering av vaskemidler og impregnering. For tørking av tøy 

anbefales tørketrommel. Det må lages rutine for vask av tøy og sees på samhandling mellom stasjonene.  

- Stasjonen i Eresfjord, og spesielt de sanitære forholdene må oppgraderes.  

- To biler i Eresfjord må erstattes.  

- Plan for utskifting av mannskapsbil og «bussen» i Eidsvåg.  

 

 

  
BESKRIVELSE AV NESSET BRANN OG REDNING: 

 

Brannsjefen i Molde er gjennom en samarbeidsavtale som trådde i kraft i 2012 brannsjef i Nesset 

kommune. Lokal brannmester i 20 prosent stilling, hvor Bjørn Olav Hole er konstituert i stillingen per 

dags dato. Det er 5 utrykningsledere i Nesset kommune som går rullerende døgnkontinuerlig vakt, alle 

tilknyttet Eidsvåg stasjon. 

 

Nesset Brann og Redning har normalt 30 – 50 utrykninger i året. Uttrykninger er fordelt på 

trafikkulykker, pipebranner, brannhindrende tiltak, brann i bygning, bilbrann (annen brann), annen 

assistanse, vannskade og unødig alarm.  

 

Statistikk Nesset brann – og redningstjeneste 

 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 

Trafikkulykker 8 4 10 6 6 4 4 

Pipebranner 4 1 3 0 3 3 4 

Unødig alarm 8 24 21 15 18 12 9 

Brannhindrende tiltak 2 2 1 1 1 3 3 

Brann i bygning 11 0 1 1 1 3 3 

Bilbrann 3 6 2 2 4 13 0 

Annen assistanse 3 4 1 2 1 3 0 

Vannskade  2 1 0 1   



TOTALT 39 43 40 27 39 41 24 

 

I 2014 har de fleste i Nesset Brann og Redning gjennomført Norsk Luftambulanse sitt kurs «Mens du 

venter på ambulansen». Dette kurset har gitt mannskapet opplæring og trening i livreddende 

førstehjelp ved bruk av oksygen og hjertestarter, hvor det vil være årlige oppfriskningskurs fra Norsk 

Luftambulanse. Hvis ambulansen/ luftambulansen i Nesset er mer enn 20 minutter unna, vil mannskap 

fra Nesset Brann & Redning bli kalt ut av 110 sentralen for å utføre førstehjelp og bistå ambulanse. 

Hele mannskapet i Eidsvåg og Eresfjord er utrustet med tetraradio (nødnettsamband), mens 

hjelpemannskap i Eikesdalen og Vistdalen har tilgang på tetraradio på stasjonen.  

 

Mannskapet i Eidsvåg består av 17 deltidsansatte, samt 2 deltidsansatte fra Eresfjord på dagtid. I 

Eidsvåg er det 13 som er godkjente røykdykkere. Det er mål at alle skal være godkjente røykdykkere. 

Mannskapet i Eresfjord består av 10 deltidsansatte, hvorav en ansatt er stasjonsansvarlig. Fem 

deltidsansatte har i 2014 og 2015 gjennomført grunnkurs med røykdykker opplæring. Ni av de ansatte 

har gjennomført kurset «Mens du venter på ambulansen». 

 

I 2015 har det blitt opprettet hjelpemannskap i Eikesdal og Vistdal. Dette er arbeidet er startet, og det 

vil utøver høsten 2015 bli innkjøpt utstyr og bekledning. Mannskapet i Vistdal består av 8 personer. 

Fire av de ansatte har gjennomført kurset «Mens du venter på ambulansen», samt at to har 

førstehjelpskompetanse gjennom ordinært arbeid. Mannskapet i Eikesdal består av 6 personer. Tre av 

mannskapet har gjennomført kurset «Mens du venter på ambulansen», samt at en har 

førstehjelpskompetanse gjennom ordinært arbeid. 

 

 
STATUS STASJONER, KJØRETØY OG UTSTYR 

 
EIDSVÅG: 

 

Stasjonen:  

Bygget er oppført i 1996 og ble bygget med formål som brannstasjon. Gode lokaler, med møterom, 

kontor, lett kjøkken, garderober og treningslokaler. Ligger sentralt i Eidsvåg ved Alstadplassen, og 

kort veg til aldershjem, skoler og barnehager i Eidsvåg. Trengs noe generelt vedlikehold på bygget, 

samt en reparasjon på gulvet i garasje for vaktbilen.  

 

Kjøretøy: 

Gjennomsnittsalder for kjøretøy i Eidsvåg er 20,3 år.  

 

C87 VW transporter 

 Klasse B, personbil 

Registreringsår: 11.07.2007 (8 år).  

Vaktbil for utrykningsleder med diverse utstyr førstehjelps og slukkeutstyr, samt ett 

røykdykkersett og hjertestarter.  

 

C81 Mercedes Benz lastebil  

Klasse C (Lastebil) 

Registreringsår: 05.11.1996 (19 år). 

Hovedmannskapsbil med brann og redningsutstyr, plass til 5 personer/ 3 røykdykkere. 

Vanntank 3 000 liter. Utstyrt med pumpe og vannkanon. 

 

C82 Mercedes Benz buss  

Klasse C1, lett lastebil 

Registreringsår: 19.12.1986 (29 år) 



Mannskapsbil med plass 9 personer. Er godt utstyr med brann og redningsutstyr, inklusiv 

pumper og slanger. Bilen kan/ har blitt brukt til behandling og varmestue for pasienter og 

mannskap under uttrykninger til ulykker og brann. Bilen er gammel og det er blitt veldig 

vanskelig å få tak i reservedeler. 

 

C84 Mercedes Benz tankbil  

Klasse C, lastebil 

Registreringsår: 03.12.1990 (25 år) 

Tankbil med plass til 3 personer. Vanntank er 10 000 liter. Utstyrt med pumpe, vannkanon og 

slangmateriell.  

 

 

 

Utstyr:  

Hele mannskapet er utrustet med ny bekledning og nye hjelmer godkjent for røykdykkerinnsatts. 

Stasjonen er godt utrustet, men mangler følgende utstyr: 

 

1. Komplettering av klippe/ redningsutstyr, skyvesylinder av samme merke som saks og spreder. 

Brukes ved frigjøring fra bil. 

2. Navigasjonssystem direkte koblet til 110 sentral, hvor vannledningskart ligger inne i 

karttjenesten. Systemet gir en mer effektiv kommunikasjon med 110 sentralen under 

uttrykning, samt at systemet gir viktig hjelp til å finne raskt frem til skadested og 

brannkummer.  

3. Pusteluftkompressor. Eksisterende pusteluftkompressor er over 20 år gammel, og må repareres 

for 20 000,- i 2015. Ny pusteluftkompressor bør inngå i en investeringsplan. 

4. Vaskemaskin for vasking av utrykningsklær som har vært i kontakt med helsefarlige 

røykgasser. Det er stort fokus på vask av bekledning, og ren/ skitten sone i brannstasjoner, da 

det viser at brannfolk har betydelig flere krefttilfeller enn andre yrkesgrupper. Det skal 

opprettes ren og skitten sone på brannstasjoner, og bekledning som har vært brukt til 

brannslukning skal vaskes umiddelbart etter bruk. Oppretting av ren og skitten sone, samt 

innkjøp av vaskemaskin må ha høy prioritet. Vaskemaskinen vil kunne bli brukt av mannskap i 

hele kommunen.  

 

 

 
ERESFJORD: 

 

Stasjonen:  

Stasjonen er en garasje i en del av en større bygning, som ligger sentralt plassert i midt i bygda på 

Frisvoll i Eresfjord. Lokalet er lite egnet som brannstasjon, og har ikke garderober, dusj og toalett. 

Garasjen har heller ikke egnede porter. Lokalet trenger en større oppgradering, og mer plass/ tilbygg. 

Det er ikke plass til å lage garderobe i eksisterende lokale, så dette må enten bygges ved siden av, eller 

en bør vurdere å leie en annet og bedre egnet lokale. 

 

Kjøretøy: 

Gjennomsnittsalder for kjøretøy i Eresfjord er 30 år. 

 

C97 Mitsubishi L300 kassebil 

Klasse B, personbil 

Registreringsår: 18.06.1986  (29 år) 

  Plass til 2 personer. Utstyrt med diverse utstyr for brann og redning. 

 



C96 IZUSU 3240 

Klasse B, varebil/ Pick - up med tak (hardtop) over kasse. 

Registreringsår: 03.09.2012 (3 år) 

Mannskapsbil og feierbil. Plass til 2. Utstyrt med diverse førstehjelpsutstyr og hjertestarter, 

samt brannslukningsapparater. Som regel først på ulykkesstedet. 

 

C91 Mercedes Benz, Unimog U 1300L 

Klasse C1, lett lastebil. 

Registreringsår: 08.06.1984 (31 år) 

Plass til 3 personer, utstyrt med slukkeutstyr og pumpe. Vanntank på 1 200 liter, ikke godkjent 

for røykdykkerinnsatts.  

 

 I tillegg er det stasjonert en kraftig vifte på henger, spesiallaget for ventilasjon ved tunnelbrann.  

 

Utstyr: 

Hele mannskapet er utrustet med ny bekledning og nye hjelmer godkjent for røykdykkerinnsatts. Mye 

gammelt og utrangert utstyr. Ved ny eller overtakelse av brukt brannbil, må utstyr følge med til 

Eresfjord. Har ikke røykdykkerutstyr, eller biler med egnet plass til røykdykkere. Har ikke 

vaskemuligheter på stasjon, men kan utføre dette i Eidsvåg ved behov.  

 

 
VISTDALEN: 

 

Stasjon:  

Stasjonen er bygd etter formålet å huse vannvogn. Ligger sentralt midt i bygda. Garasje er oppvarmet 

med varmepumpe. Leieavtale med eier. 

 

Utstyrt med en vannvogn med 4 500 liter med slanger, slukkeutstyr og vannkanon. Ny i 2013. 

Tilgjengelig traktor ved behov. 

 
EIKESDAL: 

 

Stasjon: 

Nåværende stasjon er gammel og har kun plass til en liten bilhenger. Stasjonen kan ikke oppgraderes, 

og nye lokaler må leies for plassering av ny vannvogn. Det finnes egnede lokaler i nærheten som er til 

utleie, og leiekontrakt vil bli inngått i løpet av 2015. 

 

Utstyrt med pumpe, slanger og diverse slukkeutstyr på en bilhenger. Vannvogn med 9 000 liter og 

slukkeutstyr er planlagt bestilt i løpet av 2015. På grunn av vannmangel vinterhalvåret i deler av 

bygda, er vannvogn det beste alternativet for raskt innsats i Eikesdal. Stasjonen har bra med slanger. 

Noen slanger er fordelt i slangeskap oppover bygda.  

Vurdering 

Det er et umiddelbart behov for skifte ut hovedutrykningsbil Unimog (C91) og Mitsubishi (C97) ved 

Eresfjord Stasjon. Samtidig er vaktbil (C87) og mannskapsbil (C81) i Eidsvåg av eldre årgang, og det 

må opprettes en kortsiktig plan for utskiftning av spesielt disse to bilene. Bussen (C82) og tankbilen 

(C84) må også inngå i en utskiftningsplan, men kostnad innkjøp av disse er ikke tatt med da dette vil 

være likt for vurderte alternativer. Det er hentet inn tilbud fra leverandører for vurdering av kostnader. 

To alternativ er vurdert med tanke på utskiftning av kjøretøy: 

 

Alternativ 1 - Rullering av biler fra Eidsvåg til Eresfjord: 

 



Vaktbilen (C87) flyttes til Eresfjord og erstatter Mitsubishi (C97) 

Mannskapsbil (C81) flyttes til Eresfjord og erstatter Unimog (C91) 

 

Ny vaktbil og mannskapsbil til Eidsvåg: 

 

Kostnad (eks. mva):  

Vaktbil (C87)        kr  800 000,- 

Mannskapsbil (C81)   kr 3 500 000,-  

Totalt     kr 4 300 000,-  

 

Plan for utskiftning av buss (C82) og tankbil (C84). 

 

Totalt kostnad ved alternativ 1     kr  4 300 000,- 

 

 

Alternativ 2 – Nye biler i Eresfjord og plan for utskiftning av alle biler i Eidsvåg: 

 

Ny redningsbil (C97) og ny mannskapsbil (C91) ved Eresfjord stasjon. Plan for utskiftning av alle 

biler ved Eidsvåg stasjon. Behov for langsiktig plan, rullering av kjøretøy. 

  

Kostnad (eks. mva): 

Ny redningsbil (C97)     kr 750 000,-  

Ny mannskapsbil (C91) (C1 sertifikat)          kr 1 800 000,-  

Totalt              kr 2 550 000,- 

 

Plan for utskiftning av biler i Eidsvåg på kort sikt: 

Vaktbil (C87)       kr 800 000,-  

Mannskapsbil (C81)             kr 3 500 000,-  

Totalt                                    kr 4 300 000,- 
 

Plan for utskiftning av buss (C82) og tankbil (C84). 

 

Totalt kostnad ved alternativ 2                          kr 6 850 000,- 

 

Alternativ 2 vil være gi en inntekt ved salg av bilene i Eidsvåg. Totalverdien på bilene ved stasjonen i 

Eidsvåg estimeres til kroner ~500 000. Det er lite marked for brannbiler som er +20 år. 

 

Oppgradering av utstyr ved Eidsvåg stasjon: 

 

Skyvesylinder (klippeutstyr) kroner   48 000 + mva 

Navigasjon og operasjonssentral i vaktbil kroner 105 000 + mva 

Vaskemaskin og tørketrommel kroner 235 000 + mva 

Pusteluftkompressor kroner 119 000 + mva 

 

Oppgradering av utstyr i Eresfjord stasjon: 

Røykdykker flasker og maske, 5 sett a’ 13 000,- kroner 65 000 + mva 

 

Oppgradering av brannstasjon i Eresfjord: 

Det må vedtas en kortsiktig plan for brannstasjon i Eresfjord i henhold til mangler i vernerunde utført i 

2014. Vurdere følgende alternativer: 

 

1. Oppgradere eksisterende og bygge på garasjeløp.  



2. Leie et annet bygg som ligger sentralt i Eresfjord 

3. Nytt bygg for formålet. Privat utbygger og langsiktig leieavtale med utbygger. 

4. Nytt bygg for formålet. Nesset kommune utbygger og eier. 

 

Eidsvåg brannstasjon utgjør hovedstyrken i Nesset kommune, og bistår i de fleste tilfeller mannskapet 

i Eresfjord, Eikesdal og Vistdal ved brann og redning. Alternativ 1, rullering av bilene i Eidsvåg til 

Eresfjord, vil gi en betydelig oppgradering av kjøretøy ved Eresfjord stasjon, og vil korte ned 

utrykningstiden fra Eresfjord til Vistdal og Eikesdal, samt gi en god mulighet bistå Eidsvåg ved større 

branner med røykdykkere og slokking. Mannskapet i Eresfjord vil også være utrustet til å starte 

røykdykkerinnsatts. Ved rullering vil vaktbil (C87) og mannskapsbil (C81) ha en estimert levetid på 

minimum 10 år i Eresfjord. Samtidig vil stasjonen i Eidsvåg bli godt rustet med de to viktigste 

utrykningskjøretøyene for brann og redning. Uavhengig valg av alternativ 1 eller 2, må det opprettes 

og vedtas kortsiktig og langsiktig rullering av kjøretøy i brannvesenet.  

 

Alternativ 2 vil bli en god løsning for stasjonen i Eresfjord, men vil gi en dyrere total kostnad over kort 

og lang sikt, da alle bilene i Eidsvåg likevel må byttes om relativt kort tid. Salg av eksiterende biler i 

Eidsvåg gi relativt lite inntekter da det er et lite marked for eldre brannbiler. Alternativ 1 vil gi et godt 

alternativ for stasjonen i Eresfjord, samt at en får rustet opp hovedstasjonen i Eidsvåg. Kostnadene for 

en godt utrustet brann- og redningstjeneste i Nesset kommune må veies opp mot tap av verdier, 

eiendom og liv. Investeringene må finansieres ved låneopptak. 

 

Økonomiske konsekvenser 

Investeringene vil føre til økte kapitalkostnader ved opptak av lån. 

 

Betydning for folkehelse 

 
Nesset Brann og Redning er en viktig ressurs for beredskapen i Nesset kommune, og bidrar hvert år til 

å berge liv, eiendom og verdier. Et godt utrustet brann og redningstjeneste i Nesset kommune vil bidra 

til å berge liv, begrense skade på eiendom, være en viktig ressurs ved ekstremvær, samt bidra til 

trygghet til befolkningen i Nesset kommune. Ulykker, skader og tap av liv og eiendom har betydning 

for folkehelse for den det rammer, samt pårørende.  

 

 

 



  Arkiv:  

Arkivsaksnr: 2015/1235-1 

Saksbehandler:  Vegard Øverås Lied 

Vedlegg 1 
 

Kjøretøy i Nesset Brann & Redning 

 

Eidsvåg: 

 

C87 VW transporter 

 Klasse B, personbil 

Registreringsår: 11.07.2007 (8 år).  
Vaktbil for utrykningsleder med diverse utstyr førstehjelps og slukkeutstyr, samt ett 

røykdykkersett og hjertestarter. 

 

 

 
 

 



 

 

 

C81 Mercedes Benz lastebil  

Klasse C (Lastebil) 

Registreringsår: 05.11.1996 (19 år). 

Hovedmannskapsbil med brann og redningsutstyr, plass til 5 personer/ 3 røykdykkere. 

Vanntank 3 000 liter. Utstyrt med pumpe og vannkanon. 

 

 
 

    
 

    
 



 

 

C82 Mercedes Benz buss  

Klasse C1, lett lastebil 

Registreringsår: 19.12.1986 (29 år) 

Mannskapsbil med plass 9 personer. Er godt utstyr med brann og redningsutstyr, inklusiv 

pumper og slanger. Bilen kan/ har blitt brukt til behandling og varmestue for pasienter og 

mannskap under uttrykninger til ulykker og brann. Bilen er gammel og det er blitt veldig 

vanskelig å få tak i reservedeler. 

 
 

    
 

     



 

 

C84 Mercedes Benz tankbil  

Klasse C, lastebil 

Registreringsår: 03.12.1990 (25 år) 

Tankbil med plass til 3 personer. Vanntank er 10 000 liter. Utstyrt med pumpe, vannkanon og 

slangmateriell.  

 
 

    
 

     
 



 

 

Eresfjord, kjøretøy: 

 

C97 Mitsubishi L300 kassebil 

Klasse B, personbil 

Registreringsår: 18.06.1986 (29 år) 

  Plass til 2 personer. Utstyrt med diverse utstyr for brann og redning. 

 

 
 

 



 

 

C96 IZUSU 3240 

Klasse B, varebil/  Pick - up med tak (hardtop) over kasse. 

Registreringsår: 03.09.2012 (3 år) 

Mannskapsbil og feierbil. Plass til 2. Utstyrt med diverse førstehjelpsutstyr og hjertestarter, 

samt brannslukningsapparater. Som regel først på ulykkesstedet. 

 

 
 

 
 

 



C91 Mercedes Benz, Unimog U 1300L 

Klasse C1, lett lastebil. 

Registreringsår: 08.06.1984 (31 år) 

Plass til 3 personer, utstyrt med slukkeutstyr og pumpe. Vanntank på 1 200 liter, ikke godkjent 

for røykdykkerinnsatts.  

 
 

        
 

     
 

 



Eresfjord brannstasjon: 

Sentral beliggenhet i Eresfjord. Leieavtale, kroner 2 800 pr måned. 
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Molde brann- og  
redningstjeneste 

6. mai 2015 

 

Nesset brann og redning 

6460 Eidsvåg 

 

 

 

 

VERNERUNDE NESSET BRANNVESEN 

 

 

Vernerunde ble gjennomført ved brannstasjonene i Eidsvåg og Eresfjord 02.10.2014. Det er 

skrevet en punktvis rapport som er oversendt til brannmester tidligere. Punktene som er 

avdekket i vernerunden samsvarer i stor grad med tidligere gjennomførte vernerunder. 

 

Eresfjord stasjon har generelt dårlig standard. Det er behov for oppgradering av alle fasiliteter.  

 

Under øvelser og utrykninger blir brannkonstabler utsatt for ulik forurensing og som fører til 

behov for at personellet må dusje og skifte før de forlater stasjonen. Stasjonen i Eidsvåg har 

en dusj som ikke er i drift, men har ellers gode sanitærforhold. Stasjonen i Eresfjord har kun 

en håndvask. Her mangler det garderobe, toalett og dusj. 

 

Ansatte i brann- og redning utsettes for mange ulike gasser og typer forurensing. For å hindre 

at mannskapet skal utsettes for unødvendig helserisiko er det viktig at tøy og utstyr vaskes 

etter bruk. Nesset brann og redning har en vaskemaskin av eldre type tilgjengelig som er 

plassert i Eidsvåg. Denne har ikke de korrekte vaskemidler for branntøy. Branntøy som ikke 

er riktig vasket og impregnert gir ikke tilfredsstillende beskyttelse når det utsettes for varme.  

 

Gjennomsnittsalderen for kjøretøyene er høy og flere av kjøretøyene bør byttes snarest for å 

holde en standard og driftssikkerhet som er forventet av utrykningskjøretøy. 

 

Anbefalte tiltak: 

- Oppgradering av vaskemaskin med automatisk dosering av vaskemidler og 

impregnering. For tørking av tøy anbefales tørketrommel. Det må lages rutine for vask 

av tøy og sees på samhandling mellom stasjonene. 

- Stasjonen i Eresfjord, og spesielt de sanitære forholdene må oppgraderes. 

- To biler i Eresfjord må erstattes. 

- Plan for utskifting av mannskapsbil og «bussen» i Eidsvåg. 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

 

Frode Drågen Myhre 

Nestleder beredskap 

Molde brann- og redningstjeneste 

 

 

Vedlegg: Punktvis liste fra vernerunden. 
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VERNERUNDE NESSET BRANNVESEN 02.10.2014 

 

 

 

Eresfjord stasjon 

Tilstede: 

- Vegard Øverås Lied, Nesset brannvesen 

- Bjørn Olav Hole, Nesset brannvesen 

- Frode Drågen Myhre, Molde brann- og redningstjeneste 

 

Brannstasjonen: 

Bygget som brannstasjonen er lokalisert i har generelt svært lav standard og fasiliteter for mannskapene er ikke 

godt egnet til formålet.  

 

Belysning: 

Tilfredsstillende. 

 

El. Anlegg:  

Ingen merknad. 

 

Porter: 

Bør oppgraderes. Krever godt vedlikehold på vinter (brøyting) for at porten skal kunne åpnes. 

 

Toalettforhold: 

Det finnes ikke toalett på brannstasjonen. 

 

Dusj: 

Det finnes ikke dusjmuligheter på brannstasjonen. 

 

Farlige forhold: 

Det er en stor sluk i gulvet på brannstasjonen. Denne er dårlig sikret med en svekket rist, med en snublekant. Det 

er også svært trangt rundt brannbil (C 9.1.).  

 

Ventilasjon: 

Brannstasjonen er ikke ventilert. 

 

Vasking av utrykningsklær: 

Det er ikke mulighet for vasking av utrykningsklær på stasjonen eller rutine for dette. 

 

Tørking av utrykningsklær: 

Det er ikke tørkemuligheter for utrykningsklær.  

 

Hygiene: 

Branngasser inneholder partikler som ikke er forenelig med god helse. Ved brannstasjonen er det ikke lagt til 

rette for å sikre god hygiene av brannklær og utstyr. Det er ingen vaskemulighet for brannklær og ikke tilrettelagt 

vaskestasjon for utstyr som har vært i kontakt med branngasser. Det er heller ikke ren og skitten sone i 

brannstasjonen. Det er anbefalt at alt personell kler av seg branntøy ute på skadestedet og pakker dette i poser. 

Disse transporteres til skitten sone på brannstasjonen for vask sammen med brukt utstyr. Alt forurenset utstyr 

vaskes før det settes tilbake til beredskap/ren sone. Det er viktig at det utarbeides en rutine for behandling av 

forurenset utstyr. 
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Personlig verneutstyr: 

Nye hjelmer er kommet eller bestilt. 

 

Utstyr: 

Brannslokkere: 

Brannslokkerne er ikke kontrollert siste årene. Det må utføres kontroll på brannslokkerne, for å sikre seg at de 

fungerer som de skal. 

 

Samband: 

Det er ikke radiosamband i C 9.1. Avventer til Nødnett kommer. 

 

Henger med pumpe og slangemateriell: 

Det er en tre stige plassert på hengeren. Dette er ikke lovlig stigemateriell og må byttes. Foreslår også at hele 

hengeren med pumpe omplasseres f.eks. til Vistdal eller Eikesdal og erstattes med en mindre pumpe med større 

kapasitet (se punkt om Redningsbil). 

 

Kjøretøy: 

Brannbil (mannskapsbil/unimog) C 9.1.: 

Bilen er av eldre dato og bærer preg av det. Dette har en vesentlig sammenheng med sikkerhet i utrykning og 

generell HMS. Skjermene over frem hjulene er delvis rustet opp og har skarpe kanter. Skjermene må skiftes. C 

9.1 er registrert som motorredskap og blir ikke kalt inn til EU- kontroll. C 9.1 må inn til EU-kontroll, bl.a. for å 

sjekke bremser etc. Alder og standard tilsier at bilen bør inn i plan for utskiftning. 

 

Fremskutt enhet C. 9.6: 

Bil i god stand. En del løst utstyr og dykkerflaske som ikke er sikret. 

 

Redningsbil C 9.7: 

Det er fortsatt en del løst utstyr i lasterommet. Dette må festes bedre og systematiseres. Anbefaler utskifting av 

pumpe til nyere modell. Denne kan også erstatte pumpe på tilhenger. Alder og standard tilsier at bilen bør inn i 

plan for utskiftning. 

 

Generelt:  

Det er personell ved stasjonen som er under utdanning til brannkonstabel. Ved endt grunnkurs er disse 5 

personene godkjente som røykdykkere. C 9.1 har ikke stor nok tank til å tilfredsstille kravene for å starte 

røykdykking jmf. kapittel 6 i veiledning om røyk- og kjemikaliedykking. Det anbefales ut fra dette og bilens 

generelle alder/slitasje å se på muligheten for oppgradering av denne slik at den tilfredsstiller kravene til 

røykdykkerinnsats. C 9.7 er også av eldre modell og bør skiftes. 

 

Det er ikke fasiliteter på brannstasjonen ut fra forventet standard. Det mangler ren/skitten sone, garderobe er kald 

og sammen med biler og det er ikke toalett/dusj tilgjengelig. 

 

 

Eidsvåg stasjon 

Tilstede 

- Bjørn Olav Hole, Nesset brannvesen 

- Erik Molton, Nesset brannvesen 

- Frode Drågen Myhre, Molde brann- og redningstjeneste 

 

Internkontroll: 

Det er manglende system for avvikshåndtering. Kommunen jobber med innføring av systemet Rettesnora. Det 

må bli gitt opplæring til alle ansatte i dette så snart dette er i drift. Det er tilbudt arbeidskontrakt til alle. Det er 

usikkert om alle har signert og returnert denne. En del lister er oppdatert, men det er behov for revisjon av 

internkontrollsystemet. 

 

Brannstasjonen: 

Bygget som brannstasjonen er lokalisert i har generelt god standard og fasiliteter for mannskapene er godt egnet 

til formålet.  
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Belysning: 

Tilfredsstillende. 

 

El. Anlegg:  

Tilfredsstillende. 

Brannstasjonen står uten brannvarsling, noe som kan være svært kritisk. Hvis en brann skulle oppstå på 

brannstasjonen vil ikke brannmannskapene få alarm og en eventuell brann vil kunne utvikle seg mye før noen 

oppdager brannen og kritisk infrastruktur blir satt ut av spill. 

 

Garasje i tilknytning til brannstasjon: 

Det er en garasje i tilknytning til brannstasjon der gulvet er blitt utsatt for frostsprengning (vannbåren 

gulvvarme). Gulv må utbedres og varmekilde må etableres, slik at arealet kan snarest tas i bruk. Dette var også 

påpekt siste det ble gjennomført vernerunde. 

 

Skadedyr: 

Det er årlig problemer med maur inne på brannstasjonen. Det må iverksettes en systematisk utrydding av maur. 

Anbefaler at dette samordnes dersom med evt. andre kommunale bygg. 

 

Dusj/toalett: 

Renhold bra. Dusj nede er ikke i drift. Det er liten kapasitet for dusj for mannskap etter innsats. 

 

Treningsområde: 

Det er ikke systematisk renhold av dette området. 

 

Utrykningsbekledning: 

Det er generelt god standard på bekledning/hjelmer/sko på stasjonen. Det er gitt tilbakemelding på dårlig 

passform på sko av enkelte. Klær og hjelmer mangler tydelig merking. Det mangler også filtermasker og filter til 

disse. 

 

Vasking av utrykningsklær: 

Vaskemaskinen er av eldre årgang med begrenset kapasitet. Det er heller ikke automatisk dosering for 

vaskemidler og impregnering. Impregnering er viktig for å bevare tøyets egenskaper mot varme. 

 

Tørking av utrykningsklær: 

Det er dårlig med tørkemuligheter for utrykningstøy på brannstasjonen. Det er et tørkeskap av eldre årgang som 

brukes til tørking. Dette er ikke dimensjonert for branntøy. Varmeskap er en brannrisiko, spesielt da 

brannstasjonene ikke har brannvarslingsanlegg. 

 

Hygiene: 

Branngasser inneholder partikler som ikke er forenelig med god helse. Ved brannstasjonen er det ikke lagt til 

rette for å sikre god hygiene av brannklær og utstyr. Det er begrenset kapasitet på vaskemulighet for brannklær 

og ikke tilrettelagt vaskestasjon for utstyr som har vært i kontakt med branngasser. Det er heller ikke ren og 

skitten sone i brannstasjonen. Det er anbefalt at alt personell kler av seg branntøy ute på skadestedet og pakker 

dette i poser. Disse transporteres til skitten sone på brannstasjonen for vask sammen med brukt utstyr. Alt 

forurenset utstyr vaskes før det settes tilbake til beredskap/ren sone. Det er viktig at det utarbeides en rutine for 

behandling av forurenset utstyr. 

 

Lager: 

Område for lagring trenger rydding. Det lagres blant annet brannfarlige væsker i ikke ventilert rom. Må flyttes. 

 

Kjøretøy: 

Brannbil (mannskapsbil) C 8.1: 

Utstyret i bilen er bra og plasseringen er strukturert. Det er ønskelig med montering av nøkkelsafe for sikring av 

nøkler i bilen. Brannbiler må ofte rygge i uoversiktlige situasjoner. For bedre sikkerhet anbefales det montering 

av ryggekamera.  

 

Bussen (mannskapsbil) C 8.2: 
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Utstyr er strukturert og oversiktlig. Det mangles EU-godkjenning på kjøretøyet og det er fare for avskilting. Feil 

går på lykter foran. Må utbedres snarest. Bilen er av eldre årgang og det er vanskelig å skaffe reservedeler til 

denne. 

 

Redningsbil C 8.7: 

Bilen er av eldre årgang, men i god teknisk stand. 

 

Generelt biler: 

For C 8.1 og C 8.2 er det behov for å starte en prosess for oppgradering. C 8.1 er snart 20 år gammel og er hoved 

utrykningsbil for Nesset brannvesen. En mulig løsning er å flytte denne til Eresfjord for oppgradering til 

røykdykkertjeneste, mens det kjøpes ny mannskapsbil til stasjonen i Eidsvåg. C 8.2 er et spesialbygg der bygger 

ikke driver lenger. Det har vist seg vanskelig å skaffe deler som går på spesialbygget. I tillegg kommer høy alder 

og generell tekniske slitasje.  

 

Utstyr: 

Brannslokkere: 

Brannslokkerne er ikke kontrollert siste årene. Det må utføres systematisk årlig kontroll på brannslokkerne, for å 

sikre seg at de fungerer som de skal (gjelder alle brannslokkere på brannstasjonen og i kjøretøy). 

 

Samband: 

Det er utfordringer med drift av samband. Basen på Tjelle er ustabil. Det er generelt dårlig dekning i kommunen. 

Nødnett skifter alt utstyr med drift fra uke ¾ 2015. 

 

Røykdykkerhjemler: 

Nye hjelmer er innkjøpt til alle. 

 

Røykdykkersamband: 

Røykdykkersambandet fungerer tilfredsstillende. 

 

Røykdykkerutstyr: 

Det er innkjøpt nye røykdykkermasker. Det blir tatt service på røykdykkerutstyret. Det mangler kameratkobling 

på noen sett. Det anbefales at dette monteres. 

 

Kompressor høytrykk: 

Kompressoren får årlig service. 

 

Uteområde: 

 

Parkering: 

Det er i utgangspunktet godt med parkering til brannmannskapene. Problemet er at det er en del “villparkering” 

på området fremfor brannstasjonen. Dette medfører at det, til tider blir for lite parkeringsplasser for 

mannskapene.  En løsning kan være å skilte og merke i asfalten. 

 

 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

 

Frode Drågen Myhre 

Nestleder beredskap 

Molde brann- og redningstjeneste 
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Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 
2015/1235-1 2015/3352 Frode Drågen Myhre   27.08.2015 

 

 
 
Nesset Brann og Redning - Oppgradering av kjøretøy og utstyr 

 
 

Brannsjefen anbefaler 
Brannsjefen i Molde og Nesset anbefaler rådmannens innstilling i saksframlegget. 
 
Eidsvåg brannstasjon: 
Eidsvåg har en god sammensetning av kjøretøy med hovedbil, vanntankvogn, 
«bussen» og bil for utrykningsleder. Det er i midlertid en høy snittalder på disse 
kjøretøyene. For å sikre en stabil drift er det derfor nødvendig med en plan for 
utskiftning. Det er fortsatt en rest-tid på kjøretøyene som gjør at en rullering med 
Eresfjord er hensiktsmessig. 
 
Aktuelt utsyr som er oppført til brannstasjonen i Eidsvåg er viktige for å sikre en rask 
og sikker innsats. 
 
Eresfjord brannstasjon: 
5 av mannskapene i Eresfjord har de siste årene gått grunnkurs deltid 
brannkonstabel. Dette gir kompetanse blant annet som røykdykker. Dagens utstyr 
tillater ikke røykdykkerinnsats før det kommer kjøretøy fra Eidsvåg. Eresfjord er en 
viktig brannstasjon som er primær innsatsstyrke for store deler av Nesset kommune. 
Siste års vernerunder har avdekket mangler på kjøretøyene på stasjonen ut fra 
forventninger til dagens brannvesen, teknisk tilstand og alder. Brannstasjonen i 
Eresfjord har en så lav standard at en betydelig oppgradering eller ny plassering er 
nødvendig.  
 
 
 
Alf Magne Smørholm  
brannsjef  
 Frode Drågen Myhre 
 Nestleder beredskap 
Dokumentet er elektronisk godkjent 

 
 

 

 



 

Nesset kommune Arkiv: 210 

Arkivsaksnr: 2015/891-4 

Saksbehandler:  Solfrid Svensli 

 

  

Saksframlegg 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Nesset formannskap 96/15 15.10.2015 

Nesset kommunestyre 90/15 22.10.2015 

 

Tertialrapport per 31.08.2015 

Vedlegg 

1 Tertialrapport pr. 31.08.2015 - rapporten 

 

 

Rådmannens innstilling 

Tertialrapporten per 31.8.2015 tas til orientering. 

 

 

Behandling i Nesset formannskap - 15.10.2015  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 15.10.2015 

Tertialrapporten per 31.8.2015 tas til orientering. 

 

 

 

Saksopplysninger 

 

Økonomisk rapport 

 

Kommunens driftsregnskap ser ut til å resultere i et merforbruk på i underkant av kr 1 mill for 2015. I 

denne prognosen ligger det strykning av budsjettert avsetning til disposisjonsfond, samt ytterligere 

budsjettkorrigering med mer bruk av disposisjonsfondet. Dette fører til at disposisjonsfondet vil være 

tomt ved årets slutt. 

  

Prognosen inneholder følgende vesentlige avvik: 



 

-    363 skatt og rammeoverføringer 

- 2 500 salg av konsesjonskraft 

-    220 kalkulatoriske renter (sjølkostområdet) 

-    530 eiendomsskatt, inntekter 

+    1 000 netto rentekostnad 

- 2 052 Nesset kraft as, utbytte og renter ansvarlig lån 

-        674 enhetenes netto innsparing, inkl. reserver og innsparing pensjon 

+    4 415 kan dekkes inn ved bruk av disposisjonsfond 

-    924 merforbruk – mangler finansiering 

 

Etter rapporteringen per 30. april har forutsetningene endret seg på følgende punkter: 

 

 Kommunen har fått kr 1,306 mill i ekstra skjønnsmidler som kompensasjon for trekk i 

rammeoverføringene på grunn av innsparing i arbeidsgiveravgift ved endring av  

sone, fra 1a til 2. 

 Ved låneopptak i 2015 fikk kommunen en rente på 1,65 pst på det meste av lånet. Ellers har 

mye av lånegjelda flytende rente med 1,75 pst. Rentene er budsjetter med 2,2 pst i 2015. 

Låneopptaket ble også foretatt senere enn budsjettert. Dette har ført til at det forventes en 

innsparing på netto rentekostnad på ca. kr 1 mill. 

 Enhetenes anslag på resultat er forbedret med kr 1,2 mill (fra -1,881 til - 0,674).  Kr 1,3 mill av 

dette utgjør mindre pensjonskostnad og kr 0,5 mill er «til gode» på avsetning i forbindelse med 

lønnsoppgjøret. Utover dette er det en del vesentlige avvik, mest i minus, spesielt for 

kommunale fellesutgifter og TSU.  

 Salg av konsesjonskraft har en prognose per 31.8 på i underkant av kr 4 mill, dvs. kr 2,5 mill 

mindre enn budsjettert, og en forverring av prognose på kr 1,5 mill fra rapportering 30.4.. 

 Utbytte fra Nesset kraft as er nå avklart og viser en inntektssvikt på kr 1,9 mill i forhold til 

rapportering per 30.4. Sammen med svikt på kr 0,152 mill på renter av ansvarlig lån gir dette 

totalt en inntektssvikt på kr 2,052 mill. 

 

Når det gjelder skatt og rammeoverføringer bruker ikke Nesset kommune å avvike vesentlig fra 

prognosen som kommer fra sentralt hold. Endelig resultat er ikke klart før månedsskiftet januar/februar 

2016. Det er usikkert hva som blir endelig resultat for 2015. 

 

I prognosen ligger det betydelig svikt i inntekter. Klagebehandlingen for eiendomsskatt er ikke ferdig. 

Det er stor sannsynlighet for at behandlingen vil medføre økte kostnader, samt reduserte inntekter. 

Strømprisen er lav, noe som kan føre til enda større svikt i inntektene ved salg av kommunens 

konsesjonskraft.  

 

Nedenfor følger oversikt over avviksrapportering fra enheten (beløp i hele 1000 kr), ekskl. 

rapportering ang. pensjonskostnad og lønnsreserver. Oversikten viser også endring fra rapporteringen 

per 30.4: 

 

30.4 31.8 Kommentarer 

-1100 -2100 Kommunale fellesutgifter og rådmannens stab 

Avvik skyldes arbeid med eiendomsskatt, forlik i mobbesak, advokatbistand, 

avklaring av rettslige spørsmål og saker. Kommunen har ikke brukt mer midler enn 

anslaget som ble lagt fram i sak om utvidelse av eiendomsskatt, men budsjetteringen 

har ikke vært god nok. 

-390 -375 Skolefaglig rådgiver – fått till.bev. med grunnlag i rapportering per 30.4. Nytt ang. 

betalingsrutiner til PPT i 2015 hvor kommunen vil bli belastet for deler av 2014. 

-220 0 Servicekontoret – fått till.bev. med grunnlag i rapportering per 30.4 



0 1 000 EIBUS – innsparing pga lavere lønninger enn budsjettert. 

0 200 INBUS – mer refusjon sjukelønn enn budsjettert. 

0 140 Barnehagene – netto innsparing, bl.a. mindre bruk av tiltak til barn med spesielle 

behov, lavere lønn ved vikarbruk, ikke inntak av lærling (ingen søkere) 

179 0 HELO – justert til lavere ramme ved budsj.korrigering i juni 

0 -1590 TSU – merutgift på grunn av arbeid med eiendomsskatt (matrikkelføring), 

kommunale veger og vedlikehold eiendommer. 

0 200 Kultur – ingen drift av flerbrukshall i 2015 gir innsparing i bevilga midler 

 

Kommunens investeringsbudsjett er på kr 53,7 mill. Så langt i året er det brukt kr 8,8 mill, dvs. 16,5 

pst av årets bevilgning. Prosjektlederne rapporterer om at midler tilsvarende kr 21 mill ikke vil bli 

benyttet i inneværende års budsjett. Det er forskjellige grunner for dette, bl.a.; prosjektet er avsluttet 

og midlene ikke er brukt opp, prosjektet er større enn først antatt og må derfor utredes nærmere i 

forhold til totalramme, eller at prosjektet er forsinket. 

 

Ubrukte lånemidler (ikke budsjetterte) er på ca. kr 3,4 mill per 31.8.15. Hvis bevilgningene ikke blir 

brukt opp vil dette også gi seg utslag i mer ubrukte lånemidler ved årets slutt. 

 

Rådmannen har sendt ut varsel om ansettelsesstopp og innkjøpsstopp. Det vil si at alt som ikke går ut 

over daglig drift må det utsettes innkjøp av. Likedan må ledige stillinger holdes vakant så lenge som 

mulig.  

 

Finansrapport 

 

Forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål viser en beholdning på kr 38,4 

mill 31. august (kr 50,4 mill 30. april). I perioden mai-august har kommunen hatt en gjennomsnittlig 

avkastning på 1,99 pst på beløp over kr 3 mill, mot 2,10 pst forrige tertial. Til sammenligning har 

ST1X (3 md statsobligasjonsindeks som blir brukt som referanseindeks i pengemarkedsplasseringer) 

gitt en gjennomsnittlig avkastning på 0,89 pst. Kommunen hadde bundet opp bankinnskudd fram til 

1.7.2015, dvs. plassert kr 10 mill i 3 md til 2,15 pst renter og plassert kr 10 mill i 6 md til 2,40 pst. 

 

Lånegjelda på investeringer er på kr 281,7 mill per 31. august. Flytende rente har vært på 1,88 pst for 

det meste av lånegjelda.  

 

I henhold til kommunens finansreglement skal 35 pst av lånegjelda ha rentebinding. Rapporteringen 

viser at lånegjeld med rentebinding er nede i 24,5 pst. Det betyr at rådmannen må binde opp mer av 

låneporteføljen i faste renter for at finansforvaltningen skal være i tråd med kommunens 

finansreglement. 

 

Sykefravær 

 

Hittil i år har vi et fravær på 8,98 %. Sammenligner med 2. kvartal 2014 representerer dette en 

reduksjon i fraværet på ca. 2 %-poeng. De 4 siste årene har fraværet i 2. kvartal ligget på mellom 6 - 

12 % totalt for kommunen. Både 1. og 2. kvartal i år viser en nedgang i fraværet.  

Arbeidet med helsefremmende arbeidsplasser er et kontinuerlig arbeid som ikke må slippes. 

Rådmannen mener at enhetene er flinke til å følge IA-avtalens bestemmelser i forhold til oppfølging 

av sykemeldte ansatte.  

 

Vi startet i 2014 et større prosjekt kalt Helse i alt vi gjør -Folkehelse og arbeidshelse hånd i hånd, og 

håper at dette kan påvirke sykefraværet i positiv retning. Dette er et stor arbeid som har en 

prosjektperiode på 3 år, der vi har fått støtte både fra KLP og KS. For at kommunen skal lykkes med 



dette er vi helt avheng av at alle ledere og ansatte har fokus på dette hele tiden. Målet med arbeidet er å 

redusere sykefraværet med 10% hvert år de neste tre årene.  

 

Folketallsutvikling 

 

Mens 1. kvartal viste en positiv økning i folketallet fra 2975 til 2982, viser 2. kvartal en nedgang til 

2973. 

 

NAV – Arbeidsledighetstall 

 

Statistikk fra NAV om arbeidsledighetstall viser at Nesset i september hadde en arbeidsledighet på 3 

% som er noe høyre en gjennomsnittet i fylket på 2,6 %. Tallene på arbeidsledige i Nesset varierer fra 

måned til måned. De høyeste tallene var i mars. 

 

Omsetning av eiendommer i Nesset kommune 2. tertial  

 

I løpet av 2. tertial er det omsatt 9 eneboliger, 8 fritidseiendommer, 2 forretningseiendommer, 1 

leilighet og 3 tomter (naust, hytter, bolig). Hittil i år er det omsatt 58 eiendommer mot 69 i samme 

periode i 2014. 

 

Vurdering 

Den økonomiske prognosen viser en betydelig inntektssvikt på salg av konsesjonskraft og utbytte, til 

sammen kr 4,5 mill. Det er bekymringsfullt, ikke bare for 2015, men også for senere år hvis dette blir en 

trend. I tillegg er det budsjettert med for høye inntekter og for lave kostnader når det gjelder eiendomsskatt. 

Innsparing i netto rentekostnader demper svikten i inntektene noe og ved eventuell bruk av 

disposisjonsfond vil det føre til et merforbruk på i underkant av kr 1 mill.  

 

Det er usikkert hvor stor effekt ansettelsesstopp og innkjøpsstopp kan få, men en kan alltids håpe på noe 

større effekt enn det som er rapportert hittil. I fjor ble det endelige resultatet på salg av konsesjonskraft 

bedre enn prognosen per 31.8. Samtidig er det flere usikkerhetsmomenter som drar i motsatt retning, dvs. 

at kommunen kan få større merforbruk på grunn av kostnader til klagebehandling av eiendomsskatt og 

derav mindre inntekter enn foreløpig utskrevet eiendomsskatt.  

 

Det som er bekymringsfullt er at kommunen må bruke av reserver/disposisjonsfond for å komme i balanse 

i 2015. Det vil si at det blir mindre handlingsrom senere år. 

 

På grunnlag av den økonomiske rapporten vil rådmannen legge fram sak om korrigering av budsjettet for 

kommunens virksomhet i 2015. Rådmannen ønsker å unngå et regnskapsmessig merforbruk så sant dette er 

mulig. Et merforbruk i 2015 kan bli vanskelig å dekke inn senere. Vi ser fra kommunene rundt oss at det 

ikke skal mye til for å havne på ROBEK (register om betinget godkjenning og kontroll).  

 

Økonomiske konsekvenser 

Ved tapte inntekter og bruk av disposisjonsfond mister kommunen handlingsrom. 

 

Betydning for folkehelse 
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Økonomisk rapport

Oppsummering
januar-august
(kr 1000)

Enhetene:

1 Ràdmann med stab/støtte, og felleskostnader

Herav:

Kommunale fellesutgifter/-inntekter

Râdmannens stab/støtte

Skolefaglig rådgiver

2 Servicekontoret

3 Politisk virksomhet

4 Eidsvåg barne- og ungdomsskole (EIBUS)

5 Indre Nesset barne- ogingdomsskule (INBUS)

6 Barnehagene

7 Helse ogomsgg (HELO)

8 Teknisk, samfunn og utvikling (TSU)

Herav:

Teknisk, samfunn og utvikling (TSU)

Selvkost (VARFS)

9 Kultur

10 NAV

Reserver

Sum enhetene inkl. reserver

Frie inntekter og finans, m.v. (skjema 1A)

Perioderesultat l antatt ársawik

Resultatet kan finansieres på følgende måte:

Regnskap

2015

17143

9 034

5 624

2485

2 057

1 462

16  435

6  944

12 148

54 259

13 487

14 669

-1 182

2 174

982

127 091

-121 760

5331

Tall for perioden

Periode

budsjett Awik Awik i %

2015

14 994

7 000

5 481

2 513

2  047

1 499

17 017

7 461

12 250

54 296

13 232

13 328

-96

2140

1 502

126 438

-120 653

5 785

-2 149

-2 034

-143

28

-1 o

37

532

517

102

37

-255

Statens pensjonskasse - redusert pensjonskostnad pedagogisk personell
Kommunal pensjonskasse - redusert pensjonskostnad folkevalgte

Bruk av disposisjonsfond, til disposisjon kr 4,415 mill

Totalt

Merforbruk - mangler finansiering

3

-14,3 %

-29,1 %

-2,6  %

1,1 %

-0,5 %

2,5 %

3,4 %

6,9 %

0,8 %

0,1  %

-1,9 %

-10,1 %

1131,3  %

-1,6%

34,6%

-0,5 %

0,9  %

Tall for året

Budsj.  lnkl.

endñng

2015

22 581

9 423

8 534

4 624

3 302

2 595

26 097

11 355

19 602

80 625

21 589

22 426 _

4 525

2 483

541

195 295

-195 295

O

Prog-

nose Awik i %

awik

-2 475

-2 ooo

-1oo

-375

1 000

200

140

-1 590

-1 590

-837 _

200

541

-1 984

-4 665

-6 649

1 217
93

4 415
5 725
-924

-11,0%

-21,2 %

-1,2 %

-8,1 %

0,0 %

0,0 %

3,8 %

1,8 %

0,7 %

0,0 %

-7,4 %

-7,1  %

0,0 %

4,4 %

0,0 %

100,0  "/o_

-1,0 %_

-2,4 %



Økonomirapport, sammendrag for

Gruppert etter art: uooo kr)
Tekst

Brutto lønn

Sosiale utgifter

Refusjoner fra trygdeetaten

Netto lønn

Div. driftskostnader

Overføringer
Salgs- og leieinntekt

Internt salg

Refusjoner og andre overføringer/tilskudd

Netto finanskostnad

Arsoppgjørsdisposisjoner

Sum

Gruppert etter ansvar:
Tekst

Sum ansvar: 1003 Revisjon

Sum ansvar: 1100 Kommunehuset- leieinntekter

Sum ansvar: 1202 Fellesutgifter (ràdm.)

Sum ansvar: 1210 IKT  -  egne anlegg

Sum ansvar: 1213 IKT -telefon

Sum ansvar: 1230 Opplæring

Sum ansvar: 1231 Frikjøp hovedtillitsvalgt

Sum ansvar: 1232 Bedriftshelsetjeneste

Sum ansvar: 1239 Hovedverneombud

Sum ansvar: 1240 Vassdragsutbygging

Sum ansvar: 1241 Annen juridisk bistand

Sum ansvar: 1250 Sivil beredskap

Sum ansvar: 1260 Kommunereformen

Sum ansvar: 1510 Eidsvåg telehus

Sum ansvar: 5000 Kirkelig fellesråd

Sum ansvar: 6021 Vekstkommune  -  andre prosjekter

Sum ansvar: 7002 Kontrollutvalg

Sum ansvar: 7005 Hovedarbeidsmiljøutvalg

Sum ansvar: 7010 Taksering eiendomsskatt

Sum ansvar: 7080  Valg

Sum

(1000 kr)

Lederens kommentarer:

Beskrivelse av årsaken til års- eller periodeavvik, prognosen for året, eller av planlagte tiltak for å holde budsjettrammen.

Verbal kommentar

Forventes ingen vesentlig avvik utover følgende:

Ansvar 7010 -taksering av eiendomsskatt.

Periode: Januar  -  august

!  _  _.___._jl§iJl[foi'_pu:iddéiig;:. JL.
Regäk.

661

150

-11

800

3  859

5 492

-282

0

-836

1

0

9  034

Regnsk.
229

-321
2 544
1 450

194
-236
309
87
17

203
162

1
75

-12
2 769

20
142
17

1 281
103

9 034

Korr.bud.

428

83

0

51 1

2 752

4  081

-260

0

-84

0

0

7 000

Awlk
-233
-67
11

-289
-1 107
-1 411

22
o

752
-1
o

-2 034

Tall for perioden '
Korr.bud.

230

-332

1 220

1 370

143

62

329

111

29

184

150

0

0

-12

2 769

0

130

24

387

206

7 000

Awik
1

-1 1
-1 324

-so
-51
293

-19
-12
-1

-75
o
o

-20
-12

7
-894
103

-2 034

.  _  :_J
Ve awlk

-54,4 %

-80,7  %

-56,6  %
-40,2  %
-34,6  %

8,5  %

895,2  %

-29,1  %

°/e awlk

0,4  %
-3,3  %

-108,5  %
-5,8  %

-35,7  %
480,6  %

6,1  %
21,6  %

41,4  %
-10,3  %

-8,0  %

0,0  %
0,0  %

-9,2 "/0

29,2  %

-231,0 "/0

50,0  %

-29,1 °/o

Kommunale fellesutgifter/-inntekter

Års-
budsjett

687
151

o
838

3  744
5568
-397

-3
-128

6
-2oo

9 423

Buds).

264
-505

1  661
2  100

263
100
517
167
65

0
150

0
0

-17
3 692

0
168
40

408
350

9 423

År 2015

Tall for áret
Ant. awlk %  awlk

0,0  %

0,0  %

-60,2 "lo

0,0  %

0,0 °/o

0,0  %

0,0  %

0,0  %

0,0  %

-1 000

0,0  %

0,0 °/n

0,0 °/n

0,0  %
0,0  %

-245,1  %
0,0  %

-21,2  %

-1 000

-2 000

Så langt i år er det medgått kr 900 000 mer enn budsjettert til konsulentbistand, besiktigelse, møtegodgjørelse, tapt arbeidsforteneste. Før

klagebehandlingen er ferdig ansslá merkostnaden til kr 1 mill.

Ansvar 1202

Merutgifter til forlik i mobbesak, advokatbistand, avklaring av rettslige spørmål og saker ca 1.200 000.

Samlet merbruk hittil i år: ca 2 mill. Vil ikke være i stand til å dekke merforbruket innen for egen budsjettramme.

Dato: 11.09.15

Anne Grete Klokset

ass. rådmann
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Økonomirapport, sammendrag for Rådmannens stab/støtte
Periode: Januar  -  august År 2015

Gruppert etter art: (woo kr) j' -  _.`_.'_.',,f_á__'_`,. 3:-.1_‘-_’a_‘_JI".'f'¢":_r,‘—;‘s'i3rl'¢':§§}ijf5:. 7_.,_,_ ';',__‘_ '  Ars-
Tekst Regnsk. Korr.bud. Awlk °/= awlk budsjett

Brutto lønn 4  367 4 199 -168 -4,0  % 6  548
Sosiale utgifter 1  150 1  138 -12 -1.1  % 1  774
Refusjoner fra trygdeetaten -1  1 1 0 111 0

Netto lønn 5 406  5  337 -69  -1,3 °/e 8 322
Div. driftskostnader 295 220 -75 -34,1  % 409

Overføringer 26 24 -2  -8,3 % 39

Salgs- og leieinntekt -100 -100 0 0,0  % -175

Internt salg 0 0 0 -51

Refusjoner og andre overføringer/tilskudd -3 0 3 -10

Netto finanskostnad 0 0 0 0

Arsoppgjørsdisposisjoner 0 0 0 0

Sum 5 624 5 481 -143 -2.6  % 8 534

Gruppert etter ansvar:  (1ooo  kr) I_ , .  1}all=lEol‘_ape_rIo_r_1_enl , Tall for áret

Tekst Regnsk. Korr.bud. Awlk  %  awlk Buds]. Ant. awlk  %  awik
Sum ansvar:  1000  Rådmannskontoret 3  178  3  135 -43 -1,4  % 4 921 0,0  %

Sum ansvar:  1005  Økonomiavdelinga 2  446  2  346 -100  -4,3  % 3  613 -100 -2.8 %

Sum 5 624 5 481 -143 -2.6  % 8 534 -100  -1,2  %

Lederens kommentarer:

Beskrivelse av årsaken til àrs- eller periodeavvik, prognosen for året, eller av planlagte tiltak for á holde budsjettrammen.

Verbal kommentar

Det forventes ingen vesentlig avvik utover følgende:

1005  økonomiavdeling:

Ekstra arbeid/overtid i forbindelse med utskriving av eiendomsskatt. Noe av merutgiftene kan dekkes inn ved refusjon sjukelønn, samt utsette

kurs/skole ang. kommuneregnskap til neste år. Netto merutgift antas à bli på kr 100  000.

Dato: 11.09.15

Anne  Grete Klokset

ass. rådmann
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Økonomirapport, sammendrag for

Gruppert etter art:
Tekst

(1000  kr)

Brutto lønn

Sosiale utgifter

Refusjoner fra trygdeetaten

Netto lønn

Div. driftskostnader

Overføringer

Salgs- og leieinntekt

lnternt salg

Refusjoner og andre overføringer/tilskudd

Netto finanskostnad

Arsoppgjørsdisposisjoner

Sum

Gruppert etter ansvar:  (1000  kr)
Tekst

Sum ansvar: 2100 Skoler -felles

Sum ansvar: 2180 Kompetanseutvikling

Sum ansvar:  2300  Voksenopplæring

Sum

Lederens kommentarer:

Skolefaglig rådgiver
Periode: Januar  -  august

i* ‘ Ti’!Ilr3r:B_-"rI‘o‘&
Regnsk. Korr.bud. Awfk  %  awlk

175 145 -30  -20,7  %
41 40 -1  -2,5 %

-32 0 32
184 185 1 0,5  %

927 1 003 76 7,6  %
1 902 1 949 47 2,4  %

0 0 0
0 0 0

-528 -624 -96  -15,4  %
O 0 0

0 0 0
2 485 2  513 28 1,1  %

l .._-  . .  _ _ _ Iall.l-fo.rm0.rl.odem_ _. _, _.._  _
Regnsk. Korr.bud. Awlk  %  awik

2  458  2  513 55  2,2  %

-237 -239 -2 -0.8 %
264 239 -25 -10,5  %

2 485 2  513 28  1,1  %

Års-
budsjett

289

363
2 157
2 944

-595

-245
4  624

Buds].

4  069
41

514
4 624

Tall for året
Ant. awlk

-375

0

0

-375

Beskrivelse av årsaken til àrs- eller periodeavvik, prognosen for áret, eller av planlagte tiltak for  á  holde budsJettrammen.

Verbal kommentar

År  2015

%  awlk

-9,2  %

0,0  %

0.0  %

-8,1 %

Del forventes et overforbruk pà Ansvar  2100,  art  13500  Kjøp av tjenester fra andre kommuner. Dette skyldes endring av betalingsrutiner

til PPT der a-konto-beløp er oppjustert og mer  i  samsvar med beregnet àrsbeløp.

Eidsvég 14/9-15

Frode Sundstrøm

ó



Økonomirapport, sammendrag for

Gruppert etter art: (1ooo kr)
Tekst

Brutto lønn

Sosiale utgifter

Refusjoner fra trygdeetaten

Netto lønn

Div. driftskostnader
Overføringer

Salgs- og leieinntekt

Internt salg

Refusjoner og andre overføringer/tilskudd

Netto finanskostnad

Arsoppgjørsdisposisjoner

Sum

Gruppert etter ansvar:
Tekst

1080 Servicekontoret
1101 Kaffe mv.

1200 Fellesutgifter (servicektr.)

1220 Arkivering -  fellesutgifter

Sum ansvar:  1500  Komm. boliger/ leiligheter

Sum ansvar:  1501  Komm. boliger Eidsvåg borettslag

Sum ansvar:  3220  Edruskapsvern

Sum ansvar:  3261  PU-boliger Eidsvåg borettslag

Sum ansvar:  5100  Andre religiøse formål

Sum

(1000  kr)

Sum ansvar:

Sum ansvar:

Sum ansvar:

Sum ansvar:

Lederens kommentarer:

Servicekontor
Periode: Januar  -  august

Regnsk.
1 452

403
o

1 ass
601
192

-551
-4

-36
o
o

2057

I  Regnsk.
1 874

14
234
145

-101
-so
-19
-ao

o
2  057

Korr.bud.

1  431

398

0

1  829

624

187

-558

0

-35

0

0

2 047

' I-'rqiiiforlsènoaafif
Awik

-21
-s
o

-25
23
-5
-7
4
1
o
o

-10

Tall.for perioden

Korr.bud.

1 863

14

221

144

-102

-44

-24

-25

0

2 047

Awik

-11
0

-13
-1
-1
16
-s
5
0

-10

%  awik

-1,5  %

-1,3 %

-1,4 v.
3,7 %
-2,7 v.
-1,3 %

2,9  %

-0,5 °/o

%  awik

-0,6 %
0,0  %

-5,9 %
-0,7 °/u

-1,0 °/o
36,4 %

-20.8 ‘'/a

20.0 %

-0.5  %

Ars-
budsjett

2 321
631

0
2 952

947
302

-858
-2

-39
0
0

3 302

Tall for året

Budsj. Ant. awik

3 019
0

309
152

-138
-51
-11
-53
75

3  302

Beskrivelse  av  årsaken til àrs- eller periodeavvik, prognosen for áret, eller av planlagte tiltak for  à  holde budsjettrammen.

Verbal kommentar

Servicekontorets budsjett ser ut til  à  gå  i  balanse.

21.09.2015

Servicekontoret i Nesset

Hildegunn Kvemberg Blø

enhetsleder

7

0

År  2015

%  awik
0,0 %

0,0 °/o

0,0 °/o

0,0  °/o

0,0  %

0,0 °/o

0,0 °/o

0,0 °/o

0,0 °/n



Økonomirapport, sammendrag for

Gruppert etter art: (mun kr)
Tekst Regnsk.

Brutto lønn 940

Sosiale utgifter 333

Refusjoner fra trygdeetaten 0

Netto lønn 1  273

Div. driftskostnader 196

Overføringer 16

Salgs- og leieinntekt 0

Internt salg 0

Refusjoner og andre overføringer/tilskudd -23

Netto finanskostnad 0

Årsoppgjørsdisposisjoner 0

Sum 1  462

Gruppert etter ansvar: (woo kr)
Tekst Regnsk

Sum ansvar: 3002 Eldrerådet 15

Sum ansvar:  7000  Kommunestyre/formannskap 1 281

Sum ansvar: 7001 Administrasjonsutvalget 11

Sum ansvar:  7009  Diverse råd/utvalg 58

Sum ansvar: 7012 HOK  -  utvalg for helse, oppverkst, k 34

Sum ansvar:  7013  TNM  -  utvalg for teknisk, næring, mi 35

Sum ansvar:  7200  Til formannskapets disposisjon 28

Sum ansvar:  7201  Støtte til politiske parti 0

Sum ansvar:  7510  Tilskott til husbygging 0

Sum 1  462

Lederens kommentarer:

-Talllfon perlodem

AwlkKorr.bud.

936

317

0

1  253

226

20

00000

1  499

Tall for perioden

AwlkKorr.bud.

1 499

Politisk virksomhet
Periode: Januar  -  august

%  awlk

-4 -0,4  %

-16  -5,0  %

0

-20  -1,6  %

30  13,3  %

4 20,0  %

0

0

23

0

0

37 2,5  %

%  awik

5 25,0 %

6  0,5  %

9 45,0 %

-14  -31,8 %

16  32,0 %

15  30,0 %

0 0,0  %

0

0

37 2,5  %

Års-
budsjett

1 545
497

o
2  042

434
159

o
o
o
o

-40
2  595

Buds].

2  595

Tall for áret

Ant. awik

Beskrivelse av årsaken til års- eller periodeavvik, prognosen for året, eller av planlagte tiltak for å holde budsjettrammen.

Verbal kommentar

Politisk virksomhet sitt budsjett ser ut til å gå i balanse.

21.09.2015

Servicekontoret i Nesset

Hildegunn Kvemberg Blø

enhetsleder

8

År  2015

%  awik
0,0 °/o

0,0  %

0,0 °/o

0,0 "/0

0,0  %

0,0  %

0,0 °/o

0,0  %

0,0 °/o



Økonomirapport, sammendrag for

Gruppert  etter  art:
Tekst

(1000kr)

Brutto  lønn

Sosiale utgifter

Refusjoner fra trygdeetaten

Netto  lønn

Div.  driftskostnader

Overføringer

Salgs- og leieinntekt

Internt salg

Refusjoner og andre overføringer/tilskudd

Netto finanskostnad

Årsoppgjørsdisposisjoner
Sum

Gruppert etter ansvar:
Tekst

Sum ansvar: 2115 Eidsvåg barne- og ungdomsskole

Sum ansvar: 2121 Eidsvåg skole - SFO

Sum

(1ooo  kr)

Lederens kommentarer:

Periode: Januar - august

Regnsk.

12 600

3 398

-794

15 204

1  377

221

-355

0

-12

0

0

16  435

Regnsk.

16 199

236

16 435

&TaiIw'¢r.;p_ergI,od"e_n1 _ _  _
Korr.bud. Awlk  %  awlk

13 369 769  5,8  %

3  583 185 5,2%

-1 046 -252 -24,1  %

15 906 702 4,4  %

1 030 -347 -33,7  %

423 202 47,8  %

-328 27  8,2  %

0 0

-14 -2 -14,3  %

0 0

0 0

17  017 582 3,4  %

Tallfor perioden

Korr.bud.

16 691

326

17 017

Awik  %  awik

492 2,9  %
90 27,6 %

582  3,4  %

Ars-
budsjett

20 413
5  456

-1 370
24  499

1  691
639

-501
0

-231
0
0

26097

Buds].

25  527
570

26 097

Eidsvåg barne- og ungdomsskole (E—lBUS)
År 2015

Tall for áret

Ant. awlk  %  awik

1 000

Beskrivelse av årsaken til års- eller periodeavvik, prognosen for året, eller av planlagte tiltak for å holde budsjettrammen.

Verbal kommentar

Det forventes at enheten vil spare ca. kr 1 mill ved årets slutt på grunn av lavere avlønning enn forutsatt i budsjettet.

9

0,0  %
0,0  %
3,8 "lo



Økonomirapport, sammendrag for

Gruppert etter art: (moo kr)
Tekst

Brutto lønn

Sosiale utgifter

Refusjoner fra trygdeetaten

Netto lønn

Div. driftskostnader

Overføringer

Salgs- og leieinntekt

Internt salg

Refusjoner og andre overføringer/tilskudd

Netto finanskostnad

Årsoppgørsdisposisjoner

Sum

Gruppert etter ansvar:
Tekst

Sum ansvar: 2151 Eresfiord skole - SFO

(1000  kr)

Sum ansvar: 2165 Indre Nesset barne- og ungdomsskt

Sum ansvar: 2166 Eresfiord barne- og ungdomsskole

Sum ansvar: 2167 Wstdal skole

Sum

Lederens kommentarer:

Periode: Januar - august

.17‘ llåí-'frítfi l
Regnsk.

5281
1 466
-172

6 575
390
65

-41
-6

-39
0
0

6 944

Regnsk.
75

408
4  768
1 693
6 944

Korr.bud. Awik

5 386 105

1 498 32

-40 132

6 844 269

499 109

180 115

-48 -7

O 6

-14 25

0 0

0 0

7 461 517

,  ‘l"alI.foI3.p¢rIoden'.

Korr.bud. Awik

55 -20

679 271

4  951 183

1 776 83

7 461 517

"/o awlk
1,9 "/2

2,1  %

330,0  %

3,9  %

21,8  %

63,9 %

-14,6  %

178,6 %

6,9  °/u

"/u awlk

-36,4  %
39,9  %

3,7  %
4,7  %

6,9  %

Ars-
budsjett

a 264
2  264

-55
10 463

836
272
-75

o
-141

o
o

11 355

Buds].
98

1 103
7  426
2 723

11 ass

Indre Nesset barne- og ungdomsskule

Tall for áret
Ant. awik

200

Beskrivelse av årsaken til árs- eller periodeavvik, prognosen for áret, eller av planlagte tiltak for  à  holde budsjettrammen.

Verbal kommentar

År 2015

%  awlk

0,0 %
0,0  %

0.0  %
0,0  %
1,8  %

P.g.a.  sykerefusjoner og refusj fra Gjemnes kommer enhenlen til  à  gå med overskudd med  200000.  Med kjøpestopp vil overskuddet øke.

Eresfiord 15.09.15.

Hilde Toven

Enhetsleder for Indre Nesset bame- og ungdomsskule

IO



Økonomirapport, sammendrag for

Gruppert etter art: (1ooo kr)
Tekst

Brutto lønn

Sosiale utgifter

Refusjoner fra trygdeetaten

Netto Inn

Div. driftskostnader

Overføringer

Salgs- og leieinntekt

Internt salg

Refusjoner og andre overføringer/tilskudd

Netto finanskostnad

Årsoppgjørsdisposisjoner

Sum

Gruppert etter ansvar:
Tekst

Sum ansvar: 2200 Barnehager -fellesutgifter

Sum ansvar: 2201 ikke-kommunale bamehager

Sum ansvar:  2210  Eidsvåg barnehage
Sum ansvar:  2220  Eresfiord barnehage

Sum ansvar:  2230  Wstdal bamehage

Sum ansvar:  2240  Eikesdal barnehage

Sum

(1ooo kr)

Lederens kommentarer:

Beskrivelse av årsaken til árs- eller periodeavvik, prognosen for áret, eller av planlagte tiltak for à holde budsjettrammen.

Verbal kommentar

Barnehagene
Periode: Januar  -  august

Reglsk.
7  262
1  927
-544

8 645
613

4 572
-1  496

0
-186

0
0

12 148

Regnsk.

455
4 163
5  556
1  093

880
1

12 148

Korr.bud.

7 223

1 988

-598

8  613

609

4  619

-1 464

0

-127

0

0

12 250

_  Tallifor p'erl_qd_e_n_-_. __
Awlk

-39
61

-54
-32

-4
47

32
0

59
0

0
102

Tall for perioden

Korr.bud.

546

4 142

5 540

1 137

885

0

12 250

Awik
91
-21
-16
44
5

-1
102

%  awlk

-0,5  "/0

3,1  %

-9,0 %

-0,4 %

-0,7  %

1,0  %

2,2  %

46,5 %

0,8  "lo

°/n awik
16,7 %
-0,5 %

-0,3  %
3.9 ‘V0

0.6  %

0,8 "/-

Ars-
budsjett

11 630
3 106
-240

14 496
1  167
6 285

-2 201
O

-145
0
O

19 602

Budsj.
675

5  310
9  678
1  952
1  487

o
19 602

Tall for áret

Ant. awik

0
-605
695

60
-10

140

År  2015

%  awik

0.0  %

-10,4 °/o

7,2  %

3,1 "/0

-0,7  %

0,7 "In

Med de forventede utgifter og inntekter vi i dag vet om, ser det ut til at det vil bli et overskudd pà ca.  140.000,-.  Det forventes en merutgift til

de ikke-kommunale barnehagene og en innsaring ide kommunale barnehagene. lnnsparingen skylles i hovedsak ikke inntak av lærling,

mindre bruk av ressurser til barn med spesielle behov, samt innsparing pga lavere lønn til vikarer ved sykdom.

Tanja Alise Holsæther Bersás

l l



Økonomirapport, sammendrag for

Gruppert etter art: (1000 kr) jf igår'
Tekst Regniflt.

Brutto lønn 47 631

Sosiale utgifter 11  996

Refusjoner fra trygdeelaten -3  786

Netto lønn 55 841

Div. driftskostnader 5 615

Overføringer 3 888

Salgs- og leieinntekt -8  128

Internt salg -75

Refusjoner og andre overføringer/tilskudd -2  882

Netto finanskostnad 0

Årsoppgjørsdisposisjoner 0

Sum 54 259

Grupperteüeransvan uomkn i _  _l_
Tekst Regnsk.

Sum ansvar:  3100  Hjelpepersonell legekontor 1 698

Sum ansvar:  3101  Turnuslege  +  vakt 362

Sum ansvar:  3102  Fastleger 858

Sum ansvar: 3103 Kysllab (næringsmiddelkontroll) 67

Sum ansvar:  3104  LV-sentral 226

Sum ansvar:  3110  Helsestasjon/helesøster 1 216

Sum ansvar:  3120  Fysio-/ergoterapitjeneste 1  056

Sum ansvar:  3201  Krisesenter 12

Sum ansvar:  3230  Barnevern 583

Sum ansvar:  3240  Funksjonshemma -fellesutgifter 4  725

Sum ansvar:  3241  Botjenesten Holtan 7 732

Sum ansvar:  3242  Aktivitetssenteret 2 221

Sum ansvar:  3260  Omsorgsboliger -523

Sum ansvar:  3290  Tilbud personer med psykisk lidelse 603

Sum ansvar:  3300  NOS  -  fellesutgfiter 2 162

Sum ansvar:  3301  NOS  -  korttidsavdeling 4 025

Sum ansvar:  3302  NOS  -  sjukeheimsavdeling 9  119

Sum ansvar:  3303  NOS  -  aldersdementavdeling 3  405

Sum ansvar:  3304  NOS  -  heimetjeneste dag/natt 6 825

Sum ansvar:  3305  NOS  -  leiebiler 349

Sum ansvar:  3306  NOS  -  eldresenter 448

Sum ansvar:  3307  NOS  -  kjøkkentjeneste 2 963

Sum ansvar:  3308  Gavemidler -43

Sum ansvar:  3309  Fast ansatte vikarer 1 738

Sum ansvar:  3310  Erestjord bofellesskap 23

Sum ansvar:  3311  ERESFJORD TRYGDEHEIM 0

Sum ansvar:  3312  Vrstdal bofellesskap -169

Sum ansvar:  3313  Indre  -  heimeljeneste 1  428

Sum ansvar:  3390  Pleie/omsorg fellesutgifter 1 150

Sum 54  259

Lederens kommentarer:

Beskrivelse av årsaken til àrs- eller periodeavvik, prognosen for áret, eller av planlagte tiltak for à holde budsjettrammen.

Verbal kommentar

Helse og omsorg
Periode: Januar  -  august

Korr.bud. Awlk

46 132 -1 499

12 507 511

-2 192 1 594

56 447 606

4 367  -1 248

4 292 404

-8 071 57

-75 0

-2  664 218

0 0

0 0

54 296 37

Ia_lI_+f_or.Jh_erIo«1‘oirn«_ .
Korr.bud. Awik

1 744 46

413 51

900 42

80 13

241 15

1 201 -15

1 006 -50

6 -6

783 200

4 436 -289

7  536 -196

2 273 52

-446 77

589 -14

2 344 182

3 427 -598

9  177 58

3 637 232

6 690 -135

365 16

560 112

2 779 -184

-43 0

2 333 595

0 -23

0 0

-195 -26

1 307 -121

1  153 3

54 296 37

fifíiílföä
%  awik

-3,2 %

4,1  %

72,7  %

1,1  %

-28,6 %

9,4  %

0,7  %

0,0  %

8,2  %

0,1 "/a

Fn- y»

"la awi

2,6 "/u

12.3 "/o

4,7  %

16,3  %

6,2 °/o

-1,2  %

-5,0 "/0

-100.0 %

25.5 ‘’/o

-6.5 "/o

-2,6  %

2,3  %

17,3 ‘'/r:

-2,4  %

7,8 “k

-17,4  °/n

0,5  'lø

6,4  %

-2,0  °/o

4,4  %

20,0  ‘’/a

-6.6  %

0.0 °/a

25,5 ‘’/o

-13.3  %
-9,?! '’/o
0,3  %
0,1 'lø

Regnskapstall pr.  30.8. 2015  tilsier at det vil bli balanse mellom regnskap og budsjett ved årets slutt.

Det er i dag vakante stillinger i ressurspoolen antatt innspart kr.  800.000,-.  Merforbruket pá de enkelte avdelinger innen pleie og omsorg

har sammenheng med innsparingen på resursspoolen.

Jan Karstein Schjølberg

enhetsleder pleie og omsorg

12

Ars-
budsjett

73  058
19 463
-3  305
89  216

7 286
9  466

-13  107
-220

-12  016
0
0

80  625

Budsj.

2  631
1  445
1 078

120
365

1 906
1 511

390
2  650
4  525
7 279
2 833
-561
990

3 198
5 494

14 234
5  746

10 946
540
886

4 562
0

3 719
0
0

-289
2  158
2 269

80 625

Ar 2015

Tall for àret

Ant. awik %  awik

0,0  %
0,0  %

0,0  %
0,0  %
0,0  %

-50  -2,6 %

-50 -3,3 %
0,0  %
7,5  %

0,0  %
0,0  %

0,0 %
0,0 “A:

0,0 %
0,0 %

-10,9 %
0,0  %

5,2 %
-1,8  %
0,0  %
0.0 °/u

-4.4 °/o

200

-600

300
-200

-200

800 21,5  %

0,0 °/>

-9,3 "fo

0,0  %

0  0,0 'k

-200



Økonomirapport, sammendrag for
Periode: Januar - august

Gruppert etter art: now kr)
Tekst

Brutto  lønn

Sosiale utgifter

Refusjoner fra lrygdeetaten

Netto  lønn

Div. driftskostnader

Overføringer

Salgs- og leieinntekt
Internt salg

Refusjoner og andre overføringer/tilskudd

Netto  finanskostnad

Arsoppgjørsdisposisjoner

Sum

Gruppert etter ansvar:
Tekst

Sum ansvar: 1400 Kommunal eiendomsforvaltning

Sum ansvar: 6000 Administrasjon teknisk

Sum ansvar:  6011  Saksbehandling landbruk

Sum ansvar:  6012  Saksbehandling skogbruk

Sum ansvar:  6013  Saksbehandling næring

Sum ansvar:  6100  Byggesaksbehandling (tjeneste-selv

Sum ansvar:  6109  Kart- og oppmålingsarbeid (myndigl

Sum ansvar:  6110  Kart- og oppmålingsarbeid (tjeneste

Sum ansvar:  6111  Plan-/reguleringsarbeid (tjeneste-se

Sum ansvar:  6112  Plan-lreguleringsarbeid (myndighet)

Sum ansvar:  6120  Naturforvaltning

Sum ansvar:  6124  Kommunalt viltfond

Sum ansvar: 6131 Friluftsliv

Sum ansvar:  6211  Sau på utmarksbeite

Sum ansvar:  6500  Brannvesen

Sum ansvar:  6502  Oljevernberedskap

Sum ansvar:  6600  Kommunale veger

Sum ansvar:  6601  Parkeringsplasser

Sum ansvar:  6602  Veg- og gatelys

Sum ansvar:  6610  Parker og grøntanlegg

Sum ansvar:  6700  Vedlikehold eiendommer

Sum ansvar:  6702  Renhold kommunale bygninger

Sum ansvar:  6710  Drift av kommunehuset

Sum ansvar:  6800  Boligområder

Sum ansvar:  6810  Næringsivrksomhet

Sum ansvar:  7020  Utviklingsfondet

Sum ansvar:  7022  Miljøfondet

Sum ansvar:  7401  Kraftfond

Sum ansvar:  7402  Tilskudd til næringsformål

Sum ansvar:  7403  Bygdeutvikling

Sum ansvar:  7404  Krafthistorie
Sum ansvar:  7410  Mardølafondet

Sum

(1ooo kr)

Lederens kommentarer:

Beskrivelse av årsaken til års- eller periodeavvik, prognosen for året, eller av planlagte tiltak for å holde budsjettrammen.

Verbal kommentar

   
Regnsk.

6 315
1 578
-465

7 428
6 409
2218

-1 071
0
0

-343
28

14  669

I  litegnsk.

19s
341
236
230
246

8
110
113
95

636
345
-51
37
o

2  937
6

2125
37

245
149

4  709
428

1  104
o

38
-193

57
665
131

o
o

-314
14 669

—fi;iJ“ITrc‘>'fi%-I‘"
Korr.bud. Awlk

6 176 -139

1 677 99

0 465

7 853 425

5  177 -1 232

1  995 -223

-1 099 -28

-56 -56

-54 -54

-513 -170

25 -3

13 328 -1 341

1'.a'll'_fqr- perioden

Korr.bud. Awik

174 -22

530 189

227 -9

224 -6

271 25

-99 -107

0 -110

227 114

212 117

480 -156

350 2

-47 4

39 2

18 18

2 946 9

23 17

1 447 -678

68 31

323 78

24 -125

3 841 -868

546 118

1 113 9

30 30

0 -38

-193 0

84 27

665 0

131 0

0 0

0 0

-326 -12

13 328 -1 341

%  awlk
-2,3  %

5,9  %

5,4  %
-23,8  %
-11,2  %

-2,5  %
-100,0  %
-100,0  %

-33,1  %
-12,0  %
-10,1  %

I

%  awik

-12,6  %

35,7  %
-4,0  %

-2,7  %

9,2  %

-108,1  %

50,2  %
55,2  %

-32,5  %
0,6  %
8,5  %
5,1  %

100,0  %
0,3  %

73,9  %
-46,9  %
45,6  %
24,1  %

-520,8  %
-22,6  %
21,6  %

0,8  %
100,0  %

0,0 °/n

32,1 "/0

0,0  %

0,0 °/o

-3,7  %
-10,1  %

Teknisk, samfunn og utvikling

Års-
budsjett

11 851
3 099

0
14 950
8 396
5 241

-1 379
-607
-898

-1 001
-2 276
22 426

Buds].

132
808
383
366

0
-104

0
409
446

0
568

0
40

4
5 778

35
2 301

113
485
270

5 929
2 619
1 813

OOOOOO

22 426

År  2015

Tall for áret
Ant. awik %  awlk

0,0 °/o

0,0 °/o

0,0 °/o

0,0 °/o

-182,7 ‘Va
-190

0,0 °/o

0,0 °/a

0,0  %

0,0  %
0,0  %
0,0  %
0,0  %

-26,1  %
0,0  %
0,0  %
0,0  %

-13,5  %
0,0  %
0,0  %
0,0  %

-soo

-aoo

-1 590 -7.1  %

Ansvar  6100, 6109  og 6110:  Overtid i forbindelse med eiendomsskattearbeidet er en uforutsett merkostnad dette áret. Svikt i saksinngangen i

byggesaker som gir reduserte gebyrinntekter, mens den økte saksinngangen på oppmåling gir økte gebyrinntekter. Netto anslås merutgiften

til kr 190 000 samla.

Ansvar  6500:  kursutgifter (Art  11501) og utstyr (Art  12000) skal omposteres til prosjekt  600277  Nødnett i Nesset, brann. Avvik i regnskapet

vil korrigeres mot budsjett i  2015,  regnskap er  ventet å gå i balanse for  2015.

Ansvar  6600:  Det har vært store utgifter til snørydding januar - april  2015,  mye grusing på grunn av islagte veger. Per august 15  er  kroner

621 000 av årsbudsjett på kr 750 000 brukt.  I  april/ mai måtte skled vegen ved gammel stikkrenne ut på gamle Meisalvegen, en kostnad på

100  000,- som ikke var budsjettert. På grunn av usikkerhet vedrørende utgifter til snørydding (væravhengig) er det usikkerhet mot årsresultat

i regnskap. Det er ventet et avvik på minium 600 000 som følge av økte utgifter til snørydding.

A6700:  Større utgifter til reperasjonlutskifting av komponenter i tekniske anlegg enn forutsatt. Renovering av kommunale utleie boliger er

utført, dette må gjøres når disse er tomme og fortløpende for å hindre bortfall av leieinntekter over lengre perioder.

A6702:  Gjennomgang av kommunens renholdsutgifter gjennomgås i budsjettarbeidet for  2016-2019.  Uvanlig høy andel sykemelding og derav

vikarbruk medfører store utgifter. Refusjon sykepenger er pr.  31.08.2015  lav så her har trolig ikke alt kommet inn. Antar regnskap uten

avvik/innenfor rammen ved årsslutt.
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Økonomirapport, sammendrag for

Gruppert etter art:
Tekst

(1000  kr)

Brutto lønn

Sosiale utgifter

Refusjoner fra trygdeetaten

Netto lønn

Div. driftskostnader
Overføringer

Salgs- og leieinntekt

Intemt salg

Refusjoner og andre overføringer/tilskudd

Netto finanskostnad

Årsoppgjørsdisposisjoner

Sum

Gruppert etter ansvar:
Tekst

Sum ansvar:  6300  Vannverk

Sum ansvar:  6310  Avløp

Sum ansvar:  6311  Slam

Sum ansvar:  6400  Renovasjon

Sum  ansvar:  6501  Feierordningen

Sum

(1000  kr)

Lederens kommentarer:

Sjølkost (VARSF)
Periode: Januar  -  augugst

Regnsk.
1 400

355
0

1 755
1  368
2  349

-6 656
0
0
2
0

-1  182

Regnsk.
-404
1 06

-519
-308
-57

-1  182

Korr.bud.

1 539

378

0

1  917

1 658

2  782

-6 453

0

0

0

0

-96

-  Tal_l;.foI'_;pc'rlodan_s _;
AwlkKorr.bud.

-19

8

37

-103

-19

-96

l  m' 1325 i
Awlk °/oawlk

139 9.0%
23  6,1%
o

162 e,5%
290 17.5%
433  15,6%
203 3.1%

o
o
-2
o

1086 1131,3 °/a

'fo flVVik

385 2026,3 %

-98 -1225.0  %

556 1502,?  %

205  199,0  %

38  200,0  %

1086 1131,3 %

Ars-
budsjett

2 454
606

0
3 060
2  701
5 550

-12  909
0
0
0

761
-B37

Tall  for áret

Budsj. Ant. awlk

-636

30

4

-175

-60

-837

Beskrivelse av årsaken til års- eller periodeavvik, prognosen for året, eller av planlagte tiltak for á holde budsjettrammen.

Verbal kommentar
FOR ALLE ANSVAR: Periodeavvik som følge av periodeavvik på utgifter og inntekter/ fakturering på sjølkostområder

0

År  2015

%  awlk

0,0  %
0,0  %

0,0  %
0,0  %
0,0  %
0.0 %

Ansvar  6300:  Noe økte fastutgifter i forbindelse med oppgradering av datakommunikasjon (fra analog til bredbånd) pà alle målepunkt og

pumpestasjoner, se art 11952. Avvik i regnskapet vil korrigeres mot budsjett i  2015  og er ventet å gå i balanse for  2015.

Ansvar  6310:  Noe økte fastutgifter i forbindelse med oppgradering av datakommunikasjon (fra analog til bredbånd) pà alle

kloakkpumpestasjoner, se art  11952.  Avvik i regnskapet vil korrigeres mot budsjett i  2015,  regnskap er ventet  à  gå i balanse for  2015.

Ansvar  6311:  Avvik i regnskapet vil korrigeres mol budsjett i  2015,  regnskap er ventet å gå i balanse for  2015.

Ansvar  6400:  Økte gebyrinntekter som følge av innføring av renoasjonsgebyr for hytter over 300 moh.

Ansvar  6501:  Avvik i regnskapet vil korrigeres mot budsjett i  2015,  regnskap er ventet á gå i balanse for  2015.

i  4



Økonomirapport, sammendrag for

Gruppert etter art:
Tekst

(1000  kr)

Brutto lønn

Sosiale utgifter

Refusjoner fra trygdeetaten

Netto lønn

Div. driftskostnader

Overføringer

Salgs- og leieinntekt

Internt salg

Refusjoner og andre overføringer/tilskudd

Netto finanskostnad

Årsoppgjørsdisposisjoner

Sum

Gruppert etter ansvar:
Tekst

Sum ansvar: 2500 Kultur felles

Sum ansvar: 2510 Folkebibliotek

Sum ansvar: 2520 Kulturskole

Sum ansvar:  2521  Eidsvåg gamle skole

Sum ansvar:  2530  Ungdomstiltak

Sum ansvar:  2531  Ungdommens kommunestyre

Sum ansvar:  2533  Frivilligsentral

Sum ansvar:  2540  Tilskudd drift

Sum ansvar:  2541  Tilskudd hus og anlegg

Sum ansvar:  2546  Flerbrukshall

Sum ansvar:  2550  Museum

Sum ansvar:  2551  Kulturminner

Sum ansvar:  2560  Bokprosjekt

Sum ansvar:  2570  Bjørnsonsfestival

Sum ansvar:  2580  Folkebadet

Sum

(1000  kr)

Lederens kommentarer:

Beskrivelse av årsaken til àrs- eller periodeavvik, prognosen for áret, eller av planlagte tiltak for à holde budsjettrammen.

Verbal kommentar

Kultur
Periode: Januar - august

Tiifför
Regnsk. Korr.bud. Awlk

940 943 3

254 247 -7

-11 0 11

1  183 1 190 7

399 361 -38

890 877 -13

-131 -123 B

0 0 0

-167 -165 2

0 0 0

0 0 0

2  114  2 140 -34

3. __ _ :__ _T:all-,for.p_lrIod'eI_'I'-._. _
Regnsk. Korr.bud. Awlk

456 434 -22

719 713 -6

157 140 -17

24 21 -3

14 57 43

73 50 -23

5 0 -5

29 30 1

14 15 1

0 0 0

565 568 3

21 22 1

-5 -5 0

4 0 -4

98 95 -3

2  174 2 140 -34

‘lo awik

0,3  %

-2,8  %

0,6  %
-10,5  %

-1,5  %
6,5  %

1,2  %

-1,G  %

°/n awik

-5,1  %

-0,8  %

-12,1  %

-14,3  %

75,4 "/0

-46,0  %

3,3  %

5,7 "/2

0,5 °/o

4,5  %

0,0  %

-3,2  %
-1,6  %

Ars-
budsjett

1 616
426

0
2 042

585
2 264
-141

O
-230

O
5

4  525

Buds].

729
1 141

930
18

118
96

135
58
45

200
773

57
-8

111
122

4 525

Tall for året
Ant. awik

200

200

År  2015

%  awik
0,0  %

0,0 °/c

0,0 %

0,0  %

0,0 °/o

0,0  %

0,0  %

0,0 °/o

0,0 °/o

100,0  %

0,0 "/0

0,0  %

0,0 °/o

0,0  %

0,0 "fo

4,4  %

Rapporten er gjennomgått. Det ser ut til at árets ramme skal halde, med unntak av bevilgning til feilrbrukshall som truleg ikkje blir brukt i

2015.

14.09.2015  Turid Leirvoll Øveràs, kulturleiar
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Økonomirapport, sammendrag for

Gruppert etter art:
Tekst

(1ooo  kr)

Brutto lønn

Sosiale utgifter

Refusjoner fra trygdeetaten

Netto lønn

Div. driftskostnader

Overføringer

Salgs- og leieinntekt

Internt salg

Refusjoner og andre overføringer/tilskudd

Netto finanskostnad

Arsoppgjgrsdisposisjoner

Sum

Gruppert etter ansvar:
Tekst

Sum ansvar: 3200 Administrasjon sosialtjeneste

Sum ansvar: 3203 Bolig til vanskeligstilte

Sum ansvar: 3211 Økonomisk sosialhjelp

Sum ansvar: 3212 Kvalifiseringsprogram

Sum ansvar: 3215 Flyktningtjeneste

Sum ansvar: 3250 Boligtiltak

Sum

(1000  kr)

Lederens kommentarer:

  
Regnsk.

2 315
272

Regnsk.
930

-7
767

0
-743

35
982

 

NAV
Periode:  Januar  -  august

'fiii}[I[f'_3F‘ "iE'f¢':Ii’r'n' ' '
Korr.bud. Awlk  %  awlk

2 904 589 20,3 %

369 97 26,3  %
0 4

3  273 690 21.1  %
1 736 525 30,2 %

913 -533 -58,4  %
-452 214 47,3 %

0 0
-4 004 -371 -9,3  %

36 -5 -13,9 %
0 0

1 502 520 34,6  %

_ T'=_'Ill-._f°f£§rl9=_l¢n=, i. ._ , .
Korr.bud. Awlk % awlk

1 223 293 24.0  %
0 7

492 -275 -55,9  %
78 78 100,0  %

-291 452 155,3 %

0 -35
1 502 520 34,6  %

Ars-
budsjett

4 484
582

0
5 066
2 655
1 390
-680

0
-6 008

60
0

2 483

Tall for året

Budsj. Ant. awlk

1 954
0

740
118

-329
0

2 483

Beskrivelse av årsaken til ärs- eller periodeavvik, prognosen for áret, eller av planlagte tiltak for à holde budsjettrammen.

Verbal kommentar

Tallene for januar til august viser et merforbruk pá ansvar 3211 på kr 275.000,- Merforbruket skyldes i  høy grad økt tilflytting av

hjelpetrengende brukere, samt økonomisk stønad til brukere som har falt ut av statlige tiltak. Gjennom bruk av tiltak og formidling til arbeid

ser vi for august en markant reduksjon i bruk av økonomisk stønad. Likevel vil det i budsjettarbeidet for 2016 måtte legges inn et høyere

beløp pà neste årsbudsjett. Man ser en tilsvarende utviklingstrend i kommuner vi kan sammenligne oss med.

16
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År 2015

% awlk

0,0 %

0,0 %
0,0  %
0,0 %

0,0 "lo



Økonomirapport, sammendrag for I-:rie inntekter og finans, mv.
Periode: Januar  -  augut År 2015

Gruppert etter art: (1000 kr) t ggçæjgjggiíillflfèärljpåiööghlfj , I‘-1".='fi 'g Ars-
Tekst Regnsk. Korr.bud. Awik  %  awik budsjett

Brutto lønn 0 0 0 0

Sosiale utgifter 0 0 0 0

Refusjoner fra trygdeetaten 0 0 0 0

Netto lønn 0 0 0 0

Div. driftskostnader 0 0 0 0

Overføringer -3  514  -3  500 14  0,4  %  -4 718

Salgs- og leieinntekt -2 511  -3  413 -902 -26,4  %  -6 500

Internt salg 0 0 0 0

Refusjoner og andre overføringer/tilskudd -122 962 -120  910  2  052 1,7  %  -195 809

Netto finanskostnad 7  227 7  170 -57 -0,8  % 11  351

Arsoppgjørsdisposisjoner 0 0 0 381

Sum -121 760 -120 653 1 107 0,9  %  -195 295

Gruppert etter ansvar: (1000 kr) _ Tallfor perioden. Tall for áret
Tekst Regnsk. Korr.bud. Awik  %  awik Budsj. Ant. awik  %  awik

Sum ansvar: 8000 Rammetilskudd -59 917 -58  438  1 479 2,5  %  -90 842 1  558 1,7  %

Sum ansvar: 8001 Skatt pá inntekt og formue -51 931 -51 085 846 1,7 ‘Va -74 000 -1 921 -2,6  %

Sum ansvar: 8100 Eiendomsskatt -10 977 -11 250 -273 -2,4  %  -22 500 -530 -2,4  %

Sum ansvar: 8200 Konsesjonsavgifter 0 0 0 0

Sum ansvar: 8210 Kjøp/salg av konsesjonskraft -2 511 -3  413 -902 -26,4  %  -6 500 -2 500 -38,5  %

Sum ansvar: 8410 Momskompensasjon -3 514  -3  500 14  0,4  %  -4 718 0,0  %

Sum ansvar: 8411 Andre kompensasjonstilskudd -137 -137 0 0,0  % -787 0,0  %

Sum ansvar: 8700 Renter 3  513 3  521 8  0,2 % 7 214 1  000  13,9 %

Sum ansvar: 8701 Formidlingslàn 11 16 5  31,3 % 74 0,0  %

Sum ansvar: 8702 Nesset kraft as -528 -600 -72 -12,0  %  -5 100 -2 052 -40,2  %

Sum ansvar: 8710  Avdrag 4  231 4  233 2  0,0  % 9  163 0,0  %

Sum ansvar: 8750 Kalkulatoriske inntekter (VA) 0 0 0 -1 968 -220 -11,2  %

Sum ansvar: 8900 Arsoppgjørsdisposisjoner 0 0 0 -5 331 0,0  %

Sum -121 760 -120 653 1 107 0,9  %  -195 295 -4 665 -2.4  %

Lederens kommentarer:

Beskrivelse av årsaken til árs- eller periodeavvik, prognosen for áret, eller av planlagte tiltak for á holde budsjettrammen.

Verbal kommentar

8000/8001 Skatt og rammetilskudd

Etter framlegging av revidert nasjonalbudsjett er anslag pá skatt og rammeoverføringer pà kr 163.173 mill, dvs en reduksjon på totalt kr 1,669

mill. Der er skatteanslagel redusert med kr 1,921 mill i forhold til kommunens budsjett. Rammeoverføringene er økt med kr 0,252 mill. Endelig

skatteutjevning er ikke klar før månedsskiftet januar/februar 2015.

Nesset kommune har fått ekstra skjønnsmidler med kr 1,306 mill som korrigert kompensasjon vedr. differensiert arbeidsgiveravgift.

Kommunen har også fátt tildelt kr 0,2 mill vedr. kommunereform og kr 0,3 mill i prosjektskjønn for beredskapsteam mot mobbing (et prosjekt

sammen med flere andre kommuner). Inntektene er ikke tatt med da det forventes tilsvarende utgifter pá enhetene, som heller ikke er tatt

med.

8100 Eiendomsskatt

Eiendomsskatt er utskrevet med kr 0,53 mill mindre enn budsjettert. Klagebehandlingen er ikke ferdig.

8210 Kjøp/salg av konsesjonskraft

Nesset kraft as angir en prognose pá totale inntekter for 2015 pá i underkant av kr 4 mill, per 31 .8.2015. Forutsetninger som er lagt til grunn

er gjennomsnittlig avregnet salg for perioden januar-august, samt markedsmessige betraktninger for resterende del av áret (ifølge Nesset

kraft as).

8410 Momskompensasjon

Momskompensasjonen pá drift er en fri inntekt og er samla under dette ansvaret. Enhetene har tilsvarende utgift. Det forventes ingen

vesentlig avvik ved årets slutt.

8700 Renter

Kommunen har mye på flytende renter, som ble budsjettert med 2,2 pst. Làneopptak i 2015 ble til 1,65 pst. Det meste av Iànegjelda har en

flytende rente pà 1,75 pst. Forutsatt at det holder seg slik ut áret vil kommunen spare netto rentekostnad med ca. kr  1  mill.

8702 Nesset kraft as
Renter av ansvarlig lán fár en rente pà 2,83 pst for 2. halvâr (notering 6 md Nibor 1 .7.15:  1,33 +  pàslag 1,5). Dette vil gi en rentesvikt pà

kr 152 000 for 2015.

Det er budsjettert med kr 3,9 mill i utbytte. Generalforsamlinga har gjort vedtak i sak 6/15 i møte den 18.6.15 om utbetaling pà kr 2 mill i

utbytte.  I  tillegg ble det foreslått et tilleggsutbytte pá kr  1  mill. Ifølge daglig leder ved Nesset kraft as vedtok styret at ekstra utbytte på kr 1 mill

ikke er forsvarlig i dagens situasjon. Det betyr en inntektssvikt pá kr 1,9 mill.

8750 Kalkulatoriske inntekter (VA)

Gjennomsnittlig kalkylerenta er redusert med ca. 0,85%-poeng ifht. budsjett. Hvis dette blir endelig resultat kan det gi en inntektssvikt pà

kr 219 000, men fra januar og fram til 23.9 har renta økt. Det forventes ingen økning i rentene; anslag pà mindre inntekt kr 220 000. Rentene

er beregnet ut fra budsjetterte investeringer. Hvis disse ikke blir benyttet kan det bli ytterligere svikt i renteinntektene.

8900 Arsoppgjørsdisposisjoner

Disposisjonsfondet (ekskl. utviklingsfond) antas á bli pá kr 4,4 mill ved árets slutt etter kommunestyrets vedtak ijuni. Det er budsjettert netto

avsetninger med kr 2,1 mill. Hvis kommunen går med underskudd skal budsjetterte avsetninger strykes inntil resultatet blir 0.

l7
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Investeringer -

prosjektregnskap

pros] nr Navn på prosjekt

600158 Flerbrukshall

Relokalisering barnehage, barne-

600169 /kulturskole

600217 Utbedring ledningsnett - vann

600218 Utbedring ledningsnett - avløp

Skansen - digitalisering

600228 eiendomsarkiv

600234 IKT -investeringer

600240 Overføringsledning til Raudsand

600244 Adressering i Nesset/ skilting

VA - renseanlegg Eidsvåg
600248

vannverk, forprosjekt

VA  - avtale med grunneiere
600249

Møtkvatnet

Strandpromenade Eidsvåg

sentrum
600257

Ånsrs suosisiT  /  REGNSKAP
Budsjett Brukt pr Rest + /

2015 31.08.15 overskrid  -

5  000 000 26 070 4 973 930

2  700 000 2 593 309 106 191

300 000 46 149 253 351

150 000 4 096 145 904

97 000 43 413 53 587

1200 000 470 210 729 790

1 400 000 742 377 657 123

500 000 103 290 391 710

267 000 61 234 205 716

179 000 0 179 000

525 000 o  525 000

TOTAL

TOTALT PROSJEKT RAMME
Brukt tldl Brukt pr

år 31.03.15 Vedtatt 'j

2 532 329 2 553 900 45 325 000

19 106 189 21 699 998 21 800 000

211 339 257 987 300 000

213 548 217 644 150 000

1 653 359 1 696 772 1 750 000

0 470 210 1 200 000

7 132 539 7 375 416 3 540 000

34 050 142 340 1 000 000

204 389 265 673 467 000

21 491 21 491 200 000

775 159 775 159 1 300 000

FERDIG

Forventa

slutt år

2016?

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2017

2015

2015

ANSVARUGE PROGNOSE PROGNOSE

AWlK AVVIK

= A vPrmlekfleder Anvlsende rets edtatt

Egg bevllgn totalmmme

M  Bruseth LF Husby  4  950 000 O

M  Bruseth LF Husbv -100 000 -100 000

VØ Lied LF Husby 0 0

VØ Lied LF Husby 0 0

HK Blø LF Husby

JH Lie LF Husby

VØ Lied LF Husby 0 0

H Tj-Sørvik LF Husby 200 000

VØ Lied LF Husby 150 000 150 000

AG Klokset LF Husby 179 000 179 000

VØ Lied LF Husby 0 0

PROSJEKTLEDERS KOMMENTAR TIL

A  STATUS, FRAMDRII-T OG ØKONOMI,

va

VB

va

VB

SAMT AWIK

Prosjektet har ikke kommet i gang da det awentes avklaring vedrørende

oppstartstidspunkt av sikringstiltak.

Bygningsmessige arbeider er ferdigstilt for begge byggetrinn. Gjennstår

asfaltering ved Barnetrinnet, EIBUS noe som gir prosjektet noe økte

kostnader enn angitt ramme. Ferdigstilles 31.12.2015.

Prosjektet omfatter utbedring av gammelt og utdatert rørledning for

drikkevann. Deler og material er innkjøpt og arbeid vil skje august-

oktober 2015. Avsluttes i 2015.

Prosjektet omfatter utbedring av gammelt og utdatert rørledning for

avløp.Prosjektet er planlagt, pris på utbedring er hentet inn og vi venter

fremdeles tilbakemelding fra entrepenør (Olimb AS) når prosjektet kan

startes: kloakkledning på Hargaut. Prosjektet vil gjennomføres i 2015.

Prosjektet omfatter digitalisering av arkiv for byggesak, deling, landbruk

og reguleringsplan for perioden 1965-2007. Papirarkivet oppbevaresi

depot hos Interkommunalt arkiv M&R i Ålesund. Prosjektet avsluttes som

planlagt for Nesset sin del  i  2015, mens IKT Orkide fortsetter arbeidet for

å gjøre de digitaliserte dokumentene tilgjengelige også for innbyggerne,

ikke bare for kommunen.

Investeringer er utført i hht oppsatte planer

Prosjektet omfatter ny overføringsledning til Raudsand for å utfase

jernrenseanlegg ved Raudsand vannverk. Prosjektet er i avsluttende fase,

overføringsledning ble satt i drift 12. februar 2015. Ferdigbefaring ble

utført 9. mai med entrepenør og berørte grunneiere. Sluttregnskap og

overtakelse av anlegg er gjennomført august 2015. Venter faktura fra

riksantikvaren/ NTNU. Vil avsluttesi 2015.

Hovedinnkjøp av vegnavnskilt er gjennomført. Behov for supplering, men

dette vil ikke skje før i 2016. Oppsetting av skiltene er under arbeid, om

lag 40  %  de innkjøpte skiltene er satt opp. Arbeidet vil fortsette inn i

2016. Foreløpige anslag viser at vi kommer til å bruke om lag 300 000 av

årets beviligning. Resten overføres 2016.

Prosjektet omfatter nytt renseanlegg ved Eidsvåg vannverk.

Forprosjektet vil avsluttes med sak til politisk behandling i juni 2015.

Avsluttes i 2015.

Saken avsluttet uten ytterligere kostnader.

Romsdal Jordskifterett - sak 1500-2012-004 er rettskraftig

Prosjektet har vært under arbeid i 2014, men har vært forsinket på grunn

av kapasitetsproblem ved teknisk drift og uavklarte forhold ved

entreprenør. Det er etablert gangvei langs sjøkanten  i  Eidsvåg fra

kommunehuset til sjøgarden. Det er lagt ned strøm og satt ned

lyspunkter langs hele stranpromenaden. Plastringsarbeid av steinfylling

mot sjø, og nedkomst til sjø fra strandpromenade er utført. Mangler

lyspunkt ennå, og klager på utført arbeid. Gjennomgang av prosjekt med

Nordhaug utført i uke 38. Prosjektet vil ferdigstilles i 2015.
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2015

pros] nr

600262

600263

600264

600275

600277

600278

600280

600282

600284

600285

600286

Investeringer  -

prosjektregnskap

Navn på prosjekt

Behovsutredning pleie og omsorg

Utskifting asbestledninger

Raudsand

Utbedring lokaler til uteavdelinga

Vannskade gnr 26/2, O  Hole

Nødnetti Nesset, brann

Legesenteret  -  innvendig

rehabilitering

Nye EL-tavler

Legekontoret  -  fornying av

fastmontert utstyr

Sikring av kvikkleireområde i

Eidsvåg

Grøfting langs kommunale veger

Reasfaltering kommunale

veger/plasser

Akers BUDSJEIT / REGNSKAP
Budsjett Brukt pr Rest +/

2015 31.08.15 Overskrid  -

400 000 137 792 262 208

500 000 29 313 470 687

346 000 710 225 135 775

410 000 323 900 86 100

350 000 15 256 334 744

2 950 000 120 717 2 829 283

280 000 50 000 230 000

300 000 0 300 000

5 000 000 9 250 4 990 750

500 000 0 500 000

500 000 6 247 493 753

nous vednnl slutt år ""’*'“"°""

TOTALT PROSJEKT

Brukt tldl Brukt pr

år

513 754 651 546

81 189 110 502

1 149 732 1 859 957

650 000 973 900

0 15 256

15 433 136 150

21 625 71 625

0 0

251 385 260 635

0 0

0 6 247

TOTAL

RAMME

1000000

581 000

1900000

1060000

350 000

3000000

600000

300000

5B1000

500000

500000

FERDIG

Forventa

2016

2015

2015

2015

20 15

2016

2015

i'

2015

2015

ANSVARUGE

M  Bruseth

VØ Lied

VØ Lied

VØ Lied

VØ Lied

M  Bruseth

M  Bruseth

JK  Schjølberg

LF Husby

VØ Lied

VØ Lied

Anvlsende

LF Husby

LF Husby

LF Husby

LF Husby

LF Husby

LF Husby

LF Husby

LF Husby

AG Klokset

LF Husby

LF Husby

PROGNOSE PROGNOSE

AVVlK

Årets

AWIK

Vedtatt

bevllgn totalramme

0

0

0

0

0

2700000

0

300000

0

0

0

Ova

0v

Ova

0

0

0

0

0

PROSJEKTLEDERS KOMMENTAR TIL

STATUS, FRAMDRIFT OG ØKONOMI,

SAMT AWIK

Demensavdeling: Arbeid med tegninger til demensavdeling ved NOS

pågår med egne ressurser i samarbeid med fagruppen innenfor helse.

Tegninger/skisser skal fortrinnsvis være klare iløpet av 2015. Deretter vil

konsulentbistand for utforming av tilbudskonkurranse renovering NOS,

innhentes. Omsorgsboliger: Det skal forespørres om tilbud til

konsulentbistand for utarbeidelse av kravspesifikasjon omsorgsboliger.

Kravspesifikasjonen skal lyses ut som tilbudskonkurranse om bygging av

omsorgsboliger. Dette er så langt arbeidet har kommet. Bevilgning 2015

vil medgå til oppstart konsulentarbeid og prosjektadministrasjon.

Realistisk fremdriftsplan for utlysning av begge tilbudskonkurransene er

tidligst juni 2016.

Klart til oppstart i september 2015. Underskrevne arbeidsavtaler med

grunneiere, og alle deler er innkjøpt. Prosjektet er planlagt utførti 2015,

men kan gå over til 2016 grunnet opprydding av private eiendommer

som blir berørt. Oppstart og utførelse av prosjekt startet 14.09.15

Prosjektet ble startet høsten 2014. Utbedring av uteavdeling er resultat

av pålegg fra arbeidstilsynet, hvor det måtte etableres et skille mellom

arbeid med vann og kloakk. I tillegg måtte det legges nytt tak pga av

lekkasjer, utbedres gulv i garasje, etableres vaskeplass til utstyr og

kjøretøy. Gjenstår utbedring på bakrom/ vaskerom, vil utføres i perioden

september  -  desember. Prosjektet er  i  avsluttende fase og vil avsluttes i

2015.
Bakgrunnen for prosjektet var at drening Fa kommunal vannledning til

Rød (utført i 2010) førte til økt overvann på GID 26/2. Prosjektet ble

startet i juli 2014 og har pågått høsten 2014. Det har blitt etablert 300

meter med skålgrøft øverst på GID 26/2, og det er lagt ned 2 bekkeinntak

og 300 meter med større overvannsrør (500 mm). Prosjektet er utført,

men det gjenstår ferdigbefaring med entrepenør og grunneier. Avsluttesi

2015

Nødnett ble innført våren 2015 med kurs og utlevering av tetraradio til

mannskapet. Kostnader er feilpostert, og det må omposteres til

prosjektet.

Prosjektet har ikke kommet i gang i påvente av helhetlig og

fremtidsrettet vurdering av tilstand og bruksformål. Gjennopptasi

økonomiplan 2016-2019.

Prosjektet er igangsatt og kartlegging gjennomført. Awenter klarering av

totalkostnader pr objekt og vurdering av mest kritisk tilstand.

Gjennomføres høst 2015. Prosjektet holder frem med bevilgning også  i

2016.

Awentes må sees i sammenheng med Ombyggingen av legekontoret

Avtale med grunneier ihh til transport inn og ut av det største området er

inngått. Forespørsel etter anleggsleder er utsendt og anbudsdokumenet

er ferdigstilt.

Gjelder grøfting og kanskjæring av kommunale veger. Prosjektet pågår og

vil gjennomføres sommer og høst 2015.

Prosjektet gjelder asfaltering av kommunale veger. `Flbud på asfaltering

er sendt ut 25. august. NNC har fått tildelt jobben og vil starte arbeidet i

uke 39. Prosjektet vil utføres høsten 2015.



OZ

prosj nr

600288

600290

600291

600292

600293

600296

600297

600298

6002 99

600300

600301

Investeringer  -

prosjektregnskap

Navn på prosjekt

Eidsvåg sentrum

Overføringsledning Meisal

vannverk

Forlengelse av avløpsrør

Rehabilitering av vannkummer

Helseløype

Renseanlegg Eidsvåg vannverk

Kommunehus, rehab

gesims/yttervegger

Eidsvåg barneskole, uteområde

Kunstgrasbanen, nytt dekke

Eresfiord barnehage, nytt gjerde

EIBUS ungdomstrinn, rehab.

Sørvegg

Aners BUDSJEIT / REGNSKAP
Budsjett Brukt pr RES! +/

2015 31.08.15 overskrld  -

1500 000 o  1 500 000

4000000  368900 3631100

600 000 zs 593 571 407

300 000  29  906 270 094

0 323 140 -323 140

6 000 000 200 167  5  799 833

3000000 30196 2919904

600 000 760 049 -160 049

3 500  000 0 3 500 000

300 ooo 0 300 000

300 000  13 299 286 701

TOTAL
TOTALT mosmcr nmwvie

Brukt tldl Brukt pr

ar 31.05.15 Vedtatt “j

153 524 155 524 3 000 000

a1 1a9 450 oss s soo ooo

40 594  as  197 540 ooo

0  29 905 soo ooo

19 742 342 331 393 ooo

200 157  22  350 ooo

so 196 s ooo 000

760 049 600 ooo

0  2 soo ooo

o  soo ooo

13 299 300 ooo

FERDIG

Forventa

slutt àr

?

2016

2016

2015

2015

2016

2016

2015

2015

2015

2016

ANSVARIJGE

Prosjekt-leder A
myndighet

AG  Klokset LF Husby

Va Lied LF Husby

VØ Lied LF Husby

VØ Lied LF Husby

VØ Lied LF Husby

VØ Lied LF Husby

M  Bruseth LF Husby

M  Bruseth LF Husby

TL  Øverås AG Klokset

M  Bruseth IJ’ Husby

M  Bruseth LF Husby

PROGNOSE

AWIK

Årets
bevll_g_n

3500000

550 000

0

0

5000000

2870000

-170 000

-50  000

0

PROGNOSE

AWIK

Vedtatt

totalramme

0

0

0

0

0

0

-170 000

-50000

0

V3

Vi

V

V3

PROSIEKTLEDERS KOMMENTAR TIL

STATUS, FRAMDRIFT OG ØKONOMI,

SAMT AWIK

Gjennomføring av tiltak Alstadplassen høsten 2015. Det er utarbeidet

kostnadsoverslag -  parkering, adkomst, gangveg, beplantning, lys mm.

Innenfor budsjett -ingen awik. Nytt møte i sentrumsguppa uke 38.

Prosjektet gjelder overføringsledning til Meisal. Prosjektet ble startet  i

2014 ved etablering av pumpestasjon på Toven (som også forsyner

Raudsand). Trasse er under planlegging, og prosjektet vil fortsette i 2015.

Prosjektet vil ikke sluttføres i 2015.

Prosjektet gjelder forlengelse av hovedkloakk sjøledning i Eidsvåg. Priser

er hentet inn og planlagt. Det har fremkommet ekstra utbedringer som

må gjøres samtidig, og det må søkes om ekstra midler. Prosjektet vil gå

over i 2016.

Prosjektet gjelder utskifting av gamle vannkummer. Utstyr og material er

kjøpt inn i 2014 og arbeid vil utføres sommer/ høst 2015. Prosjektet

avsluttes i 2015.

Helseløvpen skal bruke allerede etablert vei rundt Eidsvåg kirke hvor det

skal tilrettelegges turgåing. Det er tilordnet 10 plasser med benker hvor

man kan hvile underveis. Det er laget en brygge/ fiskeplass ved elven,

samt en petankbane (kulespill) oppe ved gressplen ved Holtan. Prosjektet

er pr 25.8.15 ferdig utført, men noe utgifter kan påløpe. Prosjektet er

finansiert fra tippemidler og vil sluttføres i 2015.

Prosjektet omfatter nytt renseanlegg ved Eidsvåg vannverk. Prosjektet

starter opp høsten 2015: TNM opprettet byggekomite 6 september,

første møte i byggekomite 11.9.2015. Prosjektet vil fortsette og sluttføres

i 2016.

Prosjektet har ikke kommet i gang i påvente av helhetlig og

fremtidsrettet vurdering av tilstand og bruksformål. Gjennopptas i

økonomiplan 2016-2019.

Større ballbane er opparbeidet og kunstgress er lagt. Nytt Iysanlegg er

montert og idriftsatt. Prosjektet sto ferdig sensommer 2015. Mer

omfattende grunnarbeid med den nye delen av banen enn man antok,

og også høyere kostnader. Prosjektet oversteg budsjettet med 162.431,-.

Prosjektet er avsluttet og prosjektregnskap påbegynt.

Lagt ut på Doffin med andbudsfrist 10.08.15. Har fått inn tre tilbud fra

1.942.000 og til 2.2Z3.55,-. Alle tilbydere hadde levert i henhold til

beskrivelse og tilbudsskjema. Firamet Polytan med lavest tilbud vant.

Kvaliteten er sjekka ut mot NFF som går god for den. Oppstart og

framdrift blir avklart i uke 38. Prosjektet har fått godkjent søknad om

spelemidlar kr 1.000.000, men ikkje innvilga midlar i 2015. Søknaden blir

fornya i 2016. Utbetring av setningsskader i banen kan ut frå dette gå inn

i prosjektet. Ut frå dette ser det ut til at ramma skulle halde.

Prosjektetoppstart i september med tilbudsinnhenting. Tilbudsfrist for

materialer og utførelse 18.09.15. Utførelse i september/oktober med

ferdigstillelse innen 31.12.2015. Økte kostnader skyldes behov for

nedstøping av pilarer.

Prosjektet utsettes. Gymfløyen ved EIBUS ungdomstrinnet har

omfattende rehabiliteringsbehov. Rehabilitering av gymfløyen tas inn i

økonomiplanen 2016-2019. Det er hensiktmessig å se disse to i

sammenheng, dette prosjektet tas derfor inn i nytt prosjekt.



lZ

2015

prosj nr

600302

600303

600304

600305

600306

600308

600309

600310

600311

600312

600313

600315

Investeringer  -

prosjektregnskap

Navn på prosjekt

Gamle brannstasjon, renovering

porter, dører, vinduer

Eidsvåg barne-/u-skole, søPDelrom

Eresfjord barne- og ungdomsskule,

nytt ingangsparti

NOS, solavskjerming/snøfangere

på tak

NOS, sjukesenger og madrasser

Eidsvåg barnehage, uteområde

Kirkelig fellesråd,

branndør/nødutg. Nesset kirke

Brann- og redningstj. Vistdal og

Eikesdal (K 72/14)

Brannsikring Vistdal skole og

barnehage (K 73/14)

Brannsikring Vistdal bofellesskap

(K  73/14)

Avlastning barn Holtan, skjerming

gjerde

Botjenesten Holtan, rehabilitering

ÅRETS BUDSJÉIT/ REGNSKAP

Budsjett Brukt pr Rest +  I
2015 31.08.15  oVefikfld  '

150 000 23 325 121 675

500 000 20 674 479 326

800  000 42 529 757 471

300 000 222 468 77 532

150 000 0 150 000

300 000 41 519  258  481

200 000 200 000 0

700 000 33 324 666 676

300 000 294 123 5 877

870 000 0 870 000

150 000 0 150 000

1 500 000 61 696 1 438 304

TOTALT PROSJEKT
Brukt tldl Brukt pr

år

28  325

20 674

42 529

222 468

0

41519

200000

33 324

294 123

0

0

61 696

TOTAL

RAMME

31.03.15 vedtar: 'i

150000

500000

800000

300000

150 000

125000

200000

700000

300000

870 000

150000

1500000

FERDIG
Forventa

slutt år

2015

2015?

2015

2015

2015

2015

2015

201 5

2015

2015?

2015

2015?

ANSVARLIGE

Anvlsehde
Pro kt-leder

sh myndighet

M  Bruseth LF Husby

M  Bruseth LF Husby

M  Bruseth  LF  Husby

M  Bruseth LF Husby

JK Schølberg LF Husby

M Bruseth LF Husby

AG  Klokset LF Husby

VØ Lied LF Husby

M Bruseth LF Husby

M Bruseth LF Husby

M Bruseth LF Husby

M Bruseth LF Husby

PROGNOSE

AVVIK

Årets
Lu

u

0

-200 000

~50  000

0

0

0

-150 000

0

0

0

PROGNOSE

AVVIK

Vedtatt

totalramme

0

-200  000

-50  000

0

0

0

-150  000

0

0

0

PROSJEKTLEDERS KOMMENTAR TIL

STATUS, FRAMDRIFT OG ØKONOMI,

SAMT  AWlK

Påbegynt montering av porter og dører. Belysningutbedres. Ferdigstilles

innen  31.12.2015.

Prosjektering av avfallshus er påbegynt og tilbudsinnhenting har frist til

uke 42 i oktober. Det er stor usikkerhet vedrørende om budsjetterte

midler strekker til. Oppstart utførelse er planlagt ved utgangen av

oktober. Ønsket ferdigstilles er  31.12.2015, men kostnads- og

værforbehold. Anslår prognose awik. Stort behov for

avfallshånteringshus med lagerkapasitet for snøfres og annet driftsutstyr.

Prosjektering og innhenting av priser er ferdig. Byggemelding og

samtykke fra Arbeidstilsynet er godkjent. Oppstart uke 40 og ferdigstilles

innen  31.12. 2015.  Awik skyldes behov for noe mer fasaderehabilitering

enn først anslått.

Solavskjerming og snøfangere er ferdig utført. Vurdering om tiltakene i

tilstrekkelig grad tilfredstiller de behov de var tiltenkt er ikke gjort.

Ferdigstilles innen  31.12.2015.

Midlene vil komme til å gå med.

Utstyr fra gamle barnehagen er flyttet ned og montert på dugnad, noe

montering og reparasjon gjenstår. Apparater til ny hinderløype er bestilt

og ankommet leverandør. Montering blir utført av leverandør medio

september. Forventet ferdig høsten  2015,  innenfor budsjettrammen på

300.000,-.

Saken avsluttet.

Prosjektet gjelder opprettelse av hjelpemannskap, og utbedring av utstyr

for hjelpemannskap i Eikesdal og Vistdal. Det er ansatt hjelpemannskap,

deler av hjelpemannskap har deltat på kurs og øvelse. Det skal kjøpes inn
brannvogn i Eikesdal og kjøpes inn utstyr. Prosjektet er planlagt avsluttet

i  2015,  men er noe usikkert grunnet leveringstid på utstyr.

Prosjektet ferdigstilles iløpet av høsten.I samarbeid med skoledríften ble

det valgt å samle elevene i den nyeste dele av skolen og derfor

tilrettelegge sløydesalen til klasserom. Uforutsette kostnader i
forbindelse med lekkasje i tak og flytting av mer utsyr enn tiltenkt har

ført til økte kostnader. Prosjektet kalkuleres med 150 OOOkr i

overskridelser inntil brannsikringstiltakene er fullført. Resultatet for

skolen er bedre brannsikkerhet og oppgradert læringsmiljø.
Etter vedtak om videre drift må kommunen innhentet konsulentbistand

for utarbeidelse av ny brannprosjektering. Oppfølging av dette krever

ledige ressurser fra administasjoen. Oppstart prosjekti oktober.

Ferdigstillelse er trolig ikke mulig i  2015  og det vil bli bedt om bevilgning

qgs_ä i 2015.
lnformasjon er utsendt til brukerene. Møte med primærkontakter er

utført med tanke på behov og utførelse. Prosjektet er I startfasen, men

alternative produkter er kartlagt og utførelsen gjennomføres i

september/oktober. Ferdigstilles innen  31.12.2015.

Renovering av boligmasse til botjenesten og omsorgsboliger påbegynnes

i september. Utførelsen må gjøres steg for steg da virksomheten må ha

løpende drift gjennom hele renoveringsperioden. Derav uisikkerhet om

ferdigstillelsesdato og hvor langt man kommer l inneværende år.



ZZ

Investeringer  -

prosjektregnskap

pros] nr Navn pá prosjekt

Rehabilitering pumpestasjon på
6003  6

1  GID 27/9

600317 Trafikksikring kommunale veger

SUM

TOTAL

ÅRETS BUDSJETT / REGNSKAP TOTALT PROSJEKT RÅMME FERDIG

audsjett Brukt pr Rest +/ Brukt tldl Brukt pr Forventa
2015 31.03.15 overskrld -  år 31.08.15 Vedtatt ‘) slutt år

1 300 000 588 297 711 703 588 297 1300 000 2015

2  000 000 0  2  000 000 O Z 900 000 2016

53 674 000 B 836 104 44 837 896 34 863 558 43 699 662 149 902 000

ANSVARLIGE PROGNOSE
AWIK

Anvlsende Årets

Prosjektleder myndighet bevllgn

VØ Lied LF Husby 400 000

VØ Lied LF Husby 1 000 000

0 21 079 000

1) Denne kolonnen er oppdatert iht vedtatt budsjett 2015  og  regulert budsjett juni 2015 ,  samt  midler avsatt  i  økonomiplana (for 2015-2018)
Bevllga kr 2,5 mill tl kjøp av bolig, uten finansiering

PROGNOSE

AWIK

Vedtatt

totalramme

400000 va

O

9000

PROSJEKTLEDERS KOMMENTAR TIL

STATUS, FRAMDRIFT OG ØKONOMI,

SAMT AWIK

Prosjektet gjelder rehabilitering av kloakkpumpestasjon ved Sjøgarden.

Rehabilitering er resultat av rettsforlik med grunneier. Prosjektet er i

avsluttende fase og vil sluttføres innen juni 2015.

Prosjektet gjelder traflkksikring av kommunale veger og broer. Per

25.5.2015 har vi hatt møte med Safecontroll som vil utarbeide

spesifikasjonene på utbedring av bruer, samt at det er sendt ut

prisforespørsel på innkjøp av autovern. innkjøpet må ut på Doffin.

Gjennoføring i 2015 vil være vaaravhengig. Prosjektet vil sansynligvis gå

over i 2016



Kraftfond (bundet fond)

Til disposisjon pr. 1.1.2015 fra tidligere år 663 508

Fortsatt til disposisjon etter budsjettvedtaket for 2015 141 000

Regulering av konsesjonsavgift i 2014 for konsesjoner gitt etter 10.4.1959, økt inntekt 197 000

Brukt K 016/15 Friluftslivets år 2015 -25 000

Brukt K 061/15 Grunnundersøkelser gnr. 56 bnr 3,5 og 12, privat reguleringsplan (18.6.15) -300 000

Brukt K 062/15 Mardøla formidlingssenter, tilskudd forprosjekt (18.6.15) -200 000

Til disposisjon: 476 508

Pengene for konsesjonsavgifter blir betalt inn pâ kommunens konto 31.12.2015. Bruk av midlene fram til 31.12.2015

tærer på kommunens likviditet.

Disposisjonsfond (ubundet fond)
Saldo pr. 1.1.2015 2 291 572

K 047/15 årsregnskap 2014, mindreforbruk (21.5.15) 2 904 466

K 065/15 Budsjettkorringering juni 2015 -781 000

Antatt beholdning pr. 31.12.2015 4 415 038

I tillegg er det vedtatt netto avsetning til disposisjonsfond i perioden 2016-2018 med kr 1,901 mill, jf. Ksak 114/14,

behandling av økonomiplana for 2015-2018.

Utviklingsfond (ubundet fond/disposisjonsfond)

Saldo  pr. 1.1.2015 394 988

K 047/15 årsregnskap 2014, mindreforbruk (21.5.15) 42 545

Antatt beholdning pr.  31.12.2015 437  533

investeringsfond (ubundet fond)
Saldo pr. 1.1.2015 2 141 545

K 043/15 Godkjenning av selskapsavtale og eieravtale for Møre og Romsdal Revisjon IKS (21.5.15) -63 000

Antatt beholdning pr. 31.12.2015 2 078 545

Det er vedtatt netto bruk av investeringsfond i økonomiplanperioden 2015-2018, kr 0,716 mill.

Generelt for ubundne fond, jf. regnskupsforskrífens § 9:

Hvis regnskapet viser merforbruk skal budsjetterte avsetninger til ubundne fond strykes i den grad det er nødvendig for

at regnskapet ikke skal  komme ut med et  regnskapsmessig merforbruk (underskudd).

Hvis kommunens regnskap for 2015 kommer ut med et merforbruk vil dette si at budsjettert avsetning til

disposisjonsfond og utviklingsfond strykes inntil regnskapet går i 0.

Ubrukte lånemidler
Beholdning per 1.1.2015 15 051 035

Brukt  i  K-sak 111/14 den 11.12.14, økonomiplan 2015-2018 -5 700 000

Brukt i K-sak 029/15 den 26.3.15, regulering av investeringsbudsjettet for 2015 -1 465 000

Brukt i K-sak 055/15 den 18.6.15, trafikksikring kommunale veger -2 000 000

Brukt i K-sak 065/15 den 18.6.15, budsjettkorrigeringer -juni 2015 -2 500 000

Rest ubrukte lånemidler 3 386 035

28.8.2015 økonomisjefen
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Kommentarer  til økonomisk rapport 31.8.2015

DRIFT

Skatt  og rammeoverføringer:

Med oppdaterte folketall pr. l.l.20l5  og skatteinntekter for 2014, samt revidert
nasjonalbudsjett, viser ny prognose (KS-prognosemodell) sum for skatt og

rammeoverføringer på kr 163,173 mill, dvs en reduksjon på totalt kr 1,669 mill. Der er

skatteanslaget inkl. skatteutjevningen (som ligger i rammetilskuddet) redusert med kr 1,954

mill i forhold til kommunens budsjett. Rammeoverføringene ellers er økt med kr 0,219 mill.

Skatteinntektene totalt for kommunene er økt med 4,8 pst i forhold til samme periode i fjor.

Revidert nasjonalbudsjett (RNB) anslår veksten til 4,6 pst for kommunene. Nesset kommune

har hatt en økning på 5,6 pst. KS melder at det er betydelig usikkerhet knyttet til utviklingen

de fire siste månedene av året. Fortsatt gjenstår de viktige skattemånedene september og

november som har betydelig inngang av forskuddstrekk for personlig skattytere. I tillegg

påvirkes høstmånedene av ligningavregning for 2014 og av korrigert fordelingsoppgjør

mellom skattekreditorene.

Skatteutj evningen er basert på Skatteinngangen totalt for landet og fordeles til kommunene iht.

skatt per innbygger. Ved årets slutt forventes skatteinntekter på 93 pst per innbygger, 96 pst

inkl. skatteutjevning. Skatteutjevningen for 2015 blir kjent i januar/februar 2016.

Diflerensiert arbeidsgiveravgift (DAA)

Ved framlegging av kommuneproposisjonen for 2016 og revidert nasjonalbudsjettet for 2015

er det gjort endring i DAA. Av kommuneproposisjonen 2016 går det fram at trekket i

rammeoverføringene for arbeidsgiveravgift vil bli delvis redusert over 5 år fra 2016.

Kommunen fikk fullt trekk i 2015 på kr 5,4 mill. Fylkesmannen i Møre og Romsdal har i brev

av 9.7.2015 fordelt kr 7 mill hvor intensjonen er at de kommunene som ble berørt av DAA

skal få ytterligere kompensasjon. Nesset kommune får tildelt kr 1,306 mill i ekstra

skjønnsmidler fra disse midlene.

Eiendomsskatt 2015 (tilsvarende rapportering per 30. april)

Eiendomsskatt for 2015 er utskrevet med totalt kr 0,53 mill mindre enn budsjettert.

Eiendomsskatt (1000  kr) Utskriving Budsjett Differanse

Bolig- og fritidseiendom 6 944 8  000 -1 056

Annen eiendom (verk og bruk, næring) 15 026 14 500 +526

Totalt 21 970 22 500 -530

Sannsynligheten er stor for at inntektene vil reduseres etter at klagebehandlingen er ferdig.

Kommunen har mottatt ca. 200 klager så langt. Foreløpig har ikke alle mottatt skattesedlene

sine fordi vi først må finne riktige eiere på noen eiendommer. I tillegg viser det seg at

formuesgrunnlagene vi har mottatt fra skatteetaten på noen eiendommer er registrert på feil

gårds- og bruksnummer, f.eks. på et tilleggsareal hvor det er registrert en garasje. Det betyr at

noen eiendommer har fått sin eiendom taksert både med forinuesgrunnlag og kommunal takst.

Opprydding skjer ved å erstatte den kommunale taksten med fonnuesgrunnlag.
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Ved første gangs sak om utvidelse av eiendomsskatteområdet i Nesset, sak 103/13 i møte den

ble det estimert kostnader i forbindelse med taksering og utskriving av eiendomsskatt. Det ble

brukt erfaringstall fra andre kommuner og i 2013 var anslaget kr  2  300 000. Omregnet til

2015-kroner utgjør dette kr  2  454 000. Beløpet skal dekke innkjøp av programvare,

opplæring, oppdatering av matrikkelen/grunndata, besiktigelse, taksering, administrasjon,

informasjon/kundebehandling, klagebehandling. Per 3 1 .8.2015 har Nesset kommune brukt

totalt ca. kr 2 270 000 til arbeidet med eiendomsskatt. Ytterligere kostnader vil påløpe på

grunn av klagebehandling.

Saksmengden vedr. klager, samt korrigeringer i forhold til å  finne  riktige eiere, er stor. Derfor

er det usikkert når behandling for 2015 er ferdig og hvordan dette vil slå ut, både på inntekter

og evt. ekstra kostnader. Hvis vi skal gjøre dette arbeidet med de ressursene vi har til rådighet

må vi anslagsvis bruke resten av året på klagebehandlingen. Alternativt kan vi leie inn ekstra

ressurser, men vi antar det ikke blir enkelt å rekruttere personalet til dette arbeidet. Ved evt.

innleie av personalet vil det også påløpe ekstra kostnader.

I  2015 hadde kommunestyret bevilget kr 408 000 til arbeidet med eiendomsskatt. Så langt i år

er det medgått kr 1,177 mill mer enn budsjettert (på flere enheter):

0 Taksering nemnda, inkl. konsulentbistand, besiktigelse kr 842 000

0 Administrativt arbeid med tilrettelegging, utskriving, porto mv. kr 160 000

0 Ekstra arbeid med matrikkelføring, kart-/oppmåling kr 155 000

0 Portokostnader, konvolutter kr 20 000

En del av merkostnadene kan finansieres med økte gebyrinntekter, mer refusjon sjukelønn og

foreldrepenger, samt utsette kurs/skole ang. kommuneregnskap. Netto kostnader utover

budsjett så langt er på ca. kr 1 mill.

Andre frie inntekter og finans

0 Nesset krafl as har gitt en prognose på netto inntekt på av salg av konsesjonskraft på i

underkant av kr  4  mill for dette året. Prognosen er basert på avregnet salg for perioden

januar-august, samt markedsmessige betraktninger for resterende del av året. Det siste

er basert på spotpris rundt 20 øre /kWh, samt ingen vesentlige endringer i

fastprisoppslutningen. Antatt inntektssvikt kr 2,5 mill.

0 Kommunestyret har budsjettert med utbytte på kr 4 mill hvorav kr 100 000 er mottatt

fra investeringer i egenkapitalbevis. Generalforsamlinga i Nesset krafl as har hatt møte

l8.6.l5 for utdeling av utbytte i 2015. Resultatet ble kr 2 mill i utbytte og anmodning

til styret om å utbetale et tilleggsutbytte på kr 1 mill.

Ifølge daglig leder ved Nesset kraft as vedtok styret den 18. september at ekstra

utbytte på kr 1 mill ikke er forsvarlig i dagens situasjon.

I  tillegg er det en svikt på kr 0,152 mill på renter på ansvarlig lån.

Det betyr en inntektssvikt på totalt kr 2,052 mill.

0 Budsjettert flytende rente er på 2,2 pst for 2015. Rentene er betydelig redusert for siste

halvår. Låneopptaket for 2015 til 1,65 pst rente ble utsatt med 3 måneder. Det meste

av lånegjelda har en flytende rente på 1,75 pst. Forutsatt at det blir slik resten av året

vil kommunen spare netto rentekostnad med ca. kr 1 mill.
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Kalkylerenten på sjølkost er redusert fra budsjettert 2,86 (5-årig swap) til 2,01 per
23.9. Dette utgjør ca kr 220 000 i tapte inntekter hvis den gjennomsnittlige renten blir

slik ved årets slutt. På den andre siden er dette en gevinst for innbyggeme hvor denne
renta påvirker fastsetting av gebyrer for senere år. Rentene er beregnet ut fra

budsjetterte investeringer. Hvis disse ikke blir benyttet kan det bli ytterligere svikt i

renteinntektene.

Enhetene

Kommunestyret justerte budsjettet i sitt møte den 18.6.2015, sak 65f15 for

enhetene/ avdelingene; servicekontoret, helse og omsorg, og NAV. Ut over dette rapporteres

det om antatt avvik på følgende enheter per 31.8.2015:

Rådmannens fellesutgifter inkl. stab/støtte rapporterer om prognose på kr 2,1 mill mer

i utgifter enn budsjett. Dette skriver seg fra arbeidet med eiendomsskatt, forlik i

mobbesak, advokatbistand, avklaring av rettslige spørsmål og saker.

Skolefaglig rådgiver får økte kostnader ved at PPT utgiftene, hvor det har vært en
forskyvning i utgifler, rettes opp dette året. Dette gir en merutgift i 2015 på
kr 375 000.

Eidsvåg bame- og ungdomsskole rapporterer om antatt mindreutgift på kr 1 000 000
på grunn av lavere avlønning enn budsjettert.

Indre Nesset bame- og ungdomsskule rapporterer om antatt mindreutgift på kr 200 000
på grunn av merinntekt på sjukerefusjoner.

Bamehagene rapporterer om antatt netto mindreutgifl på kr 140 000på grunn av

mindre behov for tiltak til barn med spesielle behov, lavere lønnskostnad på vikarer og

ingen som har ønske om lærlingeplass.

Teknisk, samfunn og utvikling rapporterer om merforbruk på kr 1,59 mill. Dette
skriver seg fra vedlikehold av eiendommer, kommunale veger, samt arbeid med
eiendomsskatt (matrikkelføring).

Kultur vil få en innsparing på budsjetterte midler til flerbrukshall med kr 0,2 mill. Det

blir ingen drift av hallen i år.

Lønnsoppgjøret

Det er budsjettert med 3,5 pst lønnsøkning fra 2014 til 2015. 46 prosent av dette er allerede

fordelt til enhetenes budsjett ved tildeling av rarnrner for 2015. Resten, kr 3,137 mill, var

avsatt i påvente av endelig lønnsoppgjør for 2015. Rådmannen har gjort en fordeling av

lønnsøkning med 3,2 pst. Dvs. at det står igjen kr 541 000 på reserver.
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Pensjonskostnader

Det foreligger nye rapporter vedrørende pensj onskostnaden for 2015 fra Kommunal

landspensjonskasse (KLP) og Statens pensjonskasse (SPK) per september 2015. På grunn av

omlegging av pensjonsordningen for KLP-folkevalgte viser prognosen en innsparing på

kr 93 000i forhold til budsjett for 2015. Den vesentligste endringen rapporteres fra SPK som i

sin prognose har innarbeidet ny uføreordning i folketrygden og lavere forventet regulering av

pensjoner under utbetaling. Begge disse endringene medfører reduksjon i pensjonskostnaden

og i pensjonsforpliktelsen. Endringen utgjør en innsparing på pensjonskostnaden med

kr  1  217 000.Endelig pensjonskostnad er ikke klar før medio januar 2016.

Oppsummering drift pr. 31.8.2015

Rådmannen har sendt ut varsel om ansettelsesstopp og innkjøpsstopp. Det vil si at alt som

ikke går ut over daglig drift må det utsettes innkjøp av. Likedan må ledige stillinger holdes

vakant så lenge som mulig.

Kommunens driftsregnskap ser ut til å resultere i et merforbruk på i underkant av kr 1 mill for
2015. I denne prognosen ligger det strykning av budsjettert avsetning til disposisjonsfond,

samt ytterligere budsj ettkorrigering med mer bruk av disposisj onsfondet. Dette fører til at

disposisjonsfondet vil være tomt ved årets slutt.

Prognosen inneholder følgende vesentlige avvik (1000 kr):

363 skatt og rammeoverføringer

2 500 salg av konsesjonskraft

220 kalkulatoriske renter (sjølkostornrådet)

-  530 eiendomsskatt, inntekter

+ 1 000netto rentekostnad

-  2 052 Nesset kraft as, utbytte og renter ansvarlig lån

- 674 enhetenes netto innsparing, inkl. reserver og innsparing pensjon

+  4  415 kan dekkes inn ved bruk av disposisjonsfond

-  924 merforbruk  -  mangler fmansiering

Når det gjelder skatt og rammeoverføringer bruker ikke Nesset kommune å aWike vesentlig

fra prognosen som kommer fra sentralt hold. Endelig resultat er ikke klart før månedsskiftet
j anuarffebruar 2016.

I  prognosen ligger det en betydelig svikt i inntekter. I tillegg knytter det seg en del usikkerhet

til følgende:

0  Skatt og rammeoverføringer  -  det knytter seg usikkerhet omkring endelig resultat som

blir kjent januar/februar 2016.

0  Klagebehandlingen for eiendomsskatt er ikke ferdig. Det er stor sannsynlighet for at

dette vil medføre økte kostnader, samt reduserte inntekter.

0  Strømprisen er lav, noe som kan medføre enda større svikt i inntektene ved salg av

konsesjonskrafl.

0  Det er også usikkert hvor stor effekt rådmannens varsel om ansettelsesstopp og

innkjøpsstopp får.
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INVESTERINGER — UBRUKTE LÅNEMIDLER

Årets investeringsbudsjett er på kr 53,7 mill. Så langt i året er det brukt kr 8,8 mill, dvs. 16,5

pst av årets bevilga midler til investeringsprosjektene. Det rapporteres om at midler

tilsvarende ca. kr 20 mill ikke vil bli benyttet i inneværende års budsjett. Det er forskjellig

grunner til at bevilgningene ikke vil bli brukt opp, blant anna:

-  Prosjektet er avsluttet og midlene er ikke brukt opp.

-  Prosjektet er større enn først antatt. Totalramme er ikke stor nok og må derfor utredes

nærmere.

-  Prosjektet er forsinket.

Ubrukte lånemidler (ikke budsjetterte) er på ca. kr 3,4 mill per 31.8.15. Hvis bevilgningene

ikke blir brukt opp vil dette også gi seg utslag i mer ubrukte lånemidler ved årets slutt.

F OND

Kraftfondet: Til disposisjon: kr 476 508.

Disposisjonsfond: Antatt saldo 31.12.2015: kr  4  415 038.

Utviklingsfondet: Antatt saldo 31.12.2015: kr 437 533.

Investeringsfondet: Antatt saldo 31.12.2015: kr  2  078 545.
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FINANSFORVALTNING PR. 31.08.2015

Forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål

31.08.14 31.12.14

Beholdning bankinnskudd (MNOK) 62,8 54,8

Gjennomsnittlig avkastning tertialet over  3 mill kr  (%) 2,38 2,29

Gjennomsnittlig avkastning tertialet under  3  mill kr  (%) 0,75 0, 75

Avkastning benchmark, prosent (ST1X) * 1,29 1,21

Bindinger av totalt bankinnskudd, kr  10  mill i 3md 2,85 2  76

Bindinger av totalt bankinnskudd, kr  10  mill i  6  md 2,75 '

Uten binding, plassert kr 5 mill

30.04.15 31.08.15

50,4 38,4

2,10 1,99

0,75 0, 75

0,94 0,89

2,31 2,15**

2,40 2,40**

2,50

*) $T1X  en 3 mnd statsobligasjonsindeks, blir oftest brukt som referanseindeks (Benchmark) i  pengemarkedsplasseringer

**) Bindingen  på disse ble avsluttet  1.7.2015  pga. lav likviditet.

Kommunen har ingen plasseringer utenom bankinnskudd.

Gjeldsforvaltning

Lâneportefølje 31.08.14 31.12.14

Totalt MNOK 291 286

Herav rentebinding *) MNOK 104,9 103,1

Rentebínding Andel  % 36,0 36,1

Gjenværende rentebinding (durasjon) År 2,4 2,0

*) Rentebínding ett år fram  i  tid og over.

Lån med flytende rente:

31.08.2014 31.12.2014 30.04.2015

Saldo Gj.snitt Saldo Gj.snitt Saldo Gj.snitt

(MNOK) rente  %  (MNOK) rente  % (MNOK) rente  %

1,4 2,43 1,4 2,27  1,3 2,19

184,70 2,25 143,0 2,25 181,6 2,25

Lån med rentebinding, saldo pr.  31.08.2015:

Saldo Rentesats Bundet til

(MNOK) dato

32,0 2,00  27.06.2016*

22,8 3,83 07.09.2016

18,6 2,62 10.10.2016

10,5  3,55 02.12.2016

3,9 5,22 06.10.2018
13,3 3,85 12.12.2018

*) Under  ett  år fram  i  tid

30.04.15 31.08.15

284,2 281,7

101,9 69,1

35,8 24,5

1,7 1,6

31.08.2015

Saldo Gj.snitt

(MNOK) rente  %

1,3 2,04

212,6 1,88

Lånene er tatt opp i Kommunalbanken as og KLP  Kommunekreditt. Oversikten viser at fastrenteandelen er

på  24,5  prosent.

Kommunens gjennomsnittlig gjenværende rentebinding er på 1,6 år.
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Ifølge finansreglementet skal gjeldsporteføljen ha en fastrenteandel på minimum 35 prosent (lån med

rentebinding 1 år fram i tid og over). Gjennomsnittlig gjenværende rentebinding (durasjon - vektet

rentebindingstid) på samlet rentebærende gjeld skal til en hver tid være mellom 1 og 5 år.

Renterisikoen ved endring i renten på 1 prosentpoeng utgjør kr 1,7 mill per år.

Rådmannen vurderer refinansieringsrisikoen som lav da det ikke er tatt opp lån uten avdragsbetaling med

unntak av ett lån på kr 39,1 mill (forfall  i  2049).

Rådmannen anser finansforvaltningen å være i tråd med kommunens finansreglement med unntak av

rentebindingen som i dette tertialet er redusert til 24,5 prosent. Det betyr at rådmannen må binde opp mer

av låneporteføljen i faste renter for at finansforvaltningen skal være i tråd med kommunens

finansreglement.
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Kommentar til sykefravær i Nesset kommune etter 2. kvartal 2015
2015  2014  2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005

2.  kvartal 8,50  10,75 8,48 8,59  9,41  8,09  6,31 10,12  7,66  10,45  8,86
2.  kvartal 9,49 11,54 6,41 8,86 7,88 6,24 5,63 8,57 7,05 8,80 9,87

Cf. kvartal 7,27 7,57 5,97  6,28 5,32 5,75 6,07 7,91 7,39 9,39
Aret 9,41 8,17 7,96 7,97 6,79 6,11 7,65 7,70 8,46

Generelt:
Hittil i år har vi et fravær  på  8,98  %. Sammenligner med  2.  kvartal  2014  representerer dette en reduksjon i

fi-aværet på ca. 2 %-poeng. De 4 siste årene har fraværet i  2.  kvartal ligget på mellom 6  -  12  %  totalt for

kommunen.  2.  kvartal  2014  hadde vi en fraværsprosent  på 11,54.  Dette er det høyeste tallet vi har målt siden

2005.  Både 1. og 2. kvartal viser en nedgang i fraværet.

Pr. 2.kvarta1 hadde i totalt  2692  fraværsdager fordelt på 542 tilfeller gir dette en gjennomsnitt i antall

fraværsdager på 5 dager pr. tilfelle. Det er sagt at et normalt sykefravær i befolkningen ligger på ca  4-5  %.

Vi startet i  2014  et større prosjekt kalt:
.'}-l'e£9e i  ali? vi gjør -J-‘olfiefiefse og arüeiáñelie ñánofí ñánd; og håper at dette kan påvirke
sykefraværet i positiv retning. Dette er et stor arbeid som har en prosjektperiode på 3 år, der vi har fått støtte

både fra KLP og KS. For at kommunen skal lykkes med dette er vi helt avheng av at alle ledere og ansatte har

fokus på  dette hele tiden. Målet med arbeidet er å redusere sykefraværet med 10% hvert år de neste tre årene.

Service, kultur og rådmannskontoret  3,25%  pr. 2. kvartal
Stabilt lavt fravær. Men, det er få ansatte her, og ett eller to sykefravær vil gi store utslag på statistikken

prosentvis. Gjennomsnitt lengde på langtidsfravær er pà 4 dager.

Teknisk, samfunn og utvikling, 7,57  %  pr.  2.  kvartal
Teknisk, samfunn og utvikling ligger omtrent som tidligere. Med forholdsvis få ansatte vil det også her bli store
utslag når flere går ut i langtidssykefravær, og tilsvarende utslag når de er tilbake i jobb. Gjennomsnitt lengde på

langtidsfravær er  35,75  dager

Eidsvåg barne- og ungdomsskole, 3,94%  pr.  2.  kvartal
Fraværet ved Eidsvåg barne- og ungdomsskole har gått mye ned siden 2. kvartal  2014  da fraværet var  på  15,43

%. Gjennomsnitt lengde på langtidsfravær er  10,5  dager

Indre Nesset barne- og ungdomsskule  4,28  %  pr. 2. kvartal
Ved  INBUS  har det vært en halvering i fiaværet sett opp mot 2. kvartal  2014  Gjennomsnitt lengde på

langtidsfravær er  18,5  dager

Barnehagene  13,32%  pr. 2.  kvartal
Bamehagene  har ligget på en fraværsprosent på rundt 8 'Éfb de siste to årene gjennom året. Som vi ser har det vært
en økning i  2.  kvartal  2015.  Gjennomsnitt lengde på langtidsfravær er  15,5  dager

Helse og omsorg, l1,69%  pr.  2.  kvartal
Helse og omsorg har hatt en nedgang i fiaværsprosent sammenlignet med  2.  kvartal  2014.  Av totalt 859

fraværsdager er det 595 dager som er knyttet til langtidsfravær. Gjennomsnitt antall dager pr. tilfelle for fravær

over  16  dager er  på  15  dager. Gjennomsnitt lengde på langtidsfravær er  15,7  dager

Eidsvåg 09.07.15

Anne-Karin Sjøli
Personalsjef
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Sykefraværsstatistikk Nesset kommune 2015  -  samleskjiema

1.kv.

2.kv.

3.kv

4.kv.
H1tt1l

iår

Zí

Fravær 1-8 dager egenmel Fravær 0-16 dager Fravær over 16 dg Total

Mulige Antall Antall Prosent Antall Antall Prosent Antall Antall Prosent Antall

dagsv. tilfeller dagsv. tilfeller dagsv. tilfeller dagsv. dagsv.

15538 152 175 1,13 % 61  220 1,42 % 63  925  5,95  %  1320

14455  141 139  0,96 % 56 127  0,88  %  69  1106 7,65  %  1372

0

0

29993  293 314  1,05  % 117 347 1,16 % 132  2031 6,77 2692

Fravær Fravær

2015 2014

Prosent

8,50  10,75 v.

9,49 11,54 7:.

7,27 °«.

8,02 “/o

8,98 9,41 '4.

Fravær

2013

Prosent

8,48 v.

5,41 v.

7,57 v.

10,25  %

8,l7%

Fravær

2012

Prosent

8,59  %

8,86  %

5,97  %

8,47 %

7,96 v.

Fravær

201  I

Prosent

9,41  %

7,88  %

6,28 %

8,35 v.

7,97  %

Fravær Fravær Fravær

2009 20082010

Fravær Fravær Fravær

2007 2006 2005

Prosent Prosent Prosent Prosent Prosent Prosent

8,09  %

6,24  %

5,32  %

7.52  %

6,79 %

6,31  %

5,63  %

5,75  %

6,75 %

5,11%

10,12  %

8,57  %

6,07  %

5,32 v.

7,64  %

7,66  %

7,05  %

7,91  %

8,19%

7,70  %

10.45 %

s,so %

7,39 %

7,27 %

8,46 %

8,86 %

9,87 %

9,39  %

8,42  “/-

9,15%



SYKEFRAVÆR  -  OVERSIKT PR.  ENHET
l-Travær  1-8  dager Egem  Fravær 0-16  dagfer Eravær over 16  dg 'Total [ 2015 2014 2013 2012

Mulige Antall Antall Prosenf  E1511  Antall Prosent Anta Antall Prosent Antall
agsv. tulell uagsv. tmell  cfigsv. tulell dagsv. dagsv.

Barne' agene
LEV. 1407 14 12 0,85 °o 1 3  0,21 % jl 159 11:30  %  174 12,37  9,71  % 10,46 8,92 %

2.kV.  1371 7  11  0,80  °o 1 3  0,22  % 11 182 13,27  %  196 14,30 8,45 % 5,54 7,47 %

3.1(V 0 4,50  %  1,94 6,13  %

4.1(V. 0 6,32  %  11,50 12,60  %

Hittil 2778 21  23 0,83  % 2 6 0,22 % 22 341 12,28 % 370 13,32 7,28 %  9,45 8,87  %

7eRm' E samZun""n ofi u  Ælmg
1.15. 1152 8 15 1,30  % 1 7  0,61 % 1 64 5,56 "Æ 86 7,47  4,50  %  12,37 7,61 %
2.1(V. 1080 3  0,28  "fo 1 1 0,09 % 3 79 7,31 'Ås 83 7,69 5,06  %  6,69 5,29  %

3.1(V 0 5,09  %  3,88 7,02  %

.kv. O 7,81 v. 11,32 7,30 %
Hittil  2232 ll 18 0,81 °/o 2 8  0,36 % 4 143 6,41 % 169 7,57  5,55  %  8,68  6,82  %

Helse  og omsorg
1.kV.  7800 98 101 1,29 “u 48 163 2,09  %  40 595  7,63  % 859 11,01 13,16  %  9,33 11,02 %

2.1(V. 7425 108 105 1,41  % 46 89 1,20  % 44  727  9,79  %  921 12,40 13,69 % 7,97 11,90  %

3.1(V 0 9,27  % 9,40 7,70 %

‘}.kV. 0 10,44 'Vo 11,74  8,87 %

mitfil 15225 206 206 1,35 % 94 252 1,66 % 84 1322 8,68 % 1780 11,69 11,64 % 9,63 9,83  %

2011

8,51 %

11,66  %
7,78 %

8,32 %

9,01  %

12,53 v.
17,00 %

11,32 v.
10,70 v.

12,75 v.

11,88  %

9,00 °/o

6,52 °/o

9,99  %

9,35  %

2010

9,44 v.
6,60 v.
5,35 v.
3,62 v.

7,51%

3,66 v.
1,20 v.
2,19 v.
9,71 v.
4,25 %

10,90 v.
3,54 v.
3,12 v.

10,02 v.
9,40 %

2009

6,24 v.
6,75 v.
3,72 v.
3,12 v.

5.08  %

5,38 %

8,53 %

12,01 %

7,46 %

8,25 %

9,16 v.
7,64 v.
7,20 v.
7,90 v.

7,97 %

2008

6,66 ‘Va

7,22  %

5,46 ‘Yo

3,41 %

6,14v.

13,33 v.
3,65 v.
5,91 v.
7,14 v.
8,78 %

10,02 v.
3,40 v.
6,26 v.
6,31 v.

7,86  %

2007

12,05v.
11.10v.
11,21 v.
3,31 v.

10,69 ‘Ye

9,79 %

7,76 %

14,56  %
15,59  %

12,13 v.

10,27 v.
3,57 v.

11,20 v.
10,04 v.

10,01 %

2006

17,73 v.
15,36 v.
5,74 v.

12,75 v.

13,12 %

3,50 v.
0,94 v.
6,04 v..

11,53 v..

7,08 %

13,50 v.
13,61 v.
12,05 v.
9,15 v.

12,01 %



SYKEFRAVÆR  -  OVERSIKT PR.  ENHET
Eravær 1-8 dager Egefl Fravær 0-16 dager Eravær over 16 dg Total ] 2014] 2013] 2012] 2011] 2010] 2009] 2008 ] 2007 ] 2006

Mulig Antall Antall Prosent Antall Antall Prosent Antal] Antall Prosent Antall Fravær 1 prosent
dagsv. [tilfelle dagsv. tilfeller dagsv. tilfeller dagsv. dagsv. l L  ] ] l ]

Servi "e, kultur og rå dmannskontoret Tallene rm før 2013 gjelder bare iådmannskontoret.
.  . 1438 11 15 1,04  % 2 10 0,70  % 4  28 1,95  %  53 3,69 4,18  %  2,18  %  3,90  %  5,25  %  5,52 ‘Va 0,96 V» 2,07  %  4,00  %  10,93  %

2.kv. 1177 6 2 0,17  % 2 2 0,17  % 5  28 238% 32 2,72 2,14  %  0,96  %  4,05 "x.  2,33  v. 3,51 v. 0,42 v. 2,10  vi.  2,13  v. 8,17  %
3.1(V 1,45  %  3,33  %  8,43 ‘.'/o  3,61 %  2,25  %  6,59 % 1,13  %  3,63  %  3,66  %

4.kV. 0,37  %  4,17 % 9,92  %  4,36  %  0,62  %  8,23  %  1,60  %  1,32  %  1,36  %

Hittil 2615 17 17 0,65  % 4 12 0,46  % 9  56 2,14  % 85 3,25 2,05  %  2,57  % 6,52 v. 3,93 v. 2,97 v. 4,14 v. 1,73 v. 2,76 v. 6,14 v.

ElaSVüg 5arne- Og ungaomsskole

LIE. 2081 10 20 0,97  % 8 35 1,31  % ü 37 1,381'Á1 98 3,66 11,36  %  9,90  %  8,10 'fa 6,64  %  4,99  %  4,91  %  14,14  %  4,65  %  5,15  %

2.kv. 2427 17 0,70  % 5  28 1,15  % 5  58 2,39  %  103 4,24 15,43  %  7,08  %  9,09 % 4,54  %  4,55  %  3,48  %  11,53  %  5,97  %  4,82 %
3.kV 0 7,58 ‘Va 5,76 % 3,35 'Vi 4,24 % 4,05 "/n 2,74 % 7,34  %  4,24  %  5,40  %

4.kV. 0 6,64  %  9,69 % 6,36 “fu 5,55  %  5,22  %  3,76  %  7,49  %  6,90  %  6,86  %

Hittil 5108 32 43 0,84  % 13 63 1,23  % 9 95 1,86  %  201 3,94 10,29 v. 3,12 va.  6,65%  5,25 v. 4,70 v. 3,72 v. 10,16 %  5,45 % 5,56 v.

Tnar  ’ssei  Fame Og ungaomsskule

IE. _'O'60' T' 6 0,57  % 1 2 0,19  % 3 42 3,96  %  50 4,72 8,18 v. 1,94 v. 1,88 v. 6,33 v. 4,70 v. 1,36 v. 8,10 v. 3,29 v. 4,30 e».
Uq 2.kv.  975 l 1  0,10  % 1 4 0,41  % 1 32 3,28  %  37 3,79 9,37 v. 3,83  va.  2,53 v. 4,09 v. 5,10 v. 3,63 v. 7,73  %  4,35 v. 2,72 v.
à  3.kv 5,49 "41 3,26  %  1,99  %  4,69  %  1,54  %  3,90 "/6: 4,34  %  1,59  %  3,58  %

4.kV. 5,53  %  6,49  %  7,86  %  9,57 % 3,84  %  4,46  %  1,04  %  5,52  %  1,87 %

Hittil 2035 6 7 0,34  % 2 6 0,29  % 4 74 3,64  %  87 4,28 7,29 v.  3,35 v. 3,58 v. 6,21 v. 3,76 v. 3,36 v. 5,36 % 3,77 v. 3,10 v.



Vedtaksoppfølging -  utvalg for helse, oppvekst og kultur (HOK)

seleksjon:

Rapport generert:

2013/1156-10

Utvalg: 30  -  Utvalg for helse, oppvekst og kultur, Vedtalstatus: B  -  Under behandling

07.10.2015

Iverksettlng av opprelslngsordnlng for tldllgere barnevernsbarn  I  Møre og Romsdal
Utvalg: Nr: Vedtakstlttel:
HOK 1 lverksettlng av opprelslngsordnlng for tldllgere barnevernsbam  I  More og Romsdal
Status: Frlst: iverksatt: Adm. enhet:
Under HELO  -  Helse og omsorg
behandflng

Merknad:
Avtale med Fylkeskommunen ennå lkke underskrevet.

2014/1226-10 Moderasjonsordnlnger for foreldrebetaling  I  barnehage
Utvalg: Nr: Vedtakstlttel:
HOK 1 Moderasjonsordnlnger for foreldrebetallng I  barnehage
Status: Frist: iverksatt: Adm. enhet:
Under BARN  -  Barnehagene l Nesset
behandflng

Merknad:
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ePhorte®

Saksansvarlig:
JSC  -  Jan Karsten Schjølberg

Saksansvarllg:
TBE  -  Tanja A. Holsæther Bersås



seleksjon: Utvalg: 31  -  Utvalg for teknisk, næring og miljø, Vedtakstatus:  B - Under  behandling

Vedtaksoppfølging -  utvalg for teknisk, næring og miljø (TNM)

Rapportgenerert: 07.10.2015

zooa/ 1120-44
Utvalg: Nr:
TNM 1
Status: Frist:
Under
behandhng

Merknad:

2012/506-B8
Utvalg: Nr:
TNM 1
Status: Frist:
Under
behandflng

Merknad:

2015/489-2
Utvalg: Nr:
TNM 1
Status: Frist:
Under
behandflng

Merknad:

Badeplassen  -  forslag forenklet løsning
Vedtakstittel:
Badepiassen  -  forslag forenklet løsning
iverksatt:

Tlitak langs Eidsvågelva  -  Grunnundersøkelser l Eidsvåg -  Oppfølging av rapport
Vedtakstlttel:
Tiltak langs Eidsvågelva  -  Grunnundersøkeiser  I  Eidsvåg -  Oppfølging av rapport

Adm. enhet:
TSU  -  Teknisk, samfunn og
utvikling

iverksatt:

Kommunehuset, rehabilitering gslms/ yttervegger, og Innvendig rehabilitering av legesenteret
Vedtakstittel:
Kommunehuset, rehabilitering geslrnsl ytteweggefr, og inmefndig rehabilitering av legesenteret

Adm. enhet:

TSU  -  Teknisk, samfunn og
utvikling

iverksatt:

Utsatt til budsjettbehandllng I 2016

Adm. enhet:

TSU  -  Teknisk, samfunn og
utvikling
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Saksansvarlig:
CRE  -  Claus Reiners

Saksansvarlig:
HFR  -  Hogne Frydenlund

Saksansvarlig:
AME  -  Anita Marie Meisingset



Seleksjon:

Rapport generert:

2008/ 1098-6
Utvalg:
F
Status:
Under
behandhng

Merknad:

Planprogrammet vedtatt av Nesset formannskap 07.04.2011. Arbeidet med planen starter opp etter at kommuneplanen er vedtatt

2012/1402-7

Vedtaksoppføiging -  Nesset formannskap

Utvalg: 3 -  Nesset formannskap, Vedtaistatus:  B -  Under behandling

07.10.2015

Planprogram for Traflkkslkkerhetsplan  I  Næset kommune 2011  -  2014
Nr: Vedtakstittel:
1 Planprogram for Trafikksikkerhetspian  I  Nesset kommune 2011  -  2014
Frlst: iverksatt: Adm. enhet:

RÅD -  Rådmannen

Strategi for å slkre at Nesset Iensmannsko ‘uu består
Utvalg: Nr: Vedtakstittel:
F 1 Strategi for å sikre at Nesset lensmannskontor består
Status: Frlst: iverksatt: Adm. enhet:

Under ORD  -  Ordføreren
behandflng

Merknad:

2014/142-5 GID 060/012  -  I" r  ‘  fra at: ",' , '  flytebrygge Bugge  -  Rune Husvlk
Utvalg: Nr: Vedtakstittel:
F 1 GID 060/012  -  Dispensasjon fra strandplanregeien- flytebrygge Bugge  -  Rune Husvlk
Status: Frist: iverksatt: Adm. enhet:
Under TSU  -  Teknisk, samfunn og
behandling utvikling

Merknad:
saken utsatt til retningslinjer for flytebrygger er utarbeidet

2014/579-14 Kommunereformen  -  videre prosess l Nesset kommune
Utvalg: Nr: Vedtakstittel:
F 1 Kommunereformen  -  videre prosess  I  Nesset kommune
Status: Frist: iverksatt: Adm. enhet:
Under RÅD -  Rådmannen
behandflng

Merknad:

2008/ 105-35
Utvalg:

F
Status:
Under
behandflng

Merknad:

2015/578-1
Utvalg:

F
Status:

Under
behandflng

Merknad:

Fonnannskapet

2014/1317-2
Utvalg:
F
Status:
Under
behandflng

Merknad:

Kommunal vannforsyning frem til tomtegrenser på hytte- og boligfelt
Nr: Vedtakstittel:
1 Kommunal vannforsyning frem til tomtegrenser på hytte- og boligfelt
Frist: iverksatt: Adm. enhet:

TSU  -  Teknisk, samfunn og
utvikling

Vurdering av anke til Høyesterett  -  mobbesak
Nr: Vedtakstittel:
1 Vurdering av anke til Høyesterett  -  mobbesak
Frist: lverlæatt: Adm. enhet:

RÅD -  Rådmannen

vedtoki møte 14.04.15 å trekke anke til HR.

GID 026/026  -  Kjøp av tilleggsareal til GID 026/041
Nr: Vedtakstittel:
1 GID 026/026  -  Kjøp av tilleggsareal til GID 026/041
Frist: iverksatt: Adm. enhet:

TSU  -  Teknisk, samfunn og
utvikling

Søker har akseptert betingelser. Oppmåiingsforretning avholdes i løpet av hosten.
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Saksansvarlig:
HFR  -  Hogne Frydenlund

Saksansvarlig:
RHU  -  Rolf Jonas Hurlen

Salsansvarllg:
GAS  -  Gunnar Astad

Saksansvarlig:
LHU  -  Liv Fleischer Husby

Saksansvarlig:
VLI  -  Vegard Øverås Lied

Saksansvarlig:
AKL  -  Anne Grete Kiokset

Saksansvarlig:
Hsø  -  Håvard Tjelle-Sarvlk



2015/ 717-2
Utvalg: Nr:
F 1
Status: Frist:
Under
behandling

Merknad:
Søker har akseptert betingelser. Oppmålingsforretning er avholdt. Saken er  I  sluttfasen.

2011/194-13
Utvalg: Nr:

F 1
Status: Frist:
Under
behandflng
Merknad:
Sak vedr. GID 029/256 er fullført og avsluttet. I sak vedr. GID 029/258 venter kommunen på underskrevne skjemaer fra partene.

201.4/ 338-4
Utvalg: Nr:

F 1
Status: Frlst:
Under
behandflng
Merknad:
Oppmåiingsforretnlng avholdes uke 41. Avventer skredfagllg vurdering.

2015/136-4
Utvalg: Nr:
F 1
Status: Frlst:
Under
behandhng
Merknad:
Oppmålingsforretning avholdes uke 41. Avventer skredfagilg vurdering.

2009/1150-35
Utvalg: Nr:
F 1
Status: Frlst:
Under
behandflng

Merknad:

Under behandling

2015/793-1
Utvalg: Nr:
F 1
Status: Frist:
Under
behandflng

Merknad:

2012/75-12
Utvalg: Nr:

F 1
Status: Frlst:

Under
behandflng
Merknad:

GID 027/059  -  Kjøp av tilleggsareal til GID 027/085
Vedtakstlttel:
GID 027/059  -  Kjøp av tilleggsareal til GID 027/085
iverksatt:

GID 029/014  -  Arealoverførlng av grunn til GID 029/256 og 029/258
Vedtakstlttei:
GID 029/014  -  Areaioverføring av grunn til GID 029/256 og 029/258
iverksatt:

Adm. enhet:
TSU  -  Teknisk, samfunn og
utvikling

Adm. enhet:
TSU  -  Teknisk, samfunn og
utvikling

GID 093/003  -  Opprettelse av ny grunneiendom rundt nybygd bolighus
Vecltakstlttel:
GID 093/003  -  Opprettelse av ny grunneiendom rundt nybygd bolighus
iverksatt:

GID 093/003  -  Opprettelse av ny grunneiendom
Vedtakstlttel:
GID 093/003  -  Opprettelse av ny grunneiendom
IveriGatt:

Adm. enhet:
TSU -Teknlsk, samfunn og
utvlkllng

Adm. enhet:
TSU  -  Teknisk, samfunn og
utvlkllng

Søknad om redusert renovasjonsavglft for hytter  I  området rundt Aursjøen
Vedtakstlttel:
Søknad om redusert renovasjonsavglft for hytterl området rundt Aursjøen
Iverksatt: Adm. enhet:

RÅD  -  Rådmannen

Saisansvarllg:
HSØ  -  Håvard Tjeile-Sørvik

Saksansvarlig:

Hsø  -  Håvard Tjene-sørvlk

Saksansvarlig:
Hsø  -  Håvard Tjelle-Snrvlk

Saksansvarlig:
Hsø  -  Håvard Tjelle—SDrvik

Saksansvarlig:
AKL  -  Anne Grete Klokset

Oppstart  -  oversikt over helsetllstand og påvlrknlngsfaktorer for et målrettet folkeheisearbeld I Nesset
Vedtakstittel:
Oppstart  -  oversikt over heisetiistand og påvirkningsfaktorer for et målrettet foikehelsearbeid I Nesset
iverksatt:

Reguleringsplan for Eresfjord og Vlstdal skisenter  -  offentlig ettersyn
Vedtakstittel:
Reguleringsplan for Eresfjord og Vistdal skisenter  -  offentlig ettersyn
Iveriæatt:
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Adm. enhet:
HELO  -  Heise og omsorg

Adm. enhet:
TSU  -  Teknisk, samfunn og
utvlkllng

Saksansvarlig:

MHU  -  Mari Husan

Saksansvarlig:

HFR  -  Hogne Frydenlund



2015/76-19 GID 059/008  -  Klage på vedtak- bygging av tilbygg hytte  -  Monlca og Pål Ove Hans
Utvalg: Nr: Vedtakstittel:
F 1 GID 059/008  -  Klage på vedtak- bygglng av tilbygg hytte  -  Monica og Pål Ove Hånes
Status: Frist: iverksatt: Adm. enhet: Saksansvarlig:
Under TSU  -  Teknisk, samfunn og GAS  -  Gunnar Astad
behandling utvikling

Merknad:
klagen er sendt til fylkesmannen

2014/1234-8 GID 030/005  -  Arealoverførlng av 0,5 daa til GID 030/024  -  I" ,.  j  fra ' ,_' a. "  '
Utvalg: Nr: Vedtakstittel:
F 1 GID 030/005  -  Arealoverføring av 0,5 daa til GID 030/024  -  Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel
Status: Frist: iverksatt: Adm. enhet: Saksansvarlig:
Under TSU  -  Teknisk, samfunn og HSØ  -  Håvard Tjelle-Sorvlk
behandling utvikling

Merknad:

Kiagefrist utløper medio oktober. Oppmåiingsforretning er avholdt og saken kan siuttføres dersom det ikke kommer innsigelser.

2013/827-15 GID 078/005  -  Opprettelse av ny g- unnelendom
Utvalg: Nr: Vedtakstittei:
F 1 GID 078/005  -  Opprettelse av ny grunneiendom
Status: Frist: iverksatt: Adm. enhet: Saksansvarlig:
Under TSU  -  Teknisk, samfunn og HSØ  -  Håvard TjelIe-Sørvik
behandling utvikling

Merknad:
Klagefrlst utløper medio oktober. Oppmållngsforretning blir avholdt  I  lopet av høsten dersom det ikke kommer innsigelser i saken.
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Vedtaksoppfølging -  Nesset kommunestyre
ePhorte®

Selelesjon: Utvalg: 4  -  Nesset kommunstyre, Vedtakstatus:  B - Under  behandllng

Rapport generert: 07.10.2015

2008/1687-2 Vlnmonopolutsalg l Nesset kommune
Utvalg: Nr: Vedtakstlttel:
K 1 Vinmonopoiutsalg i Nesset kommune
status: Frist: iverksatt: Adm. enhet: Saksansvarlig:

Under 11.01.2009 RÅD  -  Rådmannen RHU  -  Rolf Jonas Hurlen
behandflng

Merknad:

Følges opp i forhold til tettstedsutvlklingsprosjekt og butlkksenterutvlkiing

2009/164-12 Ombygging/tilbygg kjøkken NOS  -  utvldet økonomisk ramme
Utvalg: Nr: Vedtakstlttel:
K 1 Ombygging/tilbygg kjøkken NOS  -  utvidet økonomisk ramme
Status: Frist: iverksatt: Adm. enhet: Saksansvarlig:
Under TD  -  Teknisk drift MBR  -  Malin Bruseth

behandflng

Merknad:
Prosjektet er ferdig, skal utarbeide byggeregnskap

2008/ 195-21 Flerbrukshall l Nesset  -  hallgruppas utrednlng
Utvalg: Nr: Vedtakstlttel:
K 1 Flerbrukshall l Nesset  -  hallgruppas utredning
Status: Frist: iverksatt: Adm. enhet: Saksansvarlig:

Under TD  -  Teknisk drlfl: BBA  -  Bjarne Bakken
behandflng

Merknad:

Oppstart av bygging av flerbrukshall skjer når grunnundersokelsene i sentrumsområdet er avsluttet og eventuelle stabiliseringstiltak er utført.

2008/1120-26 Badeplass Eldsvåglelra  -  revldert plan
Utvalg: Nr: Vedtakstlttel:
K 1 Badeplass Eidsvågieira  -  revidert plan
Status: Frist: iverksatt: Adm. enhet: Saksansvarlig:

Under TD  -  Teknisk drift CRE  -  Claus Reiners

behandflng

Merknad:

Toalettbygg sendes ut på anbud mal 2013. Eventuelle fyllingsarbeider begynner når resultatet av grunnundersøkelsene foreligger.

2008/195-38 Flerbrukshall  I  Nesset  -  ny ramme og finanslering
Utvalg: Nr: Vedtakstlttel:
K 1 Flerbrukshall  I  Nesset  -  ny ramme og finanslering
Status: Frist: iverksatt: Adm. enhet: Saksansvarlig:

Under TD  -  Teknisk drlfl: CRE  -  Claus Reiners
behandflng

Merknad:
oppstart av prosjektet er utsatt på grunn av manglende kartlegging av kvikkleire i Holtan/Eidsvåg området. Prosjektet fortsetter når resultatet av grunnundersøkeisene foreligger

og NVE har godkjent reguleringsplanen for området.

2011/158-8 Opparbeldelse av Strandpromenade l Eidsvåg sentrum
Utvalg: Nr: Vedtakstlttel:
K 1 Opparbeldelse av Strandpromenade  I  Eidsvåg sentrum
Status: Frist: iverksatt: Adm. enhet: Saksansvarlig:
Under TD  -  Teknisk drlfi EFO  — Elnar  Fossestøl
behandHng

Merknad:
Del 1 av prosjektet er startet opp
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2009/520-42 Samhandllngsreformen godkjenning av tjenesteavtaler Nesset kommune og helse Møre og Romsdal
Utvalg: Nr: Vedtakstlttei:
K 1 Samhandllngsreformen godkjenning av tjenesteavtaler Nesset kommune og helse Mire og Romsdal
Status: Frist: iverksatt: Adm. enhet: Saksansvarlig:
Under HELO  -  Helse og omsorg JSC  -  Jan Karsten Schjølberg
behandflng
Merknad:

Ny revldert avtale vil ble sendt  I  lopet av oktober  2015

2010/795-5 Samhandllngsavtale mellom Rusbehandllng Midt-Norge og kommunene  I  Midt-Norge
Utvalg: Nr: Vedtakstlttel:
K 1 Samhandllngsavtale mellom Rusbehandiing Midt-Norge og kommunene i Midt-Norge
Status: Frist: iverksatt: Adm. enhet: Saksansvarlig:
Under HELO  -  Helse og omsorg JSC  -  Jan Karsten Schjølberg
behandling

Merknad:
Ny revidert avtale vil bli sendt i lopet av oktober 2015

2008/1120-39 Badeplass Eldsvågielra  -  revidert planløsning
Utvalg: Nr: Vedtakstlttel:
K 1 Badeplass Eidsvågleira  -  revidert planløsning
Status: Frist: iverksatt: Adm. enhet: Saksansvarlig:
Under TD  -  Teknisk drlfl: CRE  - Claus  Relners
behandllng

Merknad:

2010/1298-19 Kommunal overtakelse av vel, vann- og avløp I  Sjøgarden boligfelt
Utvalg: Nr: Vedtakstittei:
K 1 Kommunal overtakelse av vei, vann- og avløp i Sjøgarden boligfelt
Status: Frist: iverksatt: Adm. enhet: Saksansvarlig:
Under TD  -  Teknisk drift VLI  -  Vegard Øverås Lied
behandflng

Merknad:
Avtale er under utarbeidelse

2010/351-12 Sluttrapport med byggeregnskap for rehabilitering av svømmehall ved Nesset U-skole
Utvalg: Nr: Vedtakstittel:
K 1 Sluttrapport med byggeregnskap for rehabilitering av svømmehall ved Nesset U-skoie
Status: Frist: iverksatt: Adm. enhet: Saisansvarllg:

Under TD  -  Teknisk drift MBR  -  Malin Bruseth
behandflng
Merknad:

2013/528-1 Opprettelse av arbeidsgruppe for gj _,  ,  av  ' '  ' " og b,_ '
Utvalg: Nr: Vedtakstlttei:
K 1 Opprettelse av arbeidsgruppe for gjennomgang av kommunale eiendommer og bygningsmasse
Status: Frist: iverksatt: Adm. enhet: Saksansvarlig:
Under TD  -  Teknisk drift EUN  -  Eilen Undseth
behandflng
Merknad:

2011/801-6 Brannberedskap Vlstdal  -  bedre im telnnsatsberedskap
Utvalg: Nr: Vedtakstittel:
K 1 Brannberedskap Vlstdal  -  bedre forsteinnsatsberedskap
Status: Frist: iverksatt: Adm. enhet: Saksansvarlig:
Under TD  -  Teknisk drlfl: EFO  -  Elnar Fossestol
behandling

Merknad:
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2013 / 520-1
Utvalg: Nr:
K 2
Status: Frist:
Under
behandflng
Merknad:

2013/507-1

Utvalg: Nr:
K
Status: Frist:
Under
behandling

Merknad:

2008/ 247-6
Utvalg: Nr:
K 1
Status: Frist:
Under
behandflng

Merknad:

2013/528-5
Utvalg: Nr:
K 1
Status: Frist:
Under
behandflng

Merknad:

2013/ 749-6
Utvalg: Nr:
K 1
Status:
Under
behandfing

Merknad:

Frist:

Utbedring av eksisterende ventilasjonsanlegg gymsal og garderobe v/Nesset Ungdomsskole
Vedtakstlttel:
Utbedring av eksisterende ventilasjonsanlegg gymsal og garderobe v/ Nesset Ungdomsskole
iverksatt: Adm. enhet:

TD  -  Teknisk driit

Nesset brann- og redningsvesen  -  økt ressursbehov

Vedtakstittel:
Nesset brann- og redningsvesen  — okt ressursbehov
Iverksatt: Adm. enhet:

TD  -  Teknisk drlfl

Flytting eller rehabilitering -  kommunal pumpestasjon på eiendommen gnr. 27 bnr. 9
Vedtakstittei:
Flytting eller rehabilitering -  kommunal pumpestasjon  på  eiendommen gnr.  27  bnr. 9
iverksatt: Adm. enhet:

TD  -  Teknisk drift

Vurdering av Nesset kommunes kommunale bygg og eiendommer
Vedtakstittel:

Vurdering av Nesset kommunes kommunale bygg og eiendommer
Iverksatt: Adm. enhet:

TSU  -  Teknisk, samfunn og
utvikling

Forvaltnlngsrevlsjonsrapport  -  Vedlikehold av kommunale bygg I  Nesset kommune
Vedtakstittel:
Forvaitnlngsrevisjonsrapport  -  Vedlikehold av kommunale bygg i Nesset kommune
iverksatt: Adm. enhet:

RÅD  -  Rådmannen

Saken er ferdig politisk behandlet. Anbefalinger fra k.styret skal oppfoiges etter 12  -  18  mnd.

2014/283-6
Utvalg: Nr:
K 1
Status: Frist:
Under
behandling

Merknad:

2012/ 1235-2
Utvalg: Nr:
K 1
Status:
Under
behandflng

Merknad:

Frist:

Dimensjonering av Nesset brann- og rednlngstjeniste  I  Vistdal og Eikesdalen
Vedtakstittel:
Dimensjonering av Nesset brann- og rednlngstjeneste l Vistdal og Eikesdalen
iverksatt: Adm. enhet:

TSU  -  Teknisk, samfunn og
utvikling

Brannsikrlngstlltak Vistdal bofellesskap og Vistdal skole og barnehage
Vedtakstittel:

Brannslkrlngstlltak Vlstdal bofellesskap 09 Vistdal skole 09 barnehage
iverksatt: Adm. enhet:

TSU  -  Teknisk, samfunn og
utvikling
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Saksansvarlig:
CRE  -  Claus Reiners

Saksansvarlig:
EFO  -  Einar Fossestøi

Saksansvarlig:
LMO  -  Leif Arne Mo

Saksansvarlig:
MBR  -  Malin Bruseth

Saksansvarlig:
LHU  -  Liv Fleischer Husby

Saksansvarlig:
EFO  -  Einar Fossestol

Saksansvarlig:
MBR  -  Malin Bruseth



2013/ 878-2
Utvalg: Nr:

K 1
Status: Frist:
Under
behandflng

Merknad:

Mandat til evaluering/ revlderlng av dagens politiske organisering og deiegasjonsregiement
Vedtakstlttei:
Mandat til evaluerlng/ revlderlng av dagens politiske organisering og delegasjonsreglement
iverksatt:

Sak til politisk behandling ljuni 2015. Høring høst  2015.

2013/1216-6
Utvalg: Nr:
K 1
Status: Frist:
Under
behandflng
Merknad:

Adm. enhet:
RÅD  -  Rådmannen

Saksansvarlig:
LHU  -  Liv Fleischer Husby

ForvaItnlngsrevlsjonsrapport om interkommunal barneverntjeneste for Nesset, Sunndal og Tingvoii kommuner
Vedtakstlttel:
Forvaitningsrevisjonsrapport om Interkommunal barneverntjeneste for Nesset, Sunndal og `I'lngvoll kommuner
iverksatt:

Tilbakemeldinger på oppfølging av rapporten er sendt til revisjonen 01.05.2015

201 1/ 27-92
Utvalg: Nr:
K 1
Status:
Under
behandflng

Merknad:

201  1/838-27
Utvalg: Nr:
K 1
Status:
Under
behandflng

Merknad:

2011/1288-11
Utvalg: Nr:
K 1
Status: Frist:
Under
behandflng

Merknad:

Frist:

Frist:

Sluttbehandling -  Reguleringsplan for Eidsvåg sentrum
Vedtakstittel:
Sluttbehandling -  Reguleringsplan for Eidsvåg sentrum
iverksatt:

Sluttbehandling -  Reguleringsplan  -  Holtanområdet
Vedtakstittel:
Sluttbehandling -  Reguleringsplan  -  Holtanområdet
iverksatt:

Etablering av friviiiigsentral  I  Næset
Vedtakstittel:

Etablering av frlvllllgsentrai i Nesset
iverksatt:

Adm. enhet:
RÅD  -  Rådmannen

Adm. enhet:

TSU  -  Teknisk, samfunn og
utvikling

Adm. enhet:
RÅD -  Rådmannen

Adm. enhet:
RÅD  -  Rådmannen

Vedtak er fattet om opprettelse av frlvllllgsentral l Nesset fra  01.09.15.  Arbeidsgruppe er nedsatt for gjennomføring.

2012/1498-27
Utvalg: Nr:
K 1
Status: Frist:
Under
behandflng

Merknad:

2014/579-18
Utvalg: Nr:

K 1
Status: Frist:
Under
behandhng

Merknad:

Sluttbehandling -  Detaijregulerlngspian for Mardalsmoen
Vedtakstittei:
Sluttbehandling -  Detaijregulerlngsplan for Mardalsmoen
iverksatt:

Kommunereformen  -  prosess  I  Nesset kommune
Vedtakstittei:
Kommunereformen  -  prosess l Nesset kommune
iverksatt:
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Adm. enhet:
TSU  -  Teknisk, samfunn og
utvikling

Adm. enhet:
RÅD  -  Rådmannen

Saksansvarlig:
AKL  -  Anne Grete Kiokset

Saksansvarlig:
HFR  -  Hogne Frydenlund

Saksansvarlig:
HFR  -  Hogne Frydenlund

Saksansvarlig:
AKL  -  Anne Grete Kiokset

Saksansvarlig:
HFR  -  Hogne Frydenlund

Saksansvarlig:
LHU  -  Liv Fleischer Husby



2014/1226-2
Utvalg: Nr:
K 1
Status: Frist:
Under
behandling

Merknad:

2008/ 247-35
Utvalg: Nr:
K 1
Status: Frist:
Under
behandling
Merknad:

2010/527-53
Utvalg: Nr:
K 1
Status: Frist:
Under
behandflng

Merknad:

Satser for foreldrebetaling I Barnehagene I Nesset
Vedtakstlttel:
Satser for foreldrebetaling I Barnehagene i Nesset
iverksatt: Adm. enhet:

BARN  -  Barnehagene l Nesset

Rehabilitering av kommunal pumpestasjon på eiendommen gnr. 27 bnr. 9
Vedtakstlttel:

Rehabilitering av kommunal pumpestasjon på eiendommen gnr. 27bnr. 9
iverksatt: Adm. enhet:

TSU  -  Teknisk, samfunn og
utvikling

Heise og omsorg  -  utbygging av i" Hm j- r' og g  *  "g
Vedtakstlttel:
Helse og omsorg -  utbygging av institusjonsplasser og omsorgsboliger.
iverksatt: Adm. enhet:

RÅD -  Rådmannen

Vedtak om utbygging er fattet.

2015/ 409-8
Utvalg: Nr:

K 1
Status: Frist:
Under
behandflng

Merknad:

20 13/ 69-23
Utvalg: Nr:
K 1
Status: Frist:
Under
behandhng

Merknad:

2014/965-15
Utvalg: Nr:

K 1
Status: Frist:
Under
behandflng

Merknad:

2014/579-43

Utvalg: Nr:
K 1
Status: Frist:
Under
behandflng
Merknad:

Søknad om 'njenkebeviiiing  -  Eidsvåg Bed & Breakfast
Vedtakstlttel:
Søknad om skjenkebevilling -  Eidsvåg Bed & Breakfast
iverksatt: Adm. enhet:

SERV  -  SERVICEKONTORET

Anmodning om bosetting av flere flykninger med bakgrunn I dagens flyktningkrise.
Vedtakstlttel:
Anmodning om bosetting av flere flykninger med bakgrunn I dagens flyktningkrise.
iverksatt: Adm. enhet:

RÅD -  Rådmannen

Nesset Kraft AS  -  selskapskontroll
Vedtakstlttel:
Nesset Krait AS  -  selskapskontroll
iverksatt: Adm. enhet:

RÅD -  Rådmannen

Saksansvarlig:
TBE  -  Tanja A. Hoisæther Bersås

SaiGansvarlig:
VLI ~  Vegard Øverås Ued

Saksansvarlig:
LHU  -  Liv Fleischer Husby

Saksansvarlig:
HEJ  -  Hege Jørstad

Saksansvarlig:
TST  -  Toril Meihelm Strand

Saksansvarlig:
LHU  -  Llv Fleischer Husby

Kommunereformen  -  Anbefaling av Nesset kommunes alternativer til sammenslåing med andre kommuner  -  Oppnevning av
forhandlingsutvalg

Vedtakstlttel:
Kommunereformen  -  Anbefaling av Nesset kommunes alternativer til sammenslåing med andre kommuner  -  Oppnevning av forhandlingsutvalg
iverksatt: Adm. enhet:

RÅD -  Rådmannen

Forhandlingsutvalg er opprettet og er I funksjon.
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Saksansvarlig:
LHU  -  Liv Fleischer Husby



2008/154-24
Utvalg: Nr:

K 1
Status: Frist:
Under
behandling

Merknad:

2013/708-55
Utvalg: Nr:

K 1
Status: Frist:
Under
behandling
Merknad:

2015/ 538-2
Utvalg: Nr:

K 1
Status: Frist:
Under
behandhng

Merknad:

2015/210-18
Utvalg: Nr:
K 1
Status: Frist:
Under
behandflng

Merknad:

2008/ 1805-41
Utvalg: Nr:

K 1
Status: Frist:
Under
behandflng

Merknad:

2015/ 162-7
Utvalg: Nr:
K 1
Status: Frist:
Under
behandflng

Merknad:

2009/1150-37
Utvalg: Nr:
K 1
Status: Frist:
Under
behandflng

Merknad:

2008/ 1636-31
Utvalg: Nr:

K 1
Status: Frist:
Under
behandflng

Merknad:

Evaluering av politisk organisering - reglement for folkevalgte organ og delegerlng til rådmann og andre
Vedtakstittel:
Evaluering av politisk organisering - reglement for folkevalgte organ og delegerlng til rådmann og andre
iverksatt: Adm. enhet:

RÅD - Rådmannen

Offentlig ettersyn - Reguleringsplan for gang- og sykkelvei Lensmannsbrekka - Jevlka
Vedtakstittel:
Offentlig ettersyn - Reguleringsplan for  gang- og sykkelvei Lensmannsbrekka - Jevlka
iverksatt: Adm. enhet:

TSU - Teknisk, samfunn og
utvikling

Traflkksikring av kommunale veger
Vedtakstittel:

Traflkksikring av kommunale veger
iverksatt: Adm. enhet:

TSU - Teknisk, samfunn og
utvikling

Renseanlegg Eidsvåg Vannverk-Solbjøra
Vedtakstittel:
Renseanlegg Eidsvåg Vannverk-Soibjøra
iverksatt: Adm. enhet:

TSU - Teknisk, samfunn og
utvikling

Kommunale boliger - kjøp av enebolig til utleie
Vedtakstittel:

Kommunale boliger - kjøp av enebolig til utleie
Iverksatt: Adm. enhet:

NAV - NAV Nesset

Søknad om tilskudd til nytt boligfelt  I  Eidsvåg - Langfjorden Hyttefelt AS.
Vedtakstlttel:
Søknad om tilskudd til nytt boligfelt i Eidsvåg - Langfjorden Hyttefelt AS.
iverksatt: Adm. enhet:

RÅD - Rådmannen

Ny behandling - renovasjonsavglft for hytter  I  området rundt Aursjøen
Vedtakstittel:
Ny behandling - renovasjonsavgift for hytter  I  området rundt Aursjøen
iverksatt: Adm. enhet:

RÅD - Rådmannen

Interkommunalt samarbeid - innkjøp
Vedtakstittel:
Interkommunalt samarbeid - innkjøp
iverksatt: Adm. enhet:

RÅD - Rådmannen
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Saksansvarlig:

AKL  - Anne Grete Klokset

Saksansvarlig:
HFR - Hogne Frydenlund

Saksansvarlig:

VLI - Vegard Øverås Ued

Saksansvarlig:
VLi - Vegard Øverås Lied

Saksansvarlig:
HHE - Hans Olav Henden

Saksansvarlig:
AKL - Anne Grete Klokset

Saksansvarlig:
AKL - Anne Grete Klokset

Saksansvarlig:
AKL - Anne Grete Klokset



2011/824-45 Oppfølging av reguleringsplan Nygård Teigen  -  Byggepianer  -  Finansiering
Utvalg: Nr: Vedtakstiltel:
K 1 Oppfølging av reguleringsplan Nygård Teigen  -  Byggepianer  -  Finansiering
Status: Frist: iverksatt: Adm. enhet: Saksansvarlig:
Under TSU -  Teknisk, samfunn og HFR -  Hogne Frydenlund
behandling utvikling

Merknad:
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Endringer i folketallet i Nesset  -  2. kvartal  2015

Beskrivelse
Folketalet ved inngangen av  kvaflalet

Fødde

Døde

Fødselsoverskot

Innvandfing

Lhvandfing

Innflytting, innalandsk

Utflytting, innalandsk

Nettoinnflytting, inkl. inn- og utvandring

Folkevekst

Folketalet  ved  utgangen  av kvartalet
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Endringeri folketalli Møre og Romsdal- 2.kvartaI2015

1502 Molde

1504 Ålesund
1505KrBfiansund

1511VanWven

1514Sande (M. og R.)

1515 Herøy (M.og R.)

1516 Ulstein

1517 Hareid

1519Volda

1520Ørsta

1523 Ørskog
1524-Norddal

1525SUanda

1526 Stordal

1528SykkWven

1529Skoüe

1531Suh

1532 Giske

1534 Haram

1535Vestnes

1539Raunm

1543 Nesset

1545Midsund

1546SandØV

1547Aukm

1548 Fræna

1551EMe

1554 Averøy

1557Gjemnes

1560'fingvoH

1563Sunndm

1566Surnadfl

1567 Rindal

1571HaBa

1573Smøh

1576Aure

SUM M. og R.

2015K1

lnngangkv.

26392

46316

24507

3258

2635

8934

8292

5065

8977

10589

2294

1676

4605

1043

7707

4465

8855

7924

9120

6708

7445

2975

2068

1262

3466

9787

3463

5794

2580

3090

7155

5976

2038

1563

2146

3549

263719

Folkevekst

75

163

21

3

-17
24

50

29

54

-13

475

Utgangkv.

26467

46479

24528

3261

2618

8958

8342

5094

9031

10576

2298

1673

4609

1033

7700

4489

8842

7939

9156

6687

7450

2982

2083

1260

3465

9769

3467

5800

2581

3111

7195

5976

2047

1561

2142

3525

264194
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2015K2

lnngangkv.

26467

46479

24528

3261

2618

8958

8342

5094

9031

10576

2298

1673

4609

1033

7700

4489

8842

7939

9156

6687

7450

2982

2083

1260

3465

9769

3467

5800

2581

3111

7195

5976

2047

1561

2142

3525

264194

Folkevekst

80

94

332

Utgangkv.

26547

46573

24503

3267

2609

8963

8334

5119

8968

10623

2312

1670

4621

1028

7717

4533

8872

7982

9173

6677

7469

2973

2083

1259

3475

9753

3468

5825

2571

3104

7184

5981

2045

1557

2153

3535

264526



Omsetning av eiendommer i Nesset kommune 2015

1.5.  -  31.8.2015

Bygd Tomter Bolig/ Fritidsboliger Småbruk/ Forretnings-

Ieiligheter gardsbruk eiendom

Eidsvåg 5 2 1

Eidsøra 1 1

Ra usa  nd 2

Eresfjord 1 2 1

Rød

Vistdal 2

Ranvik

Bugge 1

Gussiâs

Eikesdal
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Omsetning av eiendommer i  Nesset kommune

1.tertiaI 2012 2.tertial 2012 3.tertiaI 2012

2012

Tomter (naust, 2

hytter, bolig)

Enebofig 9

Fritidseiendom 7

Småbruk/gardsbruk 5

Forretningseiendom  5

Leiligheter

2013

1.tertiaI 2013

Tomter (naust, 8

hytter, bolig)

Enebofig 7

Fritidseiendom

Småbruk/gardsbruk  3

Forretningseiendom

Leiligheter

2014

1.tertiaI 2014

Tomter (naust, 4

hytter, bolig)

Enebofig 10

Fritidseiendom 6

Småbruk/gardsbruk

Forretningseiendom

Leiligheter

2015

1.tertiaI 2015

Tomter (naust, 2

hytter, bolig)

Enebofig 13

Fritidseiendom 14

Småbruk/gardsbruk

Forretningseiendom 2

Leiligheter

3

2.tertial 2013

6

6

10

2.tertial 2014

10

18

11

2.tertial 2015

3

50

6

10

GNNN-b

3.tertial 2013

3

15

17

3.kvartal

4

12

4

2

2

6  (gbnr 29/43)

3.kvartal 2015



Nr.: 9/  2015 02.  oktober  2015

Mindre auke i  arbeidsløysa enn frykta
Med tanke på utviklinga i arbeidsmarknaden hadde vi frykta ei større auke i arbeidsløysa enn det vi nå ser ved

utgangen av september. Når vi tek omsyn til vanlege svingingar gjennom året har vi den siste månaden hatt ei auke på

75, klart mindre enn auka de to føregåande månadene. Det er ei faktisk nedgang på  41 0  ledige frå august. Arbeidsløysa

ved utgangen av september er lågare enn frykta og figuren over arbeidsløysesprosenten viser at utviklinga er betre i

Møre og Romsdal enn i Iandet  siste  månaden. Men vi er samtidig realistiske, og vi regner med ei auke i arbeidsløysa det

neste halvåret , seier fjflkesdirektør Stein Veland.

Denne månaden tek vi med ei oversikt over utviklinga blant dei som er delvis ledige, på tiltak, heilt permitterte og delvis

permitterte. F igurane på neste side .syner at alle desse gruppene har auka samanlikna med ifjor, spesielt andelen

permitterte er høgare i nå.

Utviklingav sesongiustert arbeilisloyse:

 
Sesonglustert arbeidsløyse! Møre og Romsdal frå  2003 5'5°"'ll““°"t flbeldslivsel  Mir!  og Romsdal fråjan  2015

4030
5[X)0

3&0  ‘
i Slnfl

y  4000 360° ~ i
3000 » 3400 ` '

I  zæo . 3200  v  'í

'  1000  - 3000
O  * Zæfl '

383333"~7:333.3-'-T9e5393'3 3  '-'72  3 3  '9' '3 3  '3 3c  —  u. —  u.  = -  -.  c  -  v... I: ._  ._  -— _' '
1%-1:i%.a.eg%-1:2‘-Egg i å  g g g  å  2  å' å

Utviklingav faktisk arbeidsløyse: i _

Utvikling antall ledige fra  2014,  More og Romsdal :i Utvikling arbeidsløyse malt  I  prosent av arbeldssyrken
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I september  2015  er det  3  589  personar heilt utan arbeid  i  Møre og Romsdal. Det svarar til 2,6 prosent av
arbeidsstokken og er ei auke  i  arbeidsløysa på  24,7  prosent frå same månad  i  fjor.

I september  2015  har vi 471 arbeidssøkjarar  i ulike  arbeidsmarknadstiltak, 129 fleire enn  i  september  2014.  Til
saman gjev dette ei brutto arbeidsløyse på 4 060 personar  i fylke.  Arbeidsløysa i Møre og Romsdal er no 2,1
prosent for kvinner og 3,0 prosent for menn.

I landet er det  79  623  heilt  ledige. Dette er  2,9  prosent av arbeidsstokken, og er ei auke på 7,4 prosent
samanlikna med same periode  i  fjor.

NAV MØRE OG ROMSDAL

Post- og besøksadresse; Gotfred Lies plass  3  II  6415 Molde Kontaktperson: Ass. Fylkesdirektør Ørjan Haram. tlf.  454  49  842

Neste publisering av statistikk om arbeidsmarknaden: 30. oktober  2015
Ved publikasjon av tall frá denne pressemeldinga skal NAV Møre og Romsdal

www.nav.no oppgis som kilde.
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Delvis ledige, arbeidssøkjarar på tiltak, helt og delvis permitterte

Vi ser at vi i løpet av det siste året, i tillegg til å ha fått feire heilt ledige også har fleire som er delvis ledige eller

som er på tiltak.

 
Helt ledige permitterte Delvis ledige permitterte Arbeidssøkjarari

Møre og Romsdal Møre og Romsdal Møre og Romsdal
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Delvis ledige Arbeidssøkjarar på tiltak
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Arbeidsløysa fordelt på yrkesbakgrunn og alder

Arbeidsløyse i Møre og Romsdal fordelt på yrkesbakgrunn

 
I  September  2014  I  August 2015 ‘September  2015

I

lizoo

I'M!)

25-29 år 30-39  år 40-49  år 50~59  år 60 år og over

zoo Nr:Dang
I

   
19 år og under

l  September  2014  lAugust 2015 :If September  2015
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Talet  på helt  ledige -
September 2015

Fwke

01 Østfold
02 Akershus

03 Oslo

04 Hedmark
05 Oppland
06 Buskerud
07 Vestfold
08 Telemark
09 Aust-Agder
10 Vest-Agder
11 Rogaland
12 Hordaland
14 Sogn og
Fjordane
15 Møre og Romsdal
16 Sør-Trøndelag
17 Nord-Trøndelag
18 Nordland
19 Troms

20 Finnmark
99 Ikkje i et
fylkesdistrikt

Riket

Menn

2 521
4  342

6  978

1  250
1 023
2  241
2 001
1 795
1 413
1 973
6 066
4 703

608
2 247
2  461
1 086
1 929
1 102

797

60

46 596

Kvinner

2 118
3 573

5 499

967
821

1 883
1 545
1 139

807
1 246
3  612
3 085

408
1 342
1 787

720
1 274

723
461

17

33 027

Sum

4 639
7 915

12 477

2 217
1 844
4 124
3 546
2 934
2 220
3 219
9 678
7 788

1 016
3 589
4 248
1 806
3 203
1 825
1 258

77

79 623

53

I prosent av Endring siste
arbeidsstokken

3,2 °/o
2,6 °/o

3,4 °/o

2,3 °/o
1,9 °/o
2,8 °/o
2,9 °/o
3,4 °/o

3,9 °/o
3,5 °/o
3,8 °/o
2,8 °/o

1,8 °/o

2,6 °/o

2,6 °/o
2,6 °/o
2,6  %
2,1  %
3,2 °/o

2,9  °/o

mnd

-526
-521
-670
-299
-185
-180
-237
-114
-197
-208
387

-319

-140
-410
-403
-310
-284
-275
-192

4

-5 079

Endflng
siste àr

-575
157

-352
-473
-87

5
-254
-101
404
429

3973
1403

121
711
276
51

-102
4

-41

-73
5435



Talet pà helt ledige -
September 2015

Kommune

1502 Molde
1504 Ålesund
1505 Kristiansund

1511 Vanylven
1514 Sande

1515 Herøy
1516 Ulstein

1517 Hareid

1519 Volda

1520 Ørsta
1523 Ørskog
1524 Norddal

1525 Stranda

1526 Stordal

1528 Sykkylven
1529 Skodje
1531 Sula

1532 Giske

1534 Haram

1535 Vestnes

1539 Rauma

1543 Nesset

1545 Midsund

1546 Sandøy
1547 Aukra

1548 Fræna

1551 Eide
1554 Averøy
1557 Gjemnes

1560 Tingvoll
1563 Sunndal

1566 Surnadal

1567 Rindal
1571 Halsa

1573 Smøla
1576 Aure

Sum

Menn

184
436
327

24
42
74

100
65
51
63
24

6
34

9
42
36
58
57
72
82
68
31
20

4
19
89
33
35
10
19
48
38

8
6

13
20

2 247

Kvinner

117
278
178

9
21
54
44
35
28
46
13

2
26

8
21
25
41
30
64
40
35
16
13

6
9

56
14
25

3
15
23
18

3
9
7

10

1 342

Sum

301
714
505

33
63

128
144
100

79
109

37

60
17
63
61
99
87

136
122
103

47
33
10
28

145
47
60
13
34
71
56
11
15
20
30

3 589

54

I prosent av
arbeidsstokken

2,1 °/o
2,8 °/o
3,9 °/o
2,0 °/o

4,5 °/o
2,8 °/o
3,2 °/o
3,7 °/o
1,7 °/o
2,0 °/o

3,0 °/o
0,9 °/o
2,4 °/o

3,3 °/o
1,5°/o
2,5 °/o
2,1 °/o
2,1 °/o
2,9 °/o

3,4 °/o

2,6 °/o

3,0 °/o
3,2 °/o
1,5 °/o
1,6 °/o
2,8 °/o
2,6 °/o

2,0 °/o
1,0 °/o
2,3 °/o
2,0 °/o
1,8 °/o
1,1 °/o
1,9 °/o

1,8 °/o
1,7 °/o

2,6  °/o

Endflng
siste mnd

-62
-85
-19
-17

4
-45
-7

-11
-14
-29
-2
-1
-2
-3

-18
-8

-14
o

14
-21

Endfing

siste àr

55
68

120
15
32
16
78
35
7

-16
12
-5
24
-8

-18
9

23
28
43
64
44
4

20
2
7
9
9



Tilgang på stillingar.

Tilgang på stillingar vil seie kor mange stillingar som i løpet av ein månad blir offentlig utlyst, registrert av

arbeidsgivar på NAV.no eller meldt til NAV.

2  000

1  500

1 000

500

O

jan.10

mar.10

mal.10

jul.10

sep.10

nov.10  ̀Tilgang stillinger  i  Møre og Romsdal sidan  2010

Jan.11

mar.11  ̀

mai.11

jul.11

sep.11 i

nov.11

}an.12 i'

mar.12

mai.12

jul.12

sep.12  ̀

nov.12

jan.13

mar.13 ‘

mai.13

jul.13

sep.13

nov.13  '

Figuren over syner ein fallande trend i tilgang på stillingar dei siste par åra.

Akademiske yrker

Barne- og ungdomsarbeid

Butikk- og salgsarbeid

Bygg og anlegg

Helse, pleie og omsorg

Induslriarbeid

Ingeniør- og ikt-fag

Ingen yrkesbakgrunn eller uoppgitl

Jordbruk. skogbnik og fiske

Kontorarbeid

Ledere

Meglere og konsulenter

Reiseliv og transport

Serviceyrker og annet arbeid

Undervisning

Møre og Romsdal

Tabellen syner at tilgangen på stillingar i september 2015 har gått ned med  12  prosent samanlikna med

jan.14 i

Tilgang etllllnger september 2014 Tilgang etllllnger september 2015 endring

39

23

90

71

215

88

77

4

2

37

9

33

91

77

58

914

tilgangen på stillingar eit år tilbake i tid.

55

36

31
77

82
258

67

41

6

2

29

6

23

51

55

51
815

mar.14

mai.14 "

juI.14  ̀

sep.14

-13

-i
nov.14

jan.15  ̀

mar.15 '

mai.15

auke  I  prosent

jul.15

 

sep.15

-8“/u

26%

-17%

13%

17%

-31 'Vo

-8B%

33%

0%

-28%

-50%
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-40%
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Nesset kommune Arkiv: 151 

Arkivsaksnr: 2014/502-123 

Saksbehandler:  Solfrid Svensli 

 

  

Saksframlegg 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Nesset formannskap 97/15 15.10.2015 

Nesset kommunestyre 91/15 22.10.2015 

 

Budsjettkorrigeringer - 2. halvår 2015 

Vedlegg 

1 Søknad om ekstrabevilgning av investeringsmidler – kirkelig fellesråd 

 

Rådmannens innstilling 

 

1. Driftsbudsjettet for 2015 korrigeres med følgende inntekter/utgifter: 

 

Formål 
Reduserte utgifter / 

økte inntekter (+) 

Økte utgifter / 

reduserte inntekter (-) 

Salg av konsesjonskraft  2 500 000 

Eiendomsskatt  530 000 

Utbytte og renter av ansvarlig lån  2 052 000 

Rentekostnad – netto innsparing 1 000 000  

Skolefaglig rådgiver, dekning PPT og prosjektskjønn, minus 

lavere pensjonskostnad   630 000 

Kommunens felleskostnader, rådmannens stab/støtte, arbeid 

med eiendomsskatt, forlik mobbesak, advokatbistand mm., i 

tillegg til arbeid med kommunereform 

 

2 122 000 

Eidsvåg barne- og ungdomsskole, lavere lønn og 

pensjonskostnader 1 825 000 

 Indre Nesset barne- og ungdomsskule, merinntekt 

sjukerefusjon og lavere pensjonskostnader 580 000  

Barnehagene, netto innsparing 140 000  

Politisk virksomhet, lavere pensjonskostnad 93 000 

 Teknisk, samfunn og utvikling, matrikkelføring, vedlikehold 

kommunale veger og kommunale bygg   1 455 000 

Kultur, ikke drift av flerbrukshall 200 000  

Reserver (lønnsoppgjør) – innsparing 541 000  

Rammeoverføring/skjønn, kommunereform, prosj. mobbing 500 000  

Avsetning til disposisjonsfond, strykes 2 900 000 

 Bruk av disposisjonsfond 1 510 000   

Balanse 9 289 000 9 289 000 



 

 

2. Investeringsbudsjettet for 2015 korrigeres med følgende tall: 

 

Formål 
Budsjett 

2015 

Endringer 

budsjett 2015 

Korrigert 

budsjett 2015 

Totalramme 

(*=korr) 

600158 Flerbrukshall 5 000 000 - 4 950 000 50 000 45 325 000 

600169 Relokalisering barnehage/skole 2 700 000 150 000 2 850 000 *21 950 000 

600244 Adressering i Nesset / skilting 500 000 -200 000 300 000 1 000 000 

600249 Avtale med grunneiere Mørkvatnet 179 000 -179 000 0 *21 000 

600278 Legesenter, innvendig rehabilitering 2 950 000 -2 700 000 250 000 3 000 000 

600282 Legekontor, fornying fastmont utstyr 300 000 -300 000 0 300 000 

600290 Overføringsledn Meisal vannverk 4 000 000 -3 500 000 500 000 6 500 000 

600296 Renseanlegg Eidsvåg vannverk 6 000 000 -4 000 000 2 000 000 22 350 000 

600297 Kommunehus, rehab gesims/yttervegg 3 000 000 -2 870 000 130 000 6 000 000 

600298 Eidsvåg barneskole, uteområde 600 000 170 000 770 000 *770 000 

600300 Eresfjord barnehage, nytt gjerde 300 000 50 000 350 000 *350 000 

600303 Eidsvåg b/u-skole, søppelrom 500 000 200 000 700 000 *700 000 

600304 Eresfjord b/u-skole, nytt inngangsparti 800 000 50 000 850 000 *850 000 

600309 KF, inngangsdør Nesset kirke 200 000 60 000 260 000 *260 000 

600311 Brannsikring Vistdal skole/barnehage 300 000 200 000 500 000 *500 000 

600312 Brannsikring Vistdal bofellesskap 870 000 -600 000 270 000 870 000 

600315 Botjenesten Holtan, rehabilitering 1 500 000 -750 000 750 000 1 500 000 

600316 Rehab. pumpestasjon GID 27/9 1 300 000 -400 000 900 000 *900 000 

600317 Trafikksikring kommunale veger 2 000 000 -1 000 000 1 000 000 2 900 000 

Sum justert bevilgning totalt for 2015  -20 569 000   

 

Bevilgning til investeringer for 2015 reduseres med kr 20 569 000.  

 

Finansieringen justeres tilsvarende: 

Redusere kompensasjon for merverdiavgift:  kr   3 069 000  

Redusere bruk av lånemidler:   kr 17 500 000 

 

Det vises til vedtak i kommunestyrets sak 60/15 i møte den 18.6.2015. Bevilgningen til kjøp av bolig 

med kr 2 500 000 finansieres med utbrukte lånemidler. 

 

Behandling i Nesset formannskap - 15.10.2015  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 15.10.2015 

3. Driftsbudsjettet for 2015 korrigeres med følgende inntekter/utgifter: 

 

Formål 
Reduserte utgifter / 

økte inntekter (+) 

Økte utgifter / 

reduserte inntekter (-) 

Salg av konsesjonskraft  2 500 000 

Eiendomsskatt  530 000 

Utbytte og renter av ansvarlig lån  2 052 000 

Rentekostnad – netto innsparing 1 000 000  



Skolefaglig rådgiver, dekning PPT og prosjektskjønn, minus 

lavere pensjonskostnad   630 000 

Kommunens felleskostnader, rådmannens stab/støtte, arbeid 

med eiendomsskatt, forlik mobbesak, advokatbistand mm., i 

tillegg til arbeid med kommunereform 

 

2 122 000 

Eidsvåg barne- og ungdomsskole, lavere lønn og 

pensjonskostnader 1 825 000 

 Indre Nesset barne- og ungdomsskule, merinntekt 

sjukerefusjon og lavere pensjonskostnader 580 000  

Barnehagene, netto innsparing 140 000  

Politisk virksomhet, lavere pensjonskostnad 93 000 

 Teknisk, samfunn og utvikling, matrikkelføring, vedlikehold 

kommunale veger og kommunale bygg   1 455 000 

Kultur, ikke drift av flerbrukshall 200 000  

Reserver (lønnsoppgjør) – innsparing 541 000  

Rammeoverføring/skjønn, kommunereform, prosj. mobbing 500 000  

Avsetning til disposisjonsfond, strykes 2 900 000 

 Bruk av disposisjonsfond 1 510 000   

Balanse 9 289 000 9 289 000 

 

 

4. Investeringsbudsjettet for 2015 korrigeres med følgende tall: 

 

Formål 
Budsjett 

2015 

Endringer 

budsjett 2015 

Korrigert 

budsjett 2015 

Totalramme 

(*=korr) 

600158 Flerbrukshall 5 000 000 - 4 950 000 50 000 45 325 000 

600169 Relokalisering barnehage/skole 2 700 000 150 000 2 850 000 *21 950 000 

600244 Adressering i Nesset / skilting 500 000 -200 000 300 000 1 000 000 

600249 Avtale med grunneiere Mørkvatnet 179 000 -179 000 0 *21 000 

600278 Legesenter, innvendig rehabilitering 2 950 000 -2 700 000 250 000 3 000 000 

600282 Legekontor, fornying fastmont utstyr 300 000 -300 000 0 300 000 

600290 Overføringsledn Meisal vannverk 4 000 000 -3 500 000 500 000 6 500 000 

600296 Renseanlegg Eidsvåg vannverk 6 000 000 -4 000 000 2 000 000 22 350 000 

600297 Kommunehus, rehab gesims/yttervegg 3 000 000 -2 870 000 130 000 6 000 000 

600298 Eidsvåg barneskole, uteområde 600 000 170 000 770 000 *770 000 

600300 Eresfjord barnehage, nytt gjerde 300 000 50 000 350 000 *350 000 

600303 Eidsvåg b/u-skole, søppelrom 500 000 200 000 700 000 *700 000 

600304 Eresfjord b/u-skole, nytt inngangsparti 800 000 50 000 850 000 *850 000 

600309 KF, inngangsdør Nesset kirke 200 000 60 000 260 000 *260 000 

600311 Brannsikring Vistdal skole/barnehage 300 000 200 000 500 000 *500 000 

600312 Brannsikring Vistdal bofellesskap 870 000 -600 000 270 000 870 000 

600315 Botjenesten Holtan, rehabilitering 1 500 000 -750 000 750 000 1 500 000 

600316 Rehab. pumpestasjon GID 27/9 1 300 000 -400 000 900 000 *900 000 

600317 Trafikksikring kommunale veger 2 000 000 -1 000 000 1 000 000 2 900 000 

Sum justert bevilgning totalt for 2015  -20 569 000   

 

Bevilgning til investeringer for 2015 reduseres med kr 20 569 000.  

 

Finansieringen justeres tilsvarende: 

Redusere kompensasjon for merverdiavgift:  kr   3 069 000  

Redusere bruk av lånemidler:   kr 17 500 000 

 



Det vises til vedtak i kommunestyrets sak 60/15 i møte den 18.6.2015. Bevilgningen til kjøp av bolig 

med kr 2 500 000 finansieres med utbrukte lånemidler. 

 

 

 

Saksopplysninger 

 

I hht kommunelovens § 47 nr. 1 er årsbudsjettet bindende for underordnede organer. I kommentarene 

til loven er det utdypet at dette gjelder både administrasjon og de folkevalgte organene. Dersom det 

skjer endringer i løpet av budsjettåret som kan få betydning for de inntekter og utgifter som års-

budsjettet bygger på, skal administrasjonssjefen gi melding til kommunestyret, jf. § 47 nr. 2.  

 

I samme paragraf nr. 3 skal kommunestyret gjøre nødvendige endringer i budsjettet når det gjøres 

kjent med forhold som kan bety vesentlig svikt i inntektene eller vesentlig økning i utgiftene i forhold 

til budsjettet. 

 

I forbindelse med utarbeidelse av tertialrapport pr 31.8.2015 rapporteres det om antatt merforbruk på i 

underkant av kr 1 mill for året etter at disposisjonsfondet er benyttet fullt ut. Det betyr at det ikke er 

mulig å gi tilleggsbevilgning for alle innrapporterte avvik. Rådmannen har foreslått tilleggsbevilgning 

tilsvarende ca. 91 prosent av rapportert avvik for å få budsjettet i balanse. 

 

Ved avslutning av regnskapet 2014 var det kr 15,051 mill i ubrukte lånemidler til finansiering av 

investering. I 2015 er det brukt kr 5,7 mill i budsjettvedtaket i tillegg til kr 5,965 mill i 

budsjettkorrigeringer hittil i år. Før vedtak i denne saken er det en saldo på ubrukte lånemidler til 

investeringer på kr 3,386 mill. 

 

Det er tertialrapporteringen per 31. august som ligger til grunn for rådmannens forslag til justering av 

budsjettet for 2015. 

 

Rådmannen har sendt ut varsel om ansettelsesstopp og innkjøpsstopp, men det er usikkert hvor stor 

effekt dette vil få på årets resultat. 

 

Drift 

 

Skatt og rammeoverføringer 

Per 31.8 ser det ut til at det kan gå mot en inntektssvikt på kr 363 000 ved årets slutt. Hva som blir 

endelig resultat avhenger mye av skattemånedene september og november, samt ligningsoppgjøret for 

2014 og endelig fordeling mellom skattekreditorene. Dette er veldig usikkert og rådmannen foreslår 

derfor ingen budsjettkorrigering.  

 

Salg av konsesjonskraft 

Nesset kraft as rapporterer om prognose på i underkant av kr 4 000 000. Dette er en svikt på  

kr 2 500 000 i forhold til budsjetterte inntekter. Rådmannen foreslår å justere budsjettet i henhold til 

dette, selv om endelig resultat i 2014 gav et bedre resultat enn prognosen per 31.8.14 tilsa. 

 

Eiendomsskatt 

Foreløpig utskriving av eiendomsskatt viser at kommunen mangler kr 530 000 i forhold til budsjett. 

Sannsynligheten er stor for at inntektssvikten kan bli større etter at klagebehandlingen er ferdig. 

Rådmannen foreslår å justere budsjettet i forhold til det vi er kjent med så langt. 

 

Kalkulatoriske renter (sjølkostområdet) 



Per 31.8 ser det ut til at det vil bli lavere inntekter på dette området. Samtidig vil dette slå ut på endelig 

kalkyle for gebyrområdene vann, avløp, slam, renovasjon og feiing. Rådmannen foreslår derfor ingen 

justering av budsjettet på dette området. 

 

Rentekostnad 

Per 31.8 ser det ut til at det vil bli netto lavere rentekostnad enn budsjettert, forutsatt at rentene holder 

seg på samme nivå, dvs. ca. 1,7 pst på flytende lånegjeld resten av året. Prognosen på innsparing er på 

kr 1 000 000 og rådmann foreslår tilsvarende budsjettjustering. 

 

Kommunens felleskostnader og rådmannens stab/støtte 

Antatt avvik på kr 2 100 000 skyldes arbeid med eiendomsskatt, forlik i mobbesak, advokatbistand, 

avklaring av rettslige spørsmål og saker. Kommunen har ikke brukt mer midler enn anslaget som ble 

lagt fram i sak om utvidelse av eiendomsskatt, men budsjetteringen har ikke vært god nok. 

Rådmannen foreslår å dekke inn kr 1 922 000 av dette. 

 

Kommunen har fått kr 200 000 overført i rammetilskuddet til bruk på arbeidet med kommunereform. 

Enheten trenger derfor en økning på samme beløpet i sin ramme. 

 

Skolefaglig rådgiver 

Det rapporteres om økte kostnader ved at PPT-utgiftene, hvor det har vært en forskyvning i utgifter, 

rettes opp dette året. Dette gir en merutgift i 2015 på kr 375 000.  Kostnaden skal dekke skoleplass, 

assistent og skyss til elev ved Tøndergård skole. Rådmannen foreslår å dekke inn kr 342 000 av dette. 

 

Nesset kommunene sammen med 9 andre kommuner på Nordmøre har fått midler/prosjektskjønn fra 

fylkesmannen, kr 300 000 for beredskapsteam mot mobbing. Nesset har fått overført midlene i 

rammeoverføringene. Skolefaglig rådgiver må derfor få økt sin ramme tilsvarende.  

 

Eidsvåg barne- og ungdomsskole 

Enheten antas å spare inn midler på lønn på grunn av lavere avlønning enn budsjettert. Det antas at 

innsparingen vil bli på kr 1 000 000.   

 

Indre Nesset barne- og ungdomsskule 

Enheten antas å spare inn midler på grunn av mer refusjon sjukelønn enn budsjettert. Det antas at 

innsparingen vil bli på kr 200 000. 

 

Barnehagene 

Barnehagene antas å spare kr 140 000 ved mindre bruk av tiltak til barn med spesielle behov, lavere 

lønn ved vikarbruk, ikke inntak av lærling (ingen søkere).  

 

Teknisk, samfunn og utvikling 

Enheten anslår en prognose på merforbruk på kr 1 590 000. Dette på grunn av arbeid med 

eiendomsskatt (matrikkelføring), vedlikehold kommunale veger og vedlikehold av eiendommer. 

Rådmannen foreslår å dekke inn kr 1 455 000 av dette. 

 

Kultur 

Flerbrukshallen antas ikke å komme i drift i 2015. Enheten vil derfor spare budsjetterte midler på  

kr 200 000 til formålet. 

 

Pensjonskostnader  

Det foreligger nye rapporter vedrørende pensjonskostnaden for 2015 fra Kommunal 

landspensjonskasse (KLP) og Statens pensjonskasse (SPK) per september 2015. På grunn av 

omlegging av pensjonsordningen for KLP-folkevalgte viser prognosen en innsparing på  



kr 93 000 i forhold til budsjett for 2015. Politisk virksomhet sin ramme kan reduseres med dette 

beløpet. 

 

Den vesentligste endringen rapporteres fra SPK som i sin prognose har innarbeidet ny uføreordning i 

folketrygden og lavere forventet regulering av pensjoner under utbetaling.  Begge disse endringene 

medfører reduksjon i pensjonskostnaden og i pensjonsforpliktelsen. Endringen utgjør en innsparing på 

pensjonskostnaden med kr 1 217 000. Endelig pensjonskostnad er ikke klar før medio januar 2016. 

Forholdsmessig reduseres rammene til Eidsvåg barne- og ungdomsskole med kr 825 000, Indre Nesset 

barne- og ungdomsskule med kr 380 000 og skolefaglig rådgiver med kr 12 000.  

 

Investering 

 

Økonomisk rapportering per 31.8.2015 danner grunnlaget for behov for bevilgninger i 2015. 

Investeringsbudsjettet er ettårig. Forutsetninger endres i løpet av året og det er rådmannens oppgave å 

rapportere dette til politisk behandling. Rapporteringen viser at noen prosjekter trenger økt bevilgning, 

mens andre prosjekter viser innsparing, eller utsettelse til senere år. 

 

Flerbrukshall (prosjekt 600158) 

Prosjektet har ikke kommet i gang da det avventes avklaring vedrørende oppstartstidspunkt av 

sikringstiltak.  

Årets bevilgning reduseres med kr 4 950 000, fra kr 5 000 000 til kr 50 000.  

Totalramme er uendret kr 45 325 000.  

 

Relokalisering barnehage, barne-/kulturskole (prosjekt 600169) 

Bygningsmessige arbeid er ferdigstilt for begge byggetrinn. Gjenstående arbeid innenfor prosjektet er 

asfaltering av området utenfor tilbygget ved barnetrinnet, EIBUS. Det er viktig at dette blir gjort 

snarest og innenfor inneværende år da bygget forringes vesentlig av slitasjen som påføres gulvene når 

sand og grus blir med fottøyet inn.  

Prosjektet mangler midler for å ferdigstille dette arbeidet og det er behov for at rammen på årets 

bevilgning økes med kr 150 000, fra kr 2 700 000 til kr 2 850 000.  

Totalramme økes også med kr 150 000, fra kr 21 800 000 til kr 21 950 000. 

 

Adressering i Nesset / skilting (prosjekt 600244) 

Hovedinnkjøp av vegnavnskilt er gjennomført. Det er behov for supplering, men dette vil ikke skje før 

i 2016 og 2017. Oppsetting av skiltene er under arbeid, om lag 40 % de innkjøpte skiltene er satt opp. 

Arbeidet vil fortsette inn i 2016 og ikke avsluttes før 2017. Årets bevilgning vil ikke bli brukt opp. 

Årets bevilgning kan reduseres med kr 200 000, fra kr 500 000 til kr 300 000.  

Totalforbruk anslås til kr 335 000 ved årets utgang. 

Totalramme er uendret kr 1 000 000. 

 

VA – avtale med grunneiere Mørkvatnet (prosjekt 600249) 

Saken er avsluttet uten ytterligere kostnader. Romsdal jordskifterett – sak 1500-2012-004 er 

rettskraftig. Det er derfor ikke behov for budsjettert bevilgning. 

Årets bevilgning kan reduseres med kr 179 000 til kr 0. 

Totalramme reduseres også med kr 179 000, fra kr 200 000 til kr 21 000. 

 

Legesenteret – innvendig rehabilitering (prosjekt 600278) 

Prosjektet har ikke kommet i gang i påvente av helhetlig og fremtidsrettet vurdering av tilstand og 

bruksformål. Prosjektet vil bli vurdert på nytt i forbindelse med økonomiplan 2016-2019. Årets 

bevilgning vil ikke bli benyttet i sin helhet. 

Årets bevilgning kan reduseres med kr 2 700 000, fra kr 2 950 000 til kr 250 000. 

Totalramme er uendret kr 3 000 000. 



 

Legekontoret – fornying av fastmontert utstyr (prosjekt 600282) 

Investeringene ses i sammenheng med renovering av legesenteret, jf. prosjekt 600278. Årets 

bevilgning vil ikke bli benyttet. 

Årets bevilgning kan reduseres med kr 300 000 til kr 0. 

Totalramme er uendret kr 300 000. 

 

Overføringsledning til Meisal vannverk (prosjekt 600290) 

Prosjektet gjelder overføringsledning til Meisal. Prosjektet ble startet i 2014 ved etablering av 

pumpestasjon på Toven (som også forsyner Raudsand). Trasse er under planlegging, og prosjektet må 

ses i sammenheng med renseanlegg ved Eidsvåg vannverk. Budsjettert bevilgning vil ikke bli benyttet 

i sin helhet i 2015. Prosjektet vil gå over til 2016. 

Årets bevilgning kan reduseres med kr 3 500 000, fra kr 4 000 000 til kr 500 000. 

Totalramme er uendret kr 6 500 000. 

 

Renseanlegg Eidsvåg vannverk (prosjekt 600296)  

Prosjektet omfatter nytt renseanlegg ved Eidsvåg vannverk. Prosjektet starter opp høsten 2015, etter 

avsluttet forprosjektet. Budsjetterte midler for 2015 vil ikke bli benyttet i sin helhet. TNM opprettet 

byggekomite 6 september, første møte i byggekomite ble holdt 11.9.2015. På grunn av valget 2015 må 

det opprettes ny byggekomite. Prosjektet vil fortsette og sluttføres i 2016/2017. 

Årets bevilgning kan reduseres med kr 4 000 000, fra kr 6 000 000 til kr 2 000 000. 

Totalramme er uendret kr 22 350 000. 

 

Kommunehus, rehabilitering gesims/yttervegger (prosjekt 600297) 

Arbeidet er ikke kommet i gang i påvente av helhetlig og fremtidsrettet vurdering av tilstand og 

bruksformål. Prosjektet vil bli vurdert på nytt i forbindelse med økonomiplan 2016-2019. 

Årets bevilgning kan reduseres med kr 2 870 000, fra kr 3 000 000 til kr 130 000. 

Totalramme er uendret, kr 6 000 000. 

 

Eidsvåg barneskole, uteområde (prosjekt 600298) 

Kunstgrasbanen ved Barnetrinnet, EIBUS sto ferdig i sommer og har vært et yndet ball-lekeområde 

både i og utenfor skoletiden. Men mer omfattende grunnarbeid enn forutsett ga prosjektet økte 

kostnader. Prosjektet har hatt et overforbruk og det er behov for at disse midlene etterbevilges i år.  

Det er behov for å øke årets bevilgning med kr 170 000, fra kr 600 000 til kr 770 000.  

Totalramme økes også med kr 170 000, fra kr 600 000 til kr 770 000. 

 

Eresfjord barnehage, nytt gjerde (prosjekt 600300) 

Det er klart for etablering av nytt gjerde ved Eresfjord barnehage. Innkomne tilbud viser at årets 

bevilgning mangler noen midler. Det ble nødvendig med nedstøping av flere gjerdestolper enn først 

antatt. Det er behov for å øke rammen med kr 50 000 da innhentede tilbud viser at nåværende ramme 

ikke holder.  

Det er behov for å øke årets bevilgning med kr 50 000, fra kr 300 000 til kr 350 000.  

Totalramme økes også med kr 50 000, fra kr 300 000 til kr 350 000. 

 

Eidsvåg barne-/ungdomsskole, søppelrom (prosjekt 600303) 

Barnetrinnet, EIBUS mangler avfalls skur og bod til lagring av snøfres m.m., etter at det eksisterende 

huset måtte tas i bruk til lagring av leker da skolen ble samlokalisert. Det er behov for å øke 

bevilgningen til dette arbeidet da innhentede tilbud viser at nåværende ramme ikke holder.  

Det er behov for å øke årets bevilgning med kr 200 000, fra kr 500 000 til kr 700 000. 

Totalramme økes også med kr 200 000, fra kr 500 000 til kr 700 000. 

 

Eresfjord barne- og ungdomsskule, nytt inngangsparti (prosjekt 600304) 



Inngangspartiet ved Eresfjord barne- og ungdomsskole er klar til rehabilitering. Bevilget ramme 

mangler noen midler da fasaden krever mer oppgradering enn først antatt. Det er behov for å øke 

remmen med kr 50 000 da innhentede tilbud viser at nåværende ramme ikke holder.  

Det er behov for å øke årets bevilgning med kr 50 000, fra kr 800 000 til kr 850 000. 

Totalramme økes også med kr 50 000, fra kr 800 000 til kr 850 000. 

 

Kirkelig fellesråd, branndør/nødutgang Nesset kirke (prosjekt 600309) 

Prosjektet har vist seg å bli noe dyrere enn forutsatt på grunn av utfordringer underveis som ikke var 

lett å oppdage forut. Dette ifølge fellesrådet v/kirkevergen som har sendt inn søknad om 

tilleggsbevilgning på kr 60 000 for fullføring av rømningsvei/branndør i Nesset kirke. 

Det er behov for å øke årets bevilgning med kr 60 000, fra kr 200 000 til kr 260 000. 

Totalramme økes også med kr 60 000, fra kr 200 000 til kr 260 000. 

 

Brannsikring Vistdal skole og barnehage (prosjekt 600311) 

Brannsikring av Vistdal skole og barnehage har hatt god fremdrift, men bevilgede midler holder ikke 

til ferdigstillelse. Det er avgjort at det beste for skoleorganiseringen og brannsikkerheten er at alle 

elever samlokaliseres i 1. etg, i den nyeste delen av skolen. Dette har medført mer rehabiliteringsarbeid 

enn medregnet i rammen. Det er behov for å øke rammen for fullføring av brannsikringen. Det er 

behov for å øke årets bevilgning med kr 200 000, fra kr 300 000 til kr 500 000. 

Totalramme økes også med kr 200 000, fra kr 300 000 til kr 500 000. 

 

Brannsikring Vistdal bofellesskap (prosjekt 600312) 

Brannsikring av Vistdal bofellesskap står for tur, men det er fortsatt usikkert hvordan konsulentene vil 

løse utfordringen med den branntekniske dokumentasjonen. Utførende brannsikring vil trolig komme i 

gang i år, men ikke fullført. Budsjetterte midler kan reduseres i år og delvis overflyttet til 2016.  

Årets bevilgning kan reduseres med kr 600 000, fra kr 870 000 til kr 270 000.  

Totalramme er uendret kr 870 000. 

 

Botjenesten Holtan (prosjekt 600315) 

Rehabilitering ved Botjenesten Holtan gjelder renovering av boligmassen til botjenesten og 

omsorgsboligene. Utførelsen må gjøres steg for steg da virksomheten må ha løpende drift gjennom 

hele renoveringsperioden. Det er usikkert hvor mye midler man rekker å bruke i år, men anslår  

kr 750 000. 

Årets bevilgning kan reduseres med kr 750 000, fra kr 1 500 000 til kr 750 000.  

Totalramme er uendret kr 1 500 000. 

 

Rehabilitering pumpestasjon på GID 27/9 (prosjekt 600316) 

Prosjektet gjelder rehabilitering av kloakkpumpestasjon ved Sjøgarden. Rehabiliteringen er et resultat 

av rettsforlik med grunneier. Prosjektet er i avsluttende fase og budsjettert bevilgning vil ikke bli 

benyttet i sin helhet.  

Årets bevilgning kan reduseres med kr 400 000, fra kr 1 300 000 til kr 900 000. 

Totalramme reduseres også med kr 400 000, fra kr 1 300 000 til kr 900 000. 

 

Trafikksikring kommunale veger (prosjekt 600317) 

Prosjektet gjelder utbedring av kommunale bruer, samt oppsetting av totalt 1 kilometer autovern ved 

flere kritiske punkt på kommunale veger. Prosjektet ble kostnadsberegnet og deler av prosjektet var 

planlagt utført i 2015. Prosjektet vil i sin helhet bli lagt ut på Doffin 4.10.2015, og oppstart skjer 

tidligst 1.11.2015. Store deler av prosjektet vil dermed gå over til 2016. Prosjektet vil sluttføres innen 

utgangen av 2016. 

Årets bevilgning kan reduseres med kr 1 000 000, fra kr 2 000 000 til kr 1 000 000. 

Totalramme er uendret kr 2 900 000. 

 



Kommunal bolig – kjøp av bolig til utleie (nytt prosjekt) 

I kommunestyrets vedtak den 18.6.2015, sak 60/15, ble det bevilget kr 2 500 000 til kjøp av bolig, uten 

forslag om finansiering. Konsekvensen av slike vedtak er at kommunen havner på ROBEK fordi 

budsjettet ikke er i balanse, jf. kommunelovens § 60 nr. 1 a. Rådmannen tar dette med her for å få 

finansiert bevilgningen slik at ikke formelle feil fører til at kommunen blir registrert på ROBEK. 

 

Vurdering 

 

Budsjettkorrigeringene på drift er basert på informasjon i forbindelse med rapportering per 31. august. 

Det er mye inntekter som svikter; salg av konsesjonskraft, utbytte og eiendomsskatt. Samtidig har 

rådmannen foreslått justering innenfor enhetene for å tilrettelegge mer realistisk ramme for 2015 i 

forhold til den driften som er forutsatt per 31.8.  

 

Rådmann håper at resultatet kan bli noe bedre enn prognosen tilsier per 31.8. Det er viktig å unngå 

merforbruk fordi dette kan være vanskelig å dekke inn. 

 

Optimismen er stor når det gjelder kapasitet og framdrift i investeringsprosjekter ved behandling av 

opprinnelig budsjettet. Etter hvert som månedene går viser det seg at ting som oftest tar lengre tid enn 

antatt. Forutsetningene endrer seg også underveis i året. Derfor er det nødvendig med justering av 

bevilgning på de enkelte investeringsprosjektene. Spesielt fordi det er presisert at 

investeringsbudsjettet også er ettårig. Rådmannen får et bedre grunnlag for videre budsjettering i neste 

års økonomiplan ved at investeringsbudsjettet for 2015 blir så realistisk som mulig. 

 

Bevilgningene på investeringer reduseres totalt med kr 20,569 mill. De fleste av bevilgningene gjelder 

forskyvning mellom år og er en reell utsettelse av behov for midler. Disse vil komme igjen ved 

framlegging av økonomiplan 2016-2019. 

 

Økonomiske konsekvenser 

Tap av frie inntekter og tomt disposisjonsfond fører til mindre handlingsrom. 

 

Betydning for folkehelse 

 



Nesset kirkelige fellesråd
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SØKNAD OM EKSTRABEVILGNING INVISTERINGSMIDLER

Gjelder ny rømningsvei  -  branndør Nesset Kirke.

Viser til samtale om saken tirsdag 29.09.15

Vi har tidligere søkt om og fått investeringsmidler til dette i 2015 på kr 200.000,-

Prosjektet har vi arbeidet med siden Lhalvår 2014. Det har vært en arbeidskrevende prosess, da noen

utfordringer som f.eks. vedr avstandskrav mellom bygg og nærmeste grav, måtte avklares av

departementet. Bruk av konsulent har vært nødvendig siden vi er avhengig av ekstem kompetanse i et

slikt prosjekt. Og vi erfarer at dette har blitt noe dyrere en forutsatt, siden det ble noen utfordringer

underveis, som ikke var lett å se før de kom.

Nå har vi kommet så langt at vi har fått 2 anbud på bordet, og kontrakt skal skrives med valgt

entreprenør. Målet er å få dette ferdigstilt før jul.

De to anbudene var på kr 200.000,-+ mva. (totalentreprise)

Ved at vi allerede har brukt en del midler til konsulentarbeid, ser vi at vi har en underdekning på

prosjektet på kr 60.000,-

Vi søker herved om en tilleggsbevilgning på kr 60.  000,- til fullføring av rømningsvei/ branndøri

Nesset Kirke.

Er det behov for utfyllende eller flere opplysninger, ta kontakt med undertegnede.

Eidsvåg, 02.10.2015

Med hilsen
Nesset kirkelige fellesråd,

Hen
Kj ell Ro er Gammelsæter

kirkeverge

Epost: kiell.rgger.gammelseter@nesset.kommune.no
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