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Møteinnkalling 

 

Utvalg: Nesset kommunestyre 

Møtested: Kommunestyresalen, Nesset kommunehus 

Dato: 22.05.2014 

Tidspunkt: 14:00 – 17:00 

 

Kl. 11:00 – 13:00 Eiermøte i Nesset Kraft AS 

 

Kl. 13:00 – 14:00 Generalforsamling i Nesset Kraft AS 

 

Kl. 14:00 – 17:00 Kommunestyremøte 

 

 

 

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 23 11 00. Møtesekretær innkaller 

vararepresentanter. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. 

 

 

 

 

 

Rolf Jonas Hurlen Vivian Høsteng 

ordfører politisk sekretær 
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Nesset kommune Arkiv: 144 

Arkivsaksnr: 2010/527-41 

Saksbehandler:  Malin Bruseth 

 

  

Saksframlegg 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Utvalg for helse, oppvekst og kultur 22/14 13.05.2014 

 

Pleie og omsorgstjenesten - Utsettelse av presentasjon forstudie 

 

 

Rådmannens innstilling 

Frist for avslutning og presentasjon av forstudie for gjennomgang pleie og omsorgtjenesten utsettes til 

oktober 2014. 

 

Behandling i Utvalg for helse, oppvekst og kultur - 13.05.2014  

Saken ble ettersendt 07.05.2014. 

 

Det var enighet om følgende tillegg: 

 

 Orientering om årsaker til utsettelse blir framlagt for kommunestyret 22.05.2014. 

 

Rådmannens innstilling med utvalgets tillegg ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak i Utvalg for helse, oppvekst og kultur – 13.05.2014 

Frist for avslutning og presentasjon av forstudie for gjennomgang pleie og omsorgtjenesten utsettes til 

oktober 2014. 

 

Orientering om årsaker til utsettelse blir framlagt for kommunestyret 22.05.2014. 

 

 

 

Saksopplysninger 

Det er i helse og omsorgsplanen, vedtatt juni 2011, planlagt en omfattende ombygging av Nesset 

omsorgssenter ca. år 2025. Arbeidsgruppa som HOK opprettet foreslo enstemmig at arbeidet med ny 

demensavdeling og utbygging av nye leiligheter tilrettelagt for heldøgns tilsyn og pleie, skulle forseres 



og igangsettes så snart som mulig. Arbeidsgruppa var derimot delt i synet på hvorledes utbyggingen skal 

foregå. I K-sak 92/13 la rådmannen frem resultatet fra arbeidsgruppen for gjennomgang av pleie og 

omsorgstjeneste. Vedtaket i saken lød på etablering av en forstudiegruppe som skal kartlegge 

investeringskostnader, arealbehov, driftskostnader og kvalitet på tjenestetilbudet. Forstudie krever at 

man gjennomgår alle de skisserte løsningen. Frist for levering av forstudie er 01.06.2014.  

 

Teknisk, samfunn og utvikling (TSU) ble forelagt saken på nyåret. I økonomiplanen er det satt av 1,0 

mill. kr til forstudiet og det gir anledning for innleie av konsulentbistand. Forstudiet er av større 

karakter og krever betydelig oppfølging fra enheten noe det ikke har vært kapasitet til i årets fire første 

måneder. 

Det legges derfor opp til en utsettelse av avslutning og presentasjon av forstudie til oktober 2014.      

Vurdering 

Forseringen i forhold til fremdriften i den vedtatte helse og omsorgsplanen har gitt prosjektet en 

betydelig tidligere start og derav et bedre utgangspunkt for pleie og omsorgstjenesten. Utsettelse av 

fristen til forstudie utgjør 6 måneder. TSU får frigitt noe kapasitet denne høsten til å jobbe konsentrert 

med dette prosjektet. 

Økonomiske konsekvenser 

Midlene i økonomiplanen for inneværende år er tilgjengelig og vil bli benyttet i 2014. Ingen 

konsekvens.  

 

Betydning for folkehelse 

Viktig for pleie og omsorgstjenesten at man kommer så nærme som mulig et vedtak om endelig 

løsning i 2014. Det vedtaket er det fortsatt mulig å nå selv om saken utsettes. 
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KONTROLLUTVALGET I 

NESSET KOMMUNE  

 

MØTEPROTOKOLL 

Møte nr: 2/14 

Møtedato: 09.04.2014 

Tid: kl 12.00 – kl 14.10 

Møtested: Formannskapssalen, Nesset kommunehus 

Sak nr: 08/14 – 14/14 

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, kontrollsekretær 

Fra revisjonen: Ole Tønnesen, regnskapsrevisor 

Sigmund Harneshaug, distriktsrevisor 

Av øvrige møtte: Liv F. Husby, rådmann (under sak 10/14 – 11/14) 

Solfrid Svensli, økonomisjef (under sak 10/14) 

 

 

Lederen ønsket velkommen og ledet møtet.  

 

Det fremkom ingen merknader til sakliste. 

Innkalling og sakliste ble godkjent. 

 

 

TIL BEHANDLING: 

 
UTV. SAKSNR.  TITTEL  

PS 08/14 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 12. FEBRUAR 2014 

PS 09/14 REFERAT OG ORIENTERINGER 

PS 10/14 NESSET KOMMUNE. ÅRSREGNSKAP FOR 2013 

PS 11/14 NESSET KOMMUNE. LEIE AV LAGER FOR STRØSAND OG UTSTYR 

PS 12/14 DELTAKELSE PÅ FORUM FOR KONTROLL OG TILSYN (FKT) SIN 

FAGKONFERANSE OG ÅRSMØTE 2014 

PS 13/14 OPPFØLGINGSLISTE 

PS 14/14 EVENTUELT 
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PS 08/14 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 12. FEBRUAR 2014 

 

Kontrollutvalgets vedtak 

 

Protokollen fra møte 12. februar 2014 godkjennes. 

 

Kontrollutvalgets behandling 

 

Leder orienterte. 

 

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretærens innstilling. (3 voterende) 

 

 

PS 09/14 REFERAT OG ORIENTERINGER 

 

Kontrollutvalgets vedtak 

 

Referat- og orienteringssakene tas til orientering. 

 

Kontrollutvalgets behandling 

 
Referatsaker: 

 
RS 04/14 Årsmelding 2013 – Kontrollutvalget - vedtak i Nesset kommunestyre 20.03.2014 i  

K- sak 15/14  

 

RS 05/14 Sammenslåingsprosjekt – kommunal revisjon M&R – referat fra møte i 

styringsgruppa 11.03.2014  

 

  Distriktsrevisor Sigmund Harneshaug orienterte om status i arbeidet med 

utredningen om felles revisjonsordning som er ventet skal være ferdig til 30. 

april. 

 
Orienteringssaker: 

 

OS 06/14 Lovlighetskontroll om habilitet i Gjøvik kommunes kontrollutvalg – brev til 

Gjøvik kommune fra Fylkesmannen i Oppland av 13.03.2014 (vedlagt) 

 «Politisk engasjement utløser ikke inhabilitet» - artikkel fra Kommunal 

Rapport, 26.03.2014  

 

OS 07/14 eINFO 14/4 -KU-sekretær og revisors adgang til lukkede møter  - infoskriv fra 

Norges Kommunerevisorforbund , datert 01.04.2014  vedlagt departementets 

vurdering  

 

OS 08/14 Kontrollrapport 2013 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen i Nesset kommune 

– brev fra Skatteetaten, Skatt Midt-Norge, datert 28.01.2014  
 

Sekretæren orienterte til den enkelte sak. 

 

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretærens innstilling. (3 voterende) 
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PS 10/14 NESSET KOMMUNE. ÅRSREGNSKAP FOR 2013 

 

Kontrollutvalgets uttalelse 

 

Kontrollutvalget har i møte 09.04.2014 i sak 10/14 behandlet Nesset kommunes årsregnskap 

for 2013. 

 

Grunnlaget for behandlingen har vært regnskapet, revisors beretning, datert 1. april 2014, 

revisors brev av 30. mars 2014 og rådmannens årsmelding for 2013. 

I tillegg har revisjonen, rådmann og økonomisjef supplert utvalget med muntlig informasjon 

om aktuelle problemstillinger. 

 

Årsregnskapet, som består av driftsregnskap, investeringsregnskap, balanseregnskap, 

økonomiske oversikter og noter er avlagt av rådmannen og økonomisjef.  

 

Nesset kommunes driftsregnskap for 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.-. Årets bruk av disposisjonsfond utgjør 6,9 mill. kroner mens overføringene til 

investeringsregnskapet utgjør 1,5 mill. kr. mot budsjettert 1,9 mill. kroner.   

 

Enhetene har i 2013 hatt god budsjettstyring og avvikene som fremkommer mellom budsjett 

og regnskap viser mindreforbruk. Det er redegjort for den enkelte enhet i rådmannens 

årsmelding.  

 

Kontrollutvalget har påsett at kommuneregnskapet er revidert på en betryggende måte. Etter 

revisjonens mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og god kommunal 

regnskapsskikk.  

 

Etter utvalgets gjennomgang av årsmelding og regnskap, samt revisors beretning, mener 

kontrollutvalget at årsregnskapet gir et forsvarlig uttrykk for resultatet av Nesset kommunes 

virksomhet i 2013 og for kommunen sin økonomiske stilling pr. 31.12.2013.   

 

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

revisjonsberetningen, datert 1. april 2014, har kontrollutvalget ikke merknader til Nesset 

kommunes regnskap for 2013. 

 

Kontrollutvalget anbefaler at kommunestyret godkjenner årsregnskapet for Nesset kommune 

for 2013 slik det er avlagt. 

 

Kontrollutvalgets behandling 

 

Distriktsrevisor Sigmund Harneshaug orienterte om revisjonens arbeid og kommenterte 

regnskapsresultatet og bruk av disposisjonsfondet. 

 

Økonomisjef Solfrid Svensli redegjorde for årsregnskapet og kommenterte årsak til enkelte 

enheters mindreforbruk.  

 

Rådmann Liv F. Husby, økonomisjef og distriktsrevisor svarte på spørsmål fra utvalgets 

medlemmer. 

 

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretærens innstilling. (3 voterende) 
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PS 11/14 NESSET KOMMUNE. LEIE AV LAGER FOR STRØSAND OG UTSTYR 

 

Kontrollutvalgets vedtak 

 

1. Kontrollutvalget tar Nesset kommunes notat av 12.03.2014 og administrasjonens 

orientering til etterretning. 

2. Kontrollutvalget finner at kommunens handtering av denne saken, på enkelte punkt, er 

i strid med Lov om offentlige anskaffelser.  

3. Kontrollutvalget ber rådmann om å sørge for å iverksette tiltak internt i 

administrasjonen for å bedre etterlevelsen av regelverket for offentlige anskaffelser.    

 

Kontrollutvalgets behandling 

 

Sekretæren redegjorde for saksframstillingen og de vurderinger som var gjort i saken.  

 

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretærens innstilling. (3 voterende) 

 

 

PS 12/14 DELTAKELSE PÅ FORUM FOR KONTROLL OG TILSYN (FKT) SIN 

FAGKONFERANSE OG ÅRSMØTE 2014 

 

Kontrollutvalgets vedtak 

 

Utvalgsleder Paul Nauste deltar på Forum for Kontroll og Tilsyn – FKT sin fagkonferanse og 

årsmøte i Haugesund 3. og 4. juni 2014. 

 

Kontrollutvalgets behandling 

 

Sekretæren orienterte. 

 

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med omforent forslag fra utvalgets 

medlemmer. (3 voterende) 

 

Sekretærens innstilling 
 

…..deltar på Forum for Kontroll og Tilsyn – FKT sin fagkonferanse og årsmøte i Haugesund  

3. og 4. juni 2014. 

 

 

PS 13/14 OPPFØLGINGSLISTE 

 

Kontrollutvalgets vedtak 

 

I oppfølgingslisten gjøres ingen endringer. 

 

Kontrollutvalgets behandling 

 

Sekretær orienterte. Utvalget gikk igjennom de saker som var opplistet i saksframlegget. 

 

Det ble ikke foreslått noen nye saker til oppfølgingslisten. 
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Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med omforent forslag fra utvalgets 

medlemmer. (3 voterende) 

 

 

PS 14/14 EVENTUELT 

 

Virksomhetsbesøk – ev. orientering fra enhetsleder 

I kontrollutvalgets møteplan er det satt av tid til besøk i en kommunal virksomhet. Alternativt 

kan en enhetsleder inviteres til å gi informasjon om sin enhet.  

 

Kontrollutvalget konkluderte med at de i neste møte, vil ta stilling til hvilken kommunal 

virksomhet det kan være aktuelt å besøke til høsten.  

 

 

 

 

 

     

Paul E. Nauste  Lars Myrset  Vigdis Fjøseid 

leder  nestleder   

     

     

     

Åse Solveig Eriksen     

kontrollsekretær     
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Nesset Kommune
Servicekontoret

6460 Eidsvåg

Eresfjord, 5.5.2014

Årsmelding, regnskap og revisjon 2013, Nesset Fjellstyre.

Sender vedlagt:

årsmelding
resultat og balanse, regnskap 2013
revisjonsberetning

Lov om utnytting av rettar og lunner i Statsallmenning in. m av 6.juni 1975
(Fjelloven) § 11.2 skal årsmelding, regneskap og revisjonfor Fjellstyret sendes kommunen.

Med helsing

Nesset Fjellstyre

Dag Ringstad
Sekretær

Adr: Nesset Fjellstyre, 6470 Eresfjord Bank: 4106.63.05544 E-post: nesset©fjellstyrene.no

Mob. sekr 41417374 Org.nr.: 975 724 506 Internet: www.nessetfjellstyre.no



 

Nesset kommune Arkiv: 210 

Arkivsaksnr: 2014/153-1 

Saksbehandler:  John Walseth 

 

  

Saksframlegg 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Mardølafondet 1/14 13.03.2014 

Nesset formannskap 42/14 08.05.2014 

Nesset kommunestyre 35/14 22.05.2014 

 

Årsmelding og regnskap 2013 - Mardølafondet 

Vedlegg 

1 Årsmelding og regnskap 2013 - Mardølafondet 

 

 

Rådmannens innstilling 

 

 

Årsmelding og regnskap 2013 godkjennes 

Behandling i Mardølafondet - 13.03.2014  

 

Enstemmig 

Forslag til vedtak 

Årsmelding og regnskap 2013 godkjennes. 

 

Fondsstyret ber administrasjonen undersøke muligheten til å plassere ledige midler i fondet til en 

høyere rente enn i dag. 

 

 

Behandling i Nesset formannskap - 08.05.2014  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 08.05.2014 

Årsmelding og regnskap 2013 godkjennes. 



 

 

 

Saksopplysninger 

I henhold til § 7a i vedtektene skal kommunestyret godkjenne regnskap og årsmelding for fondet. 

 

Balanseregnskapet er avsluttet med en fondskapital på kr 26 322 237. I forhold til balansen i 2012 er 

fondskapitalen redusert med kr 53 839. Driftsregnskapet viser et mindreforbruk på kr 228 009. 

 

Viser til vedlegg. 

 













 

Nesset kommune Arkiv: 242 

Arkivsaksnr: 2010/387-14 

Saksbehandler:  Hogne Frydenlund 

 

  

Saksframlegg 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Miljøfondet for Eresfjord og Eikesdal 2/14 02.05.2014 

Nesset kommunestyre 36/14 22.05.2014 

 

Årsmelding 2013 - Miljøfondet for Eikesdal og Eresfjord 

Vedlegg 

1 Årsmelding 2013 - Miljøfondet for Eikesdal og Eresfjord 

2 Regnskap 2013 - Miljøfondet 

 

 

Rådmannens innstilling 

Årsmelding og regnskap 2013 for miljøfondet for Eikesdal og Eresfjord godkjennes. 

 

 

 

 

Saksopplysninger 

I henhold til §§ 6 og 7 i vedtektene til miljøfondet skal kommunestyret godkjenne regnskapet og 

årsmeldingen for fondet. Regnskapet blir ført av kommunekassa og revidert av kommunerevisoren.  

 

Årsmeldingen er skrevet i eget vedlegg.  

 

Det vises ellers til «Årsmelding for Nesset kommune 2013» som inneholder oversikt over tiltak som 

miljøfondet har gitt støtte til i 2013. 

 

Vurdering 

 

Økonomiske konsekvenser 

 

 

Betydning for folkehelse 



 



Årsmelding 2013 - Miljøfondet for Eikesdal og Eresfjord 

 

BAKGRUNN 

Miljøfondet for Eikesdal og Eresfjord er etablert med vedtak i Nesset kommunestyre, sak  

K 005/93. Vedtekter for miljøfondet vart vedteke av Nesset kommunestyre i møte den 29.09.98, 

sak K 102/98.  

STYRET 2013    Vararepresentanter 

Bjørg Anne Vike(leder)   Siw Maridal Bugge 

Toril Melheim Strand    Per Even Opsal 

Aslak Nerås(nestleder)   Kari P. Øverås 

Rune Halgeir Finnset    Jon Sæter 

Ordførar     Varaordførar 

 

Sekretær for fondsstyre er miljøvernleiar, Nesset kommune. 

 

SØKNADER 

Søknadsfrist (20. mars og 20. september) er gjort kjent gjennom kulturmeldinga frå Nesset 

kommune. I tillegg er det lagt ut generell informasjon om miljøfondet med søknadsskjema på 

heimesidene til Nesset kommune. 

 

STYRET SI VERKSEMD 

Styret for miljøfondet har i 2013 hatt 2 møter og handsama 27  saker. Det er kome inn 22 

søknadar om tilskot til ulike prosjekt/tiltak. Til saman blei det søkt om lag kr. 396 000 i støtte 

frå fondet.  Styret har gjeve tilskot til 14 av søknadane. Det er gjeve fire avslag og fire saker blei 

utsatt til 2014.   

 

ØKONOMI  

Miljøfondet sin kapital er plassert i bankinnskot i Nesset sparebank. Miljøfondets bokførte verdi 

pr 31.12.13 var kr. 7 665 881,-. 

 

I 2013 er det gjeve lovnad om tilskot på til saman kr. 246 000. Totalt vart det utbetalt kr 133 641  

i tilskot i løpet av året. Fondstyret set krav om at eit tiltak må settast i gang innan 2 år, slik at 

utbetaling i 2012 omfatter og tilsegn av tilskott gjeve for nokre år sidan.   

Miljøfondet ga i sak 06/12 kr 250 000 i tilsegn til ny turveg til Mardalsfossen. Tilskotet til 

turvegen skal dekkast over fleire busjettår fram til og med 2014. 

 

Rekneskapet for fondet blir ført av kommunekassa og vert revidert av kommunerevisoren. 

 

Saker behandla av miljøfondet 2013 – oversikt tilskot 

 

 
Saksnr  Sak/søker     Vedtak/tilskot  
PS 05/13 Eresfjord Småbåtlag - Lysthus    10 000  
PS 06/13 Nauste velforening – Grillhytte    10 000  
PS 07/13 Øverås grendalag – Grillhytte    10 000 
PS 08/13 Eresfjord bygdelag – Diverse tiltak   Avslag 
PS 09/13 Eira Ungdomslag – Drenering av ungdomshuset 25 000 
PS 10/13 Eresfjord IL – Tidtakersystem      5 000    
PS 11/13 Hånde og Moen grendalag – Uteplass     4 000 
PS 12/13 Eresfjord musikklag - Korpsstevne   Avslag 



  

 
PS 13/13 Eikesdal Skiskyttarlag - Rekruttvåpen   20 000 
PS 14/13 Eresfjord idrettslag – Tidtakerbu ved Lomstjønna 30 000 
PS 15/13 Eresfjord idrettslag – Renovering av løpebane  20 000 
PS 16/13 Nesset CK – Tidtakersystem      5 000 
PS 17/13 Eikesdal sameige – Restaurering av Westbua  20 000 
PS 19/13 Sikringstiltak av basehoppersti      8 000 
PS 20/13 FAU – Renovering av grusbanen, Eresfjord skole   9 000 
PS 21/13 Eresfjord Musikklag – Instrument/Sommerskole  Utsatt 
PS 22/13 Eresfjord IL – Klatrebok     Utsatt 
PS 23/13 Hånde og Moen grendalag - Platting   Avslag 
PS 24/13 Eresfjord Småbåtlag -  Prosjekt «Båtkultur»   Utsatt 
PS 25/13 Nesset fjellstyre – Fotoutstilling    10 000 
PS 26/13 Knut Arne Vike – Restaurering av steinkai  Avslag 
PS 27/13 Eikesdal Skiskyttarlag – Asfaltering av tilkomst  Utsatt 
  Tidligere vedtak – Turvei til Mardalsfossen  60 000 

Tidligere S  Turs  
Sum tilsagn tilskudd 2013 kr 246 000 



  
Miljøfondet 2013 

Regnskap Buds(end) Avvik(per.) 

  2013 2013   

  
   

  

Ansvar: 7022 Miljøfondet 
  

  

10802 Ledergodtgjøring (utvalgsleder) 4 400,00 3 000,00 -4 400,00 

10803 Møtegodtgjøring folkevalgte 6 600,00 10 000,00 -6 600,00 

10804 Tapt arbeidsfortjeneste folkevalgte 2 436,00 4 000,00 -2 436,00 

10990 Arbeidsgiveravgift 1 857,68 2 000,00 -1 857,68 

10991 Arbeidsgiveravgift av påløpte feriepenger 36,81 0,00 -36,81 

11150 Mat/drikke uten komp (ansatte, ledelse etc) 421,00 0,00 -421,00 

11208 Frikjøp av folkevalgte 0,00 2 000,00 0,00 

11409 Anna annonse/reklame/informasjon 0,00 2 000,00 0,00 

11600 Skyssgodtgjøring 1 202,85 3 000,00 -1 202,85 

12902 Internkjøp (må føres mot 17902) 15 000,00 15 000,00 -15 000,00 

14700 Tilskudd til lag og foreninger 132 000,00 209 000,00 -132 000,00 

14701 Tilskudd til næringsformål 1 641,00 0,00 -1 641,00 

15500 Avsetning til bundne fond 13 076,66 0,00 -13 076,66 

  Sum utgifter 178 672,00 250 000,00 -178 672,00 

  
   

  

19000 Renter av bankinnskudd -178 672,00 -250 000,00 178 672,00 

  Sum inntekter -178 672,00 -250 000,00 178 672,00 

  
   

  

  T O T A L T 0 0 0 

 

 

Miljøfondet 
  

Regnskap 2013 Regnskap 2012 

Resultatregnskap         

  
    

  

  Renteinntekter, utbytte 
 

178 672 225 172 

  Driftsutgifter 
  

31 954 32 293 

  Tilskudd til lag og organisasjoner 133 641 430 238 

  Resultat 
  

13 077 -237 359 

  
    

  

Balanse           

  
    

  

  Fondskonto for drift 
 

6 165 881 6 152 805 

  Anleggsmidler (aksjer /andeler) 0 0 

  Fondskonto for investering 
 

1 500 000 1 500 000 

  Miljøfondet totalt 
 

7 665 881 7 652 805 

            

 



 

Nesset kommune Arkiv: 210 

Arkivsaksnr: 2014/34-32 

Saksbehandler:  Solfrid Svensli 

 

  

Saksframlegg 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Nesset formannskap 43/14 08.05.2014 

Nesset kommunestyre 37/14 22.05.2014 

 

Årsmelding 2013 inkl. årsberetning og årsregnskap - Nesset kommune 

Vedlegg 

1 Årsmelding 2013 komplett 

2 Kontrollutvalgets uttalelse til Nesset kommunes årsregnskap for 2013 

 

 

Rådmannens innstilling 

1. Nesset kommunes årsmelding for 2013, inklusive årsberetning og årsregnskap, godkjennes. 

 

2. Driftsregnskapet for 2013 avsluttes med et mindreforbruk (regnskapsmessig overskudd) på  

kr 2 638 480,08.  Beløpet avsettes til disposisjonsfond, herav kr 346 601 til utviklingsfondet. 

 

 

Behandling i Nesset formannskap - 08.05.2014  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 08.05.2014 

3. Nesset kommunes årsmelding for 2013, inklusive årsberetning og årsregnskap, godkjennes. 

 

4. Driftsregnskapet for 2013 avsluttes med et mindreforbruk (regnskapsmessig overskudd) på  

kr 2 638 480,08. Beløpet avsettes til disposisjonsfond, herav kr 346 601 til utviklingsfondet. 

 

 

 

Saksopplysninger 

 



Kommunene skal for hvert kalenderår utarbeide årsregnskap og årsberetning, jf. kommunelovens § 48 

nr. 1.    

 

Kommunelovens § 48 nr. 5 gir videre anvisning om innholdet i årsberetningen: 

”I årsberetningen skal det gis opplysninger om forhold som er viktige for å bedømme 

kommunens eller fylkeskommunens økonomiske stilling og resultatet av virksomheten, som ikke 

fremgår av årsregnskapet, samt om andre forhold av vesentlig betydning for kommunen eller 

fylkeskommunen. Det skal også redegjøres for tiltak som er iverksatt og tiltak som planlegges 

iverksatt for å sikre en høy etisk standard i virksomheten. Det skal redegjøres for den faktiske 

tilstanden når det gjelder likestilling i fylkeskommunen eller kommunen. Det skal også 

redegjøres for tiltak som er iverksatt, og tiltak som planlegges iverksatt for å fremme 

likestilling og for å hindre forskjellsbehandling i strid med likestillingsloven, samt for å fremme 

formålet i diskrimineringsloven og i diskriminerings- og tilgjengelighetsloven”. 

 

For 2013 legger rådmannen fram en årsmelding som inneholder både lovens krav til årsberetning, samt 

årsregnskap. Rådmannen ønsker at årsmeldingen skal fungere som et oppslagsverk for politikere, 

ansatte, innbyggere og andre samarbeidspartnere gjennom hele året. Derfor inneholder den vesentlig 

mer informasjon enn det som er lovbestemt. 

 

Årsmeldingen er administrasjonens tilbakemelding til kommunestyret, og er en viktig del av 

kommunens styringssystem. I årsmeldingen er aktiviteten og virksomheten i året som er gått evaluert i 

forhold til kommunens 6 hovedmål som gjaldt for 2013. Årsrapporten er detaljert og omfattende. Dette 

er gjort for at politikere og ansatte skal få en grundig og detaljert informasjon om kommunen både når 

det gjelder overordnede styringssystemer, tjenestebeskrivelser i enhetene, ressursbruk og målsetninger 

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

årsmelding for 2013. 

 

Årsregnskapet for 2013 omfatter alle økonomiske midler som er disponert gjennom året og 

anvendelsen av midlene.  Alle kjente utgifter og inntekter i året er tatt med, enten de er betalt eller ikke 

da årsregnskapet ble avsluttet.  Årsregnskapet er ført i overensstemmelse med god kommunal 

regnskapsskikk, jf. kommunelovens § 48 nr. 2. 

 

Kommunestyret skal selv vedta årsregnskapet.  Vedtaket skal treffes på grunnlag av innstilling fra 

formannskapet, jf. kommunelovens § 48 nr. 3. 

 

Driftsregnskapet 

 

Driftsregnskapet er avsluttet med et mindreforbruk på kr 2 638 480,08 (regnskapsmessig overskudd).   

Ved behandling av årsregnskapet skal kommunestyret angi disponering av regnskapsmessig 

overskudd, jf. kommunelovens § 48 nr 3, siste ledd. 

 

I retningslinjene for utviklingsfondet heter det: ”I forbindelse med at kommunens regnskap legges frem 

for kommunestyret skal eventuelle ubrukte midler i fondet overføres til utviklingsfondet det påløpne 

år.” Regnskapet for utviklingsfondet ble i 2013 avsluttet med kr 346 601 i merinntekt. Dette er en del 

av kommunens mindreforbruk.  

 

Mindreforbruk i driftsregnskapet er merinntekter eller mindre utgifter i forhold til budsjettet.  

Kommunestyret har ikke tidligere tatt stilling til hvordan dette skal disponeres, derfor skal dette gjøres 

ved fastsettelsen av årsregnskapet.  Rådmannen vil foreslå at midlene avsettes til disposisjonsfond. 

 

Avvik mellom regulert budsjett og regnskap i Nesset kommune: 

Utgifter/inntekter Beløp  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

For skatt og rammeoverføringer gav egne skatteinntekter en mindreinntekt på kr 0,144 mill og 

skatteutjevningen kr 0,220 mill. Kommunen fikk ekstra skjønnstilskuddet med kr 0,150 mill på grunn 

av ressurskrevende brukere over 67 år, samt kr 0,028 mill mer i innbyggertilskudd. 

 

Netto driftsresultat er negativt med kr 3,150 mill. I netto driftsresultat ligger det utgifter som 

finansieres av øremerka midler og bundne fondsmidler. I tillegg er det regnskapsført netto bruk av 

disposisjonsfond i henhold til budsjett, noe som gjør at regnskapsmessig resultat blir et mindreforbruk 

på kr 2,638 mill. 

  

Netto driftsresultat bør ligge på 3 prosent av driftsinntektene. For 2013 ville 3 prosent av 

driftsinntektene gitt et netto driftsresultat på kr 7,8 mill. Det er viktig for kommunen å få et godt netto 

driftsresultat slik at midler kan avsettes til senere års bruk.  Kommunen vil da få større handlefrihet og 

vil ikke være så sårbar i forhold til svingninger i skatteinntekter, rammeoverføringer og 

rentekostnader, samt ha egenkapital til investeringer. 

 

For enhetene skriver de vesentligste innsparingene seg fra mindre innleie av vikarer enn kommunen 

har fått refusjon for sjukefravær, ikke gjennomført tiltak for energimerking, vakanse i stillinger, spart 

vintervedlikehold på grunn av mindre snø og is. 

 

Investeringsregnskapet 

 

Investeringer i anleggsmidler, utlån og forskutteringer, avdrag på lån og avsetninger viser et 

finansieringsbehov på kr 20,6 mill. Av dette er kr 13,7 mill investeringer i anleggsmidler. 

Investeringsregnskapet er fullfinansiert i henhold til regnskapsskjema 2A. 

 

Flere investeringsprosjekter som fikk bevilgning i 2013 ble ikke ferdig.  Budsjetterte prosjekter som 

ikke er iverksatt eller fullført innenfor planlagt budsjettår må tas med i årsbudsjettet for påfølgende år, 

enten i det ordinære budsjettvedtaket eller i forbindelse med en budsjettregulering.  Rådmannen la 

fram egen sak i mars om revidering av investeringsbudsjettet for 2014 med bakgrunn i at flere av 

investeringsprosjektene i 2013 videreføres i 2014. Prosjektene ble gitt en ekstra bevilgning på til 

sammen kr 3,924 mill. 

 

De fleste av prosjektene er finansiert med lånemidler, derfor er det ubrukte midler igjen ved årets slutt.  

Ubrukte lånemidler pr. 31.12.13 er på kr 12,7 mill. Herav kr 10,5 mill til investeringer og kr 2,2 mill til 

videreutlån (startlån).  

 

Balanseregnskap 

 

Kommunens egenkapitalprosent er redusert fra 9,4 i 2012 til 6,1 i 2013, på grunn av mye bruk av 

fondsmidler. Egenkapitalprosenten bør være høyest mulig. Den forteller oss hvor stor andel av 

(1000 kr) 

Skatt og rammeoverføringer -186 

Eiendomsskatt -34 

Konsesjonskraftinntekter -493 

Kompensasjonsinntekter 41 

Kapitalkostnader (renter, utbytte, avdrag) 224 

Enhetene 3 086 

Totalt mindreforbruk 2 638 



kommunens eiendeler som er finansiert med egenkapital. Jo høyere egenkapitalprosent desto større 

handlefrihet har kommunen ved å kunne bruke egne midler til evt. investeringer. 

 

Netto lånegjeld er redusert fra 80,8 prosent av kommunens driftsinntekter i 2012 til 79,6 prosent i 

2013. Det er i tatt opp lån til investeringer i 2013 på kr 12,8 mill, men samtidig er det betalt avdrag på 

lån med kr 8,4 mill. Ved opptak av lån påløper renter og avdrag som belastes driftsregnskapet.  

 

Akkumulert netto premieavvik er redusert fra kr 17,9 mill til kr 17,4 mill. Dette er penger som 

kommunen har betalt til pensjonskassene, men foreløpig ikke utgiftsført i regnskapet. Høyt akkumulert 

premieavvik kan føre til anstrengt likviditet i kommunen.  

 

Disposisjonsfondet er på 4 mill ved utgangen av 2013, men kommunestyret har ved utgangen av mars 

2014 vedtatt å bruke kr 1,6 mill av fondet i 2014. 

 

Vurdering 

Nesset kommune har fortsatt for høyt driftsnivå i forhold til sine driftsinntekter. Det er viktig å gi 

innbyggerne gode tjenester, og å redusere kostnadene. Utfordringen blir å samtidig skaffe seg stort nok 

handlingsrom for å ha buffer i forhold til svingningene i frie inntekter og renter. Ett prosentpoeng opp i 

rentekostnaden på lån med flytende renter til investeringer utgjør kr 1,4 mill i merutgifter. Rentene på 

bankinnskudd vil kanskje dempe dette noe, men innskuddsrenten øker kanskje ikke i takt med 

utlånsrenten. 

 

For å få handlingsrom er det viktig at netto driftsresultat er positivt og helst i størrelsesorden på 3 

prosent av driftsinntektene. Dette for å ta høyde for svingninger i inntektene og ha midler til 

finansiering av investeringer. Det er viktig at kommunen kommer ned på et kostnadsnivå på drifta som 

balanserer med inntektene. Et vedtak om bruk av mer penger til et formål må kanskje føre til 

reduksjoner på andre områder, hvis det ikke er mulig å øke inntektene. I økonomiplana for 2014-2017 

legges det opp til avsetninger til disposisjonsfond i de siste årene i perioden. 

 

Når det gjelder investeringsprosjektene er det mye som skal klaffe i løpet av året for at det skal bli 100 

prosent overensstemmelse mellom budsjett og regnskap. Investeringsbudsjettet er regulert gjennom 

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

enkelte år.  

 

Det er også nødvendig å følge med akkumuleringen av premieavviket. Dette er midler som er betalt, 

men ikke utgiftsført i kommunens regnskap. Premieavviket kan derfor sammenlignes med et 

underskudd og regelverket sier at dette kan utgiftsføres over 10 år (tidligere 15 år).  Derfor er det 

viktig å ha fond med tilsvarende midler for ikke å komme i et likviditetsmessig uføre.  

Økonomiske konsekvenser 

Kommunestyret har kr 2,638 mill frie midler til disposisjon. 

 

Betydning for folkehelse 

Ingen betydning for folkehelse med mindre kommunestyret velger å bruke midlene på tiltak innenfor 

området folkehelse. 

 



 
Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal 
Rådhusplassen 1 
6413 MOLDE 

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

 

Nesset kommunestyre 
v/ordfører 

 

 
Deres referanse: Vår referanse: Arkivkode: Sted/dato 
 2014-124/ÅSE 1543-210&13 Molde, 10.04.2014 

 

KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE TIL NESSET KOMMUNES ÅRSREGNSKAP 

FOR 2013 

 

Kontrollutvalget har i møte 09.04.2014 i sak 10/14 behandlet Nesset kommunes årsregnskap 

for 2013. 

 

Grunnlaget for behandlingen har vært regnskapet, revisors beretning, datert 1. april 2014, 

revisors brev av 30. mars 2014 og rådmannens årsmelding for 2013. 

I tillegg har revisjonen, rådmann og økonomisjef supplert utvalget med muntlig informasjon 

om aktuelle problemstillinger. 

 

Årsregnskapet, som består av driftsregnskap, investeringsregnskap, balanseregnskap, 

økonomiske oversikter og noter er avlagt av rådmannen og økonomisjef.  

 

Nesset kommunes driftsregnskap for 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.-. Årets bruk av disposisjonsfond utgjør 6,9 mill. kroner mens overføringene til 

investeringsregnskapet utgjør 1,5 mill. kr. mot budsjettert 1,9 mill. kroner.   

 

Enhetene har i 2013 hatt god budsjettstyring og avvikene som fremkommer mellom budsjett 

og regnskap viser mindreforbruk. Det er redegjort for den enkelte enhet i rådmannens 

årsmelding.  

 

Kontrollutvalget har påsett at kommuneregnskapet er revidert på en betryggende måte. Etter 

revisjonens mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og god kommunal 

regnskapsskikk.  

 

Etter utvalgets gjennomgang av årsmelding og regnskap, samt revisors beretning, mener 

kontrollutvalget at årsregnskapet gir et forsvarlig uttrykk for resultatet av Nesset kommunes 

virksomhet i 2013 og for kommunen sin økonomiske stilling pr. 31.12.2013.   

 

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

revisjonsberetningen, datert 1. april 2014, har kontrollutvalget ikke merknader til Nesset 

kommunes regnskap for 2013. 

 

Kontrollutvalget anbefaler at kommunestyret godkjenner årsregnskapet for Nesset kommune 

for 2013 slik det er avlagt. 

 

 

 

Kontrollutvalget i Nesset 

kommune  

 

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



 
Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal 
Møre og Romsdal 

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

 
 

 
 Kontrollutvalget i Nesset,  

 

09.04.2014 

 

   

 Paul E. Nauste (s)  

 leder  
 

 

 

Kopi: 

Formannskapet 
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Saksframlegg 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Nesset formannskap 46/14 08.05.2014 

Nesset kommunestyre 38/14 22.05.2014 

 

Skatteoppkreverfunksjonen i Nesset - organisering 

Vedlegg 

1 Forespørsel om kjøp av tjenester - skatteoppkreverfunksjonen i Nesset 

2 Svar fra Kristiansund kommune - Forespørsel om kjøp av tjenester - 

skatteoppkreverfunksjonen i Nesset 

3 Svar fra Molde kommune på forespørsel om skatteoppkreverfunksjonen 

4 Avtale Nesset kommune 

5 Svar fra Sunndal kommune på forespørsel om kjøp av tjenester på skatteoppkreverområdet i 

Nesset 

 

 

Rådmannens innstilling 

 

Med hjemmel i kommelovens § 28-1a, jf. b overlater Nesset kommune utførelsen av 

skatteoppkreverfunksjon til Molde kommune, som vertskommune for samarbeidet. 

 

Nesset kommune godkjenner at skatteoppkreverfunksjon blir samordnet hvis vertskommunen ønsker 

dette. 

 

Rådmannen får fullmakt til å godkjenne avtalen om vertskommunesamarbeidet. 

 

 

 

 

Behandling i Nesset formannskap - 08.05.2014  

Mellvin Steinsvoll fremmet følgende forslag: 

 

Det er ønskelig at skatteoppkreverfunksjonen i Nesset fortsatt skal ligge i Nesset kommune. 

Stillingen lyses ut.  



 

Arild Svensli fremmet følgende tilleggsforslag: 

 

Skulle det ikke være kvalifiserte søkere blir det lagt frem ny sak for formannskapet innen 

01.10.2014. 

 

Begge forslagene ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 08.05.2014 

Det er ønskelig at skatteoppkreverfunksjonen i Nesset fortsatt skal ligge i Nesset kommune. Stillingen 

lyses ut.  

 

Skulle det ikke være kvalifiserte søkere blir det lagt frem ny sak for formannskapet innen 01.10.2014. 

 

 

 

Saksopplysninger 

 

Kommunene ved den kommunale skatteoppkreveren, har i henhold til skattebetalingsloven ansvaret 

for å kreve inn skatter og avgifter fra skattyterne i kommunen, både fra personer og arbeidsgivere. I 

tillegg skal skatteoppkreveren kontrollere at arbeidsgiveren innrapporterer riktige opplysninger på 

lønnsområdet.  

 

I Nesset kommune er dette blitt ivaretatt av økonomiavdelinga hvor økonomisjefen har vært den 

kommunale skatteoppkreveren. Ved økonomiavdelinga har skatteoppkreveroppgavene vært håndtert 

av en arbeidstaker i 100 pst stilling. Denne arbeidstakeren ønsker å fratre sin stilling i begynnelsen av 

2015 på grunn av oppnådd pensjonsalder. 

 

Dette er bakgrunnen for at rådmannen finner det riktig å legge fram sak til politisk behandling for å 

vurdere hvordan skatteoppkreveroppgavene skal ivaretas i framtida. Spørsmålet er om kommunen selv 

skal ansette en ny medarbeider som skal ivareta oppgavene, eller om tiden er inne for å samarbeide 

med andre kommuner om denne oppgaven. 

 

Skatteetaten ble omorganisert i 2008 og omfatter Skattedirektoratet og skattekontor i fem regioner. 

Regionen Skatt Midt-Norge har ansvaret for Trøndelagsfylkene, samt Møre og Romsdal. Det betyr at 

skatteoppkreveren i Nesset forholder seg faglig til Skatt Midt-Norge, men administrativt til rådmannen 

i Nesset. I de senere årene har flere skatteoppkreverkontor gått sammen om en felles 

skatteoppkreverfunksjon. 

 

Oversikt over antall kommuner og samarbeid i regionen Skatt Midt-Norge (januar 2014): 

Fylke Sum 

kommuner 

Antall 

samarbeid 

Antall kommuner 

i samarbeid 

Antall kommuner 

utenom samarbeid 

Nord-Trøndelag 23 4 17 6 

Sør-Trøndelag 25 6 23 2 

Møre og Romsdal 36 5 18 18 

 

Når det gjelder arbeidsgiverkontrollen er det flere kommuner som kjøper tjenester av et større 

skatteoppkreverkontor. Det er ikke tatt med i denne oversikten. 

 

Skattedirektoratet er positive til sammenslåing av skatteoppkreverkontorene.  



 

Hvorfor slå sammen skatteoppkreverkontorene på tvers av kommunegrensene? En sammenslåing betyr 

større fagmiljøer, noe som gir forbedringspotensial bl.a. fordi: 

 

 Ved å samle kompetansen legges forholdene til rette for faglig utvikling og et mer attraktivt 

fagmiljø. Dette tilrettelegger for kompetanseheving og spesialisering. Dette vil igjen føre til 

enklere rekruttering av arbeidstakere.  

 Større fagmiljø reduserer sårbarheten ved sykdom, permisjoner, ferieavvikling o.l. 

 Større fagmiljø har bedre forutsetninger for å ivareta likebehandling av alle skattytere og 

arbeidsgivere. 

 Sammenslåing er ressursbesparende, blant anna fordi kommunen slipper å utarbeide hver sin 

rutinebeskrivelse, virksomhetsplan m.m.  

 

Etter innføring av nytt skatteregnskapssystem (Sofie) ble innført i 2008 kan følgende nevnes: 

 

 Arbeidsprosessene er blitt mer automatisert og åpnet for stordriftsfordeler. 

 Fagområdet er svært regelstyrt med lite lokalt handlingsrom.  

 Det er skattedirektoratet som i stor grad styrer innfordringsløpet til skattyterne. 

 Faglig overordnet myndighet har skjerpet resultat- og internkontrollkravene, som stiller nye 

krav til organiseringen. I dag har Nesset kommune dispensasjoner på enkelte områder fordi vi 

ikke er nok personer. 

 Skatteetaten hadde i 2013 flere utlegg (skatteoppgjør) gjennom sommeren. Fra 2016 har 

skatteetaten som mål at utlegg skal skje gjennom hele året. Det vil føre til at flere ved kontoret 

må ha kunnskap omkring fagområdet. Dette blir en utfordring for eksisterende kontor, spesielt 

ved avvikling av ferie. 

 

Konsekvenser ved overføring av skatteoppkreverfunksjonen til annen kommune: 

 

 Nesset kommune mister en arbeidsplass. 

 Skattyter får en lengre veg hvis han har behov for å møte opp på skatteoppkreverkontoret. 

Erfaring viser at det ikke er mange som har behov for personlig oppmøte.  

 Det vil ikke lenger være mulig å betale skatt og avgift kontant. De siste årene er det én person 

som har benyttet seg av denne tjenesten (6 ganger i året). 

 Alle henvendelser angående skatt og avgift skal skje til det nye skatteoppkreverkontoret.  

 Særnamskompetansen overføres til ny skatteoppkrever. Det betyr at kommunen ikke kan 

benyttes seg av direkte pålegg om trekk av kommunale offentligrettslige krav (utleggstrekk) 

ved tvangsinndriving av kommunale eiendomsgebyr. Kommunen må da enten begjære utlegg 

via namsmannen, eller gå til tvangssalg av eiendommen.  

 

Nesset kommune samarbeider med andre kommuner på mange andre områder, både mot øst og vest. 

Derfor er det gjort henvendelser til samarbeidende kommuner i vår nærhet. Forespørsel om samarbeid 

er sendt til Molde, Kristiansund og Sunndal. Alle kommunene har bekreftet at de ønsker å overta 

skatteoppkreverfunksjonen fra Nesset kommune.  

 

Molde kommune har fra før tatt over skatteoppkreveroppgavene for Vestnes, Aukra og Midsund. 

Samarbeidet vil få navnet Kemneren i Romsdal, til sammen 38 076 innbyggere. Med bakgrunn i 

pristilbudet fra Molde vil Nesset spare ca. kr 87 000. Molde kommune ønsker en samordning av 

skatteoppkreverne. Det betyr at de overtar alle utgifter og gebyrinntekter i forbindelse med bruk og 

drift av skatteregnskapet og at de ønsker en samordnet pålogging i skatteregnskapet. Molde kommune 

mener at dette er en mer effektiv måte å drive skatteoppkreverkontoret på. Nettokostnadene ved drift 



av skatteoppkreverkontoret vil deretter bli fordelt på kommunene etter innbyggertallet. Molde vil ta 

over alle skatteoppkreveroppgavene, inkl. arbeidsgiverkontrollen. 

 

Kristiansund kommune har fra før tatt over skatteoppkreveroppgavene for Averøy, Halsa og Gjemnes. 

Samarbeidet har navnet Nordmøre kemnerkontor, til sammen 34 228 innbyggere. Med bakgrunn i 

pristilbudet fra Kristiansund vil Nesset spare ca. kr 76 000. Kristiansund kommune har gitt oss tilbud 

på tjenestekjøp. Dvs. at Nesset betaler sine kostnader for bruk og drift av skatteregnskapet og beholder 

sine gebyrinntekter. Kristiansund kan ta over alle skatteoppkreveroppgavene, eller kun 

arbeidsgiverkontrollen.  

 

Sunndal har inngått samarbeid med Oppdal kommune hvor Sunndal ivaretar skatteoppkrever-

oppgavene for begge kommunene, med unntak av arbeidsgiverkontrollen. Sunndal kjøper sin 

arbeidsgiverkontroll av Kristiansund, mens Oppdal kjøper tjenestene av Malvik kommune (foreløpig). 

Til sammen 13 985 innbyggere. Med bakgrunn i pristilbudet fra Sunndal vil Nesset spare ca.  

kr 89 000. Sunndal forbeholder seg retten til å fakturere utgifter knyttet til reguleringspremie av 

pensjon etter at et eventuelt samarbeid er avsluttet. Sunndal har gitt oss tilbud om å ta over ansvaret for 

alle skatteoppkreveroppgavene, men i praksis vil det være Kristiansund som foretar 

arbeidsgiverkontrollen, slik som for Sunndal. I dette tilbudet forutsettes det at Nesset betaler sine 

kostnader for bruk og drift av skatteregnskapet og beholder sine gebyrinntekter. 

 

Skattekontoret i Skatt Midt-Norge mener at et eventuelt samarbeid med annen kommune må baseres 

på vertskommunemodellen, jf. kommunelovens § 28-1a, jf. b. 

 

Vurdering 

 

Det er flere og flere skatteoppkreverkontor som slår seg sammen og har en felles skatteoppkrever. Det 

er samme utvikling på dette området som på mange andre områder i kommunene. Det blir inngått 

samarbeid på tvers av kommunene med utgangspunkt i for små fagmiljø, eller på grunn av sårbarhet 

på området. 

 

Det er veldig personavhengig hvor godt et fagområde kan bli ivaretatt. I Nesset har oppgavene på 

skatteoppkreverområde vært godt ivaretatt gjennom mange år. Rådmannen ser at kommunen kan få 

utfordringer når kontoret må styrke kompetansen til flere medarbeidere på grunn av kontinuerlige 

utlegg (skatteoppgjør) gjennom året. Dette kan muligens løses ved å kjøpe tjenesten fra en annen 

kommune ved fravær i egen kommune, men det vil medføre ekstra kostnader. Arbeidsgiverkontrollen 

har etter hvert blitt veldig omfattende, og det er nødvendig med større fagmiljø med spisskompetanse. 

 

Mangel på fagmiljø på skatteoppkreverkontoret i en liten kommune bør veie tungt i valget mellom 

egne ansatte og samarbeid med annen kommune. Rådmannen mener derfor at tida nå er inne for 

samarbeid med annen kommune på skatteoppkreverområdet. Pristilbudene som er gitt fra de 3 

kommunene avviker ikke mye fra hverandre. Den økonomiske innsparingen er per i dag i 

størrelsesorden ca. kr 76 000 til kr 89 000. Rådmannen har ingen grunn til å tro at en av kommunen vil 

ivareta Nesset kommunes skatteoppkreverfunksjon på en dårligere måte enn de andre kommunene. 

Derfor bør valg av samarbeidskommune være et prinsipielt valg sett i lys av samarbeidet i ROR. 

 

Den kommunen som ligger nærmest de fleste innbyggerne i Nesset er Sunndal, mens den som er 

lengst unna er Kristiansund. Som tidligere nevnt er det ikke mange som har behov for å oppsøke 

skatteoppkreverkontoret. Dialogen går via e-post eller telefon. Derfor bør ikke tilgjengelighet være 

avgjørende. Kommunen har allerede et samarbeid med IKT-Orkide hvor også Sunndal og Kristiansund 

deltar. For mange av kommunens innbyggere er Molde et like naturlig valg som de to andre 

kommunene. Nesset samarbeider i dag på flere områder gjennom ROR hvor Molde også deltar. 



 

Rådmannen mener at skatteoppkreverfunksjonen må ivaretas av et større fagmiljø med mer 

spisskompetanse på de forskjellige oppgavene. Det er avgjørende ved flytting av skatteoppkrever-

oppgavene at en beslutning blir tatt så tidlig som mulig. Dette for at den nye kommunen skal kunne 

forberede seg på overtakelsen, samtidig som at Nesset kommune må foreta en god avvikling av 

oppgavene i egen kommune. Vi må sørge for overlapping, samt påse at alt arkivmaterialet blir ivaretatt 

i vår kommune, inklusive også en plan for kassasjon i årene framover. En eventuell innsparing kan 

tidligst skje fra 2016. 

 

Økonomiske konsekvenser 

Tilbudene om samarbeid med en annen kommune om skatteoppkreverfunksjonen viser at det kan gi en 

økonomisk innsparing. 

 

Betydning for folkehelse 

Ingen 



Nesset kommune 

Økonomiavdelinga

Postadresse Besøksadresse Telefon Bank
Kommunehuset, 6460 Eidsvåg I Romsdal Kommunehuset 71 23 11 00 4106 05 00590
E-post: Telefaks Org.nr
postmottak@nesset.kommune.no www.nesset.kommune.no 71 23 11 01 864 981 062

Molde kommune: postmottak@molde.kommune.no
Kristiansund kommune: postmottak@kristiansund.kommune.no
Sunndal kommune: postmottak@sunndal.kommune.no

Deres ref:  Vår ref Saksbehandler Dato
2014/209-1 Solfrid Svensli, 71 23 11 32 25.02.2014

Forespørsel om kjøp av tjenester - skatteoppkreverfunksjonen i Nesset

Nesset kommune samarbeider både med Orkidé og ROR. I den forbindelse sendes denne 
forespørselen til kemner/skatteoppkrever i Molde, Kristiansund og Sunndal. Alle har fra før 
samarbeid med en eller flere kommuner på skatteoppkreverområdet. 

Vi har en arbeidstaker som har gitt signal om å gå over i pensjonistenes rekker når dette året er 
omme. Før det blir tatt stilling til om kommunen selv skal lyse ut etter ny medarbeider som skal 
ivareta oppgavene på skatteoppkreverområdet vil det være naturlig å vurdere samarbeid med 
annen kommune. Trenden er at små kommuner, slik som Nesset, samordner sin 
skatteoppkreverfunksjon med andre. Samtidig er kommunen inne i en budsjettprosess hvor vi 
skal se på mulige områder som kan gi innsparing. Vi har planer om å legge fram sak til politisk 
behandling 1. halvår i år, hvor kommunestyret må ta stilling til om de fortsatt ønsker egne 
ansatte, eller kjøpe tjenester/samarbeide med andre kommuner.

1. Er noen av dere interessert i å selge oss tjenester på skatteoppkreverområdet?

2. Hvis ja, på hvilken måte? For å kunne vurdere om det er noe å spare økonomisk ønsker vi 
pristilbud på hvilke tjenester som koster hva:

Alternativ 1:
Nesset kommune kjøper alle tjenestene som skatteoppkreverfunksjonen innehar, dvs. at 
ekstern kommune tar over alle oppgavene på skatteoppkreverområdet.

Alternativ 2:
Nesset kommune kjøper tjenester for det som gjelder arbeidsgiverkontrollen fra en 
kommune, ansetter selv en medarbeider som ivaretar de øvrige oppgavene, eller de øvrige 
oppgavene kjøpes fra en annen kommune.
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Hvis kommunestyret vedtar kjøp av tjenester på skatteoppkreverområdet vil dette skje omkring
årsskiftet 2014/2015. Vi ønsker å få opplyst pris på tjenestene, samt hvordan gebyrene blir 
behandlet.

Noen faktaopplysninger om Nesset kommune:

 Innbyggertall per 1.1.2014: 3001
 Personlige skattytere for 2012, antall: 2621
 Upersonlig skattytere for 2012, antall: 109
 Arbeidsgivere, antall for 2012: 118
 SKO i Nesset har særnamskompetanse som kan overføres til evt. ny SKO.

Hvilke resultatkrav som blir stilt for 2015 vet vi ikke i dag, men skattekontoret har sendt ut 
resultatkravene for 2014 og vi regner derfor med at dere har innsyn i disse.

Vi håper dere vil gi oss tilbakemelding på våre spørsmål innen 10. mars 2014. 

Ta kontakt hvis noe er uklart, eller dere ønsker ytterligere opplysninger.

Med hilsen

Solfrid Svensli Liv F. Husby
økonomisjef        rådmann

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift.



MkiP Nordmøre Kemnerkontor
Postboks 178
6501 Kristiansund

Lo tet/z ool

Nesset kommune
Økonomiavdelinga
Kommunehuset
6460 Eidsvåg i Romsdal

13_

Unntatt offentlighet: Offl § 13, jfr fvl §13 nr 2.

03.03.14

Forespørsel om kjøp av tjenester - skatteoppkreverfunksjonen i Nesset.

Nordmøre Kemnerkontor takker for forespørsel og vil med dette levere pris på
utførelse av skatteoppkreverfunksjonen, samt arbeidsgiverkontroll i Nesset
kommune.

Skatteoppkreverfunksjonen:

Utførelse av skatteoppkreverfunksjonen i Nesset kommune pr år:kr 409.938,-

Utgifter til direkte drift av skattesystemet - som for eksempel STERIA, SITS og
Sofie dekkes av Nesset kommune.

Innfordringsinntekter for utleggsforretninger avholdt hos debitorer med
skatteplikt i Nesset kommune godskrives Nesset kommune.

Arbeidsgiverkontroll:

Med utgangspunkt i antall arbeidsgivere i Nesset kommune - til sammen 118
stk, vil beregnet antall kontroller pr år bli: 6 stk.

Beregnet pris pr kontroll: kr 20.000,-

Arbeidsgiverkontroll pr år: kr 20.000,- x 6 = kr 120.000,-
Utførelse av skatteoppkreverfunksjonen i Nesset: kr 409.938,- 


Til sammen: kr 529.938,-

Tilbudet er beregnet med pris/kostnad fra 01.01.15.

Utgiftene består i hovedsak av lønnsutgifter, slik at ved eventuell kontrakts-
inngåelse vil det bli tatt forbehold om regulering av kontrakten i takt med
lønnsutviklingen i offentlig sektor tidligst regulering fra 2016.

Kristiansund kommune

Postadresse Besøksadresse Telefon Bank
Postboks 178, 6501 Kristlansund Rådhuset 71 57 40 00 6345.06.15058
E-post: Kalbakken 2 Telefaks Org.nr
kemneren@kristiansund.kommune.no www.kristlansund.no 71 57 40 11 NO 996 402 878



Ved eventuell kontraktsinngåelse vil beregningsgrunnlaget for tallene i tilbudet
bli fremlagt.

Med hilsen
Nordmøre Kemnerkon

Nils Birger Sagvik
Kemner
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Kontoradresse Postadresse: Telefon:   Telefaks:  Kontonummer Org.nr:   
 Rådhuset Rådhusplassen 1, 6413 Molde 71 11 10 00   8643 10 73848 944 020 977 
 Postmottak@molde.kommune.no     

 

 

MOLDE KOMMUNE 
Økonomiavdelingen 
Seksjon skatt   

 
 
 
Nesset kommune 
 
6460 EIDSVÅG I ROMSDAL 
 
 
 
 
Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 
 2012/3153 Steinar Mundal  230 05.03.2014 

 
 

 
Skatteinnfordring - tilbud om permanent samarbeid mellom 
kommunene Molde og Nesset 
 

Det vises til Deres henvendelse per e-post den 25.02.2014 hvor De ber om tilbud på kjøp av 

tjenester på skatteoppkreverområdet. Molde kommune ønsker å gi tilbud etter alternativ 1. 

dvs. at Molde kommune overtar alle oppgavene på skatteoppkreverområdet. Når det gjelder 

alternativ 2, kjøp av tjenester for det som gjelder arbeidsgiverkontrollen, ønsker ikke Molde 

kommune å gi tilbud da kapasiteten på arbeidsgiverkontrollsiden allerede er svært presset. 

 

Ved overtagelse av skatteinnfordringen og arbeidsgiverkontrollen fra Nesset kommune, må 

kontoret i Molde utvides med en stillingsressurs tilsvarende 70,0 pst. Ved utformingen av 

tilbudet, er det derfor tatt utgangspunkt i budsjetterte kostnader Kemneren i Molde og 

Vestnes (navneendring på gang), har til drift av sin skatteavdeling i 2014. Disse kostnadene 

er tillagt lønns- og prisvekst for 2014, den økte stillingsressursen og økte IKT-kostnader. De 

totale kostnadene er så fordelt mellom kommunene i henhold til folketall. I beregningen 

nedenfor er folketallet per 1. januar 2014 lagt til grunn.   

  

Beregning 2014 Nesset 

Budsjett 2014 5 667 000 

Adm.ressurs kemner (10%) 100 000 

Delsum 5 767 000 

Arbeidsgiverkontroll Fræna -100 000 

IKT 21 000 

Ny stilling inkl. sos. Utg. 415 800 

Sum 6 103 800 

Lønnsøkning 2014                            142 345  

Totalsum fordeles etter folketall 6 246 145 

 

 

 

Nesset kommune sin andel                           456 330  
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Folketall samlet 1.1.2014 41077 

Folketall Molde 26048 

Folketall Vestnes 6615 

Folketall Aukra 3377 

Folketall Misund 2036 

Folketall Nesset 3001 

 

  

I tilbudet inngår Nesset kommunes behov for bruk av særnamsmann og arbeidsgiverkontroll.  

 

Ved årets slutt foretas den endelige fordelingen av kostnader mellom kommunene ut ifra de 

faktiske regnskapstallene for det enkelte år (se vedlagte utkast til avtale).  

 

Kemneren i Molde og Vestnes (navneendring på gang) håper tilbudet er interessant og ber om 

tilbakemelding dersom noe er uklart. 
 
 
 
 
Kurt Magne Thrana   
  
 Steinar Mundal 
  
 
 

 
Vedlegg 
1 Avtale om skatteoppkreverfunksjonen 
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AVTALE 

OM UTFØRELSE AV  

SKATTEOPPKREVERFUNKSJONEN 
 

 

Mellom Molde kommune og Nesset kommune er det inngått følgende avtale om utførelse av 

skatteoppkreverfunksjonen i Nesset.  

 

 

1. Formål 

 

Formålet med avtalen er å oppfylle Nesset kommunes forpliktelser i henhold til 

skattebetalingslovens bestemmelser om betaling og innkreving av skatt. 

 

 

2. Omfang 

 

Molde kommune påtar seg å utføre Nesset kommunes skatteoppkreveroppgaver i henhold til 

skatteoppkreverinstruksen. Videre er det kemneren i Molde og Vestnes som sørger for å 

bemanne kontoret tilstrekkelig til å kunne dekke ressursbehovet både for Molde, Vestnes, 

Aukra, Midsund og Nesset kommuner.  

 

Skatteoppkreverkontoret er faglig underlagt Skatt Midt-Norge og har sin instruks og 

myndighetsutøvelse derfra. Skatteoppkreverkontoret skal påse at kontoret har tilstrekkelige 

ressurser og er organisert slik at gjøremålene som omfattes av skattebetalerinstruksen kan 

uføres på en forsvarlig, hensiktsmessig og rasjonell måte.  

 

 

3. Administrasjon av tjenesten 

 

Skatteoppkreverfunksjonen organiseres ved at kemneren i Molde og Vestnes i sin helhet 

utfører alle skatteoppkreveroppgavene for Molde, Vestnes, Aukra, Midsund og Nesset 

kommuner. Skatteseksjonen i Molde kommune har tilhold i leide lokaler i ”Skattens Hus” i 

kontorfellesskap med Skatt Midt-Norge. Det vil bli foretatt samordning i SOFIE og en 

navneendring til Kemneren i Romsdal. 

 

4. Ansvar og utførelse 

 

Molde kommune har arbeidsgiveransvaret for alle ansatte ved kontoret. Kemneren i Molde og  

Vestnes skal utføre sine oppgaver i henhold til instruks for skatteoppkrevere. 

 

 

5. Betaling for tjenesten 

 

Molde kommunes kostnader etter denne avtale fordeles på følgende måte: 
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Kostnadene som Kemneren i Molde og Vestnes har til utførelse av skatteoppkreverfunksjonen 

fordeles mellom kommunene i henhold til folketall per 01.01 i budsjettåret. Leie av 

kontorlokaler vil bli regulert i en egen avtale inngått med Skatt Midt-Norge. 

 

Betaling skjer ved fakturering av a-kontobeløp per 01.04 og 01.10. 

 

Avregning ut ifra endelige regnskapstall foretas innen utgangen av januar påfølgende år. 

 

 

6. Handlingsplan 

 

Skatteoppkreverkontoret skal utarbeide virksomhetsplan. Planen skal omfatte de mål, 

indikatorer og resultatkrav som er gitt av Skattedirektoratet og Skatt Midt-Norge og en 

beskrivelse av de tiltakene som planlegges for å få en god måloppnåelse. 

 

Skatteoppkreverkontoret skal utarbeide rutinebeskrivelse for kontorets virksomhet. 

Rutinebeskrivelsen skal omhandle de oppgaver som er lagt til kontoret. 

 

Skatteoppkreverkontoret skal sørge for tilfredsstillende internkontroll. Internkontrollen skal 

være en løpende kontroll av rutiner og prosedyrer ved kontoret for å etterse at interne og 

eksterne krav til bl.a. fremdrift og kvalitet blir oppfylt.  

 

 

7. Rapportering 

 

Kemneren i Molde og Vestnes vil gjennomføre månedlig rapportering til Skattedirektoratet, 

Skatt Midt-Norge og kommunene Molde, Vestnes, Aukra, Midsund og Nesset om den 

løpende skatteinngangen. 

Årlig rapportering vil bli foretatt i henhold til krav i skatteoppkreverinstruksen. 

 

 

8. Avtalens varighet 

 

Avtalen gjelder fra …………. Det gjelder en gjensidig oppsigelsesfrist på 2 år. 

Oppsigelsestiden løper i 2 år etter utløpet av året skriftlig varsel om oppsigelse er sendt. 

 

 

Molde/Eidsvåg ………2014  

 

 

___________________     _____________________ 

Nesset kommune      Molde kommune           















 

Nesset kommune Arkiv: 151 

Arkivsaksnr: 2013/396-112 

Saksbehandler:  Liv Fleischer Husby 

 

  

Saksframlegg 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Nesset formannskap 35/14 10.04.2014 

Nesset formannskap 47/14 08.05.2014 

Råd for eldre og funksjonshemma 5/14 14.05.2014 

Nesset kommunestyre 39/14 22.05.2014 

 

Budsjettprosess 2014 - tiltak for å skape balanse i økonomiplan 2014 - 2017 

Vedlegg 

1 Uttale fra ungdommens kommunestyre ang. budsjett 2014 

2 Referat fra møte i HAMU og Samarbeidsutvalget 030414 

3 Uttale fra FAU v/Eresfjord barne- og ungdomsskole vedr. innsparingsforslag (vedlegg 

lagt til før kommunestyrets behandling) 

4 Uttalelse fra FAU angående rådmannens innstilling til nedleggelse av mellomtrinnet ved 

Vistdal Skole (vedlegg lagt til før kommunestyrets behandling) 

5 Særutskrift - Råd for eldre og funksjonshemma 14.05.2014 - RS 5-14 Budsjettprosess 

2014 (vedlegg lagt til før kommunestyrets behandling) 

 

 

Rådmannens innstilling 

1. Kommunestyret vedtar følgende tiltak for å skape balanse i økonomiplan 2014 – 2017. 

 

Nr. Enhet 2014 2015 2016 2017 Tiltak Konsekvens 

1 Felles 

utgifter 

50 000 100 000 100 000 100 000 Innsparing i 

forsikringspremier etter 

gjennomgang av 

kommunens 

forsikringsobjekter. 

Reduksjon av innkjøp 

IKT (ikke investering) 

Mindre 

konsekvenser 

2   200 000 500 000 500 000 500 000 Reduksjon som følge 

av endring i 

arbeidsgiveravgift fra 

sone 1a til sone 2 

Reduserte utgifter til 

arbeidsgiveravgift 

for kommunen 



3 Kultur 100 000 100 000 100 000 100 000 Redusere tildeling av 

kulturmidler. Total 

budsjett 350 000. 100 

000 over snitt i 

KOSTRA gruppe 2. 

Tildeling 2013 fordelt 

til 57 lag med gj.snitt 

pr lag kr 8 100. 

Vil føre til mindre 

tilskudd til lag og 

foreninger. 

Kommunen kan tilby 

opplæring i bruk av 

Tilskuddsportalen 

slik at lag og 

foreninger selv kan 

søke om eksterne 

tilskudd. 

4 Service-

kontoret 

50 000 50 000 50 000 50 000 Økte inntekter fra salg 

av meglerpakke, 

reduserte utgifter til 

porto mm 

Ingen  

5 Barne-

hager 

100 000 300 000 300 000 300 000 Redusere ytterligere 1 

årsverk ass. ressurs i 

Eidsvåg barnehage 

Utfordringer i 

forhold til 

omplassering/ 

oppsigelse av 

ansatte. 

6     100 000 100 000 100 000 Feriestengte 

kommunale barnehager 

i 3 uker fra 2015 

Enn antar at 

feriestengte 

barnehager vil gi 

liten konsekvens for 

foreldre dersom 

informasjonen blir 

gitt på ett tidlig 

tidspunkt. 

7 Skole   220 000 750 000 1 000 000 Pga. naturlig nedgang i 

elevtallet vil en kunne 

redusere antall klasser 

EIBUS fra høst 2015.  

Ingen negativ 

konsekvens for 

læring. Ingen 

konsekvenser for 

lærere. 

8   100 000 235 000 235 000 235 000 Redusere assistent- 

ressurs EIBUS.  

Dette vil føre til 

mindre generell 

assistentstøtte i 

klassene. 

Utfordringer i 

forhold til 

omplassering/ 

oppsigelse av 

ansatte. 

9   210 000 510 000 510 000 510 000 Overflytte mellomtrinn 

fra Vistdal skule til 

Eresfjord. Kun 3 elever 

i mellomtrinnet neste 

skoleår - 2014/15. Alle 

i 7 klasse. Ikke 

beregnet innsparing på 

driftsutgifter bygg. 

Vil gi lengre 

skoleveg og lengre 

skoledager, men 

innenfor gitte 

anbefalinger. Vil gi 

redusert kollegialt 

fagmiljø ved Vistdal 

skule. 

10 NAV 70 000       Minus innleie av vikar 

i 2014 

Vil kunne føre til 

større belastninger 

for de ansatte som er 

tilstede. 

11     100 000 100 000 100 000 Arbeide for ytterligere 

å redusere sosialhjelps- 

utbetalinger  

Økt bruk av statlige 

tiltaksmidler vil 

kunne øke behovet 

for flere 

praksisplasser i 

kommunen. 



12 Helse og 

omsorg 

70 000 120 000 120 000 120 000 Redusere bemanning 

på kjøkken NOS 

tilsvarende 30% stilling 

for ass. i helgene 

Endring av interne 

rutiner. Oppgaver må 

overføres til 

avdelingene. 

Overtallige tilbys 

vakante stillinger på 

dag. 

13   90 000       Kjøkkendrift avvikles- 

70% st. innen 01.06.14. 

Middagslevering fra 

Eidsvåg, kostnadene til 

dette er medregnet 

Noen beboere må ha 

hjelp til handling. 

Kostnader til 

middagslevering, 

transport til 

Eresfjord og Vistdal 

er innarbeidet. 

14   350 000       Kveldsvakt (1,4 årsv.) 

ved Vistdal 

bofellesskap avvikles 

innen 01.06.14  

Hjemmetjenesten 

fører tilsyn på kveld.  

15   250 000       Redusere bemanning 

på dagtid med 50% 

innen 01.06.14 

Fast personale noen 

timer på dagtid. 

Trappes ytterligere 

ned i takt med 

utflytting av beboere. 

16     2 000 000 2 500 000 2 500 000 Vistdal bofellesskap 

omdisponeres til 

boliger. Det er i dag 

tilknyttet ca 5 årsverk 

til Vistdal bofellesskap 

i tillegg er hjemme-

sykepleien der to 

ganger daglig.  Det er i 

dag 6 (4) beboeren ved 

bofellesskapet.  

Reduksjonsforslagene 

innebærer en gradvis 

avvikling som 

bofellesskap. Antatt 

samlet innsparing ca. 

kr. 2.500.000 

Mulig at en må øke 

ressurser i 

hjemmetjenesten i 

Indre. Økonomisk 

mulighet til økning 

av hjemmetjenesten 

fra 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 Teknisk   350 000 350 000 350 000 Redusere strømutgifter 

i alle kommunens 

formålsbygg. Redusere 

bruk av gatelys om 

natten. 

Ansatte må få 

opplæring i bruk av 

SD -anleggene. 

Redusere 

temperaturen med 1 

grad i alle formåls-

bygg, ikke NOS. 

Innføre tidsstyring 

på gatelys. 

18   50 000 50 000 50 000 50 000 Øke gebyr på byggesak 

og kartoppmåling.  

Nesset kommune har 

lavere gebyr enn 

sammenlignings-

bare kommuner. 

  Totalt 1 690 000 4 735 000 5 765 000 6 015 000     

 

 

 



Behandling i Nesset formannskap - 10.04.2014  

Uttale fra FAU ved Vistdal skole, datert 10.4.2014, ble distribuert. 

 

Arbeiderpartiet fremmet følgende forslag: 

 

 Saken utsettes til 8. mai.  

 

I forbindelse med formannskapsmøte samme dag, innkalles det til arbeidsmøte hvor alternative 

innsparingsforslag gjennomgås. 

 

Arbeiderpartiets forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 10.04.2014 

Saken utsettes til 8. mai.  

 

I forbindelse med formannskapsmøte samme dag, innkalles det til arbeidsmøte hvor alternative 

innsparingsforslag gjennomgås. 

Behandling i Nesset formannskap - 08.05.2014  

Rådmannen redigerte sitt forslag til følgende: 

 

Tiltak for å skape balanse i økonomiplan 2014 – 2017: 

 

Nr. Enhet 2014 2015 2016 2017 Tiltak 
1 Felles 

utgifter 
50 000 100 000 100 000 100 000 Innsparing i 

forsikringspremier etter 
gjennomgang av kommunens 
forsikringsobjekter. Reduksjon 
av innkjøp IKT (ikke 
investering) 

2   200 000 500 000 500 000 500 000 Reduksjon som følge av 
endring i arbeidsgiveravgift 
fra sone 1a til sone 2 

3 Kultur 100 000 100 000 100 000 100 000 Redusere tildeling av 
kulturmidler. Total budsjett 
350 000. 100 000 over snitt i 
KOSTRA gruppe 2. Tildeling 
2013 fordelt til 57 lag med 
gj.snitt pr lag kr 8 100. 

4 Service-
kontoret 

50 000 50 000 50 000 50 000 Økte inntekter fra salg av 
meglerpakke, reduserte 
utgifter til porto mm 

5 Barnehage 100 000 300 000 300 000 300 000 Redusere ytterligere 1 årsverk 
ass. ressurs i Eidsvåg 
barnehage 

6     100 000 100 000 100 000 Feriestengte kommunale 
barnehager i 3 uker fra 2015 



7 Skole   260 000 750 000 1 000 000 Pga naturlig nedgang i 
elevtallet vil en kunne 
redusere antall klasser EIBUS 
fra høst 2015.  

8   150 000 470 000 470 000 470 000 Redusere assistent- ressurs 
EIBUS pga færre barn med 
vedtak                   

9   0 0 0 0 Overflytte mellomtrinn fra 
Vistdal skule til Eresfjord. Kun 
3 elever i mellomtrinnet neste 
skoleår - 2014/15. Alle i 7 
klasse. Ikke beregnet 
innsparing på driftutgifter 
bygg. 
 

10 NAV 70 000       Minus innleie av vikar i 2014 

11     100 000 100 000 100 000 Arbeide for ytterligere å 
redusere sosialhjelps- 
utbetalinger  

12 Helse og 
omsorg 

70 000 120 000 120 000 120 000 Redusere bemanning på 
kjøkken NOS med i helgene 
tilsvarende 30% stilling for 
ass. 

13   90 000       Kjøkkendrift avvikles- 70% st. 
innen 01.06.14. 
Middagslevering fra Eidsvåg, 
kostnadene til dette er 
medregnet 

14   350 000       Kveldsvakt (1,4 årsv.) ved 
Vistdal bofellesskap avvikles 
innen 01.06.14  

15   250 000       Redusere bemanning på 
dagtid med 50% innen 
01.06.14 

16   500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 Vistdal bofellesskap 
omdisponeres til boliger. 
Beboere vil få tjenester fra 
hjemmetjenesten etter vedtak 
på lik linje med andre 
hjemmeboende. Det har vært 
tilknyttet ca 5 årsverk til 
Vistdal bofellesskap i tillegg 
har hjemmesykepleien vært 
der 1-2 ganger daglig.  Det er i 
dag 4 beboeren ved 
bofellesskapet. 
Reduksjonsforslagene 
innebærer en reduksjon av 
ansatte fra 5 årsverk til ca 2.2  
I dette er det beregnet 



hvilende nattevakt samt ca 80 
% stilling på dagtid. Stillingene 
er adm. tilknyttet 
hjemmmetjenesten.  

17 Teknisk   350 000 350 000 350 000 Redusere strømutgifter i alle 
kommunens formålsbygg. 
Redusere bruk av gatelys om 
natten. 

18   50 000 50 000 50 000 50 000 Øke gebyr på 
byggesak/kartoppmåling.  

  Totalt 2 030 000 4 000 000 4 490 000 4 740 000   
 

 

Rådmannens redigerte forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 08.05.2014 

Tiltak for å skape balanse i økonomiplan 2014 – 2017: 

 

Nr. Enhet 2014 2015 2016 2017 Tiltak 
1 Felles 

utgifter 
50 000 100 000 100 000 100 000 Innsparing i 

forsikringspremier etter 
gjennomgang av kommunens 
forsikringsobjekter. Reduksjon 
av innkjøp IKT (ikke 
investering) 

2   200 000 500 000 500 000 500 000 Reduksjon som følge av 
endring i arbeidsgiveravgift 
fra sone 1a til sone 2 

3 Kultur 100 000 100 000 100 000 100 000 Redusere tildeling av 
kulturmidler. Total budsjett 
350 000. 100 000 over snitt i 
KOSTRA gruppe 2. Tildeling 
2013 fordelt til 57 lag med 
gj.snitt pr lag kr 8 100. 

4 Service-
kontoret 

50 000 50 000 50 000 50 000 Økte inntekter fra salg av 
meglerpakke, reduserte 
utgifter til porto mm 

5 Barnehage 100 000 300 000 300 000 300 000 Redusere ytterligere 1 årsverk 
ass. ressurs i Eidsvåg 
barnehage 

6     100 000 100 000 100 000 Feriestengte kommunale 
barnehager i 3 uker fra 2015 



7 Skole   260 000 750 000 1 000 000 Pga naturlig nedgang i 
elevtallet vil en kunne 
redusere antall klasser EIBUS 
fra høst 2015.  

8   150 000 470 000 470 000 470 000 Redusere assistent- ressurs 
EIBUS pga færre barn med 
vedtak                   

9   0 0 0 0 Overflytte mellomtrinn fra 
Vistdal skule til Eresfjord. Kun 
3 elever i mellomtrinnet neste 
skoleår - 2014/15. Alle i 7 
klasse. Ikke beregnet 
innsparing på driftutgifter 
bygg. 
 

10 NAV 70 000       Minus innleie av vikar i 2014 

11     100 000 100 000 100 000 Arbeide for ytterligere å 
redusere sosialhjelps- 
utbetalinger  

12 Helse og 
omsorg 

70 000 120 000 120 000 120 000 Redusere bemanning på 
kjøkken NOS med i helgene 
tilsvarende 30% stilling for 
ass. 

13   90 000       Kjøkkendrift avvikles- 70% st. 
innen 01.06.14. 
Middagslevering fra Eidsvåg, 
kostnadene til dette er 
medregnet 

14   350 000       Kveldsvakt (1,4 årsv.) ved 
Vistdal bofellesskap avvikles 
innen 01.06.14  

15   250 000       Redusere bemanning på 
dagtid med 50% innen 
01.06.14 

16   500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 Vistdal bofellesskap 
omdisponeres til boliger. 
Beboere vil få tjenester fra 
hjemmetjenesten etter vedtak 
på lik linje med andre 
hjemmeboende. Det har vært 
tilknyttet ca 5 årsverk til 
Vistdal bofellesskap i tillegg 
har hjemmesykepleien vært 
der 1-2 ganger daglig.  Det er i 
dag 4 beboeren ved 
bofellesskapet. 
Reduksjonsforslagene 
innebærer en reduksjon av 
ansatte fra 5 årsverk til ca 2.2  
I dette er det beregnet 



hvilende nattevakt samt ca 80 
% stilling på dagtid. Stillingene 
er adm. tilknyttet 
hjemmmetjenesten.  

17 Teknisk   350 000 350 000 350 000 Redusere strømutgifter i alle 
kommunens formålsbygg. 
Redusere bruk av gatelys om 
natten.  

18   50 000 50 000 50 000 50 000 Øke gebyr på 
byggesak/kartoppmåling.  

  Totalt 2 030 000 4 000 000 4 490 000 4 740 000   
 

 

 

Saksopplysninger 

Vedtak i Nesset kommunestyre – 06.02.2014 

 

Kommunestyret tiltrer rådmannens forslag til budsjettprosess 2014 – i arbeidet med å skape balanse i 

økonomiplan 2014 – 2017. 

Vedtatte 12 prinsipper i arbeidet med å skape balanse i økonomiplanen (prinsipp for medbestemmelse) 

legges til grunn i arbeidet med å skape balanse i økonomiplanen. 

Rådmannen oppnevner administrative arbeidsgrupper hvor tillitsvalgte og verneombud skal være 

representert samt at rådmannen utarbeider mandat for arbeidsgruppene med mål og tidsfrister. 

 

Det legges opp til følgende fremdriftsprosess i dette arbeidet: 

Møte med rådmannens ledergruppe 14.01 

Møte HAMU 14.01 

Formannskapsmøte 23.01 

Kommunestyre 06.02 

Innlevering fra arbeidsgruppene 17.03 

Møte m/rådmannens ledergruppe 25.03 

HAMU 02.04 

Formannskap 10.04 

Kommunestyre 24.04 

Igangsetting av endringsprosesser/ tiltak 01.05 

 

 

Kommunestyret fattet følgende vedtak i forbindelse med behandling av Økonomiplan 2014 – 2017 i 

kommunestyret 12.12.2013: 

 

Budsjettprosess: 

Det vises til sak høsten 2007 om evaluering av budsjettprosessen. Det vises til sak 56/10 om mandat til 

arbeidsgrupper for å skape balanse i økonomiplana og sak 57/10 om 12 prinsipper i arbeidet med å 

skape balanse i økonomiplana 2010 – 2013. 



Administrasjonen får i oppgave å legge frem en sak til formannskapets første møte i 2014 som bygger 

på nevnte tidligere budsjettprosesser. Saken skal ende opp med en gjennomgang av kommunens drift 

og samlede innsparinger på 2 % for økonomiplanperioden 2014 – 2017. 

 

For å oppnå balanse i økonomiplanperioden må driften reduseres med ca. 4 mill. kroner som tilsvarer  

2 % av kommunens driftsbudsjett. Etter flere år med reduksjoner, ser ikke rådmannen at det er rom for 

å bruke” ostehøvelprinsippet” lengre ved at hver enhet finner reduksjonstiltak for 2 %. Rådmannen 

opprettet i januar 7 administrative arbeidsgrupper med deltagelse av tillitsvalgte og verneombud i 

gruppene 1 - 5:  

 

1) Grunnskole 

2) Barnehage 

3) Helse og omsorg/NAV kommunal del 

4) Teknisk, samfunn og utvikling 

5) Rådmannens stab og støttefunksjoner. Herunder økonomi, personal, fellesutgifter, kultur, IKT og 

service. 

6) Inntektsmuligheter 

7) Politisk nivå 

 

Arbeidsgruppene har gjennomgått alle tjenesteområder med tanke på om driften kan effektiviseres, 

samhandles med andre eller ev utgå. Konsekvenser og effekt er beskrevet i interne arbeidsnotat fra 

arbeidsgruppene til rådmannen.  

Tilbakemeldingene er gjennomgått med enhetslederne og videre innarbeidedet i rådmannens forslag til 

tiltak for å oppnå balanse for budsjett 2014 og økonomiplan 2014- 17.  

 

Vurdering 

Rådmannen sammen med stabs- og enhetsledere har vurdert gruppenes innspill og kommet frem til 

enstemmige forslag til innsparinger for å oppnå balanse i økonomiplan 2014 - 17. Vurderinger er gjort 

ut fra vurderte konsekvenser av tiltakene sett opp imot hva som gir innsparinger. 

Rådmannen ser at noen av de foreslåtte tiltakene vil skape mere uro enn andre og har derfor valgt å 

beskrive mer utførende de tiltakene som direkte berører ansattes arbeidsforhold. Flere av de foreslåtte 

tiltakene vil berøre ansatte i form av omplassering eller oppsigelser. Der det blir nødvendig med 

nedbemanning, vil dette først og fremst gjelde assistentstillinger, ufaglærte ansatte. Generelt er det 

vanskelig å finne andre arbeidsoppgaver for disse arbeidstakerne og problemstillingen blir i denne 

omgang ytterligere vanskeliggjort ved at det er behov for reduksjoner i flere enheter samtidig.  

 

Tiltak 5: 

Rådmannen foreslår ytterligere reduksjon av assistentressurs ved kommunale barnehager med 

bakgrunn i reduksjon i antall barn fra høsten 2015. Det er allerede satt i gang en nedbemannings- 

prosess i forhold til vedtatt budsjett for 2014. Dette innebærer reduksjon av ca. 3,5 assistent årsverk. 5 

ansatte er innkalt til drøftingsmøte. Det vil bli arbeidet med å finne muligheter for omplassering, men 

det er stor fare for oppsigelser. Ytterligere nedbemanning tilsvarer ca. 100 % stilling.  

 

 

Tiltak 6: 

Rådmannen legger enda en gang frem forslag om å feriestenge kommunale barnehager i 3 uker. Det er 

få barn som benytter seg av tilbudet i juli og en antar derfor at tiltaket vil føre til små problemer om 

foreldre får tid nok til å planlegge avvikling av egen ferie. Vi er kjent med Liedgarden barnehage har 

hatt feriestengning i flere år uten at dette har ført til større problemer. 

 

Tiltak 7: 



Rådmannen foreslår å redusere antall klasser ved Eidsvåg barne- og ungdomsskole. Bakgrunnen for 

dette er at elevtallet går ned de neste årene. I forslaget ligger en reduksjon av 1 klasse for skoleåret 

2015/ 16 og ytterligere en klasse skoleåret etter. Tiltaket medfører ingen konsekvens for læring. 

Tiltaket medfører ingen konsekvenser for lærerstillinger, da en vil ha naturlig avgang i lærergruppen. 

 

Tiltak 8: 

Rådmannen foreslår å redusere assistentressurs ved Eidsvåg barne- og ungdomsskole tilsvarende 50 % 

stilling. Konsekvensen av tiltaket er noe usikkert da dette avhenger av elevgrunnlaget. Tiltaket vil 

berøre ansatte og det vil være få muligheter til omplassering.  

 

Tiltak 9: 

Rådmannen foreslår å flytte elever fra mellomtrinnet ved Vistdal skule til Eresfjord barne- og 

ungdomsskule fra skoleåret 2014/15. 

Det vil fra høsten kun være 3 elever i 7. klasse ved mellomtrinnet ved Vistdal skule. Det vil si at det 

ikke er elever i 5. eller 6. klassetrinn dette skoleåret. Elevene i 7. klasse vil derfor dele klasse med 

elever i 4. skoletrinn til høsten. Fra skoleåret 2015/16 vil det igjen være elever som kommer fra 

barnetrinnet og over i mellomtrinnet. Høsten 2015 vil det være 5 elever i 5. klasse. Overflytting av 

elever ved mellomtrinnet til Eresfjord skole vil medføre lengre skoledager for elevene inkl. reisetid, 

men likevel innenfor gitte anbefalinger. Eksempelvis vil elevene fra Vistdal få kortere reisevei enn 

elevene fra Eikesdal.  

Det vil ikke føre til økte transportutgifter av betydning da elevene vil følge allerede oppsatte 

skolebusser. Fagmiljøet er redd tiltaket vil kunne føre til et redusert kollegialt fagmiljø over tid. Det vil 

berøre ansatte, men ledige stillinger vil ikke bli besatt.  

 

Tiltak 12: 

Rådmannen foreslår å redusere 30 % assistent stilling på helg ved kjøkkenet ved Nesset 

omsorgssenter. Tiltaket innebærer at oppvask av kopper og bestikk må utføres i avdelinger i helgene. 

Tiltaket vil føre til endrede rutiner. 3 ansatte i små stillingsstørrelser vil bli berørt. Det er mulig at disse 

kan overflyttes til vakante stillinger på hverdag. 

 

 

 

Tiltak 13 - 16: 

Rådmannen foreslår å starte en prosess hvor målet er å omdisponere Vistdal bofellesskap fra 

institusjon til boliger.  

 

Bakgrunnen for dette forslaget er at kommunen har mottatt «Beredskapsanalyse for Nesset», 

utarbeidet av Molde Brann- og redningstjeneste mars 2014 som vil medføre til større investeringer og 

årlige driftsutgifter.  

Beredskapsanalysen er utarbeidet med bakgrunn i Dimensjoneringsforskriften. Forskriften gir 

ufravikelige krav i forhold til responstid og dimensjonering av brannmannskap ut fra innbyggertall, 

befolkningstetthet, tett bebyggelse og sykehjem/sykehus.  

Vistdal bofelleskap er etter Dimensjoneringsforskriften definert som sykehjem da det er beboere som 

trenger assistert hjelp ved rømning. Responstid i forhold til institusjon er satt til 10 min. Denne kan 

utvides til 20 min hvis det iverksettes branntekniske tiltak som automatisk slukkesystem,  

 

 

branncelledeling av loft, selvlukkende dører mm. I dag er responstiden fra Eresfjord til Vistdal 

beregnet til 33 min og fra Åfarnes 38 min. Det betyr at for å etterleve forskriften hvis en opprettholder 

institusjonstilbud i Vistdal, må det opprettes branntjeneste i Vistdal på samme nivå som i Eidsvåg. Det 

vil si en brannstyrke med minimum 4 røykdykker og 6 brannkonstabler. I tillegg må det innkjøpes 

brannbil, diverse utstyr og tilrettelegges for garasje/brannstasjon. Samlede utgifter til investeringer 



antas å være ca. 4-6 mill.kr samt kostnader for opplæring av røykdykkere og sjåfører. Årlige 

lønnsutgifter for brannmannskap ca. kr 650 000 samt godtgjørelser for utrykning. 

 

Brannberedskapet i Vistdal må høynes selv uten institusjon i bygda. Kravet om responstid på mindre 

enn 30 min, overholdes ikke med dagens ordninger. Det vil bli behov for et hjelpemannskap på 

minimum 6 mann. Det vil ikke være behov for investering i brannbil, garasje/ brannstasjon og annet 

utstyr. Det må investeres i verneutstyr til mannskapet.  Årlige lønnsutgifter ca. kr 130 000 samt 

godtgjørelser for utrykning. 

 

Intensjonen ved opprettelse av Vistdal bofellesskap i sin tid, var at det skulle være et bolig- og 

trygghetstilbud til de eldre som stort sett greide seg selv. I årenes løp ser en at fra å være en bolig har 

bofellesskapet utviklet seg til en institusjon med brukere som trenger tilsyn det meste av døgnet. 

Bofellesskapet er bemannet med en ansatt til stede hele døgnet, dog som hvilende vakt mellom 24.00 – 

06.00. I tillegg til dette er det kjøkkenpersonell tilsvarende 0,7 årsverk. Totalt er det ca. 5 årsverk 

tilknyttet bofellesskapet samt hjemmetjenester ved behov. Årlige personalkostnader ca. kr 2,5 mill. 

Bofellesskapet består av felleslokaler, 9 hybler og en leilighet som gir plass til 10 - 11 beboere. Det er 

pr dags dato 6 beboere. Med bakgrunn i beredskapsanalysen har rådmannen aksjonert og 2 beboere vil 

bli overflyttet til NOS før denne saken blir politisk behandlet. Det vil si at det vil være 4 gjenboende 

beboere. Det er pr i dag ingen søkere til bofellesskapet. Siste søknad om fast plass var i februar 2013. 

Utover dette har 3 hatt tilbud om rehabiliterings- eller korttidsopphold i løpet av 2013/14. Nye beboere 

må kunne komme seg ut av bygningen uten assistanse. 

 

Med bakgrunn i at det nå kun vil være 4 gjenværende beboere og kriteriene for å bo her vil være at 

beboere er stort sett er selvhjulpne, ser en det som nødvendig å nedbemanne bofellesskapet. 

Rådmannen kan ikke forsvare dagens bemanningsnorm som vil være nærmere 40 % høyere en hva en 

har på avdeling for demente. I forslaget så beholder en bemanning noen timer på dagtid samt hvilende 

nattevakt som nå. Hjemmetjenester vurderes på lik linje med andre hjemmeboende.   

 

Det vil være et avgjørende valg om en skal opprettholde bofellesskapet som institusjon eller ikke. 

Rådmannen vurderer det slik at det ikke vil være økonomisk forsvarlig å opprettholde dette tilbudet 

sett i forhold til etterspørsel om plass det siste året og de kostnader kommunen må ta i forhold til 

branntekniske krav og krav om dimensjonering.  

Det vil være nødvendig å utrede behovet for alternative botilbud til eldre i Vistdal. Det er grunn til å 

tro at etterspørsel etter rom/ hybel i bofelleskap vil reduseres sterkt de neste årene. En ser endring i 

krav og forventninger til boligstandard som er en annen enn da bofellesskapet ble tilrettelagt. De fleste 

ønsker i dag å kunne bo i egen bolig med tilrettelagt hjelp så lenge som mulig hvis boligen har en 

akseptabel standard. Det vil bli fremmet egen sak om utredning av botilbud i Vistdal i mai. 

 

 

Forslag til reduksjoner er ikke satt opp i prioritert rekkefølge, men inndelt etter enheter. 

 

Nr. Enhet 2014 2015 2016 2017 Tiltak Konsekvens 

1 Felles 

utgifter 

50 000 100 000 100 000 100 000 Innsparing i 

forsikringspremier etter 

gjennomgang av 

kommunens 

forsikringsobjekter. 

Reduksjon av innkjøp 

IKT (ikke investering) 

Mindre 

konsekvenser 

2   200 000 500 000 500 000 500 000 Reduksjon som følge 

av endring i 

arbeidsgiveravgift fra 

sone 1a til sone 2 

Reduserte utgifter til 

arbeidsgiveravgift 

for kommunen 



3 Kultur 100 000 100 000 100 000 100 000 Redusere tildeling av 

kulturmidler. Total 

budsjett 350 000. 100 

000 over snitt i 

KOSTRA gruppe 2. 

Tildeling 2013 fordelt 

til 57 lag med gj.snitt 

pr lag kr 8 100. 

Vil føre til mindre 

tilskudd til lag og 

foreninger. 

Kommunen kan tilby 

opplæring i bruk av 

Tilskuddsportalen 

slik at lag og 

foreninger selv kan 

søke om eksterne 

tilskudd. 

4 Service-

kontoret 

50 000 50 000 50 000 50 000 Økte inntekter fra salg 

av meglerpakke, 

reduserte utgifter til 

porto mm 

Ingen  

5 Barne-

hager 

100 000 300 000 300 000 300 000 Redusere ytterligere 1 

årsverk ass. ressurs i 

Eidsvåg barnehage 

Utfordringer i 

forhold til 

omplassering/ 

oppsigelse av 

ansatte. 

6     100 000 100 000 100 000 Feriestengte 

kommunale barnehager 

i 3 uker fra 2015 

Enn antar at 

feriestengte 

barnehager vil gi 

liten konsekvens for 

foreldre dersom 

informasjonen blir 

gitt på ett tidlig 

tidspunkt. 

7 Skole   220 000 750 000 1 000 000 Pga. naturlig nedgang i 

elevtallet vil en kunne 

redusere antall klasser 

EIBUS fra høst 2015.  

Ingen negativ 

konsekvens for 

læring. Ingen 

konsekvenser for 

lærere. 

8   100 000 235 000 235 000 235 000 Redusere assistent- 

ressurs EIBUS.  

Dette vil føre til 

mindre generell 

assistentstøtte i 

klassene. 

Utfordringer i 

forhold til 

omplassering/ 

oppsigelse av 

ansatte. 

9   210 000 510 000 510 000 510 000 Overflytte mellomtrinn 

fra Vistdal skule til 

Eresfjord. Kun 3 elever 

i mellomtrinnet neste 

skoleår - 2014/15. Alle 

i 7 klasse. Ikke 

beregnet innsparing på 

driftsutgifter bygg. 

Vil gi lengre 

skoleveg og lengre 

skoledager, men 

innenfor gitte 

anbefalinger. Vil gi 

redusert kollegialt 

fagmiljø ved Vistdal 

skule. 

10 NAV 70 000       Minus innleie av vikar 

i 2014 

Vil kunne føre til 

større belastninger 

for de ansatte som er 

tilstede. 

11     100 000 100 000 100 000 Arbeide for ytterligere 

å redusere sosialhjelps- 

utbetalinger  

Økt bruk av statlige 

tiltaksmidler vil 

kunne øke behovet 

for flere 

praksisplasser i 

kommunen. 



12 Helse og 

omsorg 

70 000 120 000 120 000 120 000 Redusere bemanning 

på kjøkken NOS 

tilsvarende 30% stilling 

for ass. i helgene 

Endring av interne 

rutiner. Oppgaver må 

overføres til 

avdelingene. 

Overtallige tilbys 

vakante stillinger på 

dag. 

13   90 000       Kjøkkendrift avvikles- 

70% st. innen 01.06.14. 

Middagslevering fra 

Eidsvåg, kostnadene til 

dette er medregnet 

Noen beboere må ha 

hjelp til handling. 

Kostnader til 

middagslevering, 

transport til 

Eresfjord og Vistdal 

er innarbeidet. 

14   350 000       Kveldsvakt (1,4 årsv.) 

ved Vistdal 

bofellesskap avvikles 

innen 01.06.14  

Hjemmetjenesten 

fører tilsyn på kveld.  

15   250 000       Redusere bemanning 

på dagtid med 50% 

innen 01.06.14 

Fast personale noen 

timer på dagtid. 

Trappes ytterligere 

ned i takt med 

utflytting av beboere. 

16     2 000 000 2 500 000 2 500 000 Vistdal bofellesskap 

omdisponeres til 

boliger. Det er i dag 

tilknyttet ca 5 årsverk 

til Vistdal bofellesskap 

i tillegg er hjemme-

sykepleien der to 

ganger daglig.  Det er i 

dag 6 (4) beboeren ved 

bofellesskapet.  

Reduksjonsforslagene 

innebærer en gradvis 

avvikling som 

bofellesskap. Antatt 

samlet innsparing ca. 

kr. 2.500.000 

Mulig at en må øke 

ressurser i 

hjemmetjenesten i 

Indre. Økonomisk 

mulighet til økning 

av hjemmetjenesten 

fra 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 Teknisk   350 000 350 000 350 000 Redusere strømutgifter 

i alle kommunens 

formålsbygg. Redusere 

bruk av gatelys om 

natten. 

Ansatte må få 

opplæring i bruk av 

SD -anleggene. 

Redusere 

temperaturen med 1 

grad i alle formåls-

bygg, ikke NOS. 

Innføre tidsstyring 

på gatelys. 

18   50 000 50 000 50 000 50 000 Øke gebyr på byggesak 

og kartoppmåling.  

Nesset kommune har 

lavere gebyr enn 

sammenlignings-

bare kommuner. 

  Totalt 1 690 000 4 735 000 5 765 000 6 015 000     

        

 
Som en vil se av tabellen vil det være nødvendig at hele organisasjonen i 2014 er forsiktige med sine 

utgifter. Det mangler her spesifikke tiltak for ca. kr 310 000. Det forventes at organisasjonen i fellesskap 



skal finne inndekning for dette.  

Rådmannen har også valgt å finne tiltak som gir større innsparinger de neste årene. Dette vil kunne gi 

oss handlingsrom i forhold til uforutsette utfordringene som måtte komme. 

 

 

Godtgjøring til folkevalgte 

Rådmannen har valgt å lage en oversikt over godtgjørelser til de folkevalgte, men mener at de 

folkevalgte selv må ta stilling til om det er en mulighet for reduksjoner her. I arbeidet med å finne 

budsjettbalanse og hvor en ser at en må nedbemanne ved flere arbeidsplasser, vil det ha positiv effekt at 

også de folkevalgte vurderte mulige reduksjoner. 

 
 
 
 
 
 
Oversikt godtgjøring folkevalgte i fem kommuner (mars 2014) 

  Nesset Vestnes Molde Gjemnes Aukra 

Skyssgodtgjørelse 
Kommunalt  
reisereg. 

Kommunalt  
reisereg. 

Kommunalt  
reisereg. 

Kommunalt  
reisereg. 

Kommunalt  
reisereg. 

Godtgjørelse ordfører 
8,23 G 
(692 998) 

9 G   
(757 836) 

11 G  
(926 244) 

8,2 G  
(690 473) 

Rådmannens lønn            
(874 000) 

Godtgjørelse 
varaordfører 

10 % av ordfører 
(69 300) + 
møtegodtgj. 

20 % av ordfører  
(151 567) ikke 
møtegodtgj 

50 % av ordfører  
(463 122) ikke 
møtegodtgj. 

4 % av ordfører   
(27 618)+ 
møtegodtgj. 

12 % av ordfører              
(104 880), ikke 
møtegodtgj 

Møtegodtgjørelse: 

Møtegodtgjørelse 
kommunestyre 

1 100 pr. møte  757 pr. møte 668 pr. møte 

690 pr. møte   
over 2 timer 
345 pr møte 
under 2 timer 

1 000 pr. møte  

Gruppeledere 
kommunestyre 

 -   -  
6680 + 1670 pr. 
repr pr. år 

 -   -  

Møtegodtgjørelse 
formannskap 

1 100 pr. møte  1 500 pr. møte 

668 pr. møte + 
33 402 pr. år + 
telefon kr 500 
pr. kvartal 

1 035 pr. møte   
over 2 timer 
517 pr møte 
under 2 timer 

1 000 pr. møte  
+ 10 000 pr. år 

Møtegodtgjørelse 
medlem utvalg 

1 100 pr. møte* 757/303 pr. møte 

668 pr. møte + 6 
680 pr. år / 668 
pr. møte / 334 
pr. møte 

500 pr. møte 
over 2 timer 
250 pr møte 
under 2 timer / 
200 pr. møte 

450 pr. møte              
(Ktr.utv. og 
hovedutv.: 3000 
pr. år + 1 000 pr. 
møte) 

Møtegodtgjørelse leder 
utvalg 

2200 pr. møte* 606 pr. møte 

668 pr. møte + 
33 402 pr. år / 1 
002 pr. møte / 
668 pr. møte 

500 pr. møte 
over 2 timer 
250 pr møte 
under 2 timer / 
200 pr. møte + 
noen få utvalg 
beløp (1000-
7500) pr. år 

580 pr. møte              
(Ktr.utv og 
hovedutv: 10 000 
pr. år + 1 300 pr. 
møte) 

Tapt 
arbeidsfortjeneste ja, maks 8 timer ja, maks beløp 

ja, men kun for 
tap av inntekt 

ja, maks timer / 
beløp 

ja, men kun 
faktisk tap 



Legitimert inntil 4000/dag inntil 1800 / dag 
erstatning for 
tap i ordinær 
inntekt og 
deknig av utgift 
som vervet 
nødvendiggjør 

inntill 3 500/dag 
inntil rådmannens 
dagslønn 

Ulegitimert 
inntil 8 timer kr. 
150/time uten 
dokumentasjon 

inntil 900/dag 
med erklæring 

for hjemmearb./ 
studenter: kr 
130 pr. time max 
7,5 t/dag 

repr. uten vanlig 
lønnsinnt. får 
tariff for ufaglærte 
pr. arb.dag 

Tilsyn med små barn / 
eldre/ 
 funksjonshemma 

inntil 150/time + 
skyss etter 
regning 

inntil 150 /time 
maks 600 / møte 

ref. utg.  kr. 70 
pr.time 

inntil 100/time  
mot kvittering 

Godtgjørelse ved kurs 
og seminar 

Skyss- og 
kostutgifter, tapt 
arbeidsfortjeneste 
og 
møtegodtgjøring 

ikke i regl. ikke i regl.  ikke i regl.  

Skyss-/kostutgifter 
og tapt arb. 
.ortjeneste, men 
ikke møtegodtgj. 

           

Antall møter i 2013           

Kommunestyre 9 8 9 9 8 

Formannskap 12 11 20 20 13 

Bespisning 35 600         

 

Økonomiske konsekvenser 

Ved gjennomføring av de foreslåtte tiltakene, vil en kunne oppnå balanse i økonomiplanen for 

perioden 2014 -2017.  I årene 2015 – 2017 vil det være et handlingsrom i forhold til ev nye 

utfordringer. 

 

Betydning for folkehelse 

De foreslåtte tiltakene vil føre til usikkerhet for mange ansatte hva gjelder arbeidstilbud og privat 

økonomi. Dette kan ha innvirkning ikke bare for den ansatte, men også sett i forhold til den totale 

familieøkonomien.  



Uttale frå Ungdommens kommunestyre møte 24. januar 2014  
sak 4/2014 - Budsjett for UKS, ungdomsmidlane og ungdomsklubben (ansvar 2530 og 2531) 

 

Budsjett for UKS, ungdomsmidlane og ungdomsklubb: 

UKS møtegodtgj. og mat 4-5 møter   44000,- 

Ungdomsmidlane og skibuss    50000,- 

Ungdomsleiar, lønn og avgifter    92000,- 

Utstyr og aktivitet ungdomsklubb   27000,- 

Sum     213000,- 

 

• UKS meiner at etter som Nesset er kåra til årets ungdomskommune og har ein positiv 
utvikling i ungdomsarbeidet, vil det vere svært negativt om potten bli redusert.  

• Ein reduksjon av midlane til ungdomsarbeid strir mot kommunens målsettingar for arbeid retta 
mot ungdom. Det er eit negativt signal til ungdommen, som føler at arbeidet ikkje nytter 
likevel. 

• Nesset må tenke på framtida og satse på ungdommen. 

Dessuten etterlyser UKS framdrifta av Fleirbrukshallen som vil bli eit viktig samlingspunkt og skape 
aktivitet for ungdom i Nesset. 

 

Uttalen er einstemmig vedteke av UKS. 



 

 

 

 

Notat 
 

Til: 
 

 

Fra: Anne-Karin Sjøli 
 

 

 

 

 
Sak nr. Dato 
2013/396-114 04.04.2014 

 

Referat fra møte i HAMU og Samarbeidsutvalget 030414 

HAMU:  Fra arbeidsgiver: ordfører Rolf Jonas Hurlen, rådmann Liv F. Husby, personalsjef Anne-

Karin Sjøli og enhetsleder Jan Karstein Schjølberg 

 Fra arbeidstaker: Fagforbundet v/Sissel Ebbesen Bugge, Utdanningsforbundet v/ May 

Tove Bye Aarstad, Delta v/ Anita Storholt Mittet og hovedverneombud Marit 

Hammervold. I tillegg møtte NSF v/ Siw Aasen medl. av Samarbeidsutvalget. 

 

Møte var lagt opp som et rent informasjonsmøte om det arbeidet som er igangsatt for å redusere 

budsjettet. Jfr. K-sak 106/13. 

 

I løpet av 1. halvår har det vært bredt sammensatte grupper på alle enheter, inkl. rådmannens stab som har 

gått igjennom kommunens drift, og forslått innsparinger. Som et resultat av dette arbeidet legger nå 

rådmannen frem sitt forslag til reduksjoner i økonomiplanen. 

 

Utvalgene fikk utdelt et regneark der de forslåtte innsparingstiltakene var satt opp.  Rådmannen 

poengterte at dette ikke var i prioritert rekkefølge.  

 

Etter at alle de forslåtte innsparingstiltakene var gjennomgått ble det sett på hvilke av tiltakene som ville 

få personalmessige utfordringer.  

 

Medlemmene i utvalgene hadde, etter å ha fått en innføring i bakgrunnen til at disse tiltakene hadde blitt 

valgt å fremme, stor forståelse for forslaget.  

 

Utvalgene fikk i tillegg orientering om brannsynsrapporten som Molde brann- og redningstjeneste hadde 

utarbeidet etter tilsyn ved Vistdal bofellesskap. I denne rapporten fremkommer det at Nesset brann- og 

redningstjeneste ikke er dimensjonert for å dekke kravene til responstid for utrykning til institusjon med 

beboere som ikke greier seg selv. Bygget i seg selv har også mangler i forhold til brannsikkerheten. Jfr. 

Rapport fra Molde brann- og redningstjeneste.    

 

Utvalgene har forståelse for, og ser nødvendigheten av de tiltakene rådmannen skisserer. Utvalgene 

presiserte viktigheten av at eventuelle nedbemannings- eller omplasseringsprosesser gjøres i henhold til 

lov og avtaleverk.  

 



2c)is I 3g6

Nessetkommune
v/ rådmannen

Uttalevedr. innsparingsforslag.

FAU v/ Eresfjordbarne-og ungdomsskolesynesdeter negativtå
legge nedmellomtrinnetved Vistdalskole.

Dettekanskape uheldigevirkningerfor bygdeutviklinga.

HilsenFAU v/ leder

Tanja
Ysk



  Vistdal 10.4.2014 

Nesset kommune        FAU -Vistdal Skole 
v/ Ordfører          
           
Sendt pr. e-post. 
 
 
Uttalelse fra FAU angående rådmannens innstilling til nedleggelse av mellomtrinnet ved 
Vistdal Skole 
 
 
 
FAU ble i møte 7.4.2014 orientert om forslag til innsparing og rådmannens innstilling til 
nedleggelse av mellomtrinnet ved Vistdal Skole.  
 
Innstillingen kommer særdeles overraskende på FAU. Enhetsleder presiserte i forrige møte med 
FAU entydig at nedleggelse av mellomtrinnet ikke var et tema, og at FAU skulle slå seg til ro med 
dette. På bakgrunn av dette møtet og påfølgende foreldremøter, samt politisk vedtak om å 
opprettholde skolestrukturen i perioden har FAU og en samlet foreldregruppe levd i den tro at 
dette medførte riktighet. 
 
Nå viser det seg altså at administrasjonen likevel har arbeidet med forslag om nedleggelse av 
mellomtrinnet. Dette er i strid med de presiseringer vi tidligere ble gitt, og uten at FAU på noen 
måte har fått signaler om at slikt forslag har vært til behandling.  
2! dager før innstillingen skal opp til politisk behandling blir altså FAU orientert om saken. Dette 
gir oss ingen reell mulighet til verken å skaffe oss bakgrunnsinformasjon i saken, informere og 
diskutere med foreldregruppene, eller å respondere tilstrekkelig på en slik innstilling. 
 
Vi er sterkt kritiske til prosessen som er ført i denne saken. Dette gjelder særlig den 
feilinformering FAU og foreldregruppen har vært utsatt for, samt at man bevisst har unnlatt å 
orientere FAU og politisk nivå tidligere i prosessen.  
 
Det er med stor undring vi registrerer at det ikke foreligger noen bakgrunnsinformasjon for 
tiltaket i saksfremstillingen, ei heller hvilke alternativer som er vurdert. At vi videre på 
forespørsel heller ikke får innsyn i denne informasjonen gjør ikke undringen mindre.  
 
FAU er videre sterkt kritiske til det vi anser som særdeles mangelfulle konsekvensvurderinger.  
Vi mener at de konsekvensvurderingene som ligger ved saken langt fra er tilfredsstillende med 
tanke på den merbelastning som påføres skolebarna. Det er heller vurdert de vidtrekkende 
konsekvensene dette vil få for oppvekstmiljøet på lengre sikt. Vi er tydelige på at nedleggelse av 
mellomtrinnet vil rive bort grunnlaget for å opprettholde både småskolen og barnehagen. 
Hvilken attraktivitet vil bygda da ha for etablering av familier?  
 
Det er en positiv utvikling i Vistdal, hvor vi tiltrekker oss barnefamilier som velger å etablere seg 
her. Elevtallet ved Vistdal Skole har holdt seg stabilt i mange år, og vil fortsatt holde seg stabilt i 
overskuelig fremtid. Vi har en god skole og dyktige ansatte med høy kompetanse. Skolen leverer 
kvalitet på undervisningen, og skaper rammene for et godt og trygt oppvekstmiljø for barna 
våre.  
 
Vi ønsker at tiden og energien elevene investerer i skolen i størst mulig grad skal nyttes til 
læring. I dette perspektivet er nærhet til skolen helt essensielt. Tiltaket påtvinger elevene å 
bruke store deler av tiden og kreftene de investerer i skole til transport. Noe som må anses som 
ikke annet enn totalt bortkastet bruk av tid og ressurser! I snitt vil elevene bruke over 1,5 timer 
til transport hver eneste dag, på en veistrekning som er alt annet enn egnet for busstrafikk. 
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Elevene med lengst skolevei vil bruke nærmere 2 timer til og fra skolen. Innstillingen vil på sikt 
også ramme skolebarna fra og med 1. klasse. 
- Vi ønsker at barna fortsatt skal ha mulighet til å bruke denne tiden til nyttige gjøremål som 
skolearbeid og fysisk aktivitet. 
 
Vi kan ikke se at innsparingene på noen måte står i forhold til de merbelastninger som påføres 
elevene.  Ei heller at det er tatt høyde for de vidtrekkende konsekvensene tiltaket vil få for 
oppvekstmiljøet, og mulighetene for bosetting på lengre sikt. 
 
 
FAU setter sin lit til at politisk nivå i kommunen ikke kan stille seg bak en slik prosess som er 
ført i denne saken. 
 
Vi håper videre politikerne våre tar hensyn til den urimelige belastningen skolebarna vil påføres, 
og ser de negative konsekvensene nedleggelse vil få for bosetningen i Vistdal, og således går inn 
for å opprettholde skoletilbudet slik det er i dag.  
 
 
 
 
 
 
 
For FAU - Vistdal Skole 
 
 
 
Audun Myklebostad    Arne Håkon Sandnes 
          (Leder)            (Nestleder) 



Råd for eldre og funksjonshemma 14.05.2014 

Særutskrift – PS 4/14 Referatsaker 
 

Behandling i Råd for eldre og funksjonshemma - 14.05.2014  
Til RS 5/14 Budsjettprosess 2014 – tiltak for å skape balanse i økonomiplan 2014 – 2017: 
 
Protokoll fra formannskapets behandling 08.05.2014 ble utdelt og gjennomgått av rådmannen.  
 
Det ble enighet om følgende uttale: 
 
 Råd for eldre og funksjonshemma støtter formannskapets forslag til vedtak. 
 
De øvrige referatsakene ble tatt til orientering. 
 

Vedtak i Råd for eldre og funksjonshemma – 14.05.2014 

Til RS 5/14 Budsjettprosess 2014 – tiltak for å skape balanse i økonomiplan 2014 – 2017: 
 

Råd for eldre og funksjonshemma støtter formannskapets forslag til vedtak. 
 
De øvrige referatsakene ble tatt til orientering. 
 
 



 

Nesset kommune Arkiv: 223 

Arkivsaksnr: 2013/1110-6 

Saksbehandler:  Tanja A. Holsæther Bersås 

 

  

Saksframlegg 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Utvalg for helse, oppvekst og kultur 17/14 13.05.2014 

Nesset kommunestyre 40/14 22.05.2014 

 

Evaluering av vedtak om inntak til ledige barnehageplasser i Nesset kommune 

utenom årlig hovedopptak 

 

Rådmannens innstilling 

 

Opptaksprosess for barnehagene i Nesset: 

 Nesset kommune innfører 2 barnehageopptak i året. Samordnet hovedopptak med søknadsfrist 

1. mars, med rett til barnehageplass fra august måned og søknadsfrist 15. september, med rett 

til barnehageplass fra januar måned.  

 Fortløpende inntak gjennom hele året ved ledig barnehageplass som ikke utløser ytterligere 

økonomiske utgifter for kommunen. 

 

 

Behandling i Utvalg for helse, oppvekst og kultur - 13.05.2014  

Aina T. Remmen fremmet følgende forslag: 

 

Opptaksprosess for barnehagene i Nesset: 

 Nesset kommune innfører to barnehageopptak i året. Samordnet hovedopptak med søknadsfrist 

1.mars, med rett til barnehageplass fra august måned og søknadsfrist 15. september, med rett til 

barnehageplass fra januar måned. 

 Ordningen med fortløpende inntak gjennom hele året videreføres. 

 

Rådmannens innstilling ble vedtatt med 4 stemmer. Remmens forslag fikk 3 stemmer og falt. 

 

Forslag til vedtak i Utvalg for helse, oppvekst og kultur – 13.05.2014 

Opptaksprosess for barnehagene i Nesset: 



 Nesset kommune innfører 2 barnehageopptak i året. Samordnet hovedopptak med søknadsfrist 

1. mars, med rett til barnehageplass fra august måned og søknadsfrist 15. september, med rett 

til barnehageplass fra januar måned.  

 Fortløpende inntak gjennom hele året ved ledig barnehageplass som ikke utløser ytterligere 

økonomiske utgifter for kommunen. 

 

 

 

Saksopplysninger 

Det vises til sak om «Inntak til ledige barnehageplasser i Nesset kommune utenom årlig hovedopptak» 

behandlet i: 

 Utvalg for helse, oppvekst 26.11.2013  

 Kommunestyret 12.12.2013 K 105/13 

 «Interpellasjon formannskapet 21.11.2013 - Inntak til ønske barnehageplass», med videre 

behandling i kommunestyret 12.12.2013 K 104/13 

 

Vedtakene i sak 104/13 og 105/13 fikk lik ordlyd:  

 

Alle søkere til barnehagene i Nesset tilbys plass etter ønske så langt mulig, for barnehageåret 

2013/2014. Utgiftene dekkes over disposisjonsfondet med inntil kr. 535 000. 

Ordningen evalueres i kommunestyrets junimøte 2014. 

 

Da dette vedtaket ble gjort stod det 4 barn på venteliste. 3 av barna fikk tildelt plass i ikke-kommunale 

barnehager og 1 barn i kommunal barnehage. Utgiftene ble dekt som vist til over av 

disposisjonsfondet, kr. 535 000.  

Etter at disse 4 barna fikk tildelt plass har det kommet inn 6 søknader om barnehageplass. Disse barna 

fikk tildelt plass fortløpende i henhold til kommunestyrets vedtak.  Her er 1 barn født 2009, 1 barn født 

2010, 1 barn født 2011 og 3 barn født 2012, alle disse barna søkte Eidsvåg barnehage på førstevalget 

og fikk tildelt plass der.  Inntaket av 6 barn utenom det ordinære barnehageopptaket for 2013/2014, 

utløst behov for å tilsette en førskolelærer i 100% stilling, jfr. forskrift om pedagogisk bemanning § 1. 

  

Forskrift § 1 sier: 

Det skal være minimum én pedagogisk leder per 14-18 barn når barna er over tre år og én pedagogisk 

leder per 7-9 barn når barna er under tre år og barnas daglige oppholdstid er over seks timer. I 

barnehager der barna har kortere oppholdstid per dag, kan barnetallet økes noe per pedagogisk leder. 

 

Inntak av det 10. barnet under 3 år eller inntak av det 19. barnet over 3 år utløser en plikt for 

barnehagen å tilsette en ekstra pedagogisk leder.  

 

Tilsetting av en ekstra førskolelærer ga en merkostnad for enheten Barnehagene i Nesset på kr 270.000 

for barnehageåret 2013/2014, i tidsrommet januar – august 2014.  

 

Vurdering 

Spørsmålet som en må ta stilling til er om Nesset kommune skal videreføre ordningen med fortløpende 

opptak gjennom hele barnehageåret, eller forholde seg til et eller to hovedopptak – vår og høst? 

 

Vedtakene i K-sak 104/13 og 105/13 bidro til at alle som søkte barnehageplass utenom hovedopptaket 

våren 2013 fikk tildelt plass etter ønske. Dette er en god ordning for foreldre med barn i førskolealder 



som har behov for barnehageplass. En forutsigbarhet for foreldre som kan være sikre på at barnet får 

plass i barnehagene etter behov og samtidig bidrar til å gjøre kommunen til en attraktiv bokommune.  

 

Til opplysning har barnehageenheten også tidligere tatt inn barn i barnehagene utenom hovedopptak, 

men bare i det tilfelle det har blitt en ledig plass som følge av flytting eller av andre grunner.  

 

For kommunen har vedtakene i K-sak 104/13 og 105/13 for barnehageåret 2013/2014 gitt økte 

kostnader på sammen kr 805.000. (Kr 535.000 er dekt av disposisjonsfondet. Kr. 270.000 til ekstra 

ressurs førskolelærer i tidsrommet februar – august. Denne kostnaden er ikke gitt tilleggsbevilgning til 

og er ikke inndekt).  

 

Blir ordningen videreført med fortløpende opptak gjennom barnehageåret, må det avsettes en ramme i 

budsjettet som dekker ekstra utgifter kommunen antas vil få.  

 

Barnehageloven § 12 og § 12a gir føringer for kommunen sin samordnet opptaksprosess og barns rett 

til plass i barnehage.  

 

Kommunen skal ha minimum et samordnet opptak i året. Søknadsdato fastsettes av kommunen. Et 

hovedopptak i året gir kommunen bedre styring og kontroll med kostnadene ved barnehagedriften.  

 

Driftsnivået i forhold til kommunens inntekter er i dag for høyt. Det er behov for å reduserer driften 

med ca. kr 4 mill. for å få budsjettet i balanse. Som en følge av dette har kommunestyre i møte 

12.12.13 under sak 106/13 fattet følgende vedtak: 

 

 

«Budsjettprosessen: 

Det vises til sak høsten 2007 om evaluering av budsjettprosessen. Det vises til sak 56/10 om mandat til 

arbeidsgrupper for å skape balanse i økonomiplan og sak 57/10 om 12 prinsipper i arbeidet med å 

skape balanse i økonomiplan 2010 – 2013. 

 

Administrasjonen får i oppgave å legge fram en sak til formannskapets første møte i 2014 som bygger 

på nevnte tidligere budsjettprosesser. Saken skal ende opp med en gjennomgang av kommunens drift 

og samlede innsparinger på 2% for økonomiplanperioden 2014 – 2017.» 

 

Eventuelle merutgifter kommunen får ved videreføring av vedtaket i K 105/13 om fortløpende 

barnehageopptak, må vurderes opp mot kravet om 2 % innsparing i økonomiplanperiode 2014 – 2017.    

 

For å imøtekomme behovet for barnehageplass for de som ikke har rett på plass i barnehage som følge 

av barnehageloven § 12 a, kan det legges til rette for 2 barnehageopptak i året. Et supplerende opptak 

om høsten med søknadsfrist 1. oktober og oppstart i barnehage 1. januar. En slik ordning vil 

imøtekomme foreldre med behov for barnehageplass i løpet av barnehageåret og samtidig gi en 

forutsigbarhet for kommunen i forhold til kostandene ved drift av barnehagene. Kostnader en kan ta 

hensyn til ved behandling av kommunens budsjett og langtidsbudsjett.  

 

Økonomiske konsekvenser 

Enheten Barnehagene i Nesset fikk for barnehageåret 2013/2014 en samlet merutgift i forhold til tildelt 

budsjett på kr. 805.000,-.  Hvilke merutgifter en vil få ved å videreføre vedtaket for neste barnehageår 

er vanskelig å forutsi. Av den grunn vil det være naturlig å avsette en ramme som det kan brukes av 

ved ekstra barnehageopptak dersom ordningen videreføres. Basert på erfaringer som er gjort 

inneværende periode bør det avsettes en ramme på kr 500.000 til formålet 



Vedtaket har gitt kommunen en merutgift på 805.000 for barnehageåret 2013/2014, samtidig har alle 

som har ønsket barnehageplass fått sitt første ønske fra ønsket oppstarts dato for barnehageåret 

2013/2014.   

Økonomiske konsekvenser 

Enheten Barnehagene i Nesset fikk for barnehageåret 2013/2014 en samlet merutgift i forhold til tildelt 

budsjett på kr. 805.000,-.  Hvilke merutgifter en vil få ved å videreføre vedtaket for neste barnehageår 

er vanskelig å forutsi. Av den grunn vil det være naturlig å avsette en ramme som det kan brukes av 

ved ekstra barnehageopptak dersom ordningen videreføres. Basert på erfaringer som er gjort 

inneværende periode bør det avsettes en ramme på kr 500.000 til formålet.  

 

Betydning for folkehelse 

Trygghet for at det alltid vil være en barnehageplass ledig når en vil ha behov for dette, vil gi 

forutsigbarhet for foreldre i forhold til jobb og familiesituasjon. 



 

Nesset kommune Arkiv: 614 

Arkivsaksnr: 2010/917-39 

Saksbehandler:  Malin Bruseth 

 

  

Saksframlegg 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Utvalg for teknisk, næring og miljø 17/14 15.05.2014 

Nesset kommunestyre 41/14 22.05.2014 

 

Utvikling og status for prosjekt "Relokalisering av barnehage, barneskole og 

kulturskole". 

 

 

Rådmannens innstilling 

Prosjekt nr. 600169 «Relokalisering av barnehage, barneskole og kulturskole» gis en 

tilleggsbevilgning i 2014 på kr 3 800 000. Totalramme oppdateres til kr 17 200 000. 

 

Tilleggsbevilgningen finansieres med momskompensasjon på kr 700 000 bruk av lånemidler på  

kr 3 100 000. Evt. nytt lån skal ivareta kommunelovens § 50 nr. 7 a.  

 

Behandling i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 15.05.2014  

Korrigert saksframlegg ble lagt frem i møtet, hvor rådmannen endrer sin innstilling til følgende: 

 

Prosjekt nr. 600169 «Relokalisering av barnehage, barneskole og kulturskole» gis en 

tilleggsbevilgning i 2014 på kr 3 800 000. Totalramme oppdateres til kr 17 200 000. 

 

Tilleggsbevilgningen finansieres med momskompensasjon på kr 700 000 bruk av lånemidler på 

kr 3 100 000. Evt. nytt lån skal ivareta kommunelovens § 50 nr. 7 a.  

 

Rådmannens endrede innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak i Utvalg for teknisk, næring og miljø – 15.05.2014 

Prosjekt nr. 600169 «Relokalisering av barnehage, barneskole og kulturskole» gis en 

tilleggsbevilgning i 2014 på kr 3 800 000. Totalramme oppdateres til kr 17 200 000. 

 

Tilleggsbevilgningen finansieres med momskompensasjon på kr 700 000 bruk av lånemidler på kr 3 

100 000. Evt. nytt lån skal ivareta kommunelovens § 50 nr. 7 a.  



 

 

 

Saksopplysninger 

Status 

Prosjektet nr. 600169 «Relokalisering av barnehage, barneskole og kulturskole» startet opp våren 2013 

etter vedtak i K-sak 11/13 om samlokalisering av barneskolen og kulturskolen i småskolebygningen 

sammen med et nytt tilbygg, og flytting av barnehagen til Mellomtrinnet. Arbeidstilsynets pålegg om 

bedre arbeidsforhold for personalet i barnehagen var utgangspunktet for prosjektet.  

Siden oppstarten har følgende momenter gjennomført;  

 Rivning av gymsalen ble beskrevet og tilbudskonkurranse utlyst i mai 2013. AF Decom hadde 

laveste pris og ble kontrahert til jobben. Utførelsen av rivningen forløp effektivt og 

uproblematisk og arbeidet var ferdigstilt i september. 

 Beskrivelse av nytt tilbygg ble lyst ut ved tilbudskonkurranse i september og Nesset bygg as 

hadde laveste pris her. Byggingen startet opp i månedsskifte oktober/november og har blitt 

gjennomført helt som planlagt. Også denne entreprisen har foregått uproblematisk og resultatet 

er meget tilfredsstillende. 

 Barneskolen tar i bruk sine nye lokaler siste uke før sommerferien da hele Mellomtrinns driften 

flyttes i en konsentrert operasjon. Enhetsleder skole håndterer denne prosessen. 

 I januar startet prosjekteringen av rehabilitering barneskole og omdisponering til barnehage. 

Prosjekteringen har avdekket branntekniske utfordringer, men disse er nå landet og prosjektet 

skal lyses ut inneværende uke (uke 20). Oppstart byggearbeider er forskjøvet til etter 

fellesferien med velsignelse fra barnehagen og avsluttes i oktober 2014. Arbeidstilsynet er 

informert om forskyvelsen i fremdriften. 

 Bygningsmessig utførende del av prosjektet vil fortsatt bli ferdigstilt i 2014. 

 

Økonomi 

Prosjektet nr. 600169 totalramme er i dag 13 400 000kr. 400 000kr lå til forprosjektfasen og 

13 000 000kr til selve utførende prosjektfase. I K-sak 11/13 ga kommunestyret en ytterligere 

bevilgning på 1 250 000kr på bakgrunn av de estimerte investeringskostnadene for prosjektet på 

14 250 000kr. Disse midlene kom ikke med i økonomiplanen for 2014.   

Prosjektets reelle kostnadsramme har økt. Kostnader for rivning av gymsalen forløpt seg til bare 

halvparten av estimatet, mens entreprisekostnaden for tilbygget økte med 9%. Tilpasning og 

tilrettelegging av byggetomt og infrastruktur ga også økning. Renovering av Mellomtrinnet og 

omdisponering til barnehage medførte større branntekniske tilpasninger enn forutsett og dermed også 

økning i konsulentbistand. Prosjektet har behov for tilleggsbevilgning på 2 550 000kr. 

Tilleggsbevilgningen dekker de økte utbygging- og tilpasningskostnadene ved barneskolen samt 

branntekniske tilleggskostnader for barnehagen.  

Prosjekt nr. 600169 «Relokalisering av barnehage, barneskole og kulturskole» gis en 

tilleggsbevilgning i 2014 på totalt kr 3 800 000. Totalramme oppdateres til kr 17 200 000. 

Vurdering 

Prosjektet er vellykket og løper i tråd med forprosjektet hva angår av innhold og løsninger. 

Enhetsledere og ansatte har vært delaktige i utformingen og man har fått på plass de momenter som er 

viktig for driften av de individuelle enhetene. Det at man nå ber om økt ramme og tilleggsbevilgning 

kommer hovedsakelig av forhold som har vært ukjent under forprosjektet. 

De branntekniske kravene har blitt skjerpet betraktelig med TEK10 og sikkerhetskravene er heretter 

ikke fravikelig. Tidlig i prosjekteringsfasen ble det forespeilet heldekkende sprinkelanlegg i 

bygningen, men dette er nå løst med mer robuste og varige bygningstekniske løsninger. 



De branntekniske forbedringene ved Mellomtrinns-bygget har innen få år gjort seg gjeldene uavhengig 

av skole-/barnehage-drift da bygningen er klassifisert som særskilt brannobjekt. Dette er 

sammenlignbart med de utfordringer vi nå har i Vistdal med brannsikkerheten for skole og 

bofellesskap som også er særskilte brannobjekt. 

Økning av rammen vil ikke bare være viktig for prosjektet, men helt avgjørende for de føringer som er 

lagt for Nesset kommunes organisering av tjenestetilbudet for barnehage, barneskole og kulturskole i 

ytre krets. Kommunen investerer mer i de lokalitetene som det er valgt å satse på og man får igjen en 

bygningsmasse som er helt i henhold til forskriftmessige krav med hensyn til sikkerhet, helse og miljø. 

Økonomiske konsekvenser 

Øker kommunens låneopptak og finanskostnader. 

 

 

Betydning for folkehelse 

Prosjektet har fra flere hold fått annerkjennelse pga forbedrede lokaliteter for barnehagen og et større 

fagmiljø med samlet personalressurs for barneskolen. Barnehagen får tilrettelagte arbeidsforhold for 

sine ansatte og mer tilpassende innvendige og utvendige arealer. Dette gir et forbedret utgangspunkt 

for å yte sine tjenester for alle barnehagebarn, med og uten spesielle behov.  

Barneskolen får bedre utnyttelse av ressurser, økt oversikt over sine aktiviteter og avlasting innen for 

administrering med denne samlokaliseringen. En sterkere skole med et forbedret tilbud innenfor 

skolefaglig og kulturfaglig undervisning.   



 

Nesset kommune Arkiv: 026 

Arkivsaksnr: 2014/536-2 

Saksbehandler:  Liv Fleischer Husby 

 

  

Saksframlegg 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Nesset formannskap 44/14 08.05.2014 

Nesset kommunestyre 42/14 22.05.2014 

 

GassROR IKS - Invitasjon til medeigarskap 

Vedlegg 

1 Medeierskap i GassROR IKS 

 

 

Rådmannens innstilling 

Nesset kommunestyre søkjer om medeigarskap i GassROR IKS med dei føresetnader som vert lagt til 

grunn i representantskapsmøte den 10.april 2014 i sak 2/14.  

 

Innskotskapital i selskapet, kr 200.000, vert finansiert ved bruk av Kraftfondet. 

 

Behandling i Nesset formannskap - 08.05.2014  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 08.05.2014 

Nesset kommunestyre søkjer om medeigarskap i GassROR IKS med dei føresetnader som vert lagt til 

grunn i representantskapsmøte den 10.april 2014 i sak 2/14.  

 

Innskotskapital i selskapet, kr 200.000, vert finansiert ved bruk av Kraftfondet. 

 

 

 

Saksopplysninger 

Ordførarane i Rauma, Vestnes og Nesset har ved fleire høve førespurt leiar for representantskapet i 

GassROR, Bernhard Riksfjord, om det kunne vere mogeleg at desse 3 kommunane kunne bli 

medeigarar i GassROR IKS. 



Førespurnaden vart behandla i representantskapsmøte den 13.desember 2013. Det var semje  om at ei 

utviding med 3 nye eigarkommunar ville styrke selskapet si evne til å bidra til næringsutvikling i heile 

Romsdalsregionen, og slik sett forenkle det politiske samarbeidet sidan Romsdal Regionråd (ROR) 

blir nesten samsvarande med GassROR. 

  

Representantskapet gjorde slikt vedtak: 

Representantskapet stiller seg positiv til henvendelsen fra  kommunene Rauma, Vestnes og Nesset om å 

bli medeiere i GassROR IKS. Representantskapet ber styret utrede hvilke betingelser som må legges til 

grunn for at disse 3 kommunene kan bli medeiere.  Utredningen legges fram for Representantskapet til 

behandling.  De 3 kommunene må evt. legge vedtatte betingelser til grunn for sine respektive søknader 

om medeierskap. 

Kva er GassROR IKS? 

 

GassROR IKS er eit næringspolitisk samarbeid mellom kommunane Aukra, Midsund, Molde, Eide og 

Fræna, samt Møre og Romsdal fylkeskommune. 

Av årsmeldinga for GassROR IKS for 2012 går det følgjande fram om selskapet: 

 

“GassROR IKS ble stiftet i 2005 som en følge av et samarbeid mellom Aukra, Eide, Fræna, Midsund 

og Molde om ilandføring av gass fra Ormen Lange til Aukra. Selskapet er et fond som skal finansiere 

næringsutvikling i regionen basert på at 10% av eiendomsskatten som kommunene får fra Ormen 

Lange anlegget skal gå til fondet, eller minimum 25 kroner pr innbygger i de eierkommunene som ikke 

har slike inntekter. Møre og Romsdal fylkeskommune ble medeier i selskapet i 2006. Selskapet er 

registrert i Aukra kommune med adresse Aukra Næringshage,6480 Aukra. Selskapet har ingen 

ansatte.” 

 

Formål og strategi: 

Av vedtektene til selskapet går det fram at virkeområdet skal vere avgrensa til prosjekt og tiltak som 

eigarkommunane har nytte av. Selskapet sitt formål er å medverke til utvikling av: 

• Infrastruktur (veg, flyplass, sjøvegs trafikk, breiband, vass- og gassforsyning). 

• Tilrettelegging for næringsutvikling (generelle utviklingstiltak, utgreiingar, industriområde, 

kunnskapsinfrastruktur). 

• Forsknings- og utviklingsprosjekt. 

• Aukra som framtidig gassknutepunkt og bruk av gass i heile regionen. 

 

Støtte frå selskapet kan gjevast i form av tilskot, ansvarleg lån eller aksjekapital. Bedriftsretta tiltak 

kan ikkje støttast. GassROR IKS skal bidra til effektiv leiing av interkommunale/regionale tiltak 

innanfor selskapet sitt virkeområde. 

 

Økonomi:  

Som ovanfor nemnt skal 10% av eigedomsskatten kommunane får som følgje av Ormen Lange-

utbygginga, overførast til selskapet. Som eit minimum skal kvar eigarkommune betale inn 25 kroner 

pr. innbyggar pr. 01.01 i budsjettåret. Dette beløpet vert indeks regulert med 5% kvart år frå 2012. 

Selskapet hadde i 2013 eit overskot på kr 2 823 013. Dette vert lagt til selskapet sin aksjekapital som 

då vil utgjere kr 32 458 510 

 

Styre og representantskap 2013: 

 

Representantskapet, som er selskapet sitt øvste organ:  

• Ordfører Aukra kommune, Bernhard Riksfjord.  

• Varaordfører Aukra kommune, Helge Kjøll jr.  

• Ordfører Eide kommune, Ove Silseth  



• Ordfører Fræna kommune, Nils Johan Gjendem  

• Ordfører Midsund kommune, Einar Øien  

• Ordfører Molde kommune, Torgeir Dahl  

• Fylkesordfører i Møre og Romsdal fylkeskommune, Jon Aasen  

 

Styre: 

Leiar  Arne Sverre Dahl, Molde kommune   2 år  

Nestleiar  Per Øvermo, Fræna kommune  2 år  

Styremedlem  Monica Kjøl Tornes, Eide kommune  1 år  

Styremedlem  Dagfinn Aasen, Aukra kommune  1 år  

Styremedlem  Anne Oterhals, Midsund kommune  1 år  

Styremedlem  Gro Kosberg, M og R fylkeskommune  2 år  

 

Dagleg leiar: Steinar Melbø, dagleg leiar i Aukra Næringsforum, blir utleigd til GassROR IKS som 

dagleg leiar. 

 

Tiltak som har fått støtte siste året: 

 

 
 

 

 

Føresetnader for medeigarskap for kommunane Rauma, Vestnes og Nesset: 



 

Representantskapet behandla saka den 10.april 2014 i sak 2/14 og la til grunn følgjande føresetnader 

for medeigarskap for Nesset, Vestnes og Rauma: 

 

1. De 3 kommunene skal betale 200 000 kroner hver som innskuddskapital. Det er samme beløp 

som de øvrige 6 kommunene/fylkeskommunen betalte ved etableringen av selskapet i 2006. Det 

gir de 9 eierkommunene /fylkeskommunen en lik eierandel på 11,11 %. De årlige bidragene 

blir i henhold til gjeldende vedtekter. 

2. Representantskapet utvides med 3 medlemmer, fra 7 til 10. Representantskapets leder har 

dobbeltstemme ved stemmelikhet. Styret utvides fra 6 til 9 medlemmer. 

3. Utkast til Selskapsavtalen og Deltakeravtalen for GassROR IKS endres i henhold til forslaget 

som styret fremmet og godkjennes som grunnlag for at Nesset, Rauma og Vestnes kan søke om 

å bli medeiere i GassROR IKS. 

 

 

Vidare behandling av saka: 

Dei 3 kommunane må legge desse føresetnadene til grunn for ein eventuell søknad om medeigarskap. 

Innkomne søknader skal behandlast av representantskapet i GassROR IKS som så skal gi innstilling 

om opptak av nye kommunar som medeigarar. Søknadene skal så, saman med representantskapet si 

innstilling, leggast fram for dei noverande 6 eigarkommunane/fylkeskommunen for godkjenning. I 

samsvar med §9 i Selskapsavtale krev opptak av nye medeigarar tilslutning frå alle dei andre 

eigarkommunane/fylkeskommunen. 

 

 

Vurdering 

Det pågår no eit omfattende arbeid i regi av Romsdal Regionråd for å utvikle og styrke samarbeidet 

mellom kommunane i regionen for å framstå som ein offensiv og attraktiv bo-, arbeids- og 

serviceregion. Ei utviding av GassROR IKS vil styrke næringsutviklinga og samfunnsutviklinga 

generelt i heile Romsdal. For Nesset kommune vil dette innebere å kunne sjå lokale utviklingstiltak i 

ein større regional samanheng. 

Rådmannen vil med dette utgangspunkt rå til at Nesset kommunestyre søkjer GassROR IKS om 

medeigarskap på dei premissar som går fram av brev datert 23.april 2014. (Vedlegg 1 til denne saka)  

 

Økonomiske konsekvenser 

Innskotskapital kan reknast som aksjekjøp og bli finansiert som investering ved bruk av Kraftfondet. 

 

 

Betydning for folkehelse 
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GASSRORg.

Aukra 23. april 2014

Til
Nesset kommune v/ ordfører Rolf Jonas Hurlen
Rauma kommune v/ ordfører Lars Olav Hustad
Vestnes kommune v/ ordfører Geir Inge Lien

MEDEIERSKAP I GASSROR IKS

Det vises til henvendelsen fra kommunene Nesset, Rauma og Vestnes om
muligheten for å bli medeiere i GassROR IKS. Representantskapet behandlet
henvendelsen i møte 13.12.2013 og stilte seg da positiv til en utvidelse.

I regi av Romsdal Regionråd pågår det et omfattende arbeid for å utvikle og
styrke samarbeidet mellom kommunene i Molde-regionen slik at regionen
framstår som en offensiv og attraktiv bo-, arbeids- og serviceregion. En utvidelse
av eierskapet i GassROR IKS vil styrke selskapets muligheter for å bidra både til
næringsutvikling og samfunnsutvikling generelt i hele Molderegionen. Dette vil
også bidra til å forenkle det politiske samarbeidet i regionen siden GassROR IKS
med en slik utvidelse vil omfatte alle de 8 medlemskommunene i Romsdal
Regionråd i tillegg til Møre og Romsdal fylkeskommune som bl.a. har en viktig
rolle som regional utviklingsaktør.

Representantskapet ba styret utrede hvilke betingelser som må legges til grunn
for at disse 3 kommunene kan bli medeiere. Styret la frem sitt forslag til
betingelser som representantskapet behandlet i møte 10.4.2014. Fra protokollen
fra dette møtet fremgår følgende:

Sak 2/14 Betingelser for at 3 nye kommuner kan bli medeier i
GassROR IKS
GassROR IKS fikk sommeren 2013 en henvendelse fra kommunene
Nesset, Rauma og Vestnes om muligheten for å bli medeier i selskapet. I
møtet høsten 2013 stilte representantskapet seg positiv til henvendelsen
og ba styret utrede hvilke betingelser som skulle legges til grunn for å ta
inn 3 nye eierkommuner.

På bakgrunn av det utsendte notatet redegjorde styrets leder Arne Sverre
Dahl for styrets innstilling til de 3 spørsmålene som var reist:

Hva skal de 3 kommunene betale for å bli medeiere, og hva blir de
årlige bidragene?
Hvordan skal selskapet organiseres og ledes med 9 eiere?
Hvilke endringer vil dette medføre i de styrende dokumenter?

GassRORIKS,Holmsundet 4, 6480 Aukra. Side - 1 -



Vedtak: Med visse justeringer sluttet representantskapet seg til styrets
forslag til betingelser for at kommunene Nesset, Rauma og Vestnes skal
kunne bli medeiere i GassROR IKS, der hovedpunktene er:

De 3 kommunene skal betale 200 000 kroner hver som
innskuddskapital. Det er samme beløp som de øvrige 6
kommunene/fylkeskommunen betalte ved etableringen av selskapet
i 2006. Det gir de 9 eierkommunene /fylkeskommunen en lik
eierandel på 11,11 %. De årlige bidragene blir i henhold til
gjeldende vedtekter.
Representantskapet utvides med 3 medlemmer, fra 7 til 10.
Representantskapets leder har dobbeltstemme ved stemmelikhet.
Styret utvides fra 6 til 9 medlemmer.
Utkast til Selskapsavtalen og Deltakeravtalen for GassROR IKS
endres i henhold til forslaget som styret fremmet og godkjennes
som grunnlag for at Nesset, Rauma og Vestnes kan søke om å bli
medeiere i GassROR IKS.

De 3 kommunene må nå legge disse betingelser til grunn for en eventuell søknad
om medeierskap. Innkomne søknader skal så på nytt behandles
representantskapet i GassROR IKS som skal avgi sin innstilling om opptak av nye
kommuner som medeiere. Søknadene sammen med representantskapet
innstilling skal deretter legges frem for de nåværende 6
eierkommunene/fylkeskommunen for godkjenning. I samsvar med §9 i
Selskapsavtale krever opptak av nye medeiere tilslutning fra alle de andre
eierkommunene/fylkeskommunen.

Det er et ønske om at de aktuelle kommunene fremmer sine formelle søknader
tidligst mulig slik at søknadene kan behandles tidlig høsten 2014 med sikte på
iverksettelse fra 1. januar 2015.

Med vennlig hilsen
GassROR IKS

Bernhard Riksfjor Arne Sverre Dahl
Leder representantskapet Styreleder

GassRORIKS,Holmsundet 4, 6480 Aukra. Side - 2 -



 

Nesset kommune Arkiv: M50 

Arkivsaksnr: 2009/1150-30 

Saksbehandler:  Anne Grete Klokset 

 

  

Saksframlegg 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Utvalg for teknisk, næring og miljø 16/14 15.05.2014 

Nesset kommunestyre 43/14 22.05.2014 

 

Hytterenovasjon - endring av vedtak i K-sak 44/10 

Vedlegg 

1 Ny renovasjonsforskrift for RIR-kommunene - endelig vedtak 

2 Reglement for fritak/reduksjon i kommunale gebyr 

3 Innføring hytterenovasjon - utsatt frist 

4 Vedtatt reglement for fritak/reduksjon i kommunale gebyr 

5 Hytterenovasjon - vedtak i K sak 44/10 

6 Ny renovasjonsforskrift for RIR-kommunene (vedlegg lagt til før kommunestyrets 

behandling) 

 

 

Rådmannens innstilling 

Vedtak i K-sak 44/10 endres.  

 

Nesset kommunestyre vedtar at det skal innføres tvungen renovasjon for hytter/fritidshus i hele 

kommunen, jfr. Forurensingsloven, lov av 13. mars 1981 nr. 6 § 30 og forskrift om tvungen 

renovasjon mv i RIR-kommunene vedtatt i sak 151/11 kommunestyremøte 8.12.11.  

 

For hytte- og fritidsrenovasjonsordningen betales årlig en avgift som blir fastsatt av kommunestyret.  

 

Ordningen gjennomføres fra og med 01.07.2014. 

 

Behandling i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 15.05.2014  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak i Utvalg for teknisk, næring og miljø – 15.05.2014 

Vedtak i K-sak 44/10 endres.  

 



Nesset kommunestyre vedtar at det skal innføres tvungen renovasjon for hytter/fritidshus i hele 

kommunen, jfr. Forurensingsloven, lov av 13. mars 1981 nr. 6 § 30 og forskrift om tvungen 

renovasjon mv i RIR-kommunene vedtatt i sak 151/11 kommunestyremøte 8.12.11.  

 

For hytte- og fritidsrenovasjonsordningen betales årlig en avgift som blir fastsatt av kommunestyret.  

 

Ordningen gjennomføres fra og med 01.07.2014. 

 

 

Saksopplysninger 

Følgende vedtak ble fattet av i Nesset kommunestyre i møte 20.05.2010: 

 

Det vises til forskrift om tvungen renovasjon mv i RIR-kommunene vedtatt i Nesset kommunestyre i 

k-sak 113/98, av 27.10.98. 

 

I medhold av Forurensingsloven, lov av 13. mars 1981 nr. 6 § 30, vedtar Nesset kommunestyre at det 

skal innføres tvungen renovasjon for hytter/fritidshus i hele kommunen i et geografisk avgrenset 

område begrenset opp til kote 300 moh. 

Hytter / fritidseiendommer over kote 300 moh fritas for tvungen renovasjon så fremt de er knyttet til 

renovasjonsordningen i RIR med minst et husholdningsabonnement. 

For hytte- og fritidsrenovasjonsordningen betales årlig en avgift som blir fastsatt av kommunestyret. 

 

Ordningen gjennomføres fra og med året 2011. 

 

Innføringen av hytterenovasjon for hytter/fritidshus under 300 moh ble utsatt til 01.07.2011, jfr K-

sak12/11 den 03.02.11.  

 

Ny forskrift om tvungen renovasjon for RIR-kommunene, Møre og Romsdal trådte i kraft 11.07.13. 

Denne forskriften ble vedtatt av Nesset kommunestyre i sak 41/13 møte 30.05.13.   

 

Videre har Nesset kommune vedtatt et eget reglement for fritak/reduksjon i kommunale gebyr, K-sak 

151/11.  

 

Grunnen til at kommunen innførte reglement for fritak/reduksjon i kommunale gebyrer var mellom 

annet at Nesset kommune stadig fikk inn søknader om fritak for eller søknad om reduserte kommunale 

gebyr. Årsakene til søknad om fritak var mange. Typiske eksempler er: 

 

 fritidsbolig er ikke i bruk 

 beboer har fått fast plass på institusjon 

 bolig er under renovering 

 bolig er midlertidig fraflyttet 

 bygningen er ikke beboelig/egnet til varig opphold 

 

Søknadene ble tidligere behandlet etter skjønn og retningslinjer gitt i forskrift om tvungen renovasjon. 

For å oppnå en større grad av likebehandling og forutsigbarhet for brukerne, var det ønskelig å 

utarbeide et reglement for saksbehandling ved søknad om fritak/reduksjon av kommunale gebyr. Et 

slikt reglement mente en ville gjøre saksbehandlingen enklere. 

 

I henhold til forskrift, er det tvungen renovasjon for bebygd eiendom.  

 



Av vedtatte reglement går det fram at det ikke skal gis fritak for gebyr, hverken for bolig, fritidshus 

eller setrer, med mindre de er dokumentert ubeboelige. Det åpnes for unntak for fraflyttede boliger 

under særlige forhold. Under renovering som fører til at bolig, fritidshus eller seter er ubeboelig i 

minimum 6 mnd., kan det gis fritak. Fritak gjelder uansett for maks. 24 måneder av gangen uansett 

grunn og eier plikter å melde fra om fritaksgrunnen frafaller i løpet av den tiden. Eiere av 

fritidseiendom i Nesset over 300 moh, slipper renovasjonsgebyr dersom han/hun har minst 1 

standardabonnement i RIR fra før. For boliger der det ønskes redusert gebyr, kreves det at boligens 

status endres til fritidsbolig. Det må søkes særskilt om dette. 

Fritidsbolig/seter har allerede laveste gebyrsats og noen videre reduksjon kan ikke gis. 

Midlertidig brukstillatelse eller ferdigmelding utløser renovasjonsgebyr. 

 

Nesset kommune har etter at vedtak om innføring av hytterenovasjon og reglement for fritak/reduksjon 

i kommunale gebyrer mottatt en rekke henvendelser og klager fra hytteeiere som hevder at kommunen 

driver med usaklig forskjellsbehandling. Flere hevder at kommunen ikke har adgang til å frita 

hytte/fritidseiendommer over kvote 300 moh for tvungen renovasjon med den begrunnelse at de alt er 

knyttet til renovasjonsordningen i RIR.  

 

Det er i dag registrert 560 avtaler om hytterenovasjon. Av disse er det registrert 30 hytter over 300 

moh. som ikke har et standardabonnement i RIR. Disse 30 har i dag fått pålegg om å betale 

hytterenovasjon. Renovasjonsavgiften er kr 1598 pr hytte, totalt kr 47.940 for 30 hytter. Hvor mange 

hytter som har en beliggenhet over 300 moh og som har et standardabonnement i RIR har vi ikke pr i 

dag oversikt over.  

 

Etter forurensningsloven § 34 er kommunen pålagt å fastsette gebyrer til dekning av kostnader 

forbundet med avfallssektoren, herunder innsamling, transport, mottak, oppbevaring, behandling, 

etterkontroll m.v. Kostnadene skal fullt ut dekkes inn gjennom gebyrene. Med kostnader menes både 

kapital- og driftskostnader. For avfall som kommunen har plikt til å samle inn, motta og/eller behandle 

må gebyret ikke overstige kommunens kostnader. 

Vurdering 

Utgangspunktet er at kommunen har en plikt til å sørge for innsamling av husholdningsavfall. Dette 

følger av forurensningsloven § 30 første ledd. Husholdninger er alle typer eiendommer med privat 

husholdning, også fritidseiendommer. Utgangspunktet er at eiendommen skal gi beboerne rom for 

hvile og anledning til matstell. Forurensningsloven § 30, 2.ledd åpner for unntak fra tvungen 

renovasjon.  

 

For det første kan kommunen bestemme at det skal være kommunal innsamling av avfall bare i 

tettbygde strøk. Dette innebærer at områder utenfor tettbygde strøk kan unntas fra tvungen renovasjon. 

Gjøres det et slikt unntak for tvungen renovasjon for eiendommer utenfor tettbygd strøk, må det gjelde 

for alle eiendommene i området, både eiendommer for fastboende og fritidseiendommer.   

 

For det andre kan kommunen etter søknad gi fritak fra tvungen renovasjon for den enkelte eiendom i 

medhold av § 30 andre ledd siste setning. Denne bestemmelsen forstås slik at det kun er objektive 

trekk ved eiendommen som kan gi grunnlag for slikt fritak fra tvungen renovasjon.  

 

I samsvar med dette har Miljøverndepartementet i sin retningslinje til kommunene om 

forurensningsloven (rundskriv T-18/83) pkt. 4.1.3 uttalt at fritak etter søknad kan være aktuelt for 

eiendommer som er "fjerntliggende eller ligger vanskelig tilgjengelig" (se s. 51). I samme rundskriv 

fremkommer det at kommunen ikke kan velge å gi generelt fritak til bestemte brukergrupper, som 

f.eks. innenbygds hytteeiere eller jordbrukseiendommer. Spesielle forhold ved den enkelte eier eller 

bruker av eiendommen, som for eksempel at eieren har boligeiendom og fritidseiendom i samme 

kommune, er dermed ikke grunnlag for fritak.  



 

Sivilombudsmannen har vurdert muligheten til å gi unntak fra tvungen hytterenovasjon i flere saker. 

Under følger en vurdering av to saker. Disse sakene omhandler to ulike problemstillinger, men må 

leses i sammenheng for å få et helhetlig bilde av anledningen til å unnta fritidseiendommer fra tvungen 

renovasjon.  

 

Somb-1996-69  

 

Saken gjaldt fritaksordning for hytteeiere med fast bostedsadresse i renovasjonsområdet 

(eierkommunene til Sunnfjord Miljøverk (SUM-kommunene)). Det var ikke etablert tilsvarende 

fritaksordning for andre hytteeiere. Klageren, som ikke hadde fast bostedsadresse i 

renovasjonsområdet, hadde fått avslag på sin søknad til kommunen om fritak fra hytterenovasjon. 

Sivilombudsmannen konkluderte med at avslaget ikke var i samsvar med forurensningsloven § 30 om 

muligheten til å gjøre unntak for «bestemte eiendommer» og med det likhetsprinsippet som gjelder for 

offentlig forvaltning.  

 

Sivilombudsmannen viser i sin uttalelse til at det fremgår av forurensningsloven § 30 andre ledd at 

kommunen etter søknad kan unnta «bestemte eiendommer» fra den kommunale innsamlingen. Det er 

således eiendommen som kan få fritak fra den tvungne renovasjonsordningen, og det må det vurderes 

om de objektive forholdene knytte til eiendommen gir grunn til fritak. Sivilombudsmannen viser til 

ovenfor nevnte rundskriv fra Miljøverndepartementet, og konkluderer med at det ikke er rettslig 

grunnlag i forurensningsloven § 30 for en helt generell fritaksordning for de hytteeierne som bor i 

SUM-kommunene, mens de hytteeierne som bor utenfor SUM-kommunene ikke har mulighet til å få 

fritak fra ordningen.  

 

Somb 2008/1975 

 

Denne saken gjaldt spørsmål om tvungen hytterenovasjon for hytter i tettbygd strøk, og om det var 

usaklig forskjellsbehandling i forhold til fritak for tvungen hytterenovasjon i annet avgrenset 

geografisk område utenfor tettbygd strøk.  

 

Sivilombudsmannen tar ikke i avgjørelsen stilling til spørsmålet om forskjellsbehandling mellom 

hytteeiere i samme geografiske område, utfra om de har boligeiendom i renovasjonsområdet eller ikke. 

Dette spørsmålet er vurdert i ovenfor nevnte sak, Somb-1996-69. Det vises for øvrig til rundskriv t-

18/83 fra Miljøverndepartementet (se over). 

 

I denne saken hadde Kvinesdal kommune forklart at forskjellen i renovasjonsordningen for de ulike 

geografiske områdene var at områdene med tvungen hytterenovasjon var tettbygde, mens områdene 

som var unntatt fra tvungen renovasjon består av mer spredt bebyggelse. Det var altså objektive 

forhold ved hytteeiendommenes beliggenhet som begrunnet reguleringen. Sivilombudsmannen 

vurderte det da slik at fordi det i saken var avgjørende hvor hytteeiendommen lå, og ikke hvor 

hytteeieren hadde fast bostedsadresse, måtte kommunens ordning sies å være i samsvar med 

kommunens adgang til å frita bestemte «eiendommer» i forurensningsloven § 30 annet ledd annet 

punktum. Ordningen kunne heller ikke sies å innebære noen usaklig forskjellsbehandling mellom 

hytteeiendommene i områdene som ikke hadde tvungen renovasjon og hytteeiendommene i området 

som hadde det.  

 

De to uttalelsene fra Sivilombudsmannen gir til sammen et bilde av adgangen til å gi fritak for tvungen 

hyttrenovasjon som er i tråd med forurensingsloven § 30 andre ledd og likhetsprinsippet som gjelder 

for offentlig forvaltning. 

 

Kort oppsummering: 



 

 Kommunen har plikt til å sørge for innsamling av husholdningsavfall (alle typer eiendommer 

også fritidseiendommer) 

 Kan bestemme at det skal være innsamling bare i tettbygd strøk 

 Kan etter søknad gi fritak far tvungen renovasjon 

o Kun objektive trekk ved eiendommen som kan gi grunnlag fritak 

o Kan ikke velge å gi generelt fritak for bestemte brukergrupper (f.eks eier har 

boligeiendom og fritidseiendom i samme kommune gir ikke grunnlag for fritak) 

  

Ut fra ovenstående og etter en samlet vurdering er rådmannen kommet til at vedtak i K-sak 12/11 er i 

strid med forurensingsloven § 30 om mulighet til å gjøre unntak for bestemte eiendommer og med 

likhetsprinsippet som gjelder for offentlig forvaltning. Det er de objektive forhold knyttet til 

eiendommen som kan gi grunnlag for fritak, ikke om du har fast bostedsadresse i renovasjonsområdet 

eller at du er knyttet til renovasjonsordningen i RIR.  

 

Økonomiske konsekvenser 

Kostnader kommunen har i forbindelse med tvungen renovasjon skal fullt ut dekkes inn gjennom 

gebyrer. Velger en å frita de 30 hyttene som i dag er pålagt å betale renovasjonsgebyr vil det får liten 

økonomisk betydning for de andre abonnementene. Dersom kommunen velger å innføre tvungen 

renovasjon for alle hytter/fritidshus i hele kommunen kan det føre til et lavere gebyr for alle 

abonnementene.  

 

Betydning for folkehelse 

Miljømessige konsekvenser. 



Nesset kommune Arkiv: M50

Arkivsaksnr: 2011/46-8

Saksbehandler: Ellen Undseth

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Utvalg for teknisk, næring og miljø 11/13 23.05.2013

Nesset kommunestyre 30.05.2013

Ny renovasjonsforskrift for RIR-kommunene - endelig vedtak

Vedlegg
1 Ny forskrift
2 Høringsuttalelse, Nesset kommune
3 Høringsuttalelse, Molde kommune
4 Høringsuttalelse, Aukra kommune
5 Høringsdokument
6 Høringsuttalelse MEF (Maskinentreprenørenes forbund)

Rådmannens innstilling

Kommunestyret vedtar ny renovasjonsforskrift som framlagt. 

Forskriften trer i kraft så snart alle RIR-kommunene har gjort tilsvarende vedtak, og forskriften er 
kunngjort i Norsk Lovtidend.

Saksopplysninger

I henhold til Forurensningsloven (§ 30) kan kommunen fastsette egen forskrift for renovasjon. RIR-
kommunene har hatt en slik forskrift siden oktober 1999. Det sentrale lovverket er endret siden da, det 
samme har praksis på noen av områdene som forskriften regulerer. Det er derfor nødvendig å revidere 
forskriften. I følge selskapsavtalen for RIR IKS skal eierkommunene ha likelydende forskrifter for 
renovasjon.

Den største endringen i den nye forskriften er at tømming av slamavskillere, tette tanker mv. er tatt ut 
og vil komme i egen forskrift. Arbeidet med en egen slamforskrift er ikke sluttført, slik at denne vil 
komme til vedtak senere, etter en ny høringsrunde. Som det framgår av høringsuttalelsen fra Molde 
kommune kan det være hensiktsmessig å se behovet for oppfølging/tilsyn med de private avløpsanlegg 
og ansvar for utslippstillatelser sammen med tømming av slike anlegg.



Ellers er forskriften forenklet mest mulig. Bl.a. er 7 sider med kommentarer til den forrige forskriften 
tatt ut. I forbindelse med den juridiske kvalitetssikringen framgår det at kommentarene bare er å 
betrakte som interne retningslinjer for RIRs praktisering av forskriften.

I forskriften brukes begrepet «kommunen» som avhengig av delegasjonsvedtak i kommunen kan være 
RIR IKS. Det vil si at forskriften åpner for at eierkommunene står fritt i om de vil delegere til RIR 
eller ikke, oppgaver i forbindelse med renovasjon. Ett eksempel på en slik oppgave er behandling av 
dispensasjonssøknader i § 12.

Konsekvenser.
Siden endringene mest er av språklig karakter, er det ingen nye økonomiske eller administrative 
direkte konsekvenser av denne forskriften. Forskriften åpner imidlertid for at kommunen kan delegere 
flere oppgaver til RIR. Om flere kommuner gjør dette, er det rimelig å tro at det vil ligge 
stordriftsfordeler i dette. For styret og representantskapet i RIR har det vært viktig at tjenestene er like 
for alle abonnenter, uavhengig av hvilken kommune han/hun bor i. Når det gjelder 
dispensasjonsbehandling blir denne som nevnt i dag utført i den enkelte kommune og gir da naturligvis 
noe ulik praksis i slike saker.

Høringsuttalelser.
Forskriften ble lagt ut til offentlig høring i juni 2012 med høringsfrist 15.09.2012. Innen fristen var det 
kommet 3 uttalelser; RIRs administrasjon har behandlet uttalelsene og gitt sine kommentarer i kursiv.

1. Molde kommune.
Molde kommune har 2 innvendinger mot høringsforslaget:

- Kommunen må være klageorgan.

RIR oppfatter innvendingen som relevant for de vedtak som er fattet i kommunen, men siden 

forskriften åpner for at RIR også kan fatte enkeltvedtak dersom kommunen har overlatt dette til RIR, 

må teksten gi rom for at ulike forvaltningsorgan kan behandle en klage. Teksten er skrevet om. 

Innvendingen anses derfor imøtekommet.

- Egen forskrift for slamtømming.

Etter samtaler med alle kommunene, bl. a. møte med rådmennene konkluderte RIR med at Moldes 

krav ble etterkommet. Det blir derfor igangsatt et eget arbeid med å utvikle en ny forskrift for 

slamområdet. Innvendingen er imøtekommet.

2. Nesset kommune.
Nesset kommune har 3 innvendinger mot høringsforslaget:

- Hytterenovasjon i tettbygd strøk.

RIR har gjennom lengre tid diskutert løsning på renovasjon for hytter/fritidshus i tettbygd strøk, 

spesielt med Nesset kommune i forbindelse med Eidsvåg sentrum. RIR sin holdning har tidligere vært at 

disse må ha (og betale for) standard husholdningsrenovasjon. Grunnen for dette er at det ikke er 

praktisk mulig å ha hyttecontainere i tettbygd strøk. Misbruk av slike containere er ikke mulig å unngå. 

RIR tar nå Nessets kommentar til følge og tar den omstridte setningen ut. RIR vil i stedet for å 

forskriftsfeste standardabonnement for hytter i tettbygd strøk, i samarbeid med den enkelte kommune 

utarbeide andre løsninger, basert på standard dunkstørrelse.

- Klagebehandling i kommunen.

Teksten er skrevet om. Se kommentar under Moldes høringssvar.

- Hyttecontainere må kunne settes ut i tettbygd strøk.

Innvendingen refererer seg til kommentarene til forskriften. Kommentarene er tatt ut.



3. Maskinentreprenørenes forbund.
MEF har 1 innvending mot høringsforslaget.

- Ønsker en åpnere formulering i § 4 om innsamlingsansvaret.

RIR har ingen innvendinger til en slik endret formulering. Teksten er endret.

Etter fristen har det kommet 1 uttalelse som også er kommentert.

4. Aukra kommune.
Aukra kommune har i saksframlegg merknader til 3 av paragrafene og gjennom vedtak i 
formannskapet et krav om at forskriften utarbeides på nynorsk.
Slik RIR forstår Lov om målbruk i offentleg teneste (§ 5) er RIR i sin kommunikasjon bundet av denne 
loven, men når RIR skal uttale seg felles på vegne av de 7 kommunene, kommer § 7 til anvendelse. Her 
sies det at da skal «fleirtalsmålforma» benyttes. I våre kommuner blir dette bokmål. Det vil dessuten 
ikke bli godkjent som én likelydende forskrift av Norsk Lovtidend dersom det lages en nynorsk og en 
bokmålsvariant av forskriften. RIR kan derfor ikke se at vi kan imøtekomme kravet fra Aukra 
kommune.

- Abonnentenes ansvar for plassering av beholderne i § 5.

Oppsamlingsenhetene skal plasseres maksimalt 3 meter fra vegkant. Dette har vært praksis i mange år 
og ble innført i forbindelse med bruk av sidelaster på noen av renovasjonsbilene. Hentearmen på en 
slik sidelaster har maks rekkevidde 3 m. RIR ser ikke noen annen mulighet enn at ansvaret ligger på 
abonnenten for at oppsamlingsenheten (beholderen) plasseres tilgjengelig på plant underlag, slik at 
den ikke velter og at renovatøren kan få tak i den. Merknaden ikke imøtekommet.

- Abonnentenes ansvar for skadet/bortkommet beholder i § 6.

Det er ikke her foreslått noen endring i forskriften. RIR har plassert ut store verdier i 
oppsamlingsutstyr og må overlate tilsynet med dette utstyret til abonnenten. De fleste skader på 
utstyret skyldes i praksis renovatørens håndtering av dunkene, og erstattes da også av renovatøren. 
Merknaden ikke imøtekommet.

- Uenig i at én abonnent står som ansvarlig ved deling av abonnement i § 9.

For ansvaret for oppsamlingsutstyret og plassering på hentedag (se ovenfor) vil RIR kun ha én person 
å forholde seg til. Noe annet vil kunne bli svært vanskelig, siden RIR ikke vil gå inn i en diskusjon om 
hvem som er ansvarlig i en slik situasjon. Når det gjelder størrelsen på gebyret blir dette naturlig nok 
ikke forskriftsfestet. De ulike satsene er forøvrig opp til kommunestyret årlig å bestemme, og alle 
kommunene avviker i dag fra RIRs forslag (standardabonnement). Men ved deling av abonnement er 
det rimelig at hver av delene betaler mer enn halvparten. Av erfaring vil en slik dunk inneholde mer 
avfall/være fullere enn et vanlig abonnement. Merknaden ikke imøtekommet.

Vurdering

RIR har utarbeidet forslag til ny forskrift som tidligere har vært ute på høring. Nesset kommune gav 
den gang høringsuttalelse til forslaget og hadde 3 innvendinger til forslag til ny renovasjonsforskrift. 
Alle innvendingene ble tatt til følge.

Den nye renovasjonsforskriften som nå ønskes vedtatt er vesentlig forenklet og tilpasset dagens drift 
og regelverk. Det vil være enklere for abonnentene og kommunene og forholde seg til den nye 
forskriften. Det at slamdelen av forskriften er tatt ut, er bare en fordel. Slam er et eget fagområde og 
det er naturlig at det er separate forskrifter. 



Økonomiske konsekvenser

Ny forskrift vil ikke medføre økonomiske konsekvenser for Nesset kommune.

Betydning for folkehelse
Ingen betydning.



Nesset kommune Arkiv:

Arkivsaksnr: 2011/1480-1

Saksbehandler: Ellen Undseth

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Utvalg for teknisk, næring og miljø 24.11.2011

Nesset kommunestyre 08.12.2011

Reglement for fritak/reduksjon i kommunale gebyr

Vedlegg
1 Reglement for fritak/reduksjon i kommunale 

gebyr

Saksopplysninger

I henhold til § 2 i ”Forskrift for tvungen renovasjon, tømming av slamavskillere, tette tanker mv. i 
RIR-kommunene” skal tvungen renovasjon omfatte all permanent og midlertidig bebygget eiendom, 
samt ubebygget eiendom når det på disse foregår avfallsskapende virksomhet. I henhold til § 18 i 
samme forskrift, kan gebyrplikten frafalles dersom bygningen er avstengt, vann- og kloakk frakoplet 
eventuelt slamavskiller er frakoplet. Denne regelen gjelder ikke for hytter, da disse kan ha en slik 
standard at det ikke er innlagt vann eller kloakk.

I Nesset kommune kommer det stadig inn søknader om fritak for eller søknad om reduserte 
kommunale gebyr. Årsakene til søknad om fritak er mange. Typiske eksempler er: 

 fritidsbolig er ikke i bruk
 beboer har fått fast plass på institusjon
 bolig er under renovering
 bolig er midlertidig fraflyttet
 bygningen er ikke beboelig/egnet til varig opphold

Søknadene behandles i dag etter skjønn og retningslinjer gitt i ovenfornevnte forskrift. For å oppnå en 
større grad av likebehandling og forutsigbarhet for brukerne, er det ønskelig å utarbeide et reglement
for saksbehandling ved søknad om fritak/reduksjon av kommunale gebyr. Et slikt reglements vil også 
gjøre saksbehandlingen enklere.

Vurdering

I henhold til forskrift, er det tvungen renovasjon for bebygd eiendom. I Nesset kommune har vi i 
utgangspunktet 2 typer abonnement – årsgebyr standardabonnement og årsgebyr fritidshus. Hvorvidt 
eiendommen skal betale standardabonnement eller årsgebyr for fritidshus, avhenger av hvilken 



bygningskode bygningene på eiendommen er tildelt i matrikkelen. Gebyrplikten frafaller dersom 
bygningen er avstengt, vann- og kloakk frakoplet eventuelt slamavskiller er frakoplet.

Mange av søknadene om fritak eller reduserte gebyr, omfatter ubebodde og fraflyttede hus og 
eiendommer. Flere av bygningene er i veldig dårlig forfatning og andre står ubrukt. Eiendommer som 
helt klart er i en slik tilstand at de ikke kan benyttes til opphold er gitt fritak. Andre har ved 
henvendelse til kommunen søkt om endring fra bolig til helårsbolig benyttet som fritidsbolig, fått dette
innvilget og dermed fått redusert gebyr. 

Med bakgrunn i overstående, legges det fram et forslag til reglement. Stikkordene i reglementet er som 
følger:

Renovasjon:
Det skal ikke gis fritak for gebyr, hverken for bolig, fritidshus eller setrer, med mindre de er 
dokumentert ubeboelige. Det åpnes for unntak for fraflyttede boliger under særlige forhold. Under 
renovering som fører til at bolig, fritidshus eller seter er ubeboelig i minimum 6 mnd., kan det gies 
fritak. Fritak gjelder uansett for maks. 24 måneder av gangen uansett grunn og eier plikter å melde fra 
om fritaksgrunnen frafaller i løpet av den tiden. Eiere av fritidseiendom i Nesset over 300 moh, slipper 
renovasjonsgebyr dersom han/hun har minst 1 standardabonnement i RIR fra før.

For boliger der det ønskes redusert gebyr, kreves det at boligens status endres til fritidsbolig. Det må 
søkes særskilt om dette.

Fritidsbolig/seter har allerede laveste gebyrsats og noen videre reduksjon kan ikke gis.

Midlertidig brukstillatelse eller ferdigmeldig utløser renovasjonsgebyr.

Vann- og avløpsgebyr, slamgebyr:
Fritak for vann- og avløpsgebyrer, samt slamgebyr kan gis etter at boligen/fritidshuset/setra fysisk er 
koblet fra kommunalt ledningsnett. Der det er egen brønn eller privat vannverk, frafaller krav om 
slamgebyr ved fysisk frakobling. Ønskes det redusert forbruksgebyr må det installeres vannmåler. 
Boliger som er fraflyttet men som blir benyttet som fritidsbolig, får i utgangspunktet ikke reduserte 
gebyrer, men om statusen på boligen skulle endres til fritidsbolig vil det stipulerte forbruket settes til 
fritidsbolig. Fritak eller reduksjon utover dette skal ikke gis.

Reglementet vil bidra til likebehandling av søknader om fritak/endring i kommunale gebyr og større 
forutsigbarhet for brukerne. Et slikt reglement vil også gjøre saksbehandlingen enklere.

Rådmannens innstilling

Vedlagte forslag til reglement for søknader om endring/fritak av kommunale gebyrer i Nesset 
kommune datert 18.11.2011 vedtas med virkning fra 01.01.2012.



Nesset kommune Arkiv: M50

Arkivsaksnr: 2009/1150-9

Saksbehandler: Ellen Undseth

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Utvalg for teknisk, næring og miljø 27.01.2011

Nesset kommunestyre 03.02.2011

Innføring hytterenovasjon  - utsatt frist

Saksopplysninger
Nesset kommunestyre gjorde i K-sak 44/10, følgende vedtak:

”Det vises til forskrift om tvungen renovasjon mv i RIR-kommunene vedtatt i Nesset kommunestyre i K-
sak 113/98, av 27.10.98. I medhold av Forurensningsloven, lov av 13. mars 1981 nr. 6 § 30, vedtar 
Nesset kommunestyre at det skal innføres tvungen renovasjon for hytter/fritidshus i hele kommunen i et 
geografisk avgrenset område begrenset opp til kote 300 moh. Hytter/fritidseiendommer over kote 300 
moh fritas for tvungen renovasjon så fremt de er knyttet til renovasjonsordningen i RIR med minst et 
husholdningsabonnement. For hytte- og fritidsrenovasjon betales årlig en avgift som blir fastsatt av 
kommunestyret. Ordningen gjennomføres fra og med året 2011.”

I forbindelse med arbeidet med å innføre hytterenovasjon fra og med året 2011, var det ønskelig at 
Nesset kommune anskaffet KomTek, et totalkonsept for tjenesteproduksjon og forvaltning innen 
teknisk sektor. Anskaffelse av KomTek ble fremmet som egen sak i kommunestyret 24.09.10 i K-sak 
87/10 i, men kommunestyret utsatte saken til budsjettbehandlingen i desember 2010. Kommunestyret 
vedtok i K-sak 123/10 (økonomiplanen) at Nesset kommune kunne anskaffe KomTek.

I forbindelse med at anskaffelsen av KomTek ble utsatt, er også administrasjonens arbeid med 
innføring av hytterenovasjon fra og med året 2011 forsinket. Selve programmet vil være installert og 
klart til bruk før fakturering i mars, men gjennomgang av eiendommer som skal ha fritidsrenovasjon 
og ikke vil ikke være ferdigstilt. 

I forbindelse med overgang til KomTek som administreringsverktøy for kommunale gebyr, har 
leverandøren av programmet utført en datavask. Datavasken innebærer at det har blitt kjørt analyser av 
registeret og sammenlignet disse med data fra matrikkelen. Analysen avdekker blant annet 
eiendommer som i henhold til matrikkelen skulle hatt kommunale gebyr og avvikende kombinasjoner 
av kommunale gebyr.



Matrikkelen er Norges offisielle register over alle eiendommer, adresser og bygninger. I KomTek er 
matrikkelen basis for alle kommunale gebyr. Skal gebyrene bli riktig, er det også en forutsetning at 
matrikkelen er riktig. I forbindelse med innføring av KomTek, er det avdekket store feil i matrikkelen. 
Et arbeid med oppdatering av matrikkelen er påbegynt, men ikke ferdigstilt. Det er et tidkrevende 
arbeid og arbeidet med oppdatering av matrikkelen er forventet å ta inntil 5 måneder.

Vurdering
Matrikkelen er basis for alle kommunale gebyr i KomTek. Når kommunen skal innføre tvungen 
hytterenovasjon for alle hytter/fritidshus under 300 moh, er det ønskelig at dette blir så riktig som 
mulig. Oppdatering av matrikkelen forventes ikke ferdig før i mai 2011. Administrasjonen ønsker 
derfor at innføring av tvungen hytterenovasjon for hytter/fritidshus under 300 moh utsettes til 
01.07.2011. 

Hytter/fritidshus over 300 moh som i dag betaler for fritidsrenovasjon vil fra 01.01.2011 være fritatt 
dette gebyret, så fremt de er knyttet til renovasjonsordningen i RIR med et husholdningsabonnement.

Rådmannens innstilling
Innføring av hytterenovasjon for hytter/fritidshus under 300 moh utsettes til 01.07.2011.

Hytter over 300 moh som i dag betaler for fritidsrenovasjon, vil fra 01.01.2011 være fritatt dette 
gebyret, så fremt de er knyttet til renovasjonsordningen i RIR med et husholdningsabonnement.



Reglement for saksbehandling ved søknad om fritak/endring i 
kommunale gebyrer, Nesset kommune 

Vedtatt av Nesset kommune, i sak 151/11 kommunestyret 08.12.2011. Virkning fra 01.01.2012.

1 Formål	
Formålet med denne instruksen er å gi retningslinjer for søker og saksbehandler som ved søknad om 

reduksjon eller fritak for kommunale avgifter, berøres av kommunens til enhver tid gjeldende 

renovasjonsforskrift og vann- og avløpsforskrift. Retningslinjene søker å oppnå en forutsigbar 

søknadsprosess der krav til likebehandling og begrunnelse blir oppfylt. Retningslinjene er et 

supplement til de gjeldene forskrifter. 

2 Hvem	omfattes	av	forskriftene	
2.1 Forskrift om vann- og avløpsgebyrer 

• Forskriften gjelder alle kommunens abonnenter, jfr. §3 

2.2 Forskrift for husholdningsavfall og slam 

• Jfr. § 2. Forskriftsteksten er ikke utømmende.

• Hovedregelen er at en hver registrert grunneiendom med privat husholdning som i 

hovedsak bidrar til å gi beboeren(e) rom for hvile og anledning til matstell er å betrakte 

som en bolig som dermed produserer husholdningsavfall. Der hvor hvile og matstell gis 

som en del av en virksomhet (for eksempel et sykehjem)vil avfallet være næringsavfall. 

Avfall fra Vurdering Avfallskategori 

Studenthybler 
Har normalt en lav grad av fellestjenester, f.eks. lager 
studentene selv maten. 

Husholdnings-
avfall 

Hybelhus 
Det samme som for studenthybler vil gjelde andre 
hybelhus der bofunksjonen er det sentrale. 

Hytter, fritidsbolig, 
utleiehytter 

Gjelder de med lav eller ingen grad av fellestjenester. 
Selv om hyttene leies ut hele eller deler av året er 
formålet å gi beboerne rom for hvile og anledning til 
matstell. Utleiehytter kan sammenlignes med 
studenthybler. 

Eldre-og trygdeboliger Eldre- og trygdeboliger er ofte på steder der det er 
noen grad av fellestjenester, men det anses at denne 
graden av fellestjenester er lav. F.eks. vil det normalt 
ikke være felles matservering. 

Boliger med service Boliger med service er små boligenheter som er 
plassert i en bygning eller et bygningskompleks der det 
er mulighet for å få mat servert samt hjelp til ulike 
gjøremål. Her tilbys liten grad av fellestjenester. 

Internatboliger Internatboliger i tilknytning til en skole med felles 
matservering vil generere næringsavfall. Avfallet 
oppstår som en del av skolevirksomhetens tjenester. 

Næringsavfall Aldershjem Dette er pleieinstitusjoner der beboerne har tilbud om 
pleie og får mat servert. Som regel er dette i tilknytning 
til behandlingstilbud. 

Sykehjem

Rehabiliteringsinstitusjoner

Camping- og utleiehytter

Gjelder campinghytter, utleieleiligheter og -hytter der 
det er en viss grad av fellestjenester og hvor 
bygningstype er definert som annet



• Graden av fellestjenester vil være avgjørende. Det vises til bygningstypekoden i GAB og 

NBR-skjema nr. 5175 (juli 2003). Bygningstyper som faller inn under ”Boliger” produserer 

husholdningsavfall. Bygningstyper som faller inn under ”Annet” er ikke bolig og 

produserer derfor næringsavfall. 

• En hytte forstås vanligvis som en fritidsbolig med bruksareal på mer enn 15 m
2

, der 

bruksareal er definert som i ”Norsk Standard 3940, Areal- og volumberegning av 

bygninger”. Bruksareal av eventuelle anneks skal regnes med. Seterhus, skogskoie og 

utmarkskoie faller inn under ”Bolig” i NBR-skjemaet, og har derfor husholdningsavfall. 

Det har ingen betydning om setra benyttes i næring (jordbruk), til fritidsformål for eier 

eller til utleie. Det er også et krav at bygningen skal være i en slik bygningsmessig stand 

at den er beboelig og kan benyttes til sitt formål. Tilsvarende gjelder for annen 

fritidsbolig, seter og lignende. 

3 Tilfeller	hvor	fritak	for	vann-,	avløps-,	renovasjons- og/eller	

slamgebyr	kan	være	aktuelt	
3.1 Hvis eier av bolig, på grunn av helsemessige årsaker må flytte til sykehjem/ gamlehjem/annet 

og boligen blir midlertidig stående tom, kan det innvilges midlertidig fritak for 

renovasjonsgebyr inntil boligen tas i bruk igjen av eier eller andre. 

3.2 Dersom bolig, hytte eller seter er i en slik forfatning at det er forbundet med helserisiko å 

bruke bygningen eller at den er dokumentert ubeboelig av andre grunner, kan det innvilges 

midlertidig fritak for renovasjonsgebyr. Kommunen krever utfyllende dokumentasjon

(daterte bilder og eventuell annen dokumentasjon) og eventuell befaring på stedet. 

3.3 For boliger som har leilighet/hybler for utleie, men som vil gå over til å bruke hele huset selv, 

kan det gis fritak fra vann-, avløps-, slam- og renovasjonsgebyret for den delen av huset som 

tidligere var utleid. 

3.4 Hovedregelen i saker om fritak fra renovasjonsgebyr er at boligen/fritidsboligen/setra er 

ubeboelig og at dette skal dokumenteres. Pkt 3.1 og 3.3 er å anse som særlige tilfeller eller 

unntak, der fritak kan innvilges. Det kan ikke gis fritak i mer enn 24 måneder av gangen og 

fritaksgrunnen må ha en varighet på mer enn 6 måneder. Eier av bolig som er gitt fritak, er 

pliktig å melde fra når boligen tas i bruk og fritaksgrunnen opphører. 

3.5 For vann- og avløpsgebyrene samt slamgebyr, gis det i utgangspunktet ikke fritak for verken 

faste eller variable gebyrer. Etter søknad kan kommunen imidlertid gi fritak for årsgebyr (fast 

gebyr) når boligen er fysisk frakoblet kommunens ledningsnett, da frafaller også 

forbruksgebyret og slamgebyr. 

4 Tilfeller	hvor	reduksjon	i	vann-,	avløps-, renovasjons- og/eller	

slamgebyr	kan	være	aktuelt	
4.1Dersom en bolig ikke er i bruk og man ikke ønsker å fysisk koble fra vannledning kan eier av 

bolig søke om endring til helårsbolig benyttes som fritidsbolig. Skriftlig søknad må sendes 

kommunen. 

4.2Fritidshus/hytte/seter får ikke innvilget redusert renovasjonsgebyr da de allerede har laveste 

gebyrsats. 



4.3Så lenge bolig/fritidshus/hytte eller seter er tilknyttet det kommunale vann- og avløpsnettet 

løper abonnementsgebyret (fast gebyr) og dette er likt uavhengig av bruksform. Det kan 

eventuelt søkes om fritak når boligen, hytta eller setra er frakoblet nettet som i pkt. 3.5. For 

å redusere/endre forbruksgebyret må det installeres vannmåler slik at gebyret kan beregnes 

etter faktisk forbruk. 

5 Om	boliger/fritidsbolig	under	oppføring	eller	renovering.	
5.1Midlertidig brukstillatelse eller ferdigmelding utløser gebyrplikt for renovasjon. Vann -og 

avløpsgebyret løper fra dagen boligen/fritidsboligen er koblet til nettet. 

5.2Hus kan være ubeboelige i lengre perioder under rehabilitering/ombygging. Dersom 

bolig/fritidsbolig under renovering er dokumentert ubeboelig i minimum 6 måneder kan det 

gis fritak fra renovasjonsgebyret. Reduksjon i vann- og avløpsgebyr kan kun oppnås ved 

installering av vannmåler. 

6 Søknad	og	frister.	
6.1I søknaden skal det opplyses om personalia for eier, evt. søker hvis annen person enn eier 

søker om endring/fritak. Søknaden skal gi opplysninger om eiendommen/ bygningen, 

herunder gårds- og bruksnummer og adresse. Videre kreves utfyllende beskrivelse av dagens 

bruk og fremtidig bruk. Evt. også dokumentasjon på at bolig/fritidsbolig/seter er ubeboelig. 

Søknaden skal underskrives. 

6.2Virkningsdato for endringer i kommunale avgifter er 1. januar og 1. juli. Endringer som skal 

trå i kraft innenfor gjeldende halvår må søkes og leveres kommunen innen 15.februar for 1. 

halvår og den 15. august for 2. halvår. 

7 Saksbehandling	og	avgjørelse	
7.1Kommunens behandling av søknaden følger forvaltningslovens regler om enkeltvedtak med 

klagerett. Jfr. Forvaltningslovens Kap. IV. Kommunen skal opplyse om at den er kjent med 

dagens bruk og registrere hvilke nye gebyrordninger som innvilges. Det skal opplyses om når 

ny gebyrordning gjøres gjeldende fra og eventuelt til. Imøtekommes ikke søknaden skal, 

avslaget begrunnes særskilt. 

7.2Avgjørelser med hjemmel i medhold av forskriftene er i følge Nesset kommunes 

delegeringsreglement delegert til rådmannen.

Eidsvåg

18.11.2011 



Vedtak i Nesset kommunestyre – 20.05.2010 

Det vises til forskrift om tvungen renovasjon mv i RIR-kommunene vedtatt i Nesset 

kommunestyre i k.sak 113/98, av 27.10.98. 

I medhold av Forurensingsloven, lov av 13. mars 1981 nr. 6 § 30, vedtar Nesset 

kommunestyre at 

det skal innføres tvungen renovasjon for hytter/fritidshus i hele kommunen i et geografisk 

avgrenset område begrenset opp til kote 300 moh. 

Hytter / fritidseiendommer over kote 300 moh fritas for tvungen renovasjon så fremt de er 

knyttet 

til renovasjonsordningen i RIR med minst et husholdningsabonnement. 

For hytte- og fritidsrenovasjonsordningen betales årlig en avgift som blir fastsatt av 

kommunestyret. 

Ordningen gjennomføres fra og med året 2011. 



 

 
Forskrift for tvungen renovasjon mv. 1 15.02.2013 
 

FORSKRIFT FOR TVUNGEN RENOVASJON FOR RIR - KOMMUNENE 

 

Forskriften er vedtatt av kommunestyrene i RIR-kommunene med likelydende vedtak og i henhold til 
Forurensningsloven av 13. mars 1981 nr. 6, §§ 30, 33, 34, 79 og 83, sist endret ved lov av 27. juni 2008 nr.71 og 
RIR´s selskapsavtale §§ 2 og 4, slik: 
 
Aukra     ..-..-2013    Eide        ..-..-2013 
Fræna     ..-..-2013    Gjemnes ..-..-2013 
Midsund ..-..-2013    Molde     ..-..-2013 
Nesset    ..-..-2013 
 
 
 
 
§ 1  FORMÅL 
 
Forskriften har som formål å sikre en miljømessig og økonomisk forsvarlig oppsamling, innsamling, transport og 
sluttbehandling av avfall, fremme avfallsreduksjon og legge til rette for gjenvinning gjennom kildesortering i RIR 
-kommunene.  
 
 
§ 2 VIRKEOMRÅDE 
 
Forskriften gjelder i hele kommunen og omfatter husholdningsavfall og farlig avfall fra husholdningene. Den 
tvungne renovasjonen gjelder all permanent og midlertidig bebygget eiendom. 
 
 
§ 3 DEFINISJONER 
 

 Kommunen: Innbyggerens kommune eller RIR etter delegasjon. 
 Avfall: Kasserte gjenstander eller stoffer. 
 Abonnent: Eier eller fester av eiendom eller seksjon. 
 Abonnementsenhet 

1. En boenhet bestående av kjøkken, oppholdsrom, sanitærenhet og egen inngang som definert i 
byggeforskriftene og Byggedetaljblad.  

2. To eller flere hybler som deler kjøkken og sanitærrom. 
3. Hytte eller fritidshus, campingvogner permanent oppsatt. 

 Bringesystem: Oppsamlingsenheter står sentralt og betjener mange abonnenter eller avfallsbesittere, 
f.eks. beholder for glass, metall eller tekstiler. Abonnenten bringer de enkelte avfallsfraksjoner til disse 
beholdere. 

 Hentesystem. De enkelte avfallsfraksjoner hentes hos abonnenten. 
 Husholdningsavfall: Avfall fra private husholdninger, også større løsøre som inventar og lignende.  
 Hjemmekompostering: Husholdningen tar hånd om alt sitt matavfall ved å kompostere i egen 

kompostbinge. 
 Kildesortering: Abonnenten sorterer og legger avfallsfraksjoner f.eks. papir, i oppsamlingsenhet 

bestemt for denne fraksjon. 
 Kjørbar vei: Offentlig eller privat veg som er åpen for alminnelig ferdsel, kan trafikkeres av 

renovatørens kjøretøy og har snuplass minimum etter Statens Vegvesens standard for liten lastebil.  
 Farlig avfall: Avfall som ikke hensiktsmessig kan behandles sammen med husholdningsavfall fordi det 

kan medføre alvorlige forurensninger eller fare for skade på mennesker og dyr. 
 Oppsamlingsenhet: Beholdere, sekker, bokser og containere. 
 Renovatør: Firma eller person som henter avfall og bringer det til godkjent mottak. 
 Risikoavfall: Smittefarlig eller potensielt smittefarlig avfall. 
 RIR: Romsdalshalvøya Interkommunale Renovasjonsselskap IKS 



 

 
Forskrift for tvungen renovasjon mv. 2 15.02.2013 
 

 
 
§ 4 INNSAMLING  
 
RIR er ansvarlig for at innsamling av husholdningsavfall blir foretatt i henhold til det til enhver tid gjeldende 
regelverk. 
RIR stiller oppsamlingsenheter for restavfall og sorterte avfallsfraksjoner til disposisjon for abonnentene. 
 
Oppsamlingsenhetene tømmes med faste intervaller som er bestemt av RIR. Endringer som følge av helligdager 
og offentlige høytidsdager kunngjøres gjennom dertil egnede media; hjemmeside, aviser ol. Tømmeintervallene 
kan fravikes.  
 
RIR holder abonnentene løpende orientert om alle endringer. 
 
Innsamlingen skal foregå på en slik måte at det ikke medfører ulempe i form av støy, støv eller lukt o.l. 
Renovatøren skal bringe oppsamlingsenheter på hjul tilbake til hentestedet jfr. § 5. Eventuelt søl fra tømmingen 
skal fjernes av renovatøren. 
Hver abonnent skal ha tilstrekkelige oppsamlingsenheter for avfall.  
 
 
§ 5 HENTESTED 
 
Hentestedet skal være ved kjørbar vei og maksimalt 3 m fra vegkant. 
 
Ved annen plassering av oppsamlingsenhetene plikter abonnenten selv å bringe avfallet frem til vegkant på 
hentedagen. 
Abonnenten plikter å sikre avfallet mot fugler, dyr, vind eller annet som kan spre avfallet. Oppsamlingsenheten 
må ikke overfylles. På beholderne skal lokket være lukket tett til. 
 
Hentestedet skal være lett tilgjengelig og beholderne skal være plassert på plant underlag. Adkomsten skal være 
fri for hindringer, brøytet og om nødvendig sandstrødd. 
 
Avfall skal kunne tømmes med bil med sidelaster der dette er varslet. 
 
 
§ 6 OPPSAMLINGSENHETENE 
 
RIR bestemmer størrelse og type på oppsamlingsenhetene. Oppsamlingsenhetene er RIRs eiendom.  
 
Abonnenten er ansvarlig for at plassering og bruk av oppsamlingsenhetene er i samsvar med disse forskriftene.  
 
Abonnenten svarer for skade eller slitasje som ikke er forårsaket av normal bruk og må også erstatte bortkommet 
eller ødelagte beholdere. Abonnenten må selv utføre renhold av beholderne. 
 
 
§ 7 AVFALLSROM 
 
Avfallsrom skal ha direkte inngang fra gate eller gårdsplass og ha golv i terrenghøyde. Dører og porter som må 
passeres skal være utstyrt med stoppere som enkelt kan låse dør/port i åpen stilling. Adkomsten skal være fri for 
hindringer som trappetrinn, fortauskanter ol. Dørterskler tillates ikke.  
 
Hvis abonnenten selv ikke ordner med opplåsing av dører, porter ol. skal det treffes avtale med RIR om 
utlevering av nøkler. Tap av nøkler erstattes kun med verdien av selve nøklene. 
 
 
§ 8 KILDESORTERING 
 
Innsamling og behandling av avfall skjer etter prinsippet om kildesortering. 
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Kildesorteringen baseres på en kombinasjon av hente- og bringesystem. Abonnenten plikter å sortere avfallet i de 
fraksjoner som RIR til enhver tid bestemmer. En ikke uttømmende liste over avfallsfraksjoner som omfattes av 
kildesorteringen er: Papir, papp, drikkekartonger og andre typer pappemballasje, plastemballasje, 
glassemballasje, metallemballasje, klær og tekstiler, organisk kjøkkenavfall, farlig avfall, restavfall.  
 
I oppsamlingsenhetene må det bare legges den type avfall enheten er bestemt for. RIR sin kildesorteringshåndbok 
sier hva som til enhver tid skal i hvilken type oppsamlingsenhet. I restavfallsbeholderen må det ikke legges: 
flytende avfall, varm aske, jord, eksplosiver, selvantennende eller etsende stoffer, medisinrester og stoffer som er 
definert som farlig avfall. 
 
Medisinrester bringes tilbake til salgsstedet; apotek, legekontor mv.  
 
 
§ 9 ABONNEMENT 
 
Årlige gebyrvedtak i kommunestyret bestemmer de ulike abonnementstyper. Enhver abonnementsenhet skal 
benytte det oppsamlingsutstyr som RIR stiller til disposisjon. 
 
Abonnementet dekker kun avfallsmengder som rommes i oppsamlingsenhetene. Større gjenstander som ikke kan 
legges i oppsamlingsenhetene skal bringes til RIRs miljøstasjoner. 
 
Flere abonnementsenheter organisert som borettslag eller lignende innenfor et konsentrert område, kan benytte 
felles oppsamlingsenheter. 
Kommunen kan bestemme at abonnenter i et område skal benytte felles oppsamlingsenheter. 
 
Kommunen kan tillate at abonnent i enebolig m/utleieenhet kan nytte felles oppsamlingsenheter som dekker 
renovasjonsbehovet.  
 
To abonnenter kan etter søknad gå sammen om ett felles standardabonnement. En abonnent i fellesabonnementet 
må stå som ansvarshavende overfor kommunen. Abonnentene må ha naturlig naboskap. Om avfallsmengden ikke 
rommes i oppsamlingsenhetene til et standardabonnement, kan man ikke ha ett felles abonnement. 
 
Abonnent som har egnet plass, kan etter søknad inngå avtale med kommunen om kompostering av organisk 
avfall. Kommunen kan fastsette nærmere vilkår. 
 
 
§ 10 BESTEMMELSER OM GEBYR 
 
Eier eller fester av eiendom plikter å betale gebyr for tjenester pålagt etter denne forskrift. Gebyret med eventuelt 
tillegg av renter og omkostninger er sikret ved lovbestemt pant etter pantelovens § 6-1. Om renteplikt ved for sen 
betaling og inndrivelse av gebyr gjelder reglene i lov om eiendomsskatt til kommunene av 6. juni 1975 nr. 29, § 
26 og 27 tilsvarende. 
 
Også for eiendommer som ikke nyttes eller ikke er bebodd vil gebyrplikten gjelde. Hvis bygningen er avstengt, 
vann- og kloakk frakoplet, eventuelt slamavskiller frakoplet, kan gebyrplikten frafalles. 
 
Hytter og fritidshus har egen renovasjonsordning og gebyr. Ved utleie eller annet utstrakt bruk kan disse ha gebyr 
som for ordinær renovasjon.  
 
Abonnenten plikter omgående å melde fra til kommunen om forhold som har betydning for fastsettelse av 
gebyrets størrelse. 
 
 
§ 11 FASTSETTING AV GEBYR 
 
Kommunestyret vedtar hvert år et gebyrregulativ for de tjenester som er pålagt etter denne forskrift.  
For avfall kan regulativet ha ulike satser for enkelte kildesorterte fraksjoner. 
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Abonnenter med avtale om hjemmekompostering etter § 10, betaler redusert gebyr som står i forhold til spart 
håndtering av matavfallet. 
For abonnenter i fellesabonnement skal gebyr betales av hver abonnent i forhold til antall deltakere og aktuelle 
tjenester. 
 
Gebyrplikten løper fra den måned eiendommen blir tatt i bruk.  
 
 
§ 12. DISPENSASJONER 
 
Kommunen kan etter søknad ved spesielle tilfelle, gi dispensasjon fra bestemmelsene i denne forskriften. 
 
 
§ 13 OVERTREDELSE 
 
Overtredelse av denne forskrift vil kunne være straffbart etter forurensningsloven § 78 og 79. 
 
Etterkommer ikke abonnenten plikter og pålegg gitt med hjemmel i denne forskrift kan overtredelse straffes med 
tvangsmulkt. 
 
Tvangsmulkten forfaller forskuddsvis for hvert påbegynt kvartal inntil forholdene er rettet. 
 
 
§ 14 KLAGEADGANG 
 
Enkeltvedtak truffet etter bestemmelser i denne forskrift kan i h.h.t. Forvaltningsloven § 28 påklages. Klagen 
fremsettes for det forvaltningsorganet som har truffet vedtaket. 
Klage på vedtak etter § 13, 2. ledd har ikke oppsettende virkning med mindre vedtaket sier noe annet. 
 
 
§ 15 IKRAFTTREDELSE 
 
Forskriften trer i kraft ved kunngjøring i Norsk Lovtidend. Denne forskrift erstatter fra samme tidspunkt de deler 
som omhandler renovasjon i Forskrift for tvungen renovasjon, tømming av slamavskillere, tette tanker mv. i RIR-
kommunene av 10.10.1999. 
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Opplæringskontoret - forslag til styremedlem og varamedlem 

Vedlegg 

1 Valg av styrerepresentant i Opplæringskontoret 

2 Årsmelding 2013 

3 Årsregnskap 2013 

4 Vedtekter 

 

 

Rådmannens innstilling 

 

Ingen 

 

 

Saksopplysninger 

Opplæringskontoret for Sunndal, Nesset, Tingvoll og Gjemnes skal ha årsmøte 28.05.14. I forbindelse 

med årsmøtet skal det velges inn tre representanter:  

 Representant for Nesset kommune 

 Representant for Tingvoll kommune 

 Representant fra offentlig arbeidstakerorganisasjon 

 

Nesset kommune har fått henvendelse fra valgkomitéen for Opplæringskontoret om forslag på medlem 

og varamedlem til styret.  

 

Opplæringskontoret – Sunndal, Nesset, Tingvoll, Gjemnes har som formål å formidle inntak av 

lærlinger i bedriftene og organisere opplæringen av disse. Kontoret skal arbeide aktivt for 

informasjonsformidling internt i bedriftene med det som har med opplæringstiltak å gjøre. Videre gi 

råd om opplæringstilbud, analysere opplæringsbehov, utvikle opplæringsplaner og forestå alt praktisk 

arbeid og kontakt mellom bedrift/lærling og aktuelle offentlige myndigheter. 

 

I følge styrets vedtekter skal styret skal bestå av minimum 1 medlem fra hver kommune med 

personlige varamedlemmer. 



 

Videre fremgår det av vedtektene punkt 7 at styret velges for 2 år om gangen. Maksimal tjenestetid i 

styret er seks år sammenhengende.  

Det foreligger nå et forslag fra styret til endring av vedtektenes punkt 7. Maksimal tjenestetid foreslås 

endret fra 6 til 10 år. (Se innkalling og dagsorden punkt 11) 

 

Følgende står på valg fra Nesset kommune: 

Styremedlem: – Mellvin Steinsvoll - tjenestetid i styret 4 år + tjenestetid som varamedlem 2 år 

Varamedlem: – Lynn Brakstad - tjenestetid som varamedlem 2 år. 

 

Det er årsmøtet som velger medlemmer til styret.  

Vurdering 

Rådmannen vil vise til at arbeidstakerne velger sine egne representanter til styret; én for offentlig 

sektor og én for privat sektor. Det er derfor naturlig at kommunene velger en arbeidsgiverrepresentant 

som styrekandidat. 

 

Likestillingsloven krever at begge kjønn er representert i styret, jfr. 13 Kjønnsbalanse i offentlige 

utvalg 

 

Når et offentlig organ oppnevner eller velger utvalg, styrer, råd, nemnder mv. skal begge kjønn være 

representert på følgende måte: 

 

a) Har utvalget to eller tre medlemmer, skal begge kjønn være representert. 

b) Har utvalget fire eller fem medlemmer, skal hvert kjønn være representert med minst to. 

c) Har utvalget seks til åtte medlemmer, skal hvert kjønn være representert med minst tre. 

d) Har utvalget ni medlemmer, skal hvert kjønn være representert med minst fire.  

e) Har utvalget flere medlemmer, skal hvert kjønn være representert med minst 40 prosent. 

 

Første ledd gjelder også ved valg av varamedlemmer.  

 

Når styret har 8 medlemmer, skal begge kjønn være representert med minst 3 medlemmer. Det betyr 

normalt at årsmøtet må ha forslag til kandidater av begge kjønn. 

 

Kommunestyret bes derfor fremme forslag på to kandidater til styret, en av hvert kjønn. 

Økonomiske konsekvenser 

Årlig medlemsavgift.  

 

Betydning for folkehelse 

Samfunnsnyttig å legge til rette for at ungdom under utdanning får lærlingekontrakter og organisert 

opplæring slik at de kan få gå opp til fagprøve.  



Opplæringskontoret skal ha årsmøte 28.05 (innkalling kommer neste uke) og da er det jo igjen tid for valg.
I år er det tre representanter som skal velges:

 Representant for Nesset kommune      (Mellvin Steinsvoll sitter pr i dag)

 Representant for Tingvoll kommune     (Roger Bach sitter pr i dag)         

 Representant fra offentlig arbeidstakerorganisasjon    (Heidi Fløystad Aasprang sitter i dag)

På vegne av de tre i valgkomiteen henvender jeg meg nå til deres kommune for å høre om dere har noen 
tanker/ønsker om hvem som skal foreslås fra deres kommune, og ber om at dere gir tilbakemelding til 
undertegnede eller til en av de tre i valgkomiteen innen 23.mai.  Valgkomiteen i 2014 består av Roger Bach, 
Leif-Ståhle Engdahl og Linda Hagen

I følge vedtektene står det at maksimal tjenestetid i styret er 6 år sammenhengende. Mellvin Steinsvoll har 
nå sittet i 2 år som vara og 4 år som fast representant. Roger Bach har sittet ett år. 
Om punkt 3 gjelder for perioden man har sittet fast eller om det gjelder bare for de årene man har vært fast 
representant skal styret ta en diskusjon/bestemmelse av på styremøte den 12.mai.

7. Styret

 Styret skal bestå av minimum 1 medlem fra hver kommune med personlige varamedlemmer. 2 velges av og fra 
de private medlemsbedriftene og 2 velges fra arbeidstakerorganisasjonene, en fra offentlig 

arbeidstakerorganisasjon og en fra privat arbeidstakerorganisasjon.

 Styret velges med simpelt flertall.

 Styret velges for 2 år om gangen. Maksimal tjenestetid i styret er 6 år sammenhengende.

 Styrets leder velges ved eget valg i styret. Lederen har dobbeltstemme.

 Styret er vedtaksført når minst 4 medlemmer møter.

 Styret skal godkjenne budsjett, regnskap og årsmelding.

 Styret skal godkjenne søknader om medlemskap i kontoret.

 Daglig leder tilsettes og sies opp av styret.

 Yrkesopplæringsnemda / Fagopplæringskontoret kan kreve at det blir kalt inn til styremøte, og har møterett og 
talerett i styremøtene.  Fagopplæringskontoret skal motta innkalling til styremøtene og få referat fra alle 
styremøter.

___________________________________

Mvh

Tove Lange

Daglig leder

Opplæringskontoret

Sunndal, Nesset, Tingvoll, Gjemnes

Postboks 83, 6601 Sunndalsøra

Mob: 911 71 958 
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Opplæringskontoret
- Sunndal,Nesset,Tingvoll,Gjemnes

ÅRSMELDING 2013

Opplæringskontoretsårsmøteble avviklet07.05.13.

Styret:

Styrethar i periodenbeståttav:

Leif-StåhleEngdahl
Mellvin Steinsvoll(styreleder)
LindaHagen
RogerBach
Jon Ivar Evjenth
Egil Tørset
Heidi FløystadAasprang
Jon Storelid

Personligevararepresentanter:

Olav BjørnNilssen
Lynn Brakstad
Per Atle Hansen
HennyMarit Turøy
Rune Toven
Petter Hoås
GunnlaugSingsdalHeggem
Terje Ranes

repr. Gjemneskommune
repr.Nesset kommune
repr. Sunndalkommune
repr. Tingvollkommune
repr. medl.bedrifterprivat sektor(StorvikAS)
repr. medl.bedrifterprivat sektor(TørsetBil AS)
repr. offentligarbeidstakerorg.(Sunndalkommune)
repr. privat arbeidstakerorg.(LangsetMek, avd Sunndal)

repr. Gjemneskommune
repr.Nesset kommune
repr. Sunndalkommune
repr.Tingvollkommune
repr. arbeidstakemeprivat sektor(AngvikByggkompani AS)
repr.medlemsbedrifterprivat sektor (SunndalBilskadeAS)
repr. offentligarbeidstakerorg.(Sunndalkommune)
repr.privat arbeidstakerorg.(GrytnesEntreprenørAS)

Styrethar i årsmøteperiodenhatt 5(5) styremøter.Det er behandlet30 (26) saker.Tall i parentes er
for 2012.

Administrasjon:

Kontorethar 1 ansatt i 100% stilling,daglig lederTove Lange.
Kontorlokaleneer ved SunndalVidaregåandeskole, Sunndalsøra.

Likestilling:

Kontorethar kun 1 ansatt.Hun er kvinne.
Styrethar beståttav 6 menn og 2 kvinner. Målsetningenmed minst40 % av begge kjønn i styret
er dermed ikke oppnådd.
Sammensetningenblantvaramedlemmeneer 5 menn og 3 kvinner

-

Postadresse: Besoksadresse:
Postboks 83 Skolevegen14 Telefon : 911 71 958 E-post:tove( o larin skontoret.no
6601 Sunndalsora 6600 Sunndalsøra Telefaks:71 69 1806 Hjemmeside:www.o larin skontoret.no



Virksomheten :

Kontorethaddeved årsskiftet40 (41) medlemsbedrifter,hvorav20 (20) hadde lærlinger.
Antall lærlingertilknyttetkontoretved årsskiftetvar 48 (48) lærlinger.

Ved årsskiftethar kontoretlærlinger/lærekandidateri følgendefag:

• Barne-og ungdomsarbeiderfaget: 1 (2)
• Betongfaget: 1 (3)
• Bilfaget,lette kjøretøy: 2 (2)
• Bilfaget,tungekjøretøy 2 

• CNC-maskineringsfaget 1 (0)
• Frisørfaget: 0 

• Helsearbeiderfaget: 19 (18)
• IKT-servicefaget: 1 (1)
• Industrimekanikerfaget: 5 

• Institusjonskokkfaget: 0 (1)
• Kontor-ogadministrasjonsfaget 1 (0)
• Platearbeiderfaget 1 (2)
• Renholdsoperatørfaget: 0 (1)
• Rørleggerfaget 1 (0)
• Salgsfaget: 0 (1)
• Trevare-og møbelsnekkerfaget: 0 (I)
• Tømrerfaget: 13 (10)

I 2013 var det 22(19)lærlinger/lærekandidatersom avla fagprøve/ svenneprøve/
kompetanseprøve. Av disse besto20(17) ved 1. gangsprøve.To har ikke vært opp til ny 2.gangs
prøve.

Fag med bestått fagprøve/svenneprøvei 2013:
• Barne-og ungdomsarbeiderfaget: 2
• Betongfaget 2
• Bilfaget,lette kjøretøy: 1
• Feierfaget 1
• Frisørfaget 2
• Helsearbeiderfaget: 9
• Industrimekanikerfaget 2
• Tømrerfaget: 3

6 (5) av dissemed resultatetMeget godtbestått

Kontorethadde 3 (5) hevingssaker.Alle etter ønskefra bedrift

Det har vært stor satsningpå å få dataverktøyetOLKWEBi aktiv bruk i 2013, og alle modulerav
programmeter nå i bruk av både lærlingerog lærebedrifter.Vi arrangertehalvdagskursmed
ekstern kursholderog alle lærlingeneog nesten40 instruktørerdeltok.
De gamle opplæringsbøkeneer nå faset ut som opplæringsverktoy.



I forbindelsemed dette har det vært myereisevirksomhet,da det også har vært prioritertå gi mer
opplæringute i bedriftenetil alle somhar ønsketdet i etterkant,da for både lærlingerog
instruktører/fagligledere.

Det er også tilbudt instruktørkursfor medlemsbedriftenegjennomUtdanningsavdelinga.Flere av
våremedlemsbedrifterhar deltattpå disse.Opplæringskontoretarrangertederfor ikke eget
instruktørkursi 2013, men la hellervekt på individuelloppfølgingute i bedriftene.

Opplæringskontorethar gjennomførtårlig lærlingsamlingfor alle første-årslærlingeri oktober,
samtegen temasamlinghelsefaglærlinger.
Det har også vært arrangertsamlingfor instruktørenei helsefag både i Nesset og i Sunndal.

Dagliglederhar deltattpå de to samlingenefor Opplæringskontoreneog Utdanningsavdelingai
Møreog Romsdali regi av Utdanningsavdelingaog Forum for Yrkesfag.
I oktoberdeltokdaglig leder ogsåpå Landskonferansenfor yrkesfagi Haugesundsom
Utdanningsdirektoratetarrangerte.Har også deltattpå flere nettverksmøterfor forskjellige
yrkesfagretningeri Møre- og Romsdal,men har valgt å ha hovedfokusetpå nettverketfor
teknologifag da dette er et nettverksomhar liggetnede noen år.
Har også deltattpå stands underhelsefagdagi Molde samt under Idefestivaleni Sunndal.,og ellers
dreveten del informasjonut mot skoleklassersomhar ønsket besøk av Opplæringskontoret.

Ble i 2013valgt inn i FFY (Forumfor Yrkesfag),og sitter der som kasserer.FFYer et
samarbeidsorganfor alle opplæringskontorenei Møre og Romsdal.

Økonomi:


Revisjonav regnskapeter utført av Ole EngeBotten A/S.
AdmentoSunndalAS har vært regnskapsfører.

Årsresultatetfor 2013 er et overskuddpå kr. 4.299,-

Mellvin Steinsvoll,styreleder Leif-StåhleEngdahl LindaHagen
Sign. Sign. Sign.

RogerBach Jon IvarEvjenth Egil Tørset
Sign. Sign. Sign.

HeidiFløystadAasprang Jon Storelid
Sign. Sign.



Årsregnskap 2013
for

Opplærkont. i S, N, T og G

Organisasjonsnr.977562104

ADTT1ENTD
KONTROLL GIR OVERSKUDO

Arsregnskapet er satt opp i samsvar med t egnskapsloven og god regnd,aps.-kikk



Opplærkont.i S, N, T og G

Resultatregnskap

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER
Driftsinntekter

Note




2013




2012

Basistilskudd




1 402 677 1 245 248
Driftstilskudd




0




0
Kvalitetssikringstilskudd




0




0
Driftsinntekter




831 963




874 066
Medlemsavgift




40 000




39 000
Ekstraordinært tilskudd




130 023




236 000
Tilskudd v/spesielle behov




0




13 125
Sum driftsinntekter




2 404 664 2 407 438

Driftskostnader






Lønnskostnad 1




626 734




634 975
Avskrivning på varige driftsmidler 2




1 009




6 054
Annen driftskostnad




254 225




249 798
Basistilskudd




1 402 677 1 245 248
Kvalitetssikringstilskudd




0




0
Ekstraordinært tilskudd




130 023




236 000
Tilskudd v/spesielle behov




0




13 125
Sum driftskostnader




2 414 669 2 385 199

DRIFTSRESULTAT




(10 005)




22 239

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER






Finansinntekter






Annen finansinntekt




14 305




14 868
Sum finansinntekter




14 305




14 868

Flnanskostnader






Annen finanskostnad




0




53
Sum finanskostnader




0




53

NETTO FINANSPOSTER




14 305




14 815

ARSRESULTAT




4 299




37 054

OVERFØRINGER






Overføringer egenkapital 3




4 299




37 054
SUM OVERFØRINGER




4 299




37 054

Arsregnskap for Opplærkont. i S, N, T og G Organisasjonsnr. 977562104



Opplærkont. i S, N, T og G

Balanse pr. 31.12.2013

EIENDELER
Anleggsmidler
Varige driftsmidler

Note 31.12.2013 31.12.2012

Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm. 2




0




1 009
Finansielle anleggsmidler






Sum anleggsmidler




0




1 009

Omløpsmidler






Fordring basistilskudd




1 133 482 1 118 611
Fordring medlemskontigent




0




0
Fordring ekstraord. tilskudd




68 000




79 000
Bartkinnskudd, kontanter 0.1.




923 506




818 416
Sum omløpsmidler




2 124 988 2 016 027
SUM EIENDELER




2 124 988 2 017 036

EGENKAPITAL OG GJELD






Egenkapital







Opptjent egenkapital







Egenkapital 3 1 126 973 1 122 674
Sum opptjent egenkapital




1 126 973 1 122 674

Sum egenkapital




1 126 973 1 122 674

Gjeld







Kortsiktig gjeld







Leverandørgjeld




21 992




33 435
Skyldig offentlige avgifter




38 961




37 421
Annen kortsiktig gjeld




50 863




50 422
Skyldig basistilskudd




748 178




670 085
Skyldig ekstraord. tilskudd




138 023




103 000
Sum kortsiktig gjeld




998 016




894 363
SUM EGENKAPITAL OG GJELD




2 124 988 2 017 036

Sunndalsøra, 31.12.20131 2014

Arsregnskap for Opplærkont. I S, N, T og G Organisasjonsnr. 977562104



Opplærkont.i S, N, T og G

Noter 2013

Note I - Lønnskostnad

Selskapet har 1 ansatt.

Spesifikasjon av lønnskostnader




I år I fjor

Lønn 492 282 483 897
Arbeidsgiveravgift 60 030 60 964
Pensjonskostnader 70 037 87 737
Andre lønnsrelaterte ytelser 4 386 2 376
Totalt 626 734 634 975

Ytelser til ledende personer og revisor




Daglig leder 473 783
Styremedlemmer 16 500
Revisjon 7 657

Pensjonsforpliktelse




Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjon etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapets
pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i loven.

Pensjonsforpliktelsene for samtlige ansatte er knyttet til KLP. Forpliktelsen er ikke balanseført. Årets netto
pensjonskostnader kr. 70 037,- utgjør årets pensjonspremie til KLP-ordningen.

Note 2 - Avskrivning på varige driftsmidler




Kontormask., inventar

Anskaffelseskost pr. 1/1 102 540
+ Tilgang




0
- Avgang




0

Anskaffelseskost pr. 31/12 102 540

Akk. av/nedskr. pr 1/1 101 531
+ Ordinære avskrivninger 1 009
+ Avskr. på oppskrivning




0
- Tilbakeført avskrivning




0
+ Ekstraord nedskrivninger




0

Akk. av/nedskr. pr. 31/12 102 540

Balanseført verdi pr 31/12




0

Lineær avskrivning 3 - 5 år

Noter for Opplærkont. i S, N, T og G Organisasjonsnr. 977562104



Opplærkont.i S, N, T og G

Noter 2013

Note 3 - Egenkapital

Annen
egenkapital

Pr 1.1. 1 122 674
Tilført fra årsresultat




4 299
Pr 31.12. 1 126 973

Noter for Opplærkont. i S, N, T og G Organisasjonsnr. 977562104
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Annen
egenkapital

Pr 1.1. 1 122 674
Tilført fra årsresultat




4 299
Pr 31.12. 1 126 973

Noter for Opplærkont. i S, N, T og G Organisasjonsnr. 977562104



ByråAdmento AS
Kfient40930 Opplaarkont. I S, 14,T og G
Perlode2013




Saldobalanse
UtskrIft fra FINALE Arsoppgjør

Dato : 2210412014 15:31 SIde 1 av 2

Kontonr.Kontonavn Inngående PosterIng Saldo 2013 Saldo 2012

1251DATAUTSTYR 1 009,06 -1 009,06 0,00 1 009,06
1299AVSATTE AVSKRIVINGER -504,00 504,00 0,00 0,00

Transportmldler, inventar og maskIner 505,06 -505,06 0,00 1 009,06

1503FORDRING BASISTILSKUDD 1 133 481,98 0,00 1 133 481,98 1 118 607,34
1508FORDRING EKSTR.ORD. TILSKUDD 68 000,00 0,00 68 000,00 79 000,00

KortsIktIge fordrInger 1 201 481,98 0,00 1 201 481,98 1 197 607,34

1920FOLIOKONTO 07.09268 0,00 0,00 0,00 209 260,61
1921BANKINNSK, 15.76016 0,00 0,00 0,00 594 998,10
19304202.52.93031 Bedriftskto SMN 173 588,80 0,00 173 588,80 0,00
19314202.52.93066 Plasseringskto SM 582 231,32 0,00 582 231,32 0,00
19324202.52.93074 Konto mlbonus SMN 150 314,00 0,00 150 314,00 0,00
1950SKATTETREKK 07.09306 0,00 0,00 0,00 14 157,37
19554202.52.93066 Skattetrekkskonto 17 372,37 0,00 17 372,37 0,00

BetalingsmIdler 923 506,49 0,00 923 506,49 818 416,08

2000 EGENKAPITAL -1 122 673,75 -4 299,16 -1 126 972,91 -1 122 673,75
2099UDISPONERT OVERSKUDD 0,01 0,00 0,01 0,01

EGENKAPITAL -1 122 673,74 -4 299,16 -1 126 972,90 -1 122 673,74

2400LEVERANDORGJELD -21 991,50 0,00 -21 991,50 -33 435,00
2600SKYLDIG SKATTETREKK -17 280,00 0,00 -17 280,00 -14 068,00
2650FAGFORENINGSKONTIGENT 6,40 -6,40 0,00 2,90
2771SKYLDIG ARB.G.AVG. -16 290,27 0,00 -16 290,27 -18 062,42
2785ARB.G.AVG. FERIEPENG./TANTIEME -5 390,30 0,00 -5 390,30 -5 290,47

KORTSIKTIG GJELD -60 945,67 -6,40 -60 952,07 -70 852,99

2930SKYLDIG LØNN 0,00 0,00 0,00 -500,00
2941AVSETNING FERIEPENGER -50 862,52 0,00 -50 862,52 -49 921,70
2942UTBETALTE FERIEPENGER 0,00 0,00 0,00 0,90
2957SKYLDIG BASISTILSKUDD -748 177,98 0,00 -748 177,98 -670 084,95
2965SKYLDIG EKSTR.ORD. TILSKUDD -74 000,00 -64 023,00 -138 023,00 -103 000,00

Korts. gjeld med tldsavgr. -873 040,50 -64 023,00 -937 063,50 -823 505,75

3402BASISTILSKUDD 1.HALVAR -675 481,36 0,00 -675 481,36 -647 544,58
3403BASISTILSKUDD 2.HALVAR -727 195,98 0,00 -727 195,98 -597 702,95
3409EKSTRAORD. TILSKUDD -130 023,00 0,00 -130 023,00 -236 000,00
3410TILSKUDD LIERLING MED SPESIELLE 0,00 0,00 0,00 -13 125,00

DrIftsInntekter -1 532 700,34 0,00 -1 532 700,34 -1 494 372,53

3704DRIFTSINNTEKTER 1.HALVAR -403 116,56 0,00 -403 116,56 -397 029,41
3705DRIFTSINNTEKTER 2.HALVAR -428 846,77 0,00 -428 846,77 -477 036,16
3900MEDLEMSAVGIFT -40 000,00 0,00 -40 000,00 -39 000,00

Andre drIftsInntekter -871 963,33 0,00 -871 963,33 -913 065,57

5000LØNNINGER 423 861,43 0,00 423 861,43 416 013,95
5001PENSJON AVG. PLIKTIG 70 036,84 0,00 70 036,84 87 737,43
5091AVSETNING FERIEPENGER 50 863,39 0,00 50 863,39 49 921,70
5211FORDEL FRI TLF. , AVG.PL 4 000,00 0,00 4 000,00 3 738,00
5250FORSIKRINGER OPPGPL 70 036,00 0,00 70 036,00 0,00
5251GRUPPELIVSFORSIKRING 2 114,00 0,00 2 114,00 961,00
5290MOTKONTO LØNN -75 093,00 0,00 -75 093,00 -3 738,00
5331STYREHONORARER 16 500,00 0,00 16 500,00 17 000,00
5401ARBEIDSGIVERAVGIFT 54 638,15 0,00 54 638,15 55 672,76
5405ARBEIDSGIVERAVG. FERIEP. 5 391,53 0,00 5 391,53 5 291,71
5920YRKESSKADEFORSIKRING 3 391,00 0,00 3 391,00 2 376,00
5990ANDRE PERSONALKOSTNADER 995,00 0,00 995,00 0,00

Personalkostnader 626 734,34 0,00 626 734,34 634 974,55

6000AVSKRIVINGER 504,00 505,06 1 009,06 6 054,33
6300LEIE LOKALER 10 000,00 0,00 10 000,00 10 000,00
6510INVENTAR OG UTSTYR 1 899,00 0,00 1 899,00 10 142,50



ByråAdmento AS
Kfient40930 Opplærkont. I S, N, T og G
Perlode2013




Saldobalanse
UtskrIft fra FINALE Arsoppglør

Dato : 2210412014 15:31 SIde 2 av 2

Kontonr.Kontonavn Inngående Postering Saldo 2013 Saldo 2012

6551DATAUTSTYR 7 967,75 0,00 7 967,75 368,75
6553DATAPROGRAM, ARLIG VEDLIKEHOLD 57 359,88 0,00 57 359,88 34 350,50
6580DIVERSE 1 190,00 0,00 1 190,00 0,00
6701HONORAR REVISJON 7 657,00 0,00 7 657,00 6 250,00
6705HONORAR REGNSKAP 28 561,00 0,00 28 561,00 22 342,00
6800KONTORREKVISITA 15 232,25 0,00 15 232,25 14 332,00
6860KURSKOSTNADER 17 343,00 0,00 17 343,00 8 405,28
6861MØTEUTGIFTER 6 272,50 0,00 6 272,50 13 341,00
6862KURSUTG.LÆRLING/INSTRUKTØR 34 192,71 0,00 34 192,71 35 965,25
6902MOBILTELEFON 5 305,55 0,00 5 305,55 4 737,63
6940PORTO 5 000,00 0,00 5 000,00 4 000,00
7100KILOMETERGODTGJØRELSE 28 392,90 0,00 28 392,90 19 211,40
7140REISEUTG.IFLG.REGNING 5 423,00 0,00 5 423,00 17 503,23
7150DIETTKOSTNAD, OPPG.PL. 2 695,00 0,00 2 695,00 3 110,00
7321ANNONSER 7 315,00 0,00 7 315,00 17 600,00
7329REKLAMEKOSTNADER 0,00 0,00 0,00 17 756,25
7350REPRESENTASJON, FRADR.BER. 596,29 0,00 596,29 1 016,00
7410KONTIGENTER 6 825,00 0,00 6 825,00 4 825,00
7430GAVER 349,00 0,00 349,00 369,00
7500FORSIKRINGSPREMIER 3 237,00 0,00 3 237,00 3 013,00
7770BANKGEBYR 1 406,00 0,00 1 406,00 1 159,00
7780BASISTILSKUDD 1.HALVAR 675 481,36 0,00 675 481,36 647 544,58
7781BASISTILSKUDD 2.HALVAR 727 195,98 0,00 727 195,98 597 702,95
7787EKSTRAORD. TILSKUDD 66 000,00 64 023,00 130 023,00 236 000,00
7788TILSKUDD LÆLING MED SPESIELLE B 0,00 0,00 0,00 13 125,00
7798ANDRE KOSTNADER -0,90 6,40 5,50 0,00

Andre drIftskostnader 1 723 400,27 64 534,46 1 787 934,73 1 750 224,65

8050RENTEINNTEKTER BANK -14 304,70 0,00 -14 304,70 -14 867,95

Finansinntekter -14 304,70 0,00 -14 304,70 -14 867,95

8154FINANSKOSTNADER 0,14 0,00 0,14 0,00
8159RENTEKOSTN.ANDRE 0,00 0,00 0,00 53,00

Flnanskostnader 0,14 0,00 0,14 53,00

8960OVERF. FRA DISP.FOND 0,00 4 299,16 4 299,16 37 053,85

Disponering av årsresultat 0,00 4 299,16 4 299,16 37 053,85



Byrå Admento AS Oversikt over registrerte driftsmidler
Kflent 40930 Opplærkont. i S, N, T og G Utskrift fra FINALE Arsoppgjør
Periode 2013 Dato : 22/0412014 15:31 Side 1 av 1

Konto 1200

Anskaff
pr.1.1

Tilgang
i år

Avgang
i år

Anskaff
p.31.12

Akk.avs.
pr.1.1

Bokf.v.
p.31.12

Ord.avs.
i år

Tilbf.
v.salg.

Ex.ord.
avskr.

Akk.avs.
p.31.12

Bokf.v
e.avskr.

4Utstillingsvegg 19 493 0 0 19 493 19 493 0 0 0 0 19 493 0

Konto 1250








2telefonsentral 33 680 0 0 33 680 33 680 0 0 0 0 33 680 0
5Maskiner og utstyr 15 688 0 0 15 688 15 688 0 0 0 0 15 688 0

Sum konto 1250 49 368 0 0 49 368 49 368 0 0 0 0 49 368 0

Konto1251








7DATAUTSTYR 15 516 0 0 15 516 15 516 0 0 0 0 15 516 0
8Datautstyr 18 163 0 0 18 163 17 154 1 009 1 009 0 0 18 163 0

Sum konto 1251 33 679 0 0 33 679 32 670 1 009 1 009 0 0 33 679 0

Sum alle driftsmidler 102 540 0 0 102 540 101 531 1 009 1 009 0 0 102 540 0



Opplæringskontoret
- Sunndal,Nesset,Tingvoll,Gjemnes

VEDTEKTER

Navn og forretningskontor
Kontoretsnavn er OPPLÆRINGSKONTORET—Sunndal,Nesset,Tingvoll,Gjemnes.
Organisasjoneneskontor er i Sunndalkommune.

Organisasjonsform
Kontoret er registrert i Foretaksregisteretsom Forening

Formål
Formidleinntak av lærlingeri bedrifteneog organisereopplæringenav disse. Arbeide
aktivt for informasjonsformidlinginternt i bedriftenemed det somhar med
opplæringstiltakå gjøre.Videregi råd om opplæringstilbud,analysereopplæringstilbud,
utvildeopplæringsplanerog foreståalt praktiskarbeid og kontaktmellombedrift/lærling
og aktuelleoffentligemyndigheter.

Fagområde
Kontoreter flerfagligog skal leggetil rette for nødvendigeopplæringstiltakuavhengigav
hvilkenbransjemedlemsbedriftenekommerfra.

Opplæringskontoretsansvar
Tegne lærekontraktmed lærlingetter avtalemed en eller flere lærebedrifterog plassere
lærlingeni henhold til denneavtalen.Påse at den samledelæretid skaldekke alle elementer
i opplæringeni henholdtil opplæringsplanen/læreplanen.
Koordinereopplæringeni samarbeidmed faglig ansvarligeog veilederei lærebedriftene.
I samarbeidmed lærling og medlemsbedriftom nødvendigomplasserelærlingentil en
annen bedrift for kortere eller lengretid. Om nødvendiginngå avtalermed mer
spesialisertebedrifter som kan gå inn som støttebedrifterfor delerav opplæringen.
Søke om godkjenningav lærebedrifter.
Kontoretskal være sekretærfor styret og kalle inn til styremøter.
Opplæringskontoretskal aktivtarbeidefor å knytte flere medlemsbedriftertil kontoret.

6. Medlemsbedriftenesansvar
Ansvar for at arbeidet inneholderopplæringselementeri samsvarmed opplæringsplanen/
læreplanenog den avtalebedriftenhar med opplæringskontoret.
Dersom ikke annet er avtalt, lønnes lærlingenav den medlemsbedriftder opplæringentil
enhvertid fmner sted. De plikter og rettighetersom LOVOM ARBEIDSMILJØhjemler,
gjelder i forholdetmellomlærlingenog den bedrift arbeidsopplæringenfinner sted.

Postadresse: Besoksadresse:
Postboks83 Skolevegen14 Telefon : 911 71 958 E-post:tovec o larin skontoret.no
6601 Sunndalsøra 6600 Sunndalsøra Telefaks:71 69 1806 Hjemmeside:www.o larin skontoret.no



7. Styret
Styret skal beståav minimum 1medlemfra hver kommunemedpersonlige
varamedlemmer.2 velgesav og fra de private medlemsbedrifteneog 2 velges fra
arbeidstakerorganisasjonene,en fra offentligarbeidstakerorganisasjonog en fra privat
arbeidstakerorganisasjon.
Styret velgesmed simpeltflertall.
Styretvelges for 2 år om gangen.Maksimaltjenestetid i styreter 6 år sammenhengende.
Styrets ledervelgesved eget valg i styret.Lederenhar dobbeltstemme.
Styret er vedtaksførtnår minst 4 medlemmermøter.
Styret skal godkjennebudsjett, regnskapog årsmelding.
Styret skal godkjennesøknaderom medlemskapi kontoret.
Daglig leder tilsettesog sies opp av styret.
Yrkesopplæringsnemda/ Fagopplæringskontoretkan kreveat det blir kalt inn til styremøte,
og har møterettog talerett i styremøtene. Fagopplæringskontoretskal motta innkallingtil
styremøteneog få referat fra alle styremøter.

8. Årsmøte
Innen midtenav mai skal det avholdesårsmøte.Årsmøteter kontoretsøverste myndighet,
og hver medlemsbedrifthar en stemmepå årsmøtet.
Årsmøtet innkallesmed 14 dagers skriftligvarsel. Ved innkallingskal vedlegges
årsberetning,regnskapog budsjett for kommendedriftsår.
Årsmøtetvelger styret,revisor og valgkomitéfor neste årsmøte.
På årsmøtethar kontoretsdagligeleder møteplikt.
Yrkesopplæringsnemda/ Fagopplæringskontorethar møterettog talerett i årsmøtene.
Medlemsavgiftfastsetteshvert år av årsmøtet.
Årsmøtetkan endre vedtektermed 2/3 flertall av de stemmeberettigemedlemmene.Ved
annen gangsbehandlinger det tilstrekkeligmed simpelt flertallav de frernmøtte
stemmeberettigede.
Beslutningom oppløsningav kontoret avgjøresav årsmøtetmed3/4flertall av de fremmøtte
og stemmeberettigemedlemsbedriftene.De midler som opplæringskontoretdisponerer
fordeles likt mellommedlemsbedriftene.

Ekstraordinærtårsmøte
Styret innkallermed 8 dagersvarsel når styret finnerdet nødvendig,eller revisor eller
medlemmersom representereri/4av medlemsmassen,skriftligkrever det og samtidig
oppgir hvilkeenme somønskesbehandlet.

Innmelding/ utmelding
Medlemmenetas opp etter skriftligsøknadfra den enkeltebedrift.
Utmeldingfra Opplæringskontoretkan skjemed skriftligvarsel.
Alle lærlingersom har opprettetkontraktgjennomopplæringskontoret,skal fullføre sin
læretid gjennomdette forholdet selv om lærebedriftensier opp sitt medlemskapfør den
kontraktsfestedelæretider avsluttet.

11.Registrering/ oppfølging
Når opplæringenfinner sted i en medlemsbedrifti Møre og Romsdal,registreres
kontraktenved Fagopplæringskontoreti Møre og Romsdal.



Hvis opplæringen finner sted i flere medlemsbedrifter, og en eller flere av disse bedriftene
ligger i andre fylker enn Møre og Romsdal, registreres kontrakten i det fylket der den
største delen av opplæringstiden finner sted.

12. økonomi
Alle offentlige tilskudd formidles av Opplæringskontoret. Årsmøtet avgjør hvert år hvor
stor del av lærlingtilskuddet som skal holdes tilbake til drift av kontoret, og hvor mye som
skal overføres direkte til medlemsbedriftene i henhold til budsjettet for kontoret.
Fordelingen mellom medlemsbedriftene skal stå i forhold til den tid lærlingen har arbeidet
i bedriften.
Ved eventuelt underskudd på driften av kontoret, dekkes dette opp forholdsmessig mellom
kommunene i forhold til det middeltall av lærlinger som kommunene har hatt i
regnskapsåret.
Alle medlemsbedrifter betaler årlig medlemsavgift. Avgiftens størrelse fastsettes på
årsmøte.

Vedtektene er revidert av årsmøte 07.05.13
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