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vararepresentanter. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.
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TRIEGG.

De persjoner som har skrevet under for reduksjon av kommunale tjenester,, rar være talsmenn
for resten av enslige og minstepensjonister, slik at vi får en mer retferdig betaiing for uNb

For oss enslige er det lite søppel og lite vatn vi bruker

På forhand takk.
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Nesset kommune 

Teknisk drift

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

Innbyggere v/Leif Langset

6460  EIDSVÅG I ROMSDAL

Deres ref:  Vår ref Saksbehandler Dato
2013/483-2 Ellen Undseth, 71 23 11 71 16.05.2013

Vedrørende krav om en rettferdig avgift for kommunale tjenester

Viser til henvendelse vedrørende krav om rettferdig avgift for kommunale tjenester 

Renovasjon, slam, vannforsyning, avløp og feiing er kommunale betalingstjenester, der selvkost setter den 

øvre rammen for brukerbetaling. Med selvkost menes kommunens direkte og indirekte kostnader for å 

produsere den enkelte tjeneste. Det er egne regnskap for hver enkelt tjeneste. Det blir årlig gjennomført en 

etterkalkulasjon av de reelle kostnadene innenfor de aktuelle tjenesteområdene, for å føre kontroll med at 

gebyrinntektene ikke overstiger kommunens selvkost. Eventuelt overskudd i selvkostregnskapet innenfor 

det enkelte tjenesteområde avsettes til selvkostfond. Dette er i henhold til selvkostveilederen.

RIR innførte for flere år siden merking av avfallsdunkene. Da systemet ble innført, var hensikten å få en 

bedre kontroll på hvilke dunker som ble tømt for at RIR skulle få en bedre oversikt over hva de skulle 

betale transportøren. Systemet har også en mulighet for å fakturere abonnenten etter vekt. Erfaringen fra 

andre distrikt som har prøvd dette, tyder på at tyngre avfall blir kastet i naturen når vektprinsippet ble 

innført. Administrasjonen i RIR vil legge fram spørsmålet om endringer i dagens gebyrprinsipp til politisk 

behandling. Det er foreløpig usikkert når dette vil skje. Renovasjonsforskriften åpner for at 2 naboer med 

naturlig naboskap kan dele på renovasjonsbeholderne og dermed også abonnementet. Dette kan innvilges 

etter søknad til kommunen. For de som har mulighet til dette, vil det halvere kostnadene til renovasjon.

Når det gjelder vanngebyr, vil det i løpet av kort tid bli mulighet til å betale for det vannet man bruker ved 

å installere vannmålere. Dette vil også påvirke avløpsgebyret for de abonnentene som har offentlig avløp. 

Informasjon om dette blir sendt til alle abonnenter. 

Med hilsen

Ellen Undseth
enhetsleder
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Nesset formannskap 55/13 06.06.2013

Uttale om småkraftutbygging i Nesset kommune

Vedlegg
1 Særutskrift - Interpellasjon i kommunestyret 25.04.2013 - Småkraftutbygging i Nesset

Rådmannens innstilling

Ingen

Saksopplysninger

Det vises til interpellasjon behandlet som sak 28/13 i kommunestyrets møte 25.04.2013.

Følgende ble vedtatt:

Nesset kommunestyre gir formannskapet fullmakt til på vegne av Nesset kommune, å utarbeide 
en uttalelse som støtter småkraftutbygging generelt i kommunen, og spesielt i Røndøla, 
Ljøsona, Vikeelva og Kjøtåa.



Behandling i Nesset kommunestyre - 25.04.2013

Interpellasjon fra Arbeiderpartiet v/Mellvin Steinsvoll:
Småkraftutbygging i Nesset
I møte 11. april 2013, fikk formannskapet informasjon om situasjon i forb. med planer og 
konsesjonssøknader for småkraftutbygging i Nesset. 

Informasjon ga grunn til bekymring. De aller fleste vassdrag som kunne være egnet for 
småkraftutbygging, er enten fredet eller ligger i randsonen til fredet område. 
Miljøvernet har fått store konsekvenser for våre muligheter til å benytte våre vannressurser på 
en skånsom og miljøvennlig måte. Ikke minst betyr det store beslaget av vannressursene svært 
mye for grunneierne.

Nesset kommune har i mer enn 60 år, levert store kraftressurser til storsamfunnet gjennom 
overføring av våre vannressurser til foredling i andre kommuner. I den sammenheng er det et 
svært dårlig svar fra myndighetene, at de sier nei til en skånsom og nesten usynlig bruk av våre 
små vassdrag til småkraftutbygging. For folk flest er et slikt vern av natur og miljø uforståelig. 
Begrepet miljø- og naturvern blir etter min mening, missbrukt og missforstått når slikt skjer. 
Nesset kommune kan ikke sitte stille å se på at store deler av våre muligheter til verdiskaping og 
samfunnsnyttige bidrag, skal være låst av ekstrem oppfattelse av miljøbegrepet. Vannkraften er 
den energibærer som er mest miljøvennlig. Den er en svært stor bidragsyter til et godt 
miljøregnskap. Jeg tillater meg å foreslå følgende:

Forslag:
Nesset kommunestyre gir formannskapet fullmakt til på vegne av Nesset kommune, å 
utarbeide en uttalelse som støtter småkraftutbygging generelt i kommunen, og spesielt i 
Røndøla, Ljøsona, Vikeelva og Kjøtåa.

Ordføreren orienterte om reglene for interpellasjon.

Arbeiderpartiets forslag ble tatt opp til avstemming. 
Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i Nesset kommunestyre – 25.04.2013

Nesset kommunestyre gir formannskapet fullmakt til på vegne av Nesset kommune, å utarbeide 
en uttalelse som støtter småkraftutbygging generelt i kommunen, og spesielt i Røndøla, Ljøsona, 
Vikeelva og Kjøtåa.



Nesset kommune Arkiv: A10

Arkivsaksnr: 2012/1413-4

Saksbehandler: Liv Fleischer Husby

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Nesset formannskap 56/13 06.06.2013

Nesset kommunestyre 20.06.2013

Farmen friluftsbarnehage, søknad om drifts- og kapitaltilskudd fra 
barnehagestart i driftsåret 2013/2014.

Vedlegg
1 Søknad om drifts- og kapitaltilskudd for driftsåret 2013/2014
2 Søknad Nesset Kommune om drifts og kapitaltilskudd 20132014
3 Tikuddssatser for 2013- offentlig finansiering av kommunale barnehager

Rådmannens innstilling

1 Nesset kommune vil høsten 2013 ha nok plasser i eksisterende barnehager til å kunne gi tilbud 
til barn som har søkt og som har rett til barnehageplass i kommunen.

2 Nesset kommune vil fra høsten 2014 ha full barnehagedekning i Eidsvåg barnehagekrets ved 
bruk av plasser i allerede eksisterende barnehager, Liedgarden barnehage og nyrenovert 
Eidsvåg barnehage.

3 Med bakgrunn i at kommunen har full barnehagedekning med dagens barnehager, innfris ikke 
søknaden om drifts og kapitaltilskudd til Farmen friluftsbarnehage.

Saksopplysninger

Farmen Friluftsbarnehage har søkt kommunen om drifts- og kapitaltilskudd for barnehageåret 2013/14. 
Årsbudsjettet som er lagt ved søknaden viser et budsjettert underskudd 1. driftsår. Dette vil dekkes inn 
ved egenkapital og andre inntekter i selskapet. Søker antar at 2. driftsår vil gi et budsjett i balanse.

Ved innføringen av rammefinansiering av barnehagesektoren fra 01.01.11 fikk kommunene et 
helhetlig finansieringsansvar for barnehagene i Forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av 
offentlige tilskudd til ikke-kommunale barnehager. For å sikre videre drift av private, fylkeskommunale 
og statlige barnehager etter at rammefinansieringen kom på plass, skal kommunen ha en 
finansieringsplikt overfor eksisterende ikke-kommunale barnehager. Dette innebærer at det kun er 
barnehager som er etablert og godkjent innen fristen 31. desember 2010 som er sikret fortsatt 
driftstilskudd fra kommunen. Barnehager som etableres etter 1. januar 2011 har ikke automatisk rett 



til finansiering. Kommunen gis her frihet til å vurdere om barnehagen skal motta kommunalt tilskudd 
til drift av barnehagen. Departementet mener at et vesentlig punkt i denne vurderingen er om det er 
behov for flere barnehageplasser i kommunen eller om det ev vil føre til en overetablering av 
barnehageplasser.  En overetablering av nye barnehageplasser kan gi kommunene en svært 
kostnadskrevende barnehagestruktur. Dette kan føre til at flere barnehager i kommunen må drive med 
ledig kapasitet. Videre kan det være en risiko for at enkelte barnehager som er etterspurt av brukerne 
må nedlegges, fordi den av økonomiske årsaker ikke klarer å drive med ledig kapasitet

Farmen Friluftsbarnehage har også søkt kommunen om godkjennelse for barnehagedrift for 18 barn
over 3 år og småbarnsavdelingen med 9 barn for de under 3 år. Nå er det kjent at søknadene om plass i 
Farmen Friluftsbarnehage ikke er i den størrelsesorden, men betydelig lavere. Det er totalt søkt 
barnehageplass for 9 barn fra høsten 2013. Søker ønsker likevel å få godkjent søknaden om etablering 
av en barnehage med 27 plasser iht. plan, da det er et mål å få komme opp i det antallet om noen år.
Det er utvalg for helse, oppvekst og kultur (HOK) som er delegert myndighet til godkjenning av 
barnehager i kommunen. Søknaden er under behandling og saken er planlagt lagt frem til politisk 
behandling i utvalget 12.juni.

Barnehagetilbudet i kommunen
I Eidsvåg barnehagekrets har en et allsidig barnehagetilbud i dag. Eidsvåg barnehage har 74 barn og 
drives som en ordinær barnehage hvorav en avdeling for barn fra 3 til 6 år har fokus på 
friluftsaktiviteter og drives som en friluftsavdeling.
Liedgarden barnehage er en privat drevet barnehage med 27 barn. Denne drives som en ordinær 
barnehage med fokus på sang, musikk og bevegelse. 
Farmen Friluftsbarnehage ønsker å drive en barnehage med 27 barn med fokus på friluftsliv og 
dyrehold. 

Behov for barnehageplasser i Eidsvåg barnehagekrets:
Barnehagelovens § 12a. Rett til plass i barnehage
      Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass, har 
etter søknad rett til å få plass i barnehage fra august i samsvar med denne loven med forskrifter.         
Barnet har rett til plass i barnehage i den kommunen der det er bosatt. 
§ 12a plasserer klart ansvaret for å kunne tilby barnehageplass til de som ønsker det og som oppfyller 
kravene, i egen kommune. Det betyr at alle kommuner skal sikre at det er nok barnehageplasser til alle.

Behovet for barnehageplasser nå og i fremtiden i Eidsvåg barnehagekrets, ble vurdert i K-sak 11/13, 
Tilrettelegging av kommunale bygg for mer effektiv og rasjonell helhetlig drift av barnehage, 
barneskole og kulturskole som også innbefatter lukking av avvik i Eidsvåg barnehage - Del 2. 
Behovet for plasser beregnes ut fra fødselstall pluss 10 % vekst, for å kunne gi tilbud om plass i løpet 
av barnehageåret samt tilbud til innflyttere i kommunen. Behovet i Eidsvåg barnehagekrets er anslått 
til 162 plasser som vil gi kunne gi plass til 117 barn. Vedtaket i K-sak 11/13 innbefattet tilrettelegging
av Mellomtrinnsbygget for barnehagedrift. Lokalene vil gi en fremtidsrettet løsning hva angår 
rasjonell drift, fleksibilitet og antall barn. Mellomtrinnet tilrettelagt for barnehagedrift vil ha plass til 
90 barn med mulig utvidelse for totalt 108 barn.

Tabellen under viser at det vil være full barnehagedekning inkl. 10 % vekst (beregnet av fødselstall) i 
Eidsvåg barnehagekrets fra høsten 2014 med de eksisterende barnehagene, Liedgarden med 27 barn og 
Eidsvåg barnehage med 90 barn. Oppstart av Farmen Friluftsbarnehage vil føre til en overkapasitet 
med 27 barn. Det er etter departementets vurdering viktig at private barnehageutbyggere gjør en 
grundig vurdering av behovet for barnehageplasser i kommunen de ønsker å etablere seg i før 
etablering.



Tabell 1 Kapasitet beregnet i antall barn

Barnehager Kapasitet 
2013/14

Inntak 
2013/14

Ledig
2013/14

Kapasitet 
2014/15

Eidsvåg barnehage 74 90 (108)

Liedgarden Barnehage 27 27

Farmen Friluftsbarnehage 27 9 18 27

Total kapasitet 128 144 (162)

Økonomiske konsekvenser

Barnehageloven § 14, andre ledd:

Kommunen kan yte tilskudd til barnehager som søker om godkjenning etter at 
barnehagesektoren er rammefinansiert. 

Det vil si at kommunen selv må vurdere om den ønsker å gi tilskudd til nye godkjente private 
barnehager. Er vedtaket positivt skal tilskuddet beregnes i samsvar med reglene i Forskrift om 
likeverdig behandling av tildeling av offentlig tilskudd til ikke-kommunale barnehager, jf rundskriv F-
5/2011 av 31.10.2010.

Tilskuddet skal beregnes ut i fra gjennomsnittlige budsjetterte driftskostnader per heltidsplass i 
tilsvarende kommunale barnehager. Kommunale barnehager med budsjetterte driftskostnader som er 
minimum 25 prosent høyere enn gjennomsnittlige budsjetterte driftskostnader i tilsvarende kommunale 
barnehager kan holdes utenfor grunnlaget for beregningen. For Nesset vil dette bety at det er kun 
Eidsvåg barnehages driftsutgifter som legges til grunn. Kommunen skal gi et påslag for 
administrasjonskostnader på fire prosent av tilskuddet til driftskostnader.

Tilskuddssatsene for 2013 er beregnet per heltidsplass: 

Over 3 år: kr 102 880
Under 3 år: kr 208 035
Kapital: kr     4 184

Satsene kan bli justert når regnskapet foreligger 15.02.2014. 

Regjeringen har foreslått at minimumstilskuddet til likeverdig behandling ved tildeling av offentlig 
tilskudd skal økes til 96 % fra 1. august 2013.

Farmen friluftsbarnehage har sendt inn et budsjett for barnehageåret 2013/2014. Vi har foretatt samme 
beregning for denne barnehagen som for de kommunale barnehagene når vi skal finne tilskuddssatser i 
forhold til budsjetterte kostnader. I Farmen friluftsbarnehage finner vi at kostnad per heltidsplass for 
små barn kommer på kr 252 248 inkl. administrasjon og kapitalkostnad (husleie), og for store barn 
kr 127 592. Dette er henholdsvis kr 40 029 og kr 20 528 dyrere enn kommunale plasser for små og 
store barn når vi inkluderer kapitalkostnaden inn i kommunale satser. Dette viser at små barnehager gir 
store enhetskostnader.

Nye barnehager som mottar tilskudd etter § 14 andre ledd får i oppstartsåret dekket sine kostnader 
maksimum 100 prosent, begrenset nedad til minimumsforpliktelsen (96 prosent) av det som 
tilsvarende barnehager eid av kommunen i gjennomsnitt mottar i offentlig tilskudd per heltidsplass. 



Det er den nyetablerte ikke-kommunale barnehagens budsjett som danner grunnlaget for fastsettelsen 
av barnehagens tilskuddsandel. 

Farmen friluftsbarnehage søker om driftstilskudd, anslagsvis fra 1.8.2013. Beregningene er gjort med 
utgangspunktet i dette. 9 barn som har fått plass i barnehagen tilsvarer 3,11 småbarnsplasser og 4,54 
plasser for store barn. Framlagt budsjett viser at barnehagen har krav på 100 prosent, dvs. tilskudd per 
heltidsplass i forhold til beregnet offentlig finansiering i kommunale barnehager. Etter beregnede 
tilskuddssatser for 2013 tilsvarer dette et årlig tilskudd på kr 1 157 000, herav kr 482 000 for 2013. I 
tillegg skal barnehagen ha kompensasjon pga. søskenmoderasjon, dette uavhengig av likeverdig 
behandling. Barnehagen har selv beregnet dette til 
kr 16 500 i sitt budsjett. Ingen av disse kostnadene er budsjettert

Hvis barnehagen ikke får godkjenning og derfor ikke kan starte opp, eller ikke får finansiering fra 
kommunen hvis den blir godkjent, ville kommunen likevel hatt ekstra kostnader etter årets 
barnehageopptak, men noe mindre. En sannsynlig fordeling av disse barna ville plassert 5 barn i privat 
barnehage fordelt på 0,64 plass små barn og 3,64 plasser store barn. Årlig kostnad for kommunen ville 
blitt kr 506 000, dvs. en innsparing på kr 651 000. Utgiften for 2013 ville kommet på kr 210 000, en 
innsparing på kr 272 000.

Liedgarden barnehage har etter tildeling av barnehageplasser for neste barnehageår, 6 ledige plasser, 4 
for store barn og 1 for små barn. Eidsvåg barnehage har også 6 ledige plasser etter tildeling med 
samme fordeling som Liedgarden, samt en 2 dagers småbarnsplass. 

Det er sett på muligheten for å redusere driftsutgiftene i kommunen ved eventuell oppstart av ny 
barnehage, samt tap i inntekter som en følge av mindre barn i Eidsvåg barnehage. Det forventes en 
innsparing på ca. 40 % assistentstilling, kr 182 000. Samtidig vil en få et tap i inntekter 
på foreldrebetaling på kr 140 000, eller om en småbarnsplass gjøres om til 2 storbarnsplasser blir 
summen kr 165 000. Totalt vi dette føre til en reduksjon i utgiftene på kr 17 000 - 42 000. Øvrige 
driftsutgifter reduseres ikke. Dette vil føre til en økt utgift per barn da det blir færre barn å fordele 
kostnadene på. Hvis det ikke blir oppstart av ny barnehage vil denne innsparingen ikke bli noe av.

Vedtaket i K-sak 11/13 viser at ny Eidsvåg barnehage vil være rimeligst i drift ved maksimal antall 
barn, både når det gjelder lønns- og personalkostnader og driftsutgifter i forhold til bygg fordelt pr. 
barnehageplass. 

Utgiftene til barnehage kan variere fra år til år alt ettersom det blir søkt plass i kommunale eller private 
barnehager. Men det er viktig å utnytte pedagog og areal i kommunale barnehager for å få mest mulig 
effektiv drift, som igjen vil gi mindre offentlig finansiering, både for kommunale og private 
barnehager.

Vurdering

Ved tildeling av barnehageplass tilstrebes det at barn får barnehageplass i den barnehagen som er satt 
opp som 1. prioritet i søknaden. Ved årets samordnende opptak er dette innfridd for alle søkere.  
Farmen friluftsbarnehage var satt opp som et alternativ på årets søknadsskjema med forbehold om 
godkjenning av kommune og andre instanser. Det var 9 søkere til Farmen Friluftsbarnehage som totalt 
vil kunne ha 27 plasser. 

Departementet mener at kommunen ved søknad om finansiering bør undersøke det reelle behovet for 
barnehagen. Rådmannen er ikke kjent med at den nye barnehagen har gjort en grundig vurdering av 
behovet for barnehageplasser i denne delen av kommunen. Det er et faktum at kommunen har nok 
plasser til full barnehagedekning allerede. Rådmannen mener derfor at søknad om plass til 9 barn ikke 



er stor nok etterspørsel til at det gir grunnlag for å gi offentlig tilskudd til ny barnehage når det 
samtidig blir ledig kapasitet i eksisterende barnehager. Saken ville stilt seg annerledes hvis kommunen 
manglet barnehageplasser, og/eller grunnlaget for opprettelse av ny barnehage hadde vært at flere 
foreldre ønsket plass til barna sine i den nye barnehagen

Det vil ved årets barnehagestart være plass til alle barn som har søkt om plass for kommende år. Fra 
barnehageåret 2014/15 vil det være tilrettelagt for økt kapasitet i Eidsvåg barnehage som da vil åpne i 
nye lokaler i Mellomtrinnets bygg. Med Farmen Friluftsbarnehage vil kommunene fra høsten 2014 ha 
en overkapasitet på hele 27 plasser, det vil si det totale antall plasser det søkes godkjenning for. Dette 
kan føre til at flere barnehager i kommunen må drive med ledig kapasitet. Videre kan det være en 
risiko for at enkelte barnehager som er etterspurt av brukerne må nedlegges, fordi den av økonomiske 
årsaker ikke klarer å drive med ledig kapasitet. 
Rådmannen kan ikke se at det er behov for etablering av ny barnehage for at kommunen skal kunne 
etterleve loven om å ha barnehageplass til alle og vil derfor fraråde at det gis tilskudd til ny barnehage, 
selv om den skulle få godkjenning.

Enkelte vil nok mene at den kommunale barnehagen ved fremtidige års opptak kan tilrettelegge sin 
drift i forhold til kommunens totale behov. Det vil si å starte opp i nye lokaler uten full aktivitet. Dette 
setter kommunale arbeidsplasser i fare samt at det umiddelbart vil utløse høyere driftsutgifter pr barn 
som igjen vil føre til at satsene for tilskudd til ikke- kommunale barnehager økes. Se K-sak 11/13. 
Rådmannen vil fraråde dette med hensyn til kommunens totale økonomi. 

Departementet mener for øvrig at det er viktig for de ikke-kommunale barnehagene å ha en 
forutsigbarhet og trygghet for at de vil få offentlig finansiering også i framtiden. Det vil også være 
viktig for foreldrene å vite at barnehagen vil være sikret finansiering, og at den dermed sannsynligvis 
vil være i drift de årene barna skal motta et barnehagetilbud.

Hvis kommunen gjør vedtak om offentlig finansiering til en privat barnehage etter barnehagelovens § 
14 andre ledd, vil denne barnehagen ha rett til videre tilskudd så lenge den drives videre. Da skal 
denne barnehagen behandles videre etter Forskrift om likeverdig behandling av tildeling av offentlig 
tilskudd til ikke-kommunale barnehager.

Departementet mener også at det er først når det foreligger vedtak om godkjenning at den ikke-
kommunale barnehagen kan søke om finansiering etter § 14 andre ledd. Dette innebærer at en 
barnehage som vil etablere seg i en kommune, må være ferdigstilt og godkjent for 
finansieringsspørsmålet blir avgjort. Rådmannen ser behovet for at barnehagen vil ha avklart eventuelt 
finansieringsspørsmål før de setter i gang med utbyggingen, men dette er ikke i tråd med forarbeidene 
til endring i barnehageloven ved overgang til rammefinansiering.

Rådmannen ser det som viktig for kommunen og foreldre/innbyggere at det ikke blir etablert 
overkapasitet som fører til nedlegging av barnehager, samt ineffektiv drift i kommunal barnehage. Det 
er samtidig viktig for foreldre å ha forutsigbarhet.

Klageadgang

Departementet har foreslått at barnehageeier skal kunne klage på kommunens vedtak om avslag av 
finansiering til fylkesmannen. Dette betyr at godkjente ikke-kommunale barnehager som får avslag på 
søknad om finansiering, vil ha muligheten til å få vurdert sin søknad på nytt hos fylkesmannen. Det vil 
være begrensninger i fylkesmannens muligheter til å prøve alle sider av saken i klagesaksbehandlingen 
da klageinstansen skal legge vekt på hensynet til det kommunale selvstyre, ved prøving av det frie 



skjønn, jf. forvaltningsloven § 34. Fylkesmannen kan føre tilsyn med rutiner for saksbehandlingen hos 
kommunen, jf. barnehageloven § 9 andre ledd. Departementet mener at dette er en tilstrekkelig 
rettssikkerhetsgaranti for private barnehageutbyggere.

Betydning for folkehelse
For de som har behov for barnehageplass, er det av stor betydning at det skal oppleves trygghet og 
kontinuitet i tilbudet om barnehageplass.



Hei

Den søknaden skal arkiveres på 12/1413- Farmen barnehage. Jeg ser at jeg mangler knappen til ”ephorte” 
i outlook, skal få ordnet dette .

Liv 

Fra: John Helge Frøystad 
Sendt: 8. mai 2013 15:00
Til: Tanja Bersås; Liv Husby
Kopi: 'Reidun Morewood'
Emne: Søknad om drifts og kapitaltilskudd for driftsåret 2013/2014

Heisann.

Her kommer søknad på vegne av Farmen Friluftsbarnehage.

Skulle det være behov for mer opplysninger, må dere være vennligst være raske med å si fra. Det er første 
gangen vi gjør noe slikt, men jeg håper dere nå har tilstrekkelig informasjon til å kunne ta stilling til 
finansieringen. Vi jobber fortsatt med å få på plass alle detaljer iht vårt møte forleden dag. Regner med at 
det vil komme på plass tidlig i neste uke.

Med vennlig hilsen
Vekstkommuneprogrammet

John Helge Frøystad
Prosjektleder
Tlf: 924 23 668

www.nesset.kommune.no
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Tilskuddssatser for 2013 - offentlig finansiering av kommunale barnehager 

      Beregnet på grunnlag av budsjett 2013 

          
BEREGNING 

Eidsvåg Eresfjord Vistdal Alle komm. barnehager Farmen friluftsbarnehage 

0-2 år 3-6 år 0-2 år 3-6 år 0-2 år 3-6 år 0-2 år 3-6 år 0-2 år 3-6 år 

Oppholdstid pr. uke, 15.12.2012:                     

0-8 timer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

9-16 timer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

17-24 timer 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 

25-32 timer 1 3 1 2 0 2 2 7 1 1 

33-40 timer 4 6 1 1 1 6 6 13 0 0 

41 timer eller mer 18 39 5 4 0 0 23 43 2 4 

Sum barn 24 49 7 7 1 8 32 64 4 5 

Oppholdstimer 1 008 2 085 291 275 37 280 1 336 2 640 140 209 

Heltidsplasser 22,40 46,33 6,47 6,11 0,82 6,22 29,69 58,67 3,11 4,64 

Oppholdstid pr. uke, 15.12.2013 (anslag):                     

0-8 timer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

9-16 timer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

17-24 timer 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 

25-32 timer 1 3 1 2 0 2 2 7 1 1 

33-40 timer 4 6 1 1 1 6 6 13 0 0 

41 timer eller mer 18 39 5 4 0 0 23 43 2 4 

Sum barn 24 49 7 7 1 8 32 64 4 5 

Oppholdstimer 1 008 2 085 291 275 37 280 1 336 2 640 140 209 

Heltidsplasser 22,40 46,33 6,47 6,11 0,82 6,22 29,69 58,67 3,11 4,64 

Gjennomsnittlig heltidsplasser 22,40 46,33 6,47 6,11 0,82 6,22 29,69 58,67 3,11 4,64 

Foreldrebetaling 1.1-30.6 964 500   177 420   101 040   1 242 960   108 900   

Foreldrebetaling 1.8-31.12 803 750   147 850   84 200   1 035 800   90 750   

Matpenger 195 000   28 000   17 000   255 049   19 272   

Totalt 1 963 250   353 270   202 240   2 533 809   218 922   

                      

Sum driftskostnader   11 390 000   3 050 000   1 591 000   16 031 000   1 596 287 

Sum driftsinntekter   1 963 250   353 270   202 240   2 518 760   218 922 

Fordeling små og store barn:                     

Driftskostnader 5 299 794 6 090 206 1 999 987 1 050 013 305 714 1 285 286 7 641 799 8 389 201 872 591 723 696 

Sum driftsinntekter 639 818 1 323 432 181 628 171 642 23 605 178 635 846 344 1 672 416 87 820 131 102 

Offentlig finansiering 4 659 976 4 766 774 1 818 359 878 371 282 109 1 106 651 6 795 455 6 716 785 784 771 592 594 

Tilskuddssats (kr) drift                     

  Per heltidsplass 208 035 102 880 281 190 143 733 343 106 177 855 228 889 114 491 252 248 127 592 

%-vis ifht gj.sn. alle barnehager   -10,14   25,54   55,34         

 



Nesset kommune Arkiv: 614

Arkivsaksnr: 2013/453-3

Saksbehandler: Malin Bruseth

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Nesset formannskap 57/13 06.06.2013

Utvidelse av uteområdet mot NOS for en samlet barneskole.

Vedlegg
1 Skisse utvidelse av uteområdet for en samlet barneskole.

Rådmannens innstilling

Uteområdet for barneskolen utvides ved å tilrettelegge deler av nabotomta, ca. 1000 m2  mot vest, GID 
029/193, som lekeareal. Utgifter til inngjerding av området dekkes innen prosjektets rammer.

Saksopplysninger

Viser til K-sak 11/13 «Tilrettelegging av kommunale bygg for mer effektiv og rasjonell helhetlig drift 
av barnehage, barneskole og kulturskole som også innbefatter lukking av avvik i Eidsvåg barnehage -
Del 2». Etter vedtak pkt.3 i saken skal hele barneskolen samles i ett bygg i Småskolen. 
Et viktig punkt i saken har vært at uteområdet ved Småskolen utvides når barneskolen samles. 
Nesset kommunen eier i sin helhet Småskoletomten, GID 029/092 og nabotomten mot vest, GID 
029/193 som deler av NOS er bygget på.
Området man ser for seg å erverve fra NOS er ca. 1000 m2 grøntarealet sør for den østlige 
sykehjemsavdelingen. (Ca. 30m østover fra opprinnelig skolegjerdeplassering, ca.25m nordover på 
linje med sørveggen på sørfløyen og deretter 37-40m skrånende nordøst mot dagens gjerdeplassering.) 
Se vedlagt kartskisse. Området vil i stor grad beholdes som det er i dag med grønn plen og det vil ikke 
bli gjort noen vesentlige terrenginngrep. Skolen ser for seg å flytte noen mindre lekeapparater hit som 
sandkasse, klatrestativ og/eller dissestativ, samt at arealet gjerdes inn likt resten av uteområdet.
FAU ferdigstiller i disse dager Apejungelparken. Den er første trinn av tre planlagte 
aktivitetsfremmende arenaer som er skissert ifm sentrumsplan og skal plasseres ved denne skolen. Ved 
å utvide utearealet mot NOS har man gjort første grep for å få etablert en balløkke/fotballbane på 
resterende grusbane og forlengelse av denne, som er trinn to ihht sentrumsplan.



Vurdering

Fra sakens opprinnelse har det hvert forventet en utvidelse av uteområdet ved å erverve deler av 
friarealet sør for NOS. Nok areal ute er viktig for å unngå konflikter blant elevene og ivaretar den frie
og fysiske leken. 
Det aktuelle området sør for NOS er et tilnærmet uberørt grøntareal som ikke er gitt noen funksjon fra 
NOS. Det er et friareal og en grønn luftlomme mellom bygningene og ned mot parkeringsplassen ved 
Coop. Det klippes av Aktivitetssenteret. Man tror også at beboerne ved NOS vil ha glede over å se 
barna som leker utenfor sykehjemmet.
Sentrumsplanen skal styrke sentrum og Eidsvåg som attraktiv tettsted. Denne skolen har en ideell
beliggenhet og kan med de planlagte grepene fremstå som parken i sentrum samtidig som det er 
uteareal for den samlede barneskolen.

Økonomiske konsekvenser

Utvidelse av uteområdet er lagt inn i prosjektrammen og ivaretatt av bevilgningen prosjektet har fått.
Etablering av balløkke/fotballbane vil komme opp som eget investeringsprosjekt og ikke en del av 
denne saken.

Betydning for folkehelse
Å tilrettelegge for fri lek og fysisk aktivitet ved å gi barn tilgang på nok uteareal er et viktig tiltak i 
folkehelseperspektivet både på kort og lang sikt.



I,

Fl* Uteområde til Eidsvag barneskole
Uteområde
30.05.2013
Malestokk 1.500
Nesset kommune



Nesset kommune Arkiv: 430

Arkivsaksnr: 2008/990-9

Saksbehandler: Frode Sundstrøm

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Utvalg for helse, oppvekst og kultur 18/13 21.05.2013

Nesset formannskap 58/13 06.06.2013

Nesset kommunestyre 20.06.2013

Forankring av Kunnskapsnett Romsdal i deltakerkommunene

Vedlegg
1 Forankringsdokument

Rådmannens innstilling

1) Nesset kommune godkjenner Kunnskapsnett Romsdal som en samarbeidsarena og et 
rådgivende organ for kompetanse- og kvalitetsutvikling i skole og barnehage i kommunene i 
regionen som beskrevet i saksutredningen.

2) Under forutsetning av at utgifter til 25 % koordinatorstilling ikke dekkes gjennom 
skjønnsmidler tildelt av Møre og Romsdal fylke, godkjennes det at Nesset kommune dekker 
inntil 5 % av utgiftene til stillingen i perioden 2013-2015 som beskrevet i saksutredningen.

3) Utgiftene belastes ansvar 2100. Skolefaglig rådgiver

4) Ordningen evalueres innen utgangen av 2015 

Behandling i Utvalg for helse, oppvekst og kultur - 21.05.2013 

Rådmannen endret sin tilråding ved at pkt 3) endres til:

3) Utgiftene belastes ansvarene 2100 Skolefaglig rådgiver og 2200 Barnehage fellesutgifter

Rådmannens endrede innstilling ble enstemmig vedtatt.



Forslag til vedtak i Utvalg for helse, oppvekst og kultur - 21.05.2013

3) Nesset kommune godkjenner Kunnskapsnett Romsdal som en samarbeidsarena og et 
rådgivende organ for kompetanse- og kvalitetsutvikling i skole og barnehage i kommunene i 
regionen som beskrevet i saksutredningen.

4) Under forutsetning av at utgifter til 25 % koordinatorstilling ikke dekkes gjennom 
skjønnsmidler tildelt av Møre og Romsdal fylke, godkjennes det at Nesset kommune dekker 
inntil 5 % av utgiftene til stillingen i perioden 2013-2015 som beskrevet i saksutredningen.

3) Utgiftene belastes ansvarene 2100 Skolefaglig rådgiver og 2200 Barnehage fellesutgifter

4) Ordningen evalueres innen utgangen av 2015 

Saksopplysninger

Nesset har i en årrekke deltatt i samarbeidsorganet Kunnskapsnett Romsdal. Dette er et regionalt faglig 
samarbeid innen barnehage- og skolesektoren i 9 romsdalskommuner. Kunnskapsnett Romsdal har 
drevet kompetanseheving, prosjekter og bidrar til godt samarbeid mellom skolefaglige og 
barnehagefaglige ansvarlige på kommunenivå.

Samarbeidet er forankret i politiske vedtak i deltakerkommunene. For perioden 2013-15 er det 
nødvendig med nye politiske vedtak. Forankringsdokumentet beskriver grunnlaget for Kunnskapsnett 
Romsdal, organisering, økonomi og hvilke aktiviteter og prosjekter det arbeides med.

Vurdering

Nesset kommune har stort utbytte av faglig samarbeid med andre kommuner. Gjennom kunnskapsnett 
Romsdal drar vi nytte av faglige ressurser utover våre egne som tilsvarer en langt større del enn vår 
andel av finansieringen. Små kommuner vil alltid være avhengig av slikt samarbeid. Både 
Utdanningsdirektoratet og Fylkesmannen oppfordrer til slike regionale samarbeidfora.

Gjennom felles arbeid med kurs, prosjekter, materiell og deling av kompetanse effektiviseres arbeidet i 
den enkelte kommune, hver kommune trenger ikke ”finne opp kruttet” hver gang.

Økonomiske konsekvenser

Nesset kommunes andel av finansieringen er kr. 9.670,-

Betydning for folkehelse



Forankring av Kunnskapsnett Romsdal i 
deltakerkommunene

Kunnskapsnett Romsdal er en regional samarbeidsarena mellom oppvekstavdelingene i disse 
kommunene: Aukra, Eide, Fræna, Gjemnes, Midsund, Molde, Nesset, Rauma og Vestnes.
Med oppvekst menes her barnehage- og skoleområdet og RPPT (Regionalt PPT)

Følgende kommuner deltar i RPPT-samarbeidet: Aukra, Eide, Fræna, Gjemnes, Midsund, 
Molde, Rauma og Vestnes.

Bakgrunn
Kommunene i regionen har lang tradisjon for å samarbeide på ulike arenaer og tjeneste-
områder. Det vises bl.a. til ROR-samarbeidet. Kunnskapsnett Romsdal har i stor grad blitt 
brukt som et forum for samarbeid og fellestiltak i kompetanseutvikling i barnehage og skole. 
For skolen kan en spesielt nevne felles kompetanseutviklingstiltak i forbindelse med innføring 
av nye læreplaner i 1997 og 2006 og seinere i forbindelse med forskriftsendringer på ulike 
område. For personalet i barnehagene er det største arrangementet Romsdalsk 
barnehagestevne. Ellers drives det et utstrakt samarbeid om kompetanseutvikling med fokus 
på kvalitet i barnehagen.

Kunnskapsnett Romsdal kjøper koordinatortjenester fra Molde kommune, fagseksjon skole.
Pål Eilert Bang jobber i 25 % stilling som koordinator, og utgiftene må fordeles på de 
deltakende kommunene.

Alle kommunene har forpliktet seg på dette samarbeidet ut 2012 gjennom vedtak i de ulike 
kommunestyrene. Evaluering viser et klart ønske om å videreføre samarbeidet, men dette må 
gjøres for en ny periode gjennom politiske vedtak.

Organisering
Fra og med 2009 har Kunnskapsnett Romsdal vært organisert slik:



Kompetansegruppe barnehage består av medlemmer som representerer 
barnehagemyndighet fra hver kommune. 
Kompetansegruppe skole består av medlemmer som representerer skolefaglig myndighet fra 
hver kommune. 
Arbeidsutvalget er sammensatt av leder og nestleder fra de to kompetansegruppene samt 
representasjon fra Regional PPT. Arbeidsutvalget legger til rette for arbeidet i 
kompetansegruppene, foreslår satsingsområder og planlegger regionmøtet (årsmøtet)

RPPT blir ledet av en styringsgruppe som skal legge til rette for organisering og drift av 
samarbeidet i den interkommunale PP-tjenesten i Romsdalsregionen. Styringsgruppa er 
sammensatt av lederne av PPT-kontorene og 1 kommunal representant fra hvert PPT-område.

Mål for arbeidet i Kunnskapsnett Romsdal

 Planlegge og gjennomføre etter- og videreutdanningstiltak i regionen for personell 
både i barnehage og skole

 Utarbeide felles rutiner og retningslinjer som sikrer god kvalitet på sentrale områder
 Kompetanseutvikling gjennom erfaringsdeling og utvidet 

samhandling/nettverksbygging.

I en tid med sterkt fokus på kvalitet innenfor både barnehage- og skoleområdet, er regionalt 
samarbeid en styrke. De fleste kommunene i vår region er små, og fagstillingene innenfor 
tjenesteområdene er på et minimumsnivå. Det blir derfor viktig å komme sammen, utveksle 
planer, legge strategier og lære av hverandre. Man oppnår også stordriftsfordel ved å 
samordne økonomiske ressurser.

Fagsamarbeid

Kompetansegruppe skole
Kompetansegruppe skole er en tilsvarende regional samarbeidsarena i Romsdalsregionen som 
kompetansegruppe barnehage. Kompetansegruppe skole består av kommunene Aukra, Eide, 
Fræna, Gjemnes, Midsund, Molde, Nesset, Rauma og Vestnes. 

Kompetansegruppa møtes til fagsamarbeid en gang per måned. I tillegg er noen av de 
skolefaglige ansvarlige representert i AU og RPPT. Videre møtes medlemmene i 
kompetansegruppa i dialogmøter med fylkesmannen der en sammen ser på hvordan 
styringssignal kan omsettes mest mulig effektivt i Romsdalsregionen. En av gruppas 
medlemmer, gjerne leder ev gruppa, er Romsdalsregionen sin regionkontakt opp mot 
fylkesmannen. 

Styringssignal de siste årene har blant annet vært revitalisering av ungdomsskolen, tidlig 
innsats og effektiv spesialundervisning.  Elevene sitt læringsmiljø, læringsresultat, 
overgangen til videregående skole og gjennomføring av videregående skole har, og skal ha, 
stort fokus. I politikken ser en dette gjerne igjen i form av blant annet kommunene sine 
tilstandsrapporter.

Fylkesmannen gir klare signaler om forventninger til regionalt samarbeid i fylket, og styrer 
dette til en viss grad gjennom skjønnsmidler.  I 2012 gikk det blant annet ut en del midler fra 



fylkesmannen til vurderingsarbeid og spesialundervisning, og ikke minst til storprosjektet
Kvalitet i skolen. Prosjektet skal bidra til å sikre at alle kommuner i regionen innfrir elevene 
sine rettigheter etter kapt. 9A i opplæringsloven, elevene sitt skolemiljø. Prosjektet er initiert 
av ROR. Kunnskapsnettet ser gevinsten av at hele den politiske og administrative ledelsen i 
regionen står sammen om å ha fokus på kvaliteten i skolen. Det er med på å legitimere 
arbeidet i den enkelte kommune og på tvers av alle Romsdalskommunene.

Suksessfaktorene i prosjektet er:
- Prosjektet er forankret på alle skoler, i alle kommuner og i topp-politisk og 

administrativ ledelse
- Kompetanse som allerede finnes i Romsdalskommunen identifiseres og omsettes til 

best practice for alle kommunene
- Produktet, håndbok/arbeidsverktøy, vil være til bruk på operativt nivå – skolene (og 

alle skoler i hele regionen har bidratt inn på alle deler av prosjektet. 
- Betydelig med økonomisk tilskudd fra fylkesmannen. Tilskuddet har gjort det mulig å 

ansette en svært dyktig prosjektkoordinator som til en hver tid har kontroll på 
prosjektets rammer og innhold; utvikling, milepæler, tidsfrister, økonomi, at alle 
leverer, skreddersøm av produkt osv. (Kompetansegruppe skole er styringsgruppe)

- Betydelig innsats fra alle kommuner, og spesielt Aukra, Midsund, Molde og Vestnes, 
som utgjør arbeidsgruppa i prosjektet (I andre prosjekt og annet fagsamarbeid er det 
gjerne andre kommuner som «drar» deler av arbeidet) 

Prosjektet avsluttes sommeren 2013.

I 2010 og 2011 kjørte kompetansenettet og PPT-kontorene et større fagsamarbeid i 
forbindelse med språkstimulering i forhold til barn i overgangen mellom barnehage og skole.

Ved at kompetansemiljøene i hver kommune møtes til samarbeid blir effekten inn i den 
enkelte kommune mer rasjonell omsetting av styringssignal inn i praksisfeltet. I tillegg er 
denne type samarbeid økonomisk rasjonelt. En rekke saker blir gjennom et arbeidsår satt på 
sakskartet, og nytten av erfaringsdeling er svært stor.

Kompetansegruppe barnehage
Kompetansegruppe barnehage benyttes aktivt for å styrke samarbeid og barnehagefaglig 
kompetanse på kommunenivå. Det styrker kvalitet på tjenesten å veksle på hverandres 
kompetanse og erfaring. Det er viktig for regionen å kunne gi god kvalitet til brukerne i alle 
kommuner og at det kan satses på fellestiltak. Sammen arbeider kommunene med prosjekt 
som kan styrke regionen. Medlemmer i kompetansegruppen deler på verv der regionen skal 
være representert. Dette gjelder bla i fylkesmannens møter med regionskontakter, i nettverk 
for rekruttering av førskolelærere GLØD, i arbeidsgruppe for likestilling, i rådet for 
kompetanseutvikling.

Gjennomgående er kompetansegruppen en arena der aktuelle lokale og nasjonale 
barnehagesaker drøftes og tiltak iverksettes. Det mest synlige samarbeidsprosjektet over tid 
har vært Romsdalsk barnehagestemne. Dette er en fagdag som tilbys samtlige 
barnehageansatte i kommunale og private barnehager. I oktober 2012 ble 10-årsjubileum for 
stemnet markert. Fra den spede start i 2002 med ca 250 deltakere, har det de siste åra vært ca 
800 deltakere. Regionssamarbeidet har ført til at kommunene har kunnet tilby kurs med 
anerkjente nasjonale og internasjonale forelesere til en svært gunstig pris. Kostnad per 
deltaker i 2012 var totalt kr 528.- .



Formålsparagrafen i barnehageloven ble endret i 2010 og begrepet oppdragelse ble erstattet 
med begrepet danning. I den forbindelse ønsket kompetansegruppen å legge til rette for et 
regionalt prosjekt og søkte fylkesmannen om prosjektmidler. Det ble innvilget kr 225 000.- og 
«DANNING i Romsdalsbarnehagene – om det å være menneske» ble en realitet. Samtlige 
kommunale og private barnehager i regionen fikk tilbud om å delta. I alt 15 barnehager og 
totalt ca 220 ansatte takket ja til tilbudet. Dette har vært et viktig kompetasehevingstiltak for 
deltakerne og er et prosjekt som kompetansegruppen ønsker å videreføre.

RPPT arbeider med:
 utveksling av kompetanse mellom PPT-kontorene i Romsdal, slik at brukerne i den 

enkelte kommune i større grad kan dra nytte av den samlete fagkompetanse i regionen
 samarbeid, utvikling og utveksling av kompetanse og erfaring mellom PPT-kontorene 

i regionen og mellom PPT og andre instanser som arbeider med barn og unge
 faglig videreutvikling i regionen gjennom bl.a. arbeid i nettverksgrupper, hospitering 

og felles prosjekt med høgskole, universitet og kompetansesenter
 styrke PPT sin rolle som systemarbeider / rettleder for skole og barnehage i samsvar 

med nasjonale føringer
 bidra aktivt som sakkyndig instans i arbeidet med tidlig innsats (tilføyelse 2012)

Økonomi
Siden 2006 har Kunnskapsnett Romsdal kjøpt koordinatortjenester fra fagseksjon skole Molde 
kommune i 25 % stilling. 
Gjennom tiden har stillingen vært finansiert med skjønnsmidler fra Kommunal- og 
regionaldepartementet / Møre og Romsdal fylke. Denne støtten har opphørt og rettes nå 
mer mot konkrete tilbud som gjennomføres i regionen/kommunene.
Koordinatortjenesten blir for øvrig finansiert av kommunene selv.

Fordeling av utgifter for 2012.

Kommune Andel i % Egenandel
Aukra 6 % 11604
Eide 6 % 11604
Fræna 15 % 29009
Gjemnes 4 % 7736
Midsund 3 % 5802
Molde 40 % 77357
Nesset 5 % 9670
Rauma 11 % 19339
Vestnes 12 % 21273

Fordelingen baserer seg på antall årsverk i kommunene regulert etter siste KOSTRA-tall.
Totale kostnader for koordinatorstillingen for 2012 var 193 393 kroner.

Framtidige arbeid og planer
Statlige satsingsområder knyttet til lovverk og forskrifter, men også føringer som legges i 
Storting og regjering, er retningsgivende for kommunens innsats i barnehage og grunnskole. 
Kompetansekravet til de som skal undervise er forsterket i lovverket, og signal som er gitt 
gjennom forarbeid til ny barnehagelov, legger nye føringer for kompetanse og pedagogisk 



bemanning i barnehagene. Kommunene i regionen har et økende behov for nye lærere da det 
generelt er høy gjennomsnittsalder på ansatte i undervisningsstillinger. I stor grad er det 
skoleeiernes og kommunens ansvar å sørge for å ha riktig kompetanse og bemanning i sine 
utdanningsinstitusjoner, mens statlige myndigheter må sørge for at det gis tilstrekkelig tilbud 
om utdanningsplasser ved høyskoler og universitet. Kunnskapsdepartementet har da også i 
samarbeid med KS, utdanningsorganisasjonene og andre samarbeidspartnere lagt opp til 
særlige satsinger for rekruttering av studenter til lærer- og førskolelærerutdanning der målet er 
å øke fokus på pedagogisk arbeid, gjøre det attraktivt for ungdom som står foran 
utdanningsvalg. Vi vil trenge engasjerte pedagoger som skal forme framtidas skole og 
barnehage, og kanskje er dette den aller viktigste satsinga i vår tid. 

Gjennom Ny Giv setter Kunnskapsdepartementet fokus på frafallet i videregående skole. Ved 
at det settes inn ekstra støt for elever i siste fase av ungdomsskolen, gir også signal om at 
årsakene til frafallet er å ligge nettopp i grunnopplæringa. Ny Giv skal fange opp elever som 
har mistet eller er i ferd med å miste grepet om læringa, og legger til rette for ekstra innsats og 
motivasjon for å forbedre resultater, og dermed være bedre rustet til videregående opplæring. 
Satsinga betyr også tilbud om faglig og pedagogiskkompetanseheving for ett par lærere ved 
skolene som deltar. 

Vurdering har alltid hatt et fokus i skolen, men er like fullt et område som er tillagt ekstra 
satsing de siste åra. Vurdering er ikke bare å måle et resultat eller innsats, men skal legge et 
viktig grunnlag for samhandling mellom elev, heim og skole. Ikke minst legges det betydelig 
vekt på elevens egen opplevelse av mål, forventninger og resultat, der betydning av vurdering 
også vil fokusere på lærerens rolle og styring av prosesser og strategier for å nå læringsmåla. 
Til sist vil det legge grunnlaget for skoleeiers prioriteringer og rammer. Fra og med 
kommende skoleår blir kommuner i Møre og Romsdal invitert til å være med på satsinga 
Vurdering for læring. Det er gitt signal om at kommuner kan slå seg sammen, og 
Kunnskapsnett Romsdal vil kunne være en avgjørende faktor som tilrettelegger for 
kompetanseheving, nettverksarbeid og oppfølging av skolene og kommunene i regionen. 

Kunnskapsnett Romsdal har nylig avsluttet kompetanseheving for førskolelærere og ansatte 
på 1.-4. årstrinn i grunnskolen om språk og språkutvikling som grunnleggende ferdighet i 
lese- og skriveopplæring. Kurstilbudet over fire semester og nettverksarbeid i kommunene 
hadde overveldende deltakelse med mer enn 220 deltakere fra samtlige kommuner i regionen. 
I samarbeid med høyskolen i Volda, har kunnskapsnettet startet opp desentralisert kurstilbud 
for barnehagene i regionen om begrepet danning med utgangspunkt i barnehagelovens 
formålsparagraf. 

Som et overbyggende organ, vil Kunnskapsnett Romsdal være en viktig medaktør og 
samarbeidspartner på områder der kommunen hver for seg har mindre økonomiske ressurser 
og reduserte stillingsressurser til å gjennomføre regionale og statlige satsinger. Dette gjelder: 
  
Våren 2013 legges ny stortingsmelding om kvalitet i barnehagen «Framtidas barnehage» 
fram. Videre arbeides det nå med ny lovgivning for barnehagene; NOU 2012: Til barnas 
beste. Barnehagesektoren er i stor vekst og utvikling. Det er viktig for regionen å styrke 
fagmiljø, noe Kunnskapsnett Romsdal bidrar til. (flyttes til ”framtidige planer”)

Barnehage
 Danning som en del av formålsparagrafen. Kompetansehevinga har startet i regi av 

Kunnskapsnett Romsdal
 Innføring av ny lov
 Inngå forpliktende samarbeid med universitet og høyskole om kompetanseheving. 



 Bemanning og rekruttering – sikre bemanning i samsvar med retningslinjer gitt i lov
 Legge til rette for desentralisert grunn-, etter- og videreutdanningstilbud i regionen 

eller i samarbeid med tilstøtende regioner.
 Omdømmebygging om det å arbeide i barnehage

Grunnskole
 Fylle kompetansekrava i opplæringsloven
 Innsats for å forhindre frafallet i grunnskolen
 Fokusere på å ta bruk alle sider av vurdering ved deltakelse i Vurdering for læring
 Rekruttering til lærerstillinger i regionen
 Kompetanseheving, - samarbeid med høyskoler og universitet om desentraliserte 

tilbud. 

Koordinators arbeidsoppgaver:
Koordinatorstillingen omfatter oppgaver knyttet kunnskapsnettets virksomhet. Oppgave å 
koordinere kompetanseutvikling lokalisert i Romsdalsregionen.

Kurs- og møtevirksomhet
Praktisk tilrettelegger og sekretær i alt arbeid rundt kurs og møtevirksomhet i nettverkets regi.

Vedlikehold av nettsted:
Koordinator sørger for at Kunnskapsnett Romsdal blir promotert på best mulig måte. I dette 
ligger det å gjøre nettsiden oppdatert og interessant. Sidens informasjon må ajourføres og 
referater fra nettverkets arbeid skal legges ut.

Forslag til vedtak:

1) Nesset kommune godkjenner Kunnskapsnett Romsdal som en samarbeidsarena og et 
rådgivende organ for kompetanse- og kvalitetsutvikling i kommunene i regionen som 
beskrevet i saksutredningen.

2) Under forutsetning av at utgifter til 25 % koordinatorstilling ikke dekkes gjennom 
skjønnsmidler tildelt av Møre og Romsdal fylke, godkjennes det at Nesset kommune
dekker inntil  5 % av utgiftene til stillingen i perioden 2013-2015 som beskrevet i 
saksutredningen.

3) Evaluering innen utgangen av 2015 (må være med i saksframlegget)
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Nesset brann- og redningsvesen - økt ressursbehov

Vedlegg
1 beredskapsanalyse

Rådmannens innstilling

For at Nesset kommune, Eidsvåg stasjon, skal tilfredsstille krav gitt i forskrift om organisering og 
dimensjonering av brannvesen må det gjøres kortsiktige og langsiktige tiltak. 

Kortsiktige tiltak er:
 Ansatte i Eresfjord brannvesen som har arbeidssted/oppmøtested Eidsvåg, inngår i Eidsvåg 

brannvesen på dagtid. De utstyres med lommevarsler og får tildelt eget utstyr ved Eidsvåg 
brannstasjon. 

 Det ansettes innen 01.08.2013, to nye deltidsbrannmannskap slik at mannskapsstyrken økes til 
18 personer. Disse skal fortrinnsvis bo og jobbe i Eidsvåg. Pendlere med turnusordning der de 
oppholder seg minst 2/3 av tiden hjemme kan også vurderes, fortrinnsvis dersom de har 
opplæring/kompetanse som brannvesenet kan dra nytte av. 

Langsiktige tiltak:
 Det inngås arbeidsavtaler med hver enkelt ansatt, der det stilles krav til bosted og arbeidssted.
 Det utarbeides en rekrutteringsplan basert på naturlig avgang 
 Nyansatte rekrutteres hovedsakelig fra arbeidsplasser i Eidsvåg, men pendlere med minimum 

2/3 deler av tiden hjemme kan også vurderes.
 Innen en periode på 2 år, skal alle utrykningsledere i Nesset brannvesen også være tilgjengelig 

på dagtid.
 Kvinner oppfordres til å søke stillinger i brannvesenet.



Økte lønnskostnader på 175.000 kr/år innarbeides i økonomiplanen 2014 – 2017. For 2013 dekkes 
merutgiftene med en tilleggsbevilgning på kr. 140.000 til å dekke økte lønnsutgifter i 2013, samt 
innkjøp av vernebekledning og sambandsutstyr. Kostnadene dekkes over disposisjonsfondet.

Behandling i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 23.05.2013 

Enstemmig som rådmannens innstilling.

Forslag til vedtak i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 23.05.2013

For at Nesset kommune, Eidsvåg stasjon, skal tilfredsstille krav gitt i forskrift om organisering og 
dimensjonering av brannvesen må det gjøres kortsiktige og langsiktige tiltak. 

Kortsiktige tiltak er:
 Ansatte i Eresfjord brannvesen som har arbeidssted/oppmøtested Eidsvåg, inngår i Eidsvåg 

brannvesen på dagtid. De utstyres med lommevarsler og får tildelt eget utstyr ved Eidsvåg 
brannstasjon. 

 Det ansettes innen 01.08.2013, to nye deltidsbrannmannskap slik at mannskapsstyrken økes til 
18 personer. Disse skal fortrinnsvis bo og jobbe i Eidsvåg. Pendlere med turnusordning der de 
oppholder seg minst 2/3 av tiden hjemme kan også vurderes, fortrinnsvis dersom de har 
opplæring/kompetanse som brannvesenet kan dra nytte av. 

Langsiktige tiltak:
 Det inngås arbeidsavtaler med hver enkelt ansatt, der det stilles krav til bosted og arbeidssted.
 Det utarbeides en rekrutteringsplan basert på naturlig avgang 
 Nyansatte rekrutteres hovedsakelig fra arbeidsplasser i Eidsvåg, men pendlere med minimum 

2/3 deler av tiden hjemme kan også vurderes.
 Innen en periode på 2 år, skal alle utrykningsledere i Nesset brannvesen også være tilgjengelig 

på dagtid.
 Kvinner oppfordres til å søke stillinger i brannvesenet.

Økte lønnskostnader på 175.000 kr/år innarbeides i økonomiplanen 2014 – 2017. For 2013 dekkes 
merutgiftene med en tilleggsbevilgning på kr. 140.000 til å dekke økte lønnsutgifter i 2013, samt 
innkjøp av vernebekledning og sambandsutstyr. Kostnadene dekkes over disposisjonsfondet.

Saksopplysninger

Nesset brann- og redningsvesen består i dag av totalt 26 ansatte fordelt på 2 brannstasjoner –
hovedbrannstasjonen i Eidsvåg og en bistasjon i Eresfjord. Antall ansatte er basert på at kravet om 
innsatstid til enhver tid er oppfylt. Av brannvesenets innsatsstyrke på 16, skal minst 4 mannskaper og 
eventuelt støttestyrke være i innsats innenfor kravene til innsatstider som er 10 minutter. 10-15 
minutter etter at førsteinnsats er iverksatt, skal en styrke på 12-14 mannskaper være i samlet innsats.

I Nesset kommune og Eidsvåg sentrum spesielt, er vi i en slik situasjon at flere arbeidsplasser har blitt 
nedlagt de siste årene. Dette har ført til at flere deltidsbrannmannskap ansatt i Eidsvåg brannvesen med 
tidligere arbeidsplass i Eidsvåg har funnet seg arbeid utenfor Eidsvåg og kommunegrensa. For Eidsvåg 
brannvesen, innebærer dette at beredskapen spesielt på dagtid ikke lenger tilfredsstiller krav gitt i 
forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen.



Nesset kommune kjøper brannsjeftjenesten av Molde brann- og redningstjeneste. Dette innbefatter 
brannsjef, leder beredskap, leder forebyggende samt branninspektør/branningeniør og feiertjenesten. I 
april 2013, utarbeidet Molde brann- og redningstjeneste en beredskapsanalyse for Nesset brannvesen, 
Eidsvåg stasjon opp mot gjeldende forskriftskrav for minimumsberedskap. Analysen konkluderer med 
at Eidsvåg stasjon i praksis ikke har en bemanning som tilfredsstiller krav til dimensjonering av 
brannvesenets vaktberedskap, hjemlet i forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen. 
Dette er knyttet opp mot antall mannskaper som i praksis kan stille opp ved utalarmering på dagtid. 
For å øke robustheten og påliteligheten til oppmøte av deltidsmannskaper tilknyttet Eidsvåg stasjon, 
anbefales det derfor at minstestyrken økes til 20 mann.

Vurdering

Nesset brann- og redningstjenesten er den eneste lokale beredskapstjenesten som er tilgjengelig døgnet 
rundt. Brannvesenets oppgaver er i tillegg stadig økende, som følge av at politiet er mindre og mindre 
synlig og tilstede lokalt.

For å være deltidsbrannmannskap kreves det at man gjennomfører grunnkurs for 
deltidsbrannmannskap. For å være utrykningsleder, kreves det også at man gjennomfører 
beredskapsutdanning trinn 1 for deltidspersonell. I tillegg kommer opplæring for kjøring av 
utrykningskjøretøy. Brannvesenet må også ha et visst antall tilgjengelig personell som har sertifikat for 
lastebil (klasse C). For ansatte i brannvesenet som ble ansatt før nytt regelverk trådte i kraft, gjelder 
egne overgangsregler.

Nesset kommune er en pendlerkommune. Det er dagpendlere, ukependlere og pendlere med andre 
turnusordninger. I henhold til veiledning til forskrift om organisering og dimensjonering av 
brannvesen, skal hele styrken bo eller arbeide innenfor en oppmøtetid til brannstasjonen på 4 minutter 
på dagtid og 6 minutter på natten. Per i dag, så er det bare 6-8 deltidsansatte i brannvesenet som 
tilfredsstiller disse kravene. Det er i tillegg 3 ansatte med turnusordning, som er tilgjengelig døgnet 
rundt når de har fri. I tillegg har 3 av 5 utrykningsledere arbeidssted utenfor kommunegrensa.

Alle ansatte i Nesset brannvesen innehar viktig kompetanse. Det vil derfor ikke være riktig å si opp 
alle som ikke tilfredsstiller kravene til bosted og arbeidsplass. Denne utviklinga har skjedd over tid og 
det vil også ta tid å bygge opp et brannvesen, der de fleste ansatte igjen tilfredsstiller krav til 
arbeidsplass og bosted. Mange har også verdifull brannopplæring på sin hovedarbeidsplass og er 
derfor en ressurs som er viktig for brannvesenet, selv om krav til arbeidssted og bosted ikke er 
tilfredsstilt.

For at Nesset kommune, Eidsvåg stasjon, skal tilfredsstille krav gitt i forskrift om organisering og 
dimensjonering av brannvesen må det gjøres kortsiktige og langsiktige tiltak. 

Kortsiktige tiltak er:
 Ansatte i Eresfjord brannvesen som har arbeidssted/oppmøtested Eidsvåg, inngår i Eidsvåg 

brannvesen på dagtid. De utstyres med lommevarsler og får tildelt eget utstyr ved Eidsvåg 
brannstasjon. 

 Det ansettes innen 01.08.2013, to nye deltidsbrannmannskap slik at mannskapsstyrken økes til 
18 personer. Disse skal fortrinnsvis bo og jobbe i Eidsvåg. Pendlere med turnusordning der de 
oppholder seg minst 2/3 av tiden hjemme kan også vurderes, fortrinnsvis dersom de har
opplæring/kompetanse som brannvesenet kan dra nytte av.

Langsiktige tiltak:
 Det inngås arbeidsavtaler med hver enkelt ansatt, der det stilles krav til bosted og arbeidssted.
 Det utarbeides en rekrutteringsplan basert på naturlig avgang 



 Nyansatte rekrutteres hovedsakelig fra arbeidsplasser i Eidsvåg, men pendlere med minimum 
2/3 deler av tiden hjemme kan også vurderes.

 Innen en periode på 2 år, skal alle utrykningsledere i Nesset brannvesen også være tilgjengelig 
på dagtid.

 Kvinner oppfordres til å søke stillinger i brannvesenet.

Økonomiske konsekvenser

Tiltaket har til dels store økonomiske konsekvenser. Årlige lønnsutgifter beløper seg til ca 175.000 kr. 
Innkjøp av vernebekledning og sambandsutstyr er beregnet til kr 70.000. I tillegg kommer kostnader til 
opplæring. Det skrives egen sak om økte utgifter til opplæring.

Betydning for folkehelse
Tiltaket har betydning for folkehelse på den måten at Nesset kommune til enhver tid har en 
tilfredsstillende brann- og redningstjeneste og på den måten bidrar til å kunne berge liv ved akutte og 
livstruende hendelser.



Beredskapsanalyse Nesset kommune 04/2013

Formål
Molde brann- og redningstjeneste har den 05.04.2013 gjennomført en beredskapsanalyse for 
brannberedskapen i Nesset kommune. Analysen gjennomføres med bakgrunn i forskriftskrav 
hjemlet i Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen, som angir minstekrav 
for dimensjonering og organisering av kommunale brannvesen. 

Omfang
Analysen gjelder dimensjonering av vaktstyrken tilhørende Nesset brannvesen, Eidsvåg 
stasjon, opp mot gjeldende forskriftskrav for minimumsberedskap.

Beskrivelse
Nesset kommune hadde per 01.01.2012 et innbyggertall på 3004 personer. Kommunen 
kjøper brannsjeftjenesten av Molde brann- og redningstjeneste. Dette innbefatter brannsjef, 
leder beredskap, leder forebyggende samt branninspektør/branningeniør og feiertjenesten. 

Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen §4-8, §5-1, §5-2 og §5-3 angir 
minstekrav for dimensjonering av kommunal brannberedskapsstyrke: 

Dimensjoneringsforskriften § 5-1
Enhver kommune skal ha beredskap for brann og ulykker som sikrer innsats i hele kommunen 
innenfor krav til innsatstider etter § 4-8. Samlet innsatsstyrke skal være minst 16 personer, hvorav 
minst 4 skal være kvalifiserte som utrykningsledere. 

Beredskapen skal legges til et tettsted der slikt finnes. Et tettsted kan dekkes av beredskap fra annet 
tettsted innenfor krav til innsatstider etter § 4-8. 

Dimensjoneringsforskriften § 5-2
Et vaktlag skal minst bestå av:

- 1 utrykningsleder
- 3 brannkonstabler/røykdykkere

Støttestyrke er:
- Fører for tankbil
- Fører for snorkel-/stigebil

Dimensjoneringsforskriften § 5-3
I spredt bebyggelse og i tettsteder med inntil 3.000 innbyggere kan beredskapen organiseres av 
deltidspersonell uten fast vaktordning. Til tider hvor det ikke kan forventes tilstrekkelig oppmøte ved 
alarmering skal det opprettes lag med dreiende vakt.

I tettsteder med 3.000-8.000 innbyggere skal beredskapen være organisert i lag bestående av 
deltidspersonell med dreiende vakt.

I tettsteder med 8.000-20.000 innbyggere skal beredskapen være organisert i lag bestående av 
heltidspesonell med kasernert vakt innenfor ordinær arbeidstid. Utenfor ordinær arbeidstid kan 
beredskapen organiseres i lag bestående av deltidspersonell med dreiende vakt, men hvor 
utrykningslederen har brannvern som hovedyrke. Støttestyrken, jf. § 5-2, kan være deltidspersonell 
med dreiende vakt.

I tettsteder med mer enn 20.000 innbyggere skal beredskapen være organisert i lag av 
heltidspersonell med kasernert vakt. Støttestyrke, jf. § 5-2, kan være deltidspersonell med dreiende 
vakt. 



Dimensjoneringsforskriften § 4-8
Til tettbebyggelse med særlig fare for rask og omfattende brannspredning, sykehus/sykehjem m.v., 
strøk med konsentrert og omfattende næringsdrift og lignende, skal innsatstiden ikke overstige 10 
minutter.

Innsatstiden kan i særskilte tilfeller være lengre dersom det er gjennomført tiltak som kompenserer 
den økte risiko. Kommunen skal dokumentere hvordan dette er gjennomført.

Innsatstid i tettsteder for øvrig skal ikke overstige 20 minutter. Innsats utenfor tettsteder fordeles 
mellom styrkene i regionen, slik at fullstendig dekning sikres. Innsatstiden i slike tilfeller bør ikke 
overstige 30 minutter.

Vurdering
Det følger av Veiledning til forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen at 
kommunen kan løse beredskapsmessige oppgaver med eget brannvesen, gjennom 
interkommunale avtaler, ved samarbeidsavtale med annet brannvesen, ved kjøp av tjeneste 
fra private virksomheter eller ved en kombinasjon av de nevnte alternativer, jf. §§ 2-1 og 4-1.

Av brannvesenets minstestyrke på 16 skal minst 4 mannskaper og eventuelt støttestyrke 
være i innsats innenfor kravene til innsatstider, jf. § 4-8. Innen 10-15 minutter etter at 
førsteinnsats er iverksatt, skal en styrke på 12-14 mannskaper være i samlet innsats.

§5-2 angir at et vaktlag består av 4 mannskaper, hvorav 1 skal inneha kvalifikasjoner som 
utrykningsleder. Forskriftens § 4-8 angir videre innsatstider vaktlaget må overholde mht. 
innsats. Innsatstid defineres som tiden fra innsatsstyrken er alarmert til den er i arbeid på 
skadestedet.  

Brannvernet i Nesset kommune er dimensjonert i henhold til § 5-3, første ledd, og består av 
deltidspersonell uten fast vaktordning. Denne organiseringen kjennetegnes ved, ref. 
Veiledning til forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen:

– mannskapet er deltidsansatt med annen hovedarbeidsgiver
– hele styrken varsles på samme tid
– hele styrken bærer radio eller ”tilsvarende utstyr”
– hele styrken bor eller arbeider innenfor en oppmøtetid til brannstasjonen på
   4 minutter på dagtid og 6 minutter om natten (nedfelles i ansettelsesbetingelsene)
– hele styrken møter på brannstasjonen
– hele styrken har godkjent personlig verneutstyr ved oppmøte på brann-/skadested
– fravær lengre enn 3-4 døgn meldes brannsjefen

§5-1 angir at enhver kommune skal ha en samlet innsatsstyrke på minimum 16 personer, 
hvorav 4 skal være kvalifiserte som utrykningsledere. Dette kravet tilfredsstilles for Nesset 
brannvesen, Eidsvåg stasjon. 

Erfaringer fra den senere tiden viser imidlertid at det ved alarmering av mannskaper tilknyttet 
Eidsvåg stasjon, på dagtid kun har møtt opp totalt 4 deltidsmannskaper. Dette tilfredsstiller 
kravet til ett vaktlag som kan gjennomføre førsteinnsats/utrykning, men derimot ikke kravet 
om at en samlet styrke på 12-14 mannskaper skal være i innsats innen 10-15 minutter. Dette 
er en forutsetning for å kunne håndtere større branner/aksjoner. 



Konklusjon
Nesset brannvesen, Eidsvåg stasjon har i praksis ikke en bemanning som tilfredsstiller krav 
til dimensjonering av brannvesenets vaktberedskap, hjemlet i Forskrift om organisering og 
dimensjonering av brannvesen. Av minstestyrken på 16 mannskaper, kan det i praksis totalt 
møte 6-8 mannskaper ved utalarmering på dagtid, forutsatt at alle er friske og tilstede. Ved 
flere anledninger har det kun vært oppmøte på 4 deltidsmannskaper. Dette gir en beredskap 
og en robusthet for brannvesenet som ikke er tilfredsstillende, og som gjør at brannvesenet 
ikke er i stand til å håndtere større branner/aksjoner på en slik måte som minimumskrav i 
forskriften forutsetter. 

For å øke robustheten og påliteligheten til oppmøte av deltidsmannskaper tilknyttet Eidsvåg 
stasjon må følgende tiltak iverksettes:

- Ansatte i Eresfjord brannvesen med arbeidssted/oppmøtested Eidsvåg, inngår i 
innsatsstyrke ved Eidsvåg stasjon på dagtid. Disse utstyres med personsøker, samt 
nødvendig utstyr/bekledning ved Eidsvåg stasjon.

- Den forutsatte mannskapsstyrken ved Eidsvåg stasjon må i tillegg økes til 18 
deltidsmannskaper. Disse skal fortrinnsvis bo og jobbe i Eidsvåg.

- Utrykningsledere ved Eidsvåg stasjon skal være tilgjengelig også på dagtid.

Hjemmel
Brann- og eksplosjonsvernloven
Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen (Dimensjoneringsforskriften) /m. 
veiledning.
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Rådmannens innstilling

Tertialrapport pr 30.04.2013 tas til orientering.

Saksopplysninger

Økonomisk rapport
Rapporten viser at enhetene forventer et merforbruk på kr 1,1 mill ved årets slutt. Utgifter til 
barnehage forventes å bli kr 1,0 mill høyere enn budsjettert, vesentlig pga. større utgifter til private 
barnehager, men også pga. pålegg om å inngå avtale med Sunndal kommune. I tillegg forventes det en 
større overskridelse på helse og omsorg, men denne kan dekkes inn ved merinntekter på 
ressurskrevende brukere for 2012. Ellers vil pensjonskostnaden være et usikkerhetsmoment gjennom 
hele året.

Når det gjelder frie inntekter og finans er prognose på kr 3,9 mill i tapte inntekter. Vi er kjent med at 
manglende utbytte fra Nesset kraft as utgjør tapte inntekter på kr 1,9 mill, og utskriving av 
eiendomsskatt er kr 0,445 mill mindre enn budsjettert. I tillegg ser det ut til at skatt og 
rammeoverføringer kan bli kr 1,245 mindre enn budsjettert, mens salg av konsesjonskraft kan bli 
kr 0,4 mill mer enn budsjettert. Rapportering om utsettelser av investeringsprosjekter ser ut til å gi 
netto kr 0,8 mindre i momskompensasjon. Behovet for investeringer ser ut til å være kr 19,3 mill 
mindre enn budsjettert. Slik det ser ut per i dag må oppstart av flerbrukshallen utsettes atter en gang.



Til sammen utgjør merforbruket nesten kr 5,0 mill. Men på grunn av strykningsreglene ved årets slutt 
vil regnskapsmessig resultat bli 0 hvis det er budsjettert avsetning til disposisjonsfond med tilsvarende 
beløp. Konsekvensen av dette er at det blir mindre avsatt til disposisjonsfond til senere bruk.

Det forventes at likviditeten kan bli noe stram i 2. halvår, blant anna på grunn av forskyvninger i 
utgifter og inntekter.

Med bakgrunn i den økonomiske rapporteringen vil rådmannen legge fram sak om 
budsjettkorrigeringer.

Finansrapport

Forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål viser en beholdning på kr 61,9 
mill per 30. april. I perioden har januar-april kommunen hatt en gjennomsnittlig avkastning på 2,43 
prosent på beløp over kr 3 mill, mens forrige tertial var på 2,67 prosent. Til sammenligning har ST1X 
(3 md statsobligasjonsindeks som blir brukt som referanseindeks i pengemarkedsplasseringer ) gitt en 
gjennomsnittlig avkastning på 1,66 prosent. Lånegjelda er på kr 255,6 mill per 30. april, herav 38,8 
prosent med rentebinding. Flytende rente er fortsatt veldig lav. 

Sykefravær:
Tall for sykefravær vil fra i år bli presentert enhetsvis og ikke på avdelingsnivå som tidligere. De små 
enhetene er samlet under samme statistikk som rådmannskontoret og heter nå Service, kultur og 
rådmannskontoret. Her er rådmannskontoret inkl. saksbehandlere, kultur, økonomi, skolefaglig og 
bibliotek samlet. Dette er gjort fordi det her er flere små enheter/avdelinger der fraværsstatistikken i 
«verste fall» kan identifisere enkeltpersoner. 
Fravær i 1. kvartal er 8,48 %. Sammenligner med 1. kvartal 2012 representerer dette en svak nedgang i 
fraværet. De 4 siste årene har fraværet i 1. kvartal ligget på mellom 8-9 % totalt for kommunen. Første 
og fjerde kvartal i året er alltid de kvartalene det er høyest fravær. Alle ledere skal ha fokus både på 
nærvær og fravær. 

Folketallsutvikling:
Det har vært en ytterligere reduksjon i folketallet i 1. kvartal med 9 personer i Nesset.
Ved starten av 2013 hadde vi 2995 innbyggere som nå er redusert til 2986. I 1. kvartal 2012 vare det 
3018 innbyggere i Nesset.

Omsetning av eiendommer i Nesset kommune i 1. tertial:
Statistikken viser at det er aktivitet i kommunen. Denne gangen har en valgt å spesifisere tabellen 
ytterligere med omsetning av småbruk, forretningseiendommer og leiligheter. I og med at det er lite
bygging av nye hus, vil statistikken over omsetningen av eiendommer totalt være med å gi oss et mer 
riktig bilde.
Til sammen ble det omsatt 25 eiendommer i Nesset i 1. tertial. Totalt i 2012 ble det omsatt 40 
eiendommer i Nesset.

Annet:
I tillegg ligger det ved statistikk fra NAV om arbeidsledighetstall, tertialrapport fra interkommunalt 
barnevern- Nesset og oversikt over oppfølging av politiske vedtak.

Det er lagt ved rapporter fra 3 eksterne tilsyn i kommunen.

Økonomiske konsekvenser

Rådmannen legger fram en egen sak om budsjettkorrigering som viser nødvendige tiltak for å styre
budsjettet mot balanse ved årets slutt.
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Økonomisk rapport

Tall for rioden Tallforåret

Oppsummering
januar - april
(kr 1000)

Periode Budsj. Inkl. Prog-
Avvik iAvvik i

	

nose eendring
4

Regnskap
budsjett Avvik %2013

2013 2013 avvik

Enhetene:

1 Rådmann med stab/støttefunks'oner

Herav:

Kommunale fellesut ./-innt

Rådmannens stab

Plan o milk

Landbruk/b esak/sko nærin

Skolefa li råd iver

2 Servicekontoret

3 Politisk virksomhet

4 Eidsvå barne- o un domsskole

5 Indre Nesset barne- o un domsskule

6 Barneha ene

7 Helse o omsor

8a Teknisk drift

8b S'ølkost VARFS

9 Kultur

10 NAV Nesset

Reserver

Sum enhetene inkl. reserver

Frie inntekter m.v. sliema 1A

Perioderesultat / antatt årsavvik

8 942 9 335 393 4,2 % 22 767




0 0,0 %

3 201 3 432 231 6,7 % 8 257




0,0 %

2 957 2 994 37 1,2 % 7 770




0,0 %

729 762 33 4,3 % 2 087




0,0 %

850 891 41 4,6 % 828




0,0 %

1205 1256 51 4,1 % 3 825




0,0 %

1 033 1 043 10 1,0 % 2 903




0,0 %

529 673 144 21,4 % 2 439




0,0 %

9 664 9 950 286 2,9 % 27 758




0,0 %

4 712 4 557 -155 -3,4 % 12 508




0,0 %

6 288 6 347 59 0,9 % 17 387 -1 000 -5,8 %

30 569 30 018 -551 -1,8 % 81 234




0,0 %

4 480 4 435 -45 -1,0 % 13 849




-80 -0,6 %

-2 187 -2 194 -7 -0,3 % -792




0,0 %

796 799 3 0,4 % 3 663




0,0 %

923 965 42 4,4 % 2 195




0,0 %

0 0 0




2 100




0,0 %

65 749 65 928 179 0,3 % 188 011 -1 080 -0,6 %

-70 628 -72 748 -2 120 -2,9 % -188 011 -3 922 -2,1 %

-4 879 -6 820 -1 941 -28,5 % 0 -5 002
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Økonomirapport, sammendrag for Kommunale fellesutgifter/-inntekter (rådm)

Gruppert etter art: (1000 kr)

Tekst

Periode:

Re nsk.

Januar - april

Tall'førrioden
Korr.bud.Avvik % avvik




Års-



buds'ett




År 2013

Brutto lønn 291 231 -60 -26,0 % 881




Sosiale utgifter 55 51 -4 -7,8 % 188




Refusjoner fra trygdeetaten -52 0 52




0




Netto lønn 294 282 -12 -4,3 % 1 069




Div. driftskostnader 1 154 1 334 180 13,5 % 3 408




Ovedøringer 2 002 2 031 29 1,4 % 4 526




Salgs- og leieinntekt -196 -190 6 3,2 % -381




Internt salg 0 0 0




-8




Refusjoner og andre overføringer/tilskudd -53 -25 28 112,0 % -160




Netto finanskostnad 0 0 0
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Arso'ørsdis osis'oner 0 0 0




-200




Sum 3 201 3 432 231 6,7 % 8 257




Gruppert etter ansvar: (1000 kr)




Tall;for perioden




Tall for året




Tekst Re nsk. Korr.bud.Avvik % avvik




Buds'. Ant. avvik % avvik
Sum ansvar: 1003 Revisjon 64 84 20 23,8 % 246




0,0 %
Sum ansvar: 1100 Kommunehuset- leieinntekter -211 -211 0 0,0 % -521




0,0 %
Sum ansvar: 1202 Fellesutgifter 543 642 99 15,4 % 1 507




0,0 %
Sum ansvar: 1210 IKT - egne anlegg 591 593 2 0,3 % 1 846




0,0 %
Sum ansvar: 1213 IKT - telefon 66 64 -2 -3,1 % 219




0,0 %
Sum ansvar: 1230 Opplæring 0 32 32 100,0 % 110




0,0 %
Sum ansvar: 1231 Frikjøp hovedtillitsvalgt 141 176 35 19,9 % 509




0,0 %
Sum ansvar: 1232 Bedriftshelsetjeneste 0 52 52 100,0 % 162




0,0 %
Sum ansvar: 1234 PENSJONSKOSTNADER -1 0 1






Sum ansvar: 1239 Hovedverneombud -1 25 26 104,0 % 102




0,0 %
Sum ansvar: 1240 Vassdragsutbygging 143 158 15 9,5 % 0




Sum ansvar: 1241 Annen juridisk bistand 5 16 11 68,8 % 50




0,0 %
Sum ansvar: 1510 Eidsvåg telehus -8 -1 7 700,0 % -17




0,0 %
Sum ansvar: 5000 Kirkelig fellesråd 1 687 1 687 0 0,0 % 3 374




0,0 %
Sum ansvar: 7002 Kontrollutvalg 27 29 2 6,9 % 141




0,0 %
Sum ansvar: 7004 Overformynderiet 147 64 -83 -129,7 % 220




0,0 %
Sum ansvar: 7010 Takseringsnemnd eiendomsskatt 0 0 0
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0,0 %
Sum ansvar: 7080 Val 8 22 14 63,6 % 277




0,0 %
Sum 3 201 3 432 231 6,7 % 8 257 0 0,0 %

Lederens kommentarer:
Beskrivelse av årsaken til års- eller eriodeavvik, ro nosen for året, eller av lanla te tiltak for å holde buds'ettrammen.

Verbal kommentar

Budsjetter ser ut til å holde

16.05.2013

Bjørn Stensjø



Økonomirapport, sammendrag for

Gruppert etter art: (1000 kr)

Tekst

Periode:

Re nsk.

Rådmannens stab
Januar - april

-
Tall forrIparløden

Korr.bud.Avvik% avvik




Års-



buds'ett




År 2013

Brutto lønn 2 367 2 357




-10 -0,4 % 6 100




Sosiale utgifter




619 606




-13 -2,1 % 1 737




Refusjoner fra trygdeetaten




-6 0




6




0




Netto lønn 2 980 2 963




-17 -0,6 % 7 837




Div. driftskostnader




70 71




1 1,4 % 316




Overføringer




0 0




0




0




Salgs- og leieinntekt




-37 -40




-3 -7,5 % -122




Internt salg




0 0




0




-61




Refusjoner og andre overføringer/tilskudd




-56 0




56




-200




Netto finanskostnad




0 0




0




0




Årso'ørsdis osis'oner




0 0




0




0




Sum 2 957 2 994




37 1,2 % 7 770




Gruppert etter ansvar: (1000 kr)




_Tall for perioden




Tall for året




Tekst Re nsk. Korr.bud. Avvik % avvik




Buds*. Ant. avvik % avvik
Sum ansvar: 1000 Rådmannskontoret 1 697 1 740




43 2,5 % 4 379




0,0 %
Sum ansvar: 1005 Økonomiavdelin a 1 260 1 254




-6 -0,5 % 3 391




0,0 %
Sum 2 957 2 994




37 1,2 % 7 770 0 0,0 %

Lederens kommentarer:
Beskrivelse av årsaken til års- eller eriodeavvik, ro nosen for året, eller av lanla te tiltak for å holde buds'ettram men.

Verbal kommentar

Budsjettet ser ut til å holde

16.05.2013

Bjørn Stensjø



Økonomirapport, sammendrag for

Gruppert etter art: (1000 kr)

Tekst

Periode:

Re nsk.

Plan og miljø (rådm)
Januar - april

Tall.for.- fOden
Korr.bud.Avvik% avvik




Års-



buds'ett




År 2013

Brutto lønn 256 269




13 4,8 % 688




Sosiale utgifter 30 55




25 45,5 % 186




Refusjoner fra trygdeetaten -63 0




63




0




Netto lønn 223 324




101 31,2 % 874




Div. driftskostnader 607 609




2 0,3 % 1 534




Overføringer 10 18




8 44,4 % 280




Salgs- og leieinntekt -100 -96




4 4,2 % -130




Internt salg 0 0




0




0




Refusjoner og andre overføringer/tilskudd -11 -93




-82 -88,2 % -98




Netto finanskostnad 0 0




0




-250




Årso'ørsdis osis'oner 0 0




0




-123




Sum 729 762




33 4,3 % 2 087




Gruppert etter ansvar: (1000 kr) - Tall_for perioden




Tall for året




Tekst Re nsk. Korr.bud. Avvik % avvik




Buds'. Ant. avvik % avvik
Sum ansvar: 6111 Plan-/reguleringsarbeid 618 631




13 2,1 % 1 507




0,0 %
Sum ansvar: 6120 Naturforvaltning 181 181




0 0,0 % 540




0,0 %
Sum ansvar: 6124 Kommunalt viltfond -73 -64




9 14,1 % 0




Sum ansvar: 6131 Friluftsliv 16 23




7 30,4 % 40




0,0 %
Sum ansvar: 6140 Romsdal vassområde -23 -25




-2 -8,0 % 0




Sum ansvar: 7022 Mil'øfondet 10 16




6 37,5 % 0




Sum 729 762




33 4,3 % 2 087 0 0,0 %

Lederens kommentarer:
Beskrivelse av årsaken til års- eller eriodeavvik, ro nosen for året, eller av lanla te tiltak for å holde buds'ettrammen.

Verbal kommentar

Budsjettet ser ut til å holde.

Eidsvåg, 16.05.13

Bjørn Stensjø



Økonomirapport, sammendrag for

Gruppert etter art: (1000 kr)

Tekst

Periode:

Re nsk.

Landbruk/byggesak/næring
Januar - april

Tall.for:.doden.. . .Års-

Korr.bud.Avvik% avvikbuds'ett




År 2013

Brutto lønn 882 825 -57 -6,9 % 2 010




Sosiale utgifter 222 196 -26 -13,3 % 577




Refusjoner fra trygdeetaten -73 0 73




0




Netto lønn 1 031 1 021 -10 -1,0 % 2 587




Div. driftskostnader 248 404 156 38,6 % 1 356




Overføringer 199 188 -11 -5,9 % 2 625




Salgs- og leieinntekt -244 -310 -66 -21,3 % -508




Internt salg 0 0 0




0




Refusjoner og andre overføringer/tilskudd -320 -348 -28 -8,0 % -2 463




Netto finanskostnad -51 -51 0 0,0 % 149




Årso'ørsdis osis'oner -13 -13 0 0,0 % -2 918




Sum 850 891 41 4,6 % 828




Gruppert etter ansvar: (1000 kr)




Talltor.perioden.




Tall for året




Tekst Re nsk. Korr.bud. Avvik % avvik




Buds'. Ant. avvik % avvik
Sum ansvar: 6011 Saksbehandling landbruk 84 121 37 30,6 % 363




0,0 %
Sum ansvar: 6012 Saksbehandling skogbruk 120 114 -6 -5,3 % 339




0,0 %
Sum ansvar: 6013 Saksbehandling næring 131 134 3 2,2 % 46




0,0 %
Sum ansvar: 6020 Vekstkommune 479 512 33 6,4 % 0




Sum ansvar: 6021 Vekstkommune - andre prosjekter 283 294 11 3,7 % 0




Sum ansvar: 6100 Byggesaksbehandling 52 16 -36 -225,0 % 49




0,0 %
Sum ansvar: 6211 Sau på utmarksbeite 0 0 0




0




Sum ansvar: 6220 Jordbruksfond 0 0 0




0




Sum ansvar: 6800 Boligområder 0 0 0




31




0,0 %
Sum ansvar: 6810 Næringsivrksomhet -272 -271 1 0,4 % 0




Sum ansvar: 7020 Utviklingsfondet -155 -155 0 0,0 % 0




Sum ansvar: 7401 Kraftfond 176 176 0 0,0 % 0




Sum ansvar: 7402 Tilskudd til næringsformål 0 0 0




0




Sum ansvar: 7403 Bygdeutvikling 10 10 0 0,0 % 0




Sum ansvar: 7404 Krafthistorie 0 -2 -2 -100,0 % 0




Sum ansvar: 7410 Mardølafondet -58 -58 0 0,0 % 0




Sum 850 891 41 4,6 % 828 0 0,0 %

Lederens kommentarer:
Beskrivelse av årsaken til års- eller eriodeavvik, ro nosen for året, eller av lanla te tiltak for å holde buds'ettrammen.

Verbal kommentar

Budsjettet ser ut til å holde.

16.05.2013

Bjørn Stensjø
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Økonomirapport,sammendragfor

Gruppert etter art: (1000 kr)

Tekst

Periode:

Re nsk.

Skolefagligrådgiver(rådm)
Januar - april

TalriorriodenArs-
Korr.bud.Avvik% avvikbuds'ett




År 2013

Brutto lønn




118 117




-1 -0,9 % 458




Sosiale utgifter




32 29




-3 -10,3 % 108




Refusjoner fra trygdeetaten




0 0




0




0




Netto lønn




150 146




-4 -2,7 % 566




Div. driftskostnader




701 700




-1 -0,1 % 2 753




Overfø ringer




417 417




0 0,0 % 2 510




Salgs- og leieinntekt




0 0




0




0




Internt salg




0 0




0




0




Refusjoner og andre overføringer/tilskudd




-63 -7




56 800,0 % -1 404




Netto finanskostnad




0 0




0




0




Arso'ørsdis osis'oner




0 0




0




-600




Sum 1 205 1 256




51 4,1 % 3 825




,







Gruppert etter ansvar: (1000 kr)




Tall.for perloden




Tall for året




Tekst Re nsk. Korr.bud. Avvik




% avvik




Buds*. Ant. avvik % avvik
Sum ansvar: 2100 Skoler - felles 1 002 1 004




2 0,2 % 3 882




0,0 %
Sum ansvar: 2180 Kompetanseutvikling




148 149




1 0,7 % -48




0,0 %
Sum ansvar: 2300 Voksenolærin




55 103




48 46,6 % -9




0,0 %
Sum 1 205 1 256




51 4,1 % 3 825 0 0,0 %

Lederens kommentarer:
Beskrivelse av årsaken til års- eller eriodeavvik, ro nosen for året, eller av lanla te tiltak for å holde buds'ettrammen.

Verbal kommentar

Så langt ser budsjettet til å holde.

14.05.13 Laila Mittet



Økonomirapport, sammendrag for

Gruppert etter art: (1000 kr)

Tekst

Periode:

Re nsk.

Servicekontoret
Januar - april

Tall' to r perioden
Korr.bud.Avvik % avvik




Års-



buds'ett

År 2013

Brutto lønn 778 754 -24 -3,2 % 2 059




Sosiale utgifter 209 204 -5 -2,5 % 596




Refusjoner fra trygdeetaten 0 0 0




0




Netto lønn 987 958 -29 -3,0 % 2 655




Div. driftskostnader 307 334 27 8,1 % 1 031




Overføringer 90 83 -7 -8,4 % 172




Salgs- og leieinntekt -338 -319 19 6,0 % -911




Internt salg 0 0 0




-5




Refusjoner og andre overføringeritilskudd -13 -13 0 0,0 % -39




Netto finanskostnad 0 0 0




0




Årso'ørsdis osis'oner 0 0 0




0




Sum 1 033 1 043 10 1,0 % 2 903




Gruppert etter ansvar: (1000 kr)




Tall for ioden




Tall for året

Tekst Re nsk. Korr.bud. Avvik % avvik




Buds*. Ant. avvik% avvik
Sum ansvar: 1080 Servicekontoret 1 019 993 -26 -2,6 % 2 793 0,0 %
Sum ansvar: 1101 Kaffe mv. 8 8 0 0,0 % 0




Sum ansvar: 1200 Fellesutg. / gen. adm. 63 99 36 36,4 % 299 0,0 %
Sum ansvar: 1220 Arkivering - fellesutgifter 97 92 -5 -5,4 % 129 0,0 %
Sum ansvar: 1500 Komm. boliger / leiligheter -74 -77 -3 -3,9 % -259 0,0 %
Sum ansvar: 1501 Komm. boliger Eidsvåg borettslag -16 -16 0 0,0 % -48 0,0 %
Sum ansvar: 3220 Edruskapsvern -40 -37 3 8,1 % -16 0,0 %
Sum ansvar: 3261 PU-boliger Eidsvåg borettslag -24 -19 5 26,3 % -55 0,0 %
Sum ansvar: 5100 Andre reli iøse formål 0 0 0




60 0,0 %
Sum 1 033 1 043 10 1,0 % 2 903 00,0 %

Lederens kommentarer:
Beskrivelse av årsaken til års- eller eriodeavvik, ro nosen for året, eller av lanla te tiltak for å holde buds'ettrammen.

Verbal kommentar

Servicekontorets budsjett ser ut til å gå i balanse.

Servicekontoret i Nesset, 16.5.2013

Hildegunn Kvernberg Blø
enhetsleder
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Økonomirapport,sammendragfor Politiskvirksomhet
Periode: Januar - april År 2013

Gruppert etter art: (1000 kr) Tallsfor periodeni . i Ars-
Tekst Re nsk. Korr.bud. Avvik % avvik buds'ett

	

483 128 26,5 % 1 532

	

144 12 8,3 % 439

	

0 0 0

	

627 140 22,3 % 1 971

	

46 5 10,9 % 393

	

0 -1 115

	

0 0 0

	

0 0 0

	

0 0 0

	

0 0 0

	

0 0 -40

	

673 144 21,4 % 2 439

Gruppert etter ansvar: (1000kr) TaIll.for periodenL
- -,

Tall for året
Tekst Re nsk. Korr.bud. Avvik % avvik Buds". Ant. avvik % avvik

Sum ansvar: 3002 Eldrerådet 8 18 10 55,6 % 47 0,0 %
Sum ansvar: 7000 Kommunestyre/formannskap 470 586 116 19,8 % 1 973 0,0 %
Sum ansvar: 7001 Administrasjonsutvalget 0 12 12 100,0 % 48 0,0 %
Sum ansvar: 7005 Arbeidsmiljøutvalget 8 0 -8 0
Sum ansvar: 7009 Diverse råd/utvalg 9 15 6 40,0 % 58 0,0 %
Sum ansvar: 7012 HOK - utvalg for helse, oppverkst, k 17 19 2 10,5 % 114 0,0 %
Sum ansvar: 7013 TNM - utvalg for teknisk, næring, mil 15 17 2 11,8 % 102 0,0 %
Sum ansvar: 7200 Til formannskapets disposisjon 2 6 4 66,7 % 30 0,0 %
Sum ansvar: 7201 Støtte til politiske parti 0 0 0 67 0,0 %
Sum ansvar: 7510 Tilskott til husb in 0 0 0 0
Sum 529 673 144 21,4 % 2 439 0 0,0 %

Lederens kommentarer:
Beskrivelse av årsaken til års- eller eriodeavvik, ro nosen for året, eller av lanla te tiltak for å holde buds'ettrammen.

Verbal kommentar

Ansvar 7000 Kommunestyre/formannskap: Ser ut til å være for høyt budsjettert på møtegodtgjøring. Følger med utover året.

Budsjettet for øvrig ser ut til å gå i balanse.

Servicekontoret i Nesset, 16.5.2013

Hildegunn Kvernberg Blø
enhetsleder

Brutto lønn 355
Sosiale utgifter 132
Refusjoner fra trygdeetaten 0
Netto lønn 487
Div. driftskostnader 41
Overføringer 1
Salgs- og leieinntekt 0
Internt salg 0
Refusjoner og andre overføringer/tilskudd 0
Netto finanskostnad 0
Årso'ørsdis osis'oner 0
Sum 529
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Økonomirapport, sammendrag for Eidsvåg barne- og ungdomsskole

Gruppert etter art: (1000 kr)

Tekst

Periode:

Re nsk.

Januar - april

Talljorlperioden
Korr.bud.Avvik % avvik




Års-



buds'ett




År 2013

Brutto lønn 7 468 7 523 55 0,7 % 20 578




Sosiale utgifter 2 091 2 025 -66 -3,3 % 5 741




Refusjoner fra trygdeetaten -504 -164 340 207,3 % -505




Netto lønn 9 055 9 384 329 3,5 % 25 814




Div. driftskostnader 768 806 38 4,7 % 2 692




Overføringer 1 0 -1




10




Salgs- og leieinntekt -155 -92 63 68,5 % -289




Internt salg 0 -144 -144 -100,0 % -439




Refusjoner og andre overføringer/tilskudd -5 -4 1 25,0 % -30




Netto finanskostnad 0 0 0




0




Årso'ørsdis osis'oner 0 0 0




0




Sum 9 664 9 950 286 2,9 % 27 758




Gruppert etter ansvar: (1000 kr)




TallIfor. rioden




Tall for året




Tekst Re nsk. Korr.bud. Avvik % avvik




Buds". Ant. avvik % avvik
Sum ansvar: 2115 Eidsvåg barne- og ungdomsskole 9 502 9 692 190 2,0 % 27 003




0,0 %
Sum ansvar: 2121 Eidsvåskole - SFO 162 258 96 37,2 % 755




0,0 %
Sum 9 664 9 950 286 2,9 % 27 758 0 0,0 %

Lederens kommentarer:
Beskrivelse av årsaken til års- eller eriodeavvik, ro nosen for året, eller av lanla te tiltak for å holde buds'ettrammen.

Verbal kommentar

Budsjettet ser ut til å dekkje driftskostnadene.

Eidsvåg 8.5.2013

Per Einar Strand
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Økonomirapport,sammendragfor

Gruppert etter art: (1000 kr)

Tekst

Periode:

Re nsk.

Indre Nesset barne-og ungdomsskole
Januar - april

- Års-
Korr.bud.Avvik% avvikbuds'ett

År 2013

Brutto lønn 3 451 3 439 -12 -0,3 % 9 302




Sosiale utgifter




981 975 -6 -0,6 % 2 610




Refusjoner fra trygdeetaten




-16 -20 -4 -20,0 % -60




Netto lønn 4 416 4 394 -22 -0,5 % 11 852




Div. driftskostnader




365 259 -106 -40,9 % 986




Overfø ringer





0




Salgs- og leieinntekt




-25 -24 1 4,2 % -80




Internt salg





0




Refusjoner og andre overføringer/tilskudd




-44 -72 -28 -38,9 % -250




Netto finanskostnad





0




Arso'ørsdis osis'oner




0




0




Sum 4 712 4 557 -155 -3,4 % 12 508




Gruppert etter ansvar: (1000 kr)




Tall for periodehl




Tall for året




Tekst Re nsk. Korr.bud. Avvik % avvik




Buds'. Ant. avvik % avvik
Sum ansvar: 2151 Eresfjord skole - SFO




35 31 -4 -12,9 % 83




0,0 %
Sum ansvar: 2165 Indre Nesset barne- og ungdomssku




364 259 -105 -40,5 % 986




0,0 %
Sum ansvar: 2166 Eresfjord barne- og ungdomsskole 2 762 2 763 1 0,0 % 7 718




0,0 %
Sum ansvar: 2167 Vistdal skole 1 101 1 074 -27 -2,5 % 3 004




0,0 %
Sum ansvar: 2168 Eikesdal skole




450 430 -20 -4,7 % 717




0,0 %
Sum 4 712 4 557 -155 -3,4 % 12 508 0 0,0 %

Lederens kommentarer:
Beskrivelse av årsaken til års- eller eriodeavvik, ro nosen for året, eller av lanla te tiltak for å holde buds'ettrammen.

Verbal kommentar

Negativt periodeavvik skyldes i hovedsak at enheten i 2013 har et strammere budsjettår for faste driftskostnader enn tidligere år, og blir
dermed mer sårbare for uforutsatte utgifter.
P.g.a. en kald etterjulsvinter har vi etter nyttår hatt store utgifter til strøm/fyring, og det har ført til et merforbruk på ca. 60000 kr på strøm.
Vi har forøvrig utestående noen refusjoner.
Enheten har strammet inn vikarbruken, og intensjonen er å holde vedtatt budsjettramme

Eresfjord 13.05.13.

Hilde Toven
Enhetsleder for Indre Nesset barne- og ungdomsskule
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Økonomirapport, sammendrag for

Gruppert etter art:(1000 kr)

Tekst

Periode:

Re nsk.

Barnehage
Januar - april

Teliifor;—oden
Korr.bud.Avvik % avvik




Års-



buds'ett

År 2013

Brutto lønn 4 502 4 425 -77 -1,7 % 12 232




Sosiale utgifter 1 157 1 182 25 2,1 % 3 291




Refusjoner fra trygdeetaten -206 -93 113 121,5 % -295




Netto lønn 5 453 5 514 61 1,1 % 15 228




Div. driftskostnader 330 322 -8 -2,5 % 1 492




Overføringer 1 401 1 407 6 0,4 % 3 159




Salgs- og leieinntekt -891 -896 -5 -0,6 % -2 492




Internt salg 0 0 0




0




Refusjoner og andre overføringer/tilskudd -5 0 5




0




Netto finanskostnad 0 0 0




0




Arso'ørsdis osis'oner 0 0 0




0




Sum 6 288 6 347 59 0,9 % 17 387




Gruppert etter ansvar:(1000 kr)




Talbfor oden




Tall for året

Tekst Re nsk. Korr.bud. Avvik % avvik




Buds'. Ant. avvik% avvik
Sum ansvar: 2200 Barnehager - fellesutgifter 164 133 -31 -23,3 %




491
Sum ansvar: 2201 Ikke-kommunale barnehager 1 401 1 401 0 0,0 % 3 131 1 00031,9 %
Sum ansvar: 2210 Eidsvåg barnehage 3 544 3 632 88 2,4 % 10 230 0,0 %
Sum ansvar: 2220 Eresfjord barnehage 751 774 23 3,0 % 2 338 0,0 %
Sum ansvar: 2230 Vistdal barnehage 427 407 -20 -4,9 % 1 197 0,0 %
Sum ansvar: 2240 Eikesdal barneha e 1 0 -1




0




Sum 6 288 6 347 59 0,9 % 17 387 1 0005,8 %

Lederens kommentarer:
Beskrivelse av årsaken til års- eller eriodeavvik, ro nosen for året, eller av lanla e tiltak for å holde buds'ettrammen.

Verbal kommentar

Utifra forventede utgifter og inntekter vil de kommunale barnehagene holde sin tildelte ramme, men ser at det trolig vil bli for lite på budsjettet til
ikke-kommunale barnehager. Arets barnehageopptak viser at det er budsjettert kr 240 000 for lite til egne private barnehager inkl, økning av
minimumstilskuddet til 96 prosent, samt barn i private barnehager i Molde kommune på anslagsvis kr 500 000 for hele året.

I tillegg vet vi at det vil komme en faktura fra Sunndal kommune på anslagsvis kr 260 000 med bakgrunn i pålegg om å inngå avtale om å
betale for barn i kommunale barnehager i Sunndal.

Det forventes en overskridelse på kr 1,0 mill for nevnte utgifter.

Tanja Alise Holsæther Bersås
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økonomirapport, sammendrag for

Grup ert etter art: (1000 kr)

Tekst

Periode:

Re nsk.

Helse og omsorg
Januar - april

TaIItor iodeni,
Korr.bud.Avvik % avvik




Års-



buds'ett

År 2013

Brutto lønn 24 520 23 889 -631 -2,6 % 69 338




Sosiale utgifter 6 139 6 487 348 5,4 % 18 661




Refusjoner fra trygdeetaten -1 015 -1 014 1 0,1 % -3 630




Netto lønn 29 644 29 362 -282 -1,0 % 84 369




Div. driftskostnader 2 855 2 279 -576 -25,3 % 7 758




Overfø ringer 2 057 2 207 150 6,8 % 11 040




Salgs- og leieinntekt -3 787 -3 860 -73 -1,9 % -12 441




Internt salg -37 -37 0 0,0 % -200




Refusjoner og andre overføringer/tilskudd -163 67 230 343,3 % -9 292




Netto finanskostnad 0 0 0




0




Arso'ørsdis osis'oner 0 0 0




0




Sum 30 569 30 018 -551 -1,8 % 81 234




Gruppert etter ansvar: (1000 kr)




Tellfof perioden




Tall for året

Tekst Re nsk. Korr.bud. Avvik % avvik




Buds". Ant. avvik% avvik
Sum ansvar: 3100 Hjelpepersonell legekontor 687 607 -80 -13,2 % 1 947 0,0 %
Sum ansvar: 3101 Turnuslege + vakt 308 290 -18 -6,2 % 1 726 0,0 %
Sum ansvar: 3102 Fastleger 262 409 147 35,9 % 1 173 0,0 %
Sum ansvar: 3103 Kystlab (næringsmiddelkontroll) 50 50 0 0,0 % 105 0,0 %
Sum ansvar: 3104 LV-sentral 83 83 0 0,0 % 345 0,0 %
Sum ansvar: 3105 Kommunal medfinansiering 1 420 1 336 -84 -6,3 % 3 160 -250-7,9 %
Sum ansvar: 3110 Helsestasjon/helesøster 602 594 -8 -1,3 % 1 742 0,0 %
Sum ansvar: 3120 Fysio-/ergoterapitjeneste 864 819 -45 -5,5 % 1 417 0,0 %
Sum ansvar: 3201 Krisesenter 10 0 -10




370 0,0 %
Sum ansvar: 3230 Barnevern -70 -70 0 0,0 % 2 630 0,0 %
Sum ansvar: 3240 Funksjonshemma - fellesutgifter 2 282 2 152 -130 -6,0 % 3 636 -350-9,6 %
Sum ansvar: 3241 Botjenesten I-loltan 4 300 4 200 -100 -2,4 % 7 720 1 10014,2 %
Sum ansvar: 3242 Aktivitetssenteret 1 155 1 154 -1 -0,1 % 2 633 0,0 %
Sum ansvar: 3260 Omsorgsboliger -184 -171 13 7,6 0/0 -571 0,0 %
Sum ansvar: 3290 Tilbud personer med psykisk lidelse 227 302 75 24,8 % 905 10011,0 %
Sum ansvar: 3300 NOS - fellesutgfiter 1 542 1 324 -218 -16,5 % 3 863 -300-7,8 %
Sum ansvar: 3301 NOS - korttidsavdeling 2 046 1 635 -411 -25,1 % 4 517 -140-3,1 %
Sum ansvar: 3302 NOS - sjukeheimsavdeling 4 600 4 501 -99 -2,2 % 12 660 -100-0,8 %
Sum ansvar: 3303 NOS - aldersdementavdeling 1 496 1 593 97 6,1 % 4 555 0,0 %
Sum ansvar: 3304 NOS - heimetjeneste dag/natt 3 010 3 072 62 2,0 % 9 194 0,0 %
Sum ansvar 3305 NOS - leiebiler 147 153 6 3,9 % 500 -60-12,0 %
Sum ansvar 3306 NOS - eldresenter 68 260 192 73,8 % 731 0,0 %
Sum ansvar: 3307 NOS - kjøkkentjeneste 1 552 1 503 -49 -3,3 % 4 471 0,0 %
Sum ansvar: 3308 Gavemidler -13 -13 0 0,0 % 0




Sum ansvar: 3309 Fast ansatte vikarer 1 483 1 444 -39 -2,7 % 3 804 0,0 %
Sum ansvar: 3310 Eresfjord bofellesskap 53 0 -53




0 -50
Sum ansvar: 3311 ERESFJORD TRYGDEHEIM 0 0 0




0




Sum ansvar: 3312 Vistdal bofellesskap -134 -45 89 197,8 % -153 5032,7 %
Sum ansvar 3313 Indre - heimetjeneste 2 053 2 022 -31 -1,5 % 5 789 0,0 %
Sum ansvar: 3390 Pleie/omsorfellesut ifter 670 814 144 17,7 % 2 365 0,0 %
Sum 30 569 30 018 -551 -1,8 % 81 234 00,0 %

Lederens kommentarer:
Beskrivelse av årsaken til års- eller eriodeavvik, ro nosen for året, eller av lanla te tiltak for å holde buds'ettrammen.

Verbal kommentar
Pr. 30.4. 13 er det et merforbruk på kr. 551.000-.. Merforbruket skyldes i hovedsak følgende:

Bygningsmessig tilpassing demensavd. I forbindelse med overgang fra 7 til 9 pasienter- ca kr. 100.000 (ansv.3300)
Innleie ekstra hjelp kortidsavd. 3 måneder ( des. jan. febr.) i påvente av flytting av pasienter til demensavd. Kr. 100.000
Merfinasieringsordningen, overført til helseforetaket kr. 84.000,- mer enn budsjettert.) Avregingen ved årets slutt)
Oppholdsbetalingen ved institusjion er ca 80.000,.- mindre enn budsjettert skyldes at flere av plassene nyttes til kortidsopphold
Måtte ersatte / kjøpe ny bil til hjemmetjenesten kr. 60.000,-. Ansv 3305)

Bo og avlastingstjenesten ser også ut til å gå mot et merforbruk ved årets slutt,
Enheten må også gå til innkjøp av bekkenspyler ved kortidsavd. ( den gamle må erstattes) antatt kostnad ca 80.000,-. Ansv. 3300)
Enhetsleder antar at bytting av leasingbiler ( aug 13) vil medføre ekstra utgifter.

Ved regnskapsavslutningen for 2012 ble det regnskapsført ca 1.1 mill mindre enn det refusjonskrav som ble innsendt når det gjelder
resurskrevende brukere. Dersom enheten får beholde disse midlene mener enhetsleder ut ifra det en ser i dag at det vil bli balanse
mellom budsjett og regnskapstall ved årets slutt.

Det går ellers fram i oversikten ovenfor pr. 30,4, at det er store avvik på ansvarene 3301 - 3304 og 3306 disse tilhø rer samme avdeling
og må sees i sammenheng.

Jan K. Schjølberg
emhetsleder helse og omsorg
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Økonomirapport, sammendrag for

Gruppert etter art: (1000 kr)

Tekst

Periode:

Re nsk.

Teknisk drift
Januar - april

Talli'forilOd•n.
Korr.bud.Avvik




_. .._
% avvik




Ars-



buds'ett




År 2013

Brutto lønn 2 261 2 221 -40 -1,8 % 6 016




Sosiale utgifter




555 545 -10 -1,8 % 1 656




Refusjoner fra trygdeetaten




-46 0 46




0




Netto lønn 2 770 2 766 -4 -0,1 % 7 672




Div. driftskostnader 1 710 1 712 2 0,1 % 6 457




Overføringer




32 34 2 5,9 % 569




Salgs- og leieinntekt




-29 -53 -24 -45,3 % -470




Internt salg




0 0 0




-154




Refusjoner og andre overføringer/tilskudd




-4 -24 -20 -83,3 % -125




Netto finanskostnad




1 0 -1




0




Arso*ørsdis osis'oner




0 0 0




-100




Sum 4 480 4 435 -45 -1,0 % 13 849




Gruppert etter ansvar: (1000 kr)




Tall,førl -lOtlefi




Tall for året




Tekst Re nsk. Korr.bud.Avvik % avvik




Buds*. Ant. avvik % avvik
Sum ansvar: 1400 Kommunal eiendomsforvaltning




3 2 -1 -50,0 % 100




0,0 %
Sum ansvar: 6000 Administrasjon teknisk




298 299 1 0,3 % 787




0,0 %
Sum ansvar: 6110 Kart- og oppmålingsarbeid




330 290 -40 -13,8 % 499 -80 -16,0 %
Sum ansvar: 6500 Brannvesen




833 831 -2 -0,2 % 3 327




0,0 %
Sum ansvar: 6502 Oljevernberedskap




32 32 0 0,0 % 33




0,0 %
Sum ansvar: 6600 Kommunale veger




860 856 -4 -0,5 % 2 876




0,0 %
Sum ansvar: 6601 Parkeringsplasser




19 19 0 0,0 % 113




0,0 %
Sum ansvar: 6602 Veg- og gatelys




79 79 0 0,0 % 485




0,0 %
Sum ansvar: 6610 Parker og grøntanlegg




12 13 1 7,7 % 260




0,0 %
Sum ansvar: 6700 Vedlikehold eiendommer 1 481 1 485 4 0,3 % 3 863




0,0 %
Sum ansvar: 6710 Drift av kommunehuset




533 529 -4 -0,8 % 1 506




0,0 %
Sum 4 480 4 435 -45 -1,0 % 13 849 -80 -0,6 %

Lederens kommentarer:
Beskrivelse av årsaken til års- eller eriodeavvik, ro nosen for året, eller av lanla te tiltak for å holde buds'ettrammen.

Verbal kommentar

6110: På grunn av at oppmålingsingeniør går inn i rollen som konstituert enhetsleder teknisk drift, klarer man ikke å gjennomføre planlagte
mengde oppmålingsforretninger for 2013 - totalt 130.000. Bruk av lønnsmidler på andre ansvarsområder, dekker inn noe av de tapte
inntektene, slik at avvik for året blir -80.000

Andre ansvarsområder - ingen avvik
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Økonomirapport,sammendragfor

Gruppert etter art: (1000 kr)

Tekst

Periode:

1

Re nsk.

Sjølvkost
Januar - april

Tall for,perioden,
Korr.bud.Avvik % avvik




Års-



buds'ett




År 2013

Brutto lønn 707 688 -19 -2,8 % 2 251




Sosiale utgifter 182 207 25 12,1 % 598




Refusjoner fra trygdeetaten -73 0 73




0




Netto lønn 816 895 79 8,8 % 2 849




Div. driftskostnader 612 581 -31 -5,3 % 2 790




Overføringer 1 865 1 850 -15 -0,8 % 4 867




Salgs- og leieinntekt -5 480 -5 520 -40 -0,7 % -11 060




Internt salg 0 0 0




0




Refusjoner og andre overføringer/tilskudd 0 0 0




0




Netto finanskostnad 0 0 0




0




Årso'ørsdis osis'oner 0 0 0




-238




Sum -2 187 -2 194 -7 -0,3 % -792




Gruppert etter ansvar: (1000 kr)




Tall for i rioden -




Tall for året




Tekst Re nsk. Korr.bud. Avvik % avvik




Buds*. Ant. avvik % avvik
Sum ansvar: 6300 Vannverk -1 248 -1 239 9 0,7 % -408




0,0 %
Sum ansvar: 6310 Avløp -340 -350 -10 -2,9 % -83




0,0 %
Sum ansvar: 6311 Slam -581 -583 -2 -0,3 % -58




0,0 %
Sum ansvar: 6400 Renovasjon 106 102 -4 -3,9 % -179




0,0 %
Sum ansvar: 6501 Feierordnin en -124 -124 0 0,0 % -64




0,0 %
Sum -2 187 -2 194 -7 -0,3 % -792 0 0,0 %

Lederens kommentarer:
Beskrivelse av årsaken til års- eller eriodeavvik, ro nosen for året, eller av lanla te tiltak for å holde buds'ettrammen.

Verbal kommentar

Ingen store avvik
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Økonomirapport, sammendrag for

Gruppert etter art: (1000kr)
Tekst

Periode:

1
Re nsk.

Kultur
Januar - april

falll.för:bdeb
Korr.bud.Avvik % avvik




Ars-



buds'ett




År 2013

Brutto lønn 514 481 -33 -6,9 % 1 398




Sosiale utgifter 125 127 2 1,6 % 400




Refusjoner fra trygdeetaten -8 0 8




0




Netto lønn 631 608 -23 -3,8 % 1 798




Div. driftskostnader 264 249 -15 -6,0 % 778




Overføringer 0 63 63 100,0 % 1 631




Salgs- og leieinntekt -20 -105 -85 -81,0 % -224




Internt salg 0 0 0




0




Refusjoner og andre overføringer/tilskudd -79 -16 63 393,8 % -325




Netto finanskostnad 0 0 0




0




Arso'ørsdis osis'oner 0 0 0




5




Sum 796 799 3 0,4 % 3 663




Gruppert etter ansvar: (1000kr)




Tall„fol', ' oden




Tall for året




Tekst Re nsk. Korr.bud. Avvik % avvik




Buds". Ant. avvik % avvik
Sum ansvar: 2500 Kultur felles 243 226 -17 -7,5 % 659




0,0 %
Sum ansvar: 2510 Folkebibliotek 357 351 -6 -1,7 % 1 076




0,0 %
Sum ansvar: 2520 Kulturskole 82 77 -5 -6,5 % 884




0,0 %
Sum ansvar: 2521 Eidsvåg gamle skole 22 13 -9 -69,2 % 49




0,0 %
Sum ansvar: 2530 Ungdomstiltak 37 35 -2 -5,7 % 121




0,0 %
Sum ansvar: 2531 Ungdommens kommunestyre 20 53 33 62,3 % 79




0,0 %
Sum ansvar: 2540 Tilskudd drift 0 9 9 100,0 % 145




0,0 %
Sum ansvar: 2541 Tilskudd hus og anlegg 16 21 5 23,8 % 174




0,0 %
Sum ansvar: 2550 Museum -11 -65 -54 -83,1 % 214




0,0 %
Sum ansvar: 2551 Kulturminner 0 29 29 100,0 % 56




0,0 %
Sum ansvar: 2560 Bokprosjekt -4 0 4




-15




0,0 %
Sum ansvar: 2570 Bjørnsonsfestival 2 0 -2




96




0,0 %
Sum ansvar: 2580 Folkebadet 32 50 18 36,0 % 125




0,0 %
Sum 796 799 3 0,4 % 3 663 0 0,0 %

Lederens kommentarer:
Beskrivelse av årsaken til års- eller eriodeavvik, ro nosen for året, eller av lanla te tiltak for å holde buds'ettrammen.

Verbal kommentar

Ingen vesentlege avvik inneverande periode.
Ein forventar ingen avvik ved årets slutt.

21.mai.13
Turid L. Øverås, kulturkonsulent
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Økonomirapport,sammendragfor

Gruppert etter art: (1000 kr)

Tekst

Periode:

Re nsk.

NAV
Januar - april

Tafi forNoden

Korr.bud.Avvik % avvik




Års-



buds'ett




År 2013

Brutto lønn 500 524 24 4,6 % 1 330




Sosiale utgifter 101 124 23 18,5 % 376




Refusjoner fra trygdeetaten -111 -108 3 2,8 % -300




Netto lønn 490 540 50 9,3 % 1 406




Div. driftskostnader 80 99 19 19,2 % 339




Overføringer 330 314 -16 -5,1 % 900




Salgs- og leieinntekt 0 0 0




0




Internt salg 0 0 0




0




Refusjoner og andre overføringer/tilskudd 0 0 0




-300




Netto finanskostnad 23 12 -11 -91,7 % 50




Arso'ørsdis osis'oner 0 0 0




-200




Sum 923 965 42 4,4 % 2 195




Gruppert etter ansvar: (1000 kr)

Tekst Re nsk.
Tall Ifor i

Korr.bud.
loden,

Avvik % avvik




Buds'.
Tall for året
Ant. avvik % avvik

Sum ansvar: 3200 Administrasjon sosialtjeneste 515 689 174 25,3 % 1 345




0,0 %
Sum ansvar: 3211 Økonomisk sosialhjelp 273 276 3 1,1 % 850




0,0 %
Sum ansvar: 3212 Kvalifiseringsprogram 55 0 -55




0




Sum ansvar: 3250 Boli tiltak 80 0 -80




0




Sum 923 965 42 4,4 % 2 195 0 0,0 %

Lederens kommentarer:
Beskrivelse av årsaken til års- eller eriodeavvik, ro nosen for året, eller av lanla te tiltak for å holde buds'ettrammen.

Verbal kommentar

Regnskapsrapport er gjennomgått og vurdert. Ingen kjente avvik. Forventer at tildelt budsjettramme vil holde.

NAV Nesset 16.05.13

Anne Grete Klokset
Leder NAV Nesset
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Økonomirapport, sammendrag for

Grupert etter art: (1000 kr)

Tekst
Brutto lønn
Sosiale utgifter
Refusjoner fra trygdeetaten
Netto lønn
Div. driftskostnader

Periode:

_
Re nsk.

0
0
0
0
0

Frie inntekter og finans
Januar - april

	

- -fidirfor! oden. 	 -

	

Korr.bud.Avvik% avvik

	

00

	

00

	

00

	

00

	

00




Ars-
buds'ett

0
0
0
0
0




År 2013

Overføringer -108 -790 -682 -86,3 % -6 727




Salgs- og leieinntekt -1 940 -1 900 40 2,1 % -8 000




Internt salg 0 0 0




0




Refusjoner og andre overføringer/tilskudd -72 204 -73 614 -1 410 -1,9 % -190 023




Netto finanskostnad 3 599 3 556 -43 -1,2 % 12 603




Arso'ørsdis osis'oner 25 0 -25




4 136




Sum -70 628 -72 748 -2 120 -2,9 % -188 011




Gruppert etter ansvar: (1000 kr) . 1.:idifor_ oden




Tall for året




Tekst Re nsk. Korr.bud. Avvik % avvik




Buds". Ant. avvik % avvik
Sum ansvar: 8000 Rammetilskudd -35 696 -35 700 -4 0,0 % -96 822




0,0 %
Sum ansvar: 8001 Skatt på inntekt og formue -29 477 -30 664 -1 187 -3,9 % -70 511 -1 245 -1,8 %
Sum ansvar: 8100 Eiendomsskatt -6 888 -7 110 -222 -3,1 % -14 221 -445 -3,1 %
Sum ansvar: 8200 Konsesjonsavgifter 0 0 0





0




Sum ansvar: 8210 Kjøp/salg av konsesjonskraft -1 940 -1 900 40 2,1 % -8 000 400 5,0 %
Sum ansvar: 8410 Momskompensasjon -108 -790 -682 -86,3 % -6 727 -3 860 -57,4 %
Sum ansvar: 8411 Andre kompensasjonstilskudd -143 -140 3 2,1 %




-789




0,0 %
Sum ansvar: 8700 Renter 1 861 1 791 -70 -3,9 % 7 334 140 1,9 %
Sum ansvar: 8701 Formidlingslån -31 -4 27 675,0 %




100




0,0 %
Sum ansvar: 8702 Nesset kraft as 0 0 0




-3 221 -2 000 -62,1 %
Sum ansvar: 8710 Avdrag 1 769 1 769 0 0,0 % 8 390




0,0 %
Sum ansvar: 8750 Kalkulatoriske inntekter (VA) 0 0 0




-1 745




0,0 %
Sum ansvar: 8900 Arso'ørsdis osis'oner 25 0 -25




-1 799 3 088 171,7 %
Sum -70 628 -72 748 -2 120 -2,9 % -188 011 -3 922 -2,1 %

Lederens kommentarer:
Beskrivelse av årsaken til års- eller eriodeavvik, ro nosen for året, eller av lanla te tiltak for å holde buds'ettrammen.

Verbal kommentar

8000/8001 Skatt og rammetilskudd
Etter framlegging av Revidert Nasjonalbudsjett (pluss nedgang i folketallet fra 1.7.12 med 31 innbyggere) er prognosen (KS-prognosemodell)
nedjustert med kr 1,245 mill i forhold til budsjettet som ble lagt med bakgrunn i Statsbudsjettet. Det er fortsatt tidlig å si noe mer om
skatteinntektene for kommunen eller landet totalt. Endelig skatteutjevning er ikke klar før månedsskiftet januar/februar 2014.

8100 Eiendomsskatt
Skatt på verker og bruk er utskrevet med kr 0,445 mindre enn budsjettert. Dette skyldes mindre skatt på kraftanlegg enn forutsatt.
Klagebehandling er foreløpig ikke ferdig.

8210 Kjøp/salg av konsesjonskraft
Nesset kraft as angir en prognose på totale inntekter for 2013 på kr 8,4 mill. Prognosen er usikker, men kan oppfattes å være det beste estimat
for hva Nesset kraft as kan gi på dette tidspunktet.

8410 Momskompensasjon
Momskompensasjonen avhenger av investeringsaktiviteten. Tilbakemelding på investeringsprosjekter viser at det sannsynligvis ikke blir behov
for bruk av ca. 19.3 mill av budsjettert bevilgning i 2013. Dette vil få konsekvenser for momskompensasjonen med tapte inntekter på anslagsvis
kr 3,86 mill, men også reduksjon i obligatorisk overføring til investeringer med kr 3,088 mill (ansvar 8900 årsoppgj.disp).
Netto utgjør en eventuell inntektssvikt 20 prosent, i dette tilfellet kr 0,772 mill.

8700 Renter
Det ser ut til at renteinntekter er noe for høyt budsjettert ved at likviditeten er redusert og at kommunen ikke har så mye i banken som forutsatt.
Men dette veies opp ved at den flytende renta foreløpig er lavere enn budsjettert til 2,5 pst. Foreløpig prognose er at dette går i balanse ved
årets slutt. Men ved evt. endring i investeringsbudsjettet og opptak av nytt lån i 2. halvår på kr 12,5 mill antas en merutgift på
kr 140 000 (avdrag antas å komme først i 2014).

8702 Nesset kraft as
Generalforsamlinga har vedtatt 0 i utbytte for 2012. Det betyr en inntektssvikt på kr 1,9 mill. I tillegg ser det ut til at renter av ansvarlig lån kan
bli redusert med ca. kr 100 000 på grunn av lavere renter enn forutsatt.

8750 Kalkulatoriske inntekter.
Kalkulasjonsrenten er per mai redusert med 0,3 prosentpoeng. Hvis dette blir renten ved årets utgang kan det bli en inntektssvikt på
kr 90 000. Hva endelig resultat blir ved årets utgang er foreløpig usikkert.
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Kraftfondet - disposisjonsregnskap

Tidli ere år:

Beholdning på fondskonto pr. 1.1.2013

Tidligere disponert, men ikke utbetalt pr. 1.1.2013

2 175

-914

642

409




Til dis osis'onr. 1.1.2013 fra tidli ere år




1 261 233

Buds'ett 2013





Antatt inntekt:





Konsesjonsavgifter NVE 7 680 614




Tilbakebetaling av lån 41 000




Sum antatt inntekter 2013 7 721 614




Sum disponert i budsjettvedtaket, (K 142/12) 7 830 000





Fortsatt til dis osis'on i buds'ettet for 2013




-108 386

TOTALT TIL DISPOSISJON pr. 1.1.2013




1 152 847

YTTERLIGERE VEDTAK OM BRUK i 2013:






K 007/13 Samarbeid om interkommunal kommunedelplan for
sjøområdene på Nordmøre -50 000





K 017/13 Oppstart av planarbeid - boligområde i Eresfjord -100 000





Totalt innvil a i lø et av buds'ettåret -150 000

Til disposisjon 1 002 847

22.05.2013
Økonomisjefen

20



DISPOSISJONSFOND (ubundet fond)

Saldo pr. 1.1.2013

Vedtatt bruk, herav:




6

-2

769

740

335

000
K 142112økonomiplan 2013-2016, budsjett 2013 -2 693 000




K 005/13 Utvidelse av Sira kirkegård - erstatning




-47 000




Vedtatt avsetning, herav:




110 000

K 018/13 Investeringsbudsjett for 2013 - regulering




110 000




Antatt beholdning pr. 31.12.2013




4 139 335

I tillegg er det vedtatt netto avsetning til disposisjonsfond i perioden 2014-2016 med kr 636 000, jf.
Ksak 142/12, behandling av økonomiplana for 2013-2016.

UTVIKLINGSFONDET (ubundet fond)

Saldo pr. 1.1.2013




25 225

Vedtatt avsetning, herav:





0

Vedtatt bruk, herav:





0

Antatt beholdninr. 31.12.2013




25 225

INVESTERINGSFOND (ubundet fond)





Saldo pr. 1.1.2013




2 141 545

Vedtatt bruk, herav:




-590 000
K 142/12 økonomiplan 2013-2016, budsjett 2013

(egenkap.innsk. KLP kan ikke lånefinansieres -590 000




Vedtatt avsetning, herav:




12 307 000
K 142/12 økonomiplan 2013-2016, budsjett 2013

(ubrukte midler, innfridd lån fra Nesset kraft as 12 307 000




Antatt beholdning pr. 31.12.2013




13 858 545

I tillegg er det vedtatt bruk av investeringsfond i perioden 2014-2016 med kr 4 270 000, jf. Ksak
142/12, behandling av økonomiplana for 2013-2016.

Generelt for ubundne fond, 'f. re nska sforskrifens 9:

Hvis regnskapet viser merforbruk skal budsjetterte avsetninger til ubundne fond strykes i den grad
det er nødvendig for at regnskapet ikke skal komme ut med et regnskapsmessig merforbruk
(underskudd).

22.05.2013
Økonomisjefen
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Investerin sre nska 2013 ÅRETS BUDSJETT / REGNSKAP TOTALT PROSJEKT RAMME FERDIG AVVIK AVVIK PROSJEKTLEDERS KOMMENTAR TIL

prosj. Navn på prosjekt
nr.

Budsjett Brukt pr. Rest + / Brukt tidl. Brukt pr.
201330.4.13 overskr. -år30.4.13

Forventa
Vedtatt 1slutt år

ÅretsVedtatt total STATUS, FRAMDRIFT OG ØKONOMI
bevilgn.ramme (EVT. AVVIK)

600234 IKT - investeringer

600240 Overføringsledning til Raudsand

600244 Adressering i Nesset

600245 Oppgradering kommuneveg på Meisalstranda

200 000 0 200 000

650 000 0 650 000

273 000 52 496 220 504

	

318 346 318 346 6 150 000 2015

	

7 609 7 609 1 000 000 2015

	

326 762 379 258 600 000 2013

600231 Etabl. Parkeringsplasser EIBUS og HELOMS 920 000 180 228 739 773 80 081 260 308 1 000 000 2013 250 000

1 317 000 251 318 1 065 682 769 332 1 020 650 1 317 000 2012 0

0

300 000

0

Toalettbygg lyses ut i eget tilbud.
0 Fyllingsarbeider utføres når rapport fra

grunnundersøkelsene foreligger.

0 Apejungel ferdigstilles juni 2013

Byggeregnskap er ferdig, oversendes tUo kontroIlutvalget.

0
Ferdigstilles ca. september 2013,
byggeregnskap utarbeides

Sluttrapport Eidsvåg øst foreligger ca
1.juni. Eidsvåg sentrum og badeplassen

0
ca 1.august. Oppstart hall forventes
tidligst januar 2014.

0
Riving gymsal og nybygg under
prosjektering. Innen for rammen.

Jobbes med helhetlig planlegging, ses i

0
sammenheng med prosj. 600262 og
600231. Settes derfor på vent, inntil
behovsutredning er ferdig.

Fortsatt problemer med vanntilførsel ved
0 kalde vintre. Forventer oppstart høst

2013.

0 Pågår fortløpende

Fremdriften er avhenig av

0
utenforliggende forhold knyttet til
prosjektet. Avklaring ventes til neste
tertialrapport.

Parkering Småskolen ferdigstilles

0
september 2013. Ift HELOMS jobbes
det med helhetlig planlegging. Ses i
sammenheng med 600262 og 600211.

0 Pågår fortløpende

0
Planlegging gjenopptas, arbeides med
GS-veg Brekken - Toven drar ut i tid.

0 skilter vedtatte vegnavn

0 Venter på tilbud

600127 Badeplass Eidsvågleira 2 233 000 7 871 2 225 130 67 096 74 966 2 500 000 2014 0

600147 Eidsvåg sentrum 58 000 3 441 54 559 774 146 777 586 10 000 000 2013 0

600152 NOS - utvidelse 278 000 50 336 227 664 26 398 959 26 449 294 26 677 000 2013 0

600156 Aktivitetssenter 79 000 29 523 49 477 6 266 404 6 295 927 6 345 000 2013 0

600158 Flerbrukshall 20 606 000 11 304 20 594 696 2 418 890 2 430 194 45 325 000 2015 18 000 000

600169 Relokalisering barnehage, bameskole/kultur- 3 000 000 39 182 2 960 818 400 460 439 642 243 000 2014 0

600211 Parkering, garasje/søppelrom NOS, forprosj 611 000 0 611 000 39 312 39 312 650 000 611 000

600216 Utvidelse Meisal vannverk 4 000 000 0 4 000 000 498 933 498 933 2014 0

600218 Utbedring ledningsnett - avløp 300 000 0 300 000 0 0 300 000 2013 0

600228 Skansen - digitalisering eiendomsarkiv 192 000 96 386 95 614 1 318 803 1 415 189 1 750 000 2013 0
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Investerin sre nska2013

prosj.Navn på prosjekt
nr.

600247 VA - vannmålere, innføring

600248 VA - renseanlegg Eidsvåg vannverk

600249 VA - avtale med grunneiere Mørkvatnet

600252 Parkering prestegarden

600257 Strandpromenade Eidsvåg sentrum

600258 Tiltak energi- og klimaplan

600259 Oppgradenng SD-anlegg Eresfjord skole

600260 Nødstrømsaggregat NOS

600261Aktivitetstjenesten - utstyr

600262 Behovsutredning pleie og omsorg

600263 Utskifting asbestledninger Raudsand

600264 Utbedring lokaler til uteavdelinga

600265 Tomter Furulund-feltet, tomt 7 og 8

600266 Utbedre vannforsyningen Stubø-Breivika

660217 Utbedring ledningsnett - vann

SUM

ÅRETS BUDSJETT / REGNSKAP

	

BudsjettBrukt pr.Rest + /
201330.4.13overskr. -

	

500 00059 000441 000

	

1 500 00001 500 000

	

100 0000100 000

	

462 000462 000

	

929 0001 860927 140

	

225 0000225 000

	

200 0000200 000

	

2 000 00002 000 000

	

150 0000150 000

	

500 0000500 000

	

500 0000500 000

	

300 0000300 000

	

100 0000100 000

	

150 0000150 000

	

300 00016 848283 152

	

42 633 000799 79141 833 209

TOTALT PROSJEKT

	

Brukt tidl.Brukt pr.
år30.4.13

	

28 22287 222

	

00

	

21 49121 491

	

38 50038 500

	

71 32873 188

	

00

	

00

	

00

	

00

	

00

	

00

	

00

	

00

	

00

	

016 848

39 844 670 40 644 462

RAMME

Vedtatt 1

1 000 000

1 150 000

200 000

500 000

1 000 000

225 000

200 000

2 000 000

150 000

500 000

500 000

300 000

100 000

1 500 000

300 000

113 482 000

FERDIG

Forventa
slutt år

2012

2014

2014

2013

2014

2013

2013

2013

2013

2013

2014

2013

2013

2016

2013

PROGNOSE

AVVIK

Årets
bevilgn.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

150 000

0

19 311 000

OSE

AVVIKPROSJEKTLEDERS KOMMENTAR TIL

Vedtatt total STATUS, FRAMDRIFT OG ØKONOMI

ramme(EVT. AVVIK)

0 I verksettes snarest

0 Lyses ut samtidig med hovedplanen

0
Brev til grunneiere om status, avventer
.
jordskiftesak vedrørende rettigheter.

0
Grunneier og SVV har godkjent
planene, og arbeidet kan lyses ut.

Fase 1 er igangsatt, fase 2 påbegynnes
0 .

ikke før tiltak mot stormflo er vurdert.

0 Jobber med forespørselen

0 Vurderer vaIg av system

0
Prosjektet er ute på anbud. Tilbudsfrist
11.juni.

0 Plenklippere bestilt, ikke kommet enda,
heller ikke regning.

Arbeidet i prosjektgruppe er startet opp,
0 gruppa er enda ikke kommet så langt i

arbeidet at noe av midlene er disponert.

0
Påbegynnes høst 2013, vanskelig å ta
stilling til hvor mye som blir utført i år.

0 Gjennomføres sommer/høst 2013

o Prøver å ha tomter ferdigstillt innen1.august.

0 Utsettes til 2014

0 Pågår fortløpende

0

1) Denne kolonnen er oppdatert iht. vedtatt budsjett 2013 inkl. budsjettreguleringer, samt midler avsatt i økonomiplana (for 2013-2016).



Kommentarertil økonomiskrapport30.04.2013

DRIFT

Skatt og rammeovelfØringer:

Med oppdaterte folketall pr. 1.1.2013 og skatteinntekter for 2012, samt revidert
nasjonalbudsjett, viser ny prognose (KS-prognosemodell) sum for skatt og
rammeoverføringer på kr 166,088 mill. Der er skatteanslaget inkl. inntektsutjevningen
redusert med kr 1,245mill i forhold til det som kommunen har lagt inn i sitt budsjett. Samlet
vekst i skatteinntekter for årets fire første måneder sammenlignet med samme periode i 2012,
utgjør for kommunene 7,7 pst og for Nesset 2,7 pst.

På grunn av naturressursskatten hvor det meste innbetales i løpet av 1. tertial er kommunens
skatteinntekter 127,9pst i forhold til gjennomsnittet for landet. Ved årets slutt forventes
skatteinntekter på 93 pst per innbygger, og 96 pst inkl. inntektsutjevning. Inntektsutjevningen
for 2013 blir kjent i januar/februar 2014.

Andre frie inntekter ogfinans

Det blir en inntektssvikt på eiendomsskatt for 2013. Utskrevet eiendomsskatt er
kr 0,445 mill mindre enn budsjettert. Klagebehandlingen er foreløpig ikke ferdig, men
det er ikke vesentlige summer det er klaga på.

Nesset kraft as har gitt en prognose på netto inntekt på av salg av konsesjonskraft på
kr 8,4 mill. Prognosen er basert på 59 pst fastkraftavtaler og resten på spot, og beste
estimat som kan gis per i dag (22. mai). Prognosen er 0,4 mill høyere enn budsjettert.

Momskompensasjonen er fortsatt en del av kommunens driftsinntekter med 20
prosent. Investeringsaktiviteten så langt i år har vært lav. Det meldes om at noen
prosjekter utsettes, og behovet anslås til å være kr 19,3 mill mindre enn budsjettert.
Mindre momskompensasjonen av dette utgjør anslagsvis kr 3,860 mill, herav redusert
obligatorisk overføring til investeringer med kr 3,088. Netto utgjør dette en
inntektssvikt på kr 0,772 mill.

Enhetene

Noen enheter rapporterer allerede om antatt avvik i år:

Barnehagene får ekstra kostnader i forbindelse med barn i private barnehager, samt
kommunestyrets pålegg om inngåelse av avtale om betaling for barn i kommunale
barnehager i Sunndal. Anslagsvis utgjør dette en merkostnad på kr 1,0 mill.

Helse og omsorg rapporterer om følgende ekstra kostnader:
Bygningsmessige tilpasninger ved demensavdelinga i forbindelse med flere brukere,
innleie av ekstrahjelp på korttidsavd. i påvente av flytting av brukere til
demensavdeling, kommunal medfinansiering er økt, mindre inntekter av
oppholdsbetaling v/institusjon pga. mer korttidsopphold, må erstatte bil til
heimetjenesten, erstatte bekkenspyler, samt økte utgifter til bo- og
avlastningstjenesten. Det antas at merinntekter på kr 1,096mill for refusjon
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ressurskrevende brukere for 2012, som innbetales i 2013, vil dekke merkostnadene på
helse og omsorg.

• Teknisk drift antas å få kr 80 000 mindre i gebyr på oppmålingsområdet på grunn av
mangel på kapasitet. Oppmålingsingeniøren konstitueres i stillingen som leder ved
teknisk drift.

Lønnsoppgjøret

Det sentrale lønnsoppgjøret er ferdig og hadde en ramme på 3,54 pst. Kommunen har
budsjettert med en avsetning på ca. 4 pst. Derfor ser det ut til at det kan være avsatt nok
midler til å dekke lønnsoppgjøret for 2013. For de gruppene som ikke er med i sentralt
oppgjør er ikke forhandlingene ferdig ennå.

Pensjonskostnader

Ut fra ny prognose på pensjonskostnaden mottatt i mars 2013 fra Kommunal
landspensjonskasse (KLP) og Statens pensjonskasse (SPK) januar 2013, ser det ut til at
kommunen kan ha underbudsjettert kostnaden. Prognosen viser at dette kan utgjøre kr 1—2
mill. Det er pensjonsordningen for sjukepleiere og pedagogisk personell som viser store
avvik. økningen antas å få en merutgift på ca. 1,2 mill inkl. arbeidsgiveravgift.
Pensjonskostnadene ligger inne i enhetene sine rammer. Det var ikke tatt høyde for disse
utgiftene ved budsjettering, derfor er det noe usikkert om enhetene greier å holde rammene på
grunn av pensjonskostnaden. Endelig pensjonskostnad er ikke klar før medio januar 2014.

Siste melding fra KLP (22.5.13) angir at på grunn av lavere lønnsvekst enn antatt ser det ut til
at reguleringspremien kan bli kr 1,8 mill lavere en tidligere prognose. Dette er bra for
likviditeten fordi det blir mindre å betale, men får ingen vesentlig innvirkning på
pensjonskostnaden som utgiftsføres i regnskapet. Det antas at premieavviket blir tilsvarende
mindre.

Likviditet

Akkumulert premieavvik ekskl. arbeidsgiveravgift er kommet opp i kr 15,8 mill. Dette er
penger som er betalt til pensjonskassene, men foreløpig ikke ført som utgift i kommunens
regnskap. Dette tærer på likviditeten. I tillegg har vi liten reserve av ubrukte lånemidler. Dette
fører til at kontantbeholdningen som skal dekke løpende utgifter reduseres.

Rammeoverføringene utgjør nesten kr 10mill per måned og utbetales i 10 terminer, dvs, at
august og desember får vi ikke tilskudd. Flere refusjoner blir beregnet ved årets slutt og
pengene kommer inn året etterpå. Tilskudd til ressurskrevende brukere utgjør flere millioner
og innbetales i juli/august 2014, mens utgiftene er betalt i 2013. Det meste av
konsesjonsavgiftene er brukt gjennom året, mens innbetalingen først skjer 31.12. Normalt
påløper utgiftene før vi får inntektene og da blir det en skjevfordeling likviditetsmessig.

Det er ikke helt enkelt å beregne hvor mye som vil gå med til enhver til, men så langt kan det
tyde på at likviditeten kan bli stram fra august og resten av året.
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INVESTERINGER

Årets investeringsbudsjett er per 30. april på kr 42,6 mill hvorav bygging av flerbrukshall
utgjør den største utgiften med kr 20,6 mill. Det er brukt totalt kr 0,8 mill til investering i
anleggsmidler i løpet av 1. tertial i år.

Rapportering fra prosjektlederne for 1. tertial anslår at på grunn av at noen prosjekter er
utsatt/forsinket vil det bli behov for mindre investeringsmidler, ca. kr 19,3 mill. Budsjettet for
2013 var for det meste finansiert med tilbakebetaling av ansvarlig lån i Nesset kraft as.
Kommunestyret har lagt føringer på at bygging av flerbrukshall skal finansieres med
tilbakebetaling av ansvarlig lån i Nesset kraft as. Derfor må dette ses i sammenheng og det må
finnes andre finansieringskilder for investeringsbudsjettet for 2013.

FOND

Disposisjonsfondet er på kr 6,77 mill pr. 1.1. Det er budsjettert med netto bruk av fondet med
kr 2,63 mill, og forventa saldo på fondet pr. 31.12. er på kr 4,14 mill. Hvis kommunestyret
avsetter mindreforbruket i regnskap 2012 til disposisjonsfondet (i møte den 30.5.13) vil
forventa saldo per 31.12 øke til kr 9,12 mill.

Investeringsfondet er på kr 2,14 mill pr. 1.1.Det er budsjettert med netto avsetning til fondet
med kr 11,72 mill, og forventa saldo pr. 31.12 er på kr 13,86 mill. Hvis det ikke blir noe av
tilbakebetaling av ansvarlig lån fra Nesset kraft og derav avsetning til investeringsfond, vil
forventa saldo per 31.12 reduseres til kr 1,55 mill.

Kraftfondet har ca kr 1 mill til disposisjon per 30.4.2013.

Oppsummering pr. 30.4.2013

Prognose på driftsregnskap er på kr 5,0 mill i merforbruk/mindre inntekter.

Når det gjelder skatt og rammeoverføringer og konsesjonskraft er det usikkert hva som blir
resultatet ved årets slutt. Også for pensjonskostnaden er det for tidlig å si om enhetene greier å
holde rammene sine med bakgrunnen i økningen som opprinnelig ikke var budsjettert.

Når vi ser bort fra pensjonskostnaden er det helse og omsorg og barnehage som rapporterer
om vesentlige avvik. Helse og omsorg kan greie seg innenfor ramma hvis de får beholde
ekstra tilskudd for ressurskrevende brukere for 2012, mens barnehagen får behov for
tilleggsbevilgninger.

Av andre frie inntekter viser eiendomsskatten en mindreinntekt på kr 0,445 mill.

Endring i rammen for investeringsbudsjettet vil få konsekvenser for likviditeten hvis Nesset
kraft as ikke skal innfri ansvarlig lån. Det ser ut til at kommunen må korrigere budsjettet og ta
opp lån som igjen vil medføre noe ekstra renteutgifter i år.

Med bakgrunn i tertialrapporten ser rådmannen behov for legge fram sak om
budsjettkorrigeringer.
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FINANSRAPPORTERING- 30.04.2013

Forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål




31.08.12 31.12.12 30.04.13
Beholdnin bankinnskudd(mNoK) 76,4 57,4 61,9
Uennomsnittliavkastnintertialet over3 millkr (%) 2,92 2,67 2,43

Gennomsnittliavkastnintertialet under3 millkr (%) 0,60 0,60 0,75

Avkastnin benchmark,rosent (sTlx) 1,55 1,64 1,66

Kommunenhar ingenplasseringerutenombankinnskudd,og det er ikkeknyttetbindingertil
bankinnskuddene.

Gjeldsforvaltning

Låneportefølje 31.08.2012 31.12.2012 30.04.2013




MNOK Andel % MNOK Andel % MNOK Andel %

Fl tenderente 114,6 43,8 157,7 61,2 156,4 61,2

Rentebindin 147,0 56,2 100,0 38,8 99,2 38,8

Totalt 261,6




257,4




255,6




Lån medflytende rente:

31.08.2012 31.12.2012 30.04.2013
Saldo

(mNOK)
Gj.snitt
rente%

Saldo
(mNOK)

Gj.snitt
rente%

Saldo
(MNOK)

Gj.snitt
rente%

1,6 2,09 1,5 2,04 1,5 2,14

70,4 2,84 111,2 2,34 111,1 2,25

42,2 2,50





0,4 3,50





Lån med rentebinding, saldo pr. 30.04.2013:

Saldo(MNOK) Rentesats Bundettil dato
43,8 5,40 07.10.2013*
44,7 3,64 18.06.2015
24,1 3,83 07.09.2016
11,3 3,55 02.12.2016
4,4 5,22 06.10.2018

14,7 3,85 12.12.2018
*) Kortere rentebinding enn ett år.

Låneneer tatt oppi Kommunalbankenas og KLPKommunekreditt.Oversiktenviserat
fastrenteandelener på 38,8prosent.

Kommunensgjennomsnittliggjenværenderentebindinger på 3,3 år.
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Ifølge finansreglementet skal gjeldsporteføljen ha en fastrenteandel på minimum 35 prosent (lån
med rentebinding 1 år fram i tid og over). Gjennomsnittlig gjenværende rentebinding (durasjon —
vektet rentebindingstid) på samlet rentebærende gjeld skal til en hver tid være mellom 1 og 5 år.
Kommunen oppfyller begge disse kravene.

Renterisikoen ved endring i renten på 1 prosentpoeng utgjør kr 1,13 mill per år. Rådmannen
vurderer refinansieringsrisikoen som lav da det ikke er tatt opp lån uten avdragsbetaling med unntak
av ett lån (forfall i 2049).

Rådmannen anser finansforvaltningen å være i tråd med kommunens finansreglement.

24.5.2013
økonomisjefen
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Kommentartilsykefraværi Nessetkommuneetter1.kvartal2013

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
1. kvartal 848 859 941% 809 631% 1012 766 1045 886

Generelt:
Hittili årharvi etfraværpå8,48%.Sammenlignermed1.kvartal2012representererdetteenlitennedgangi
fraværet.De4 sisteåreneharfraværeti 1.kvartalliggetpåmellom8-9%totaltforkommunen.Førsteog
fjerdekvartali åreteralltiddekvartalenedeterhøyestfravær.

Av 1395fraværsdagertotaltfordeltpå330tilfellergirdetteengjennomsnitti antallfraværsdagerpå4,2dager
pr. tilfelle.

Rutineneforoppfølgingavsykemeldtearbeidstakerefungerergodtpåalleenhetene.I tilleggerlederneenda
merobservantei forholdtilåsesinemedarbeidere.Detblirforsøktåsetteinntiltaktidligereforå fangeopp
desomsliter,ogståri fareforå falleuti sykemelding.Kommunenssatsingpåmerfysiskaktivitetforalle,kan
ogsåværemedpåå reduseresykefraværet.Alleansattebliroppfordrettilå deltai fysiskaktivitetpåsittnivå,
bl.a.Stikkut,Moroturogandretiltak.Deavdelingenesomhardeltattpåkommunenspersonalutviklingskurs
sieratdetroratdetteogsåharenpositivvirkningpåfraværsprosenten.

Service,kulturogrådmannskontoret2,18%pr.1.kvartal
Stabiltlavtfravær.Men,deterfå ansatteher,ogettellertosykefraværvilgistoreutslagpåstatistikken
prosentvis.

Tekniskdrift,12,39%pr.1.kvartal
Tekniskdriftharhattnedgangi fraværetsiden2011.Medforholdsvisfåansattevildetogsåherblistoreutslag
nårfleregåruti langtidssykefravær.

Eidsvågbarne-ogungdomsskole,9,90%pr.1.kvartal
FraværetvedEidsvågbarne-ogungdomsskoleharøktdesiste3årene.

IndreNessetbarne-ogungdomsskule1,94%pr.1.kvartal
VedINBUShardetværtenfinnedgangi fraværsprosenten.Forholdsvislitenenhetmedfåansatte,ogdet
skaldermedfåfraværtil forå endrefraværsprosenten.

Barnehagene,10,46%pr.1.kvartal
Barnehageneharliggetpåenfraværsprosentpårundt8 %desistetoårenegjennomåret.Dehartradisjonelt
ogsåhattenlitthøyerefraværsprosenti førstekvartal.

Helseogomsorg,9,33%pr.1.kvartal
Helseogomsorgliggerpåsammefraværsprosentsomi 1.kvartal2012.Avtotalt737fraværsdagererdethele
454dagersomerknyttettil langtidsfravær.Dvs.at61,6%avfraværeterlangtidsfraværog38,4%er
korttidsfravær.Nårfraværsprosentenliggerpåunder10%i Helseogomsorgerdettegodetallsammenlignet
medandrekommuner.

Eidsvåg30.05.13

Anne-KarinSjøli,
personalsjef
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SykefraværsstatistikkNessetkommune2013- samleskjema




Fravær 1-8 da er egenme Fravær 0-16 dager

Mulige AntallAntallProsentAntallAntallProsent

dagsv.tilfeller dagsv.tilfeller dagsv.

Fravær over 16 dg

Antall Antall Prosent

tilfelledagsv.

Fravær
Total2013

Antall Prosent

dagsv.




Fravær Fravær
20122011

Prosent Prosent

Fravær Fravær Fravær Fravær Fravær Fravær
201020092008200720062005

Prosent Prosent Prosent Prosent Prosent Prosent

1.kv. 16454 186 236 1,43 % 92 296 1,80 % 52 863 5,24 % 1395 8,48 % 8,59 % 9,41 % 8,09 % 6,31 % 10,12 % 7,66 % 10,45 % 8,86 %

2.kv.








0




8,86 % 7,88 % 6,24 % 5,63 % 8,57 % 7,05 % 8,80 % 9,87 %

3.kv








0




5,97 % 6,28 % 5,32 % 5,75 % 6,07 % 7,91 % 7,39 % 9,39 %

4.kv.








0




8,47 % 8,35 % 7,52 % 6,75 % 5,82 % 8,19 % 7,27 % 8,42 %
Hittil i
året 16454 186 236 1,43 % 92 296 1,80 % 52 863 5,24 1395 8,48 % 7,96 % 7,97 % 6,79 % 6,11 % 7,64 % 7,70 % 8,46 % 9,15 %

(.r4


















C)





















SYKEFRAVÆR- OVERSIKTPR. ENHET
Fravær1-8dagerEgenm Fravær0-16dager Fraværover16dg Total 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006

u ige n nt rosent nta n a rosent n a nta rosen nta
agsv. i e er agsv. 1 e er agsv. i e e agsv. agsv.

ervice u ur o ra manns on ore
v. o
v.

. v
v.

	

Hittil 1700 17 17 1,00 % 0 0 0,00 %

i sva arne- o un omss o e

	

v. 2 2 o 23 0

V.

V

. v.

	

Hittil 2797 22 42 1,50 % 7 23 0,82 %

	

a ene ra ør gje er arera manns on ore .

	

o _7 o , o , o , o , o , o o , o

, o , o , o , o , o , o , o

, o , o , o , o , - 0 - , o , o

, o , o , o , _ o , o , o ,- 0

4 20 1,18 % 37 2,18 % 6,52 % 3,93 % 2,97 % 4,14 % 1,73 % 2,76 % 6,14 %

7, o 277 o , o , o o o o o o

, o , o o o o o o

, o , o o o o o o

, o , o o , o o oo o

7 212 7,58 % 277 9,90 % 6,65 % 5,25 % 4,70 % 3,72 % 10,16 % 5,45 % 5,56 %

n re esse arne o un omss u e

	

. v. o o o , o , o o o o o ,- o

	

. v. , o , o o , o 0 o , o

	

_. v , o , o o _, o ,- o o _, o
, o , o , o , o , o , o , o

	

Hittil 1286 12 13 1,01 % 3 6 0,47 % 1 6 0,47 % 25 1,94 % 3,58 % 6,21 % 3,76 % 3,36 % 5,36 % 3,77 % 3,10 %



SYKEFRAVÆR - OVERSIKT PR. ENITET
Fravær 1-8 dager Egen Fravær 0-16 dager Fravær over 16 dg Total 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006

u ige n a nta rosen nta nta rosent nta nta rosent nta
agsv. 1 e er agsv. 1 e er agsv. 1 e e agsv. agsv.

arne agene

. v. 2 o 1 2 ,2 o o , o , o o o o

	

. v. , o , o , o o o

, o _, o o o

	

. v. , o , o _, o _, o ,.. o ,

	

Hittil 1787 22 29 1,62 % 13 46 2,57 % 8 112 6,27 % 187 10,46 10,46 % 9,01 % 7,51 % 5,08 % 6,14 % 10,69 % 13,12 %

e nis ri

	

. v. ,_ 2 o o o 2 1 ,_ 0 , o , o o ,- o o o

	

. v. , o , o o , o , o o

, o o o 1 , o o

	

. v. , o , o o o , o o

	

Hittil 985 7 13 1,32 % 10 50 5,08 % 6 59 5,99 % 122 12,39 12,39 % 12,75 % 4,25 % 8,25 % 8,78 % 12,13 % 7,08 %

e se og omsorg
1\..) . v. 0 1 o ,7 o

v.
_. v

v.


, o o , oo o o -, o
o o , o o o -, o

7 0 0 ' 0 0 0

	

' 0

0 ) 0 , C10 ' 0 0 0

Hittil 7899 106 112 1,42 % 59 171 2,16 % 26 454 5,75 % 737 9,33 9,33 % 9,35 % 9,40 % 7,97 % 7,86 % 10,01 % 12,01 %



Vedtaksoppfølging - Utvalg for helse, oppvekst og kultur
ePhorte®

Seleksjon: Utvalg: 30 - Utvalg for helse, oppvekst og kultur, Vedtakstatus: B - Under behandling

Rapport generert: 30.05.2013

2012/50-40 Årsmelding 2011 for interkommunalt barnevern
Utvalg: Nr: Vedtakstittel:

HOK 1 Årsmelding 2011 for interkommunalt barnevern
Status: FrIst: Iverksatt: Adm. enhet: Saksansvarlig:

Under HELO - Helse og omsorg JSC - Jan Karsten Schjølberg
behandling

Merknad:

2008/955-35 Orientering om barnevernstjenesten - rapportsskjema pr. 31.12.2012
Utvalg: Nr:VedtakstIttel:

HOK1Orientering om barnevernstjenesten - rapportsskjema pr. 31.12.2012
Status:Frist:Iverksatt:Adm. enhet:

UnderHELO - Helse og omsorg
behandling
Merknad:

Saksansvarlig:

JSC - Jan Karsten Schjølberg

2008/299-13 Skolerute for 2013-14, saksframlegg
Utvalg: Nr: Vedtakstittel:

HOK 1 Skolerute for 2013 - 14, saksframlegg
Status: Frist: Iverksatt: Adm, enhet: saksansvarlig:
Under RÅD - Rådmannen FSU - Frode Sundstrøm
behandling
Merknad:

2011/1288-4 Etablering av frivilligsentral i Nesset
Utvalg: Nr: Vedtakstittel:

HOK 1 Etablering av frivilligsentral i Nesset
Status: FrIst: Iverksatt: Adm. enhet: Saksansvarlig:

Under HELO - Helse og omsorg JSC - Jan Karsten Schjølberg
behandling

Merknad:

2010/527-27 Helse og omsorg - gjennomgang pleie og omsorg - valg av arbeidsgruppe
Utvalg: Nr: Vedtakstittel:




HOK 1 Helse og omsorg - gjennomgang pleie og omsorg - valg av arbeidsgruppe




Status: Frist: Iverksatt:Adm. enhet: Saksansvarlig:

Under
behandling




HELO - Helse og omsorg JSC - Jan Karsten Schjølberg

Merknad:





2013/98-38 Årsmelding 2012 Interkommunal barnevernstjeneste Nesset, Tingvoll og Sunndal.




Utvalg: Nr: VedtakstIttel:




HOK 1 Årsmelding 2012 Interkommunal barnevernstjeneste Nesset, lingvoll og Sunndal.




Status: Frist: Iverksatt:Adm. enhet: Saksansvarlig:

Under
behandhng




RÅD - Rådmannen LHU - Liv Fleischer Husby

Merknad:
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Vedtaksoppfølging - Utvalg for teknisk, næring og miljø
ePhorte®

Seleksjon: Utvalg: 31 - Utvalg for teknisk, næring og miljo, Vedtakstatus: B - Under behandling

Rapport generert: 30.05.2013

2012/971-1 Lokal forskrift om åpen brenning
Utvalg: Nr: Vedtakstittel:
TNM 1 Lokal forskrift om åpen brenning
Status: Frist: Iverksatt: Adm. enhet: Saksansvarlig:
Under TD - Teknisk drift BBA - Bjarne Bakken
behandling

Merknad:

2013/379-2 Rammer for tildeling av fellingsløyver 2013 i Nesset
Utvalg: Nr: VedtakstIttel:
TNM 1 Rammer for tildeling av fellingsløyver 2013 i Nesset
Status: Frist: Iverksatt: Adm. enhet: Saksansvarfig:
Under RÅD - Rådmannen HFR - Hogne Frydenlund
behandling

Merknad:

2013/520-1 Utbedring av eksisterende ventilasjonsanlegg gymsal og garderobe v/Nesset Ungdomsskole
Utvalg: Nr: Vedtakstittel:
TNM 1 Utbedring av eksisterende ventilasjonsanlegg gymsal og garderobe v/ Nesset Ungdomsskole
Status: Frist: Iverksatt: Adm. enhet: Saksansvarlig:
Under TD - Teknisk drift CRE - Claus Reiners
behandling
Merknad:
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Vedtaksoppfølging - Formannskapet
ePhorte®

Seleksjon: Utvalg: 3 - Nesset formannskap, Vedtakstatus: B - Under behandling

Rapport generert: 30.05.2013

2008/1098-6 Planprogram for Trafikksikkerhetsplan i Nesset kommune 2011 - 2014
Utvalg: Nr: Vedtakstittek

1 Planprogram for Trafikksikkerhetsplan i Nesset kommune 2011 - 2014
Status: Frist: Iverksatt: Adm. enhet:
Under RÅD - Rådmannen
behandling

Merknad:

Planprogrammet vedtatt av Nesset formannskap 07.04.2011. Arbeidet med planen starter opp etter at
kommuneplanen er vedtatt

2011/903-24 GID 021/035 - Overtredelsesgebyr-omgjøring av industribygg til bygg for turisme- Høvik Bygg AS
Utvalg: Nr: VedtakstIttek

1 GID 021/035 - Overtredelsesgebyr - omgjøring av industribygg til bygg for turisme - Hovik Bygg AS
Status: Frist: Iverksatt: Adm. enhet:
Under RÅD - Rådmannen
behandling

Merknad:

Saksansvarfig:
HFR - Hogne Frydenlund

SaksansvarlIg:

GAS - Gunnar Astad

2008/1858-80 GID 029/243 -Klage på vedtak om midlertidig brukstillatelse
Utvalg: Nr: Vedtakstittel:
F 1 GID 029/243 - Klage på vedtak om midlertidig brukstillatelse
Status: Frist: Iverksatt: Adm. enhet: Saksansvarlig:
Under RÅD - Rådmannen GAS - Gunnar Astad
behandling

Merknad:

2012/775-3 GID 039/002 - Dispensasjon fra kommuneplanen - Egil Ove Stenbro/Kari Berg
Utvalg: Nr: Vedtakstittel:
F 1 GID 039/002 - Dispensasjon fra kommuneplanen - Egil Ove Stenbro/Kari Berg
Status: Frist: Iverksatt: Adm. enhet: Saksansvarlig:
Under RÅD - Rådmannen GAS - Gunnar Astad
behandling

Merknad:

2012/708-3 GID 098/012 - Dispensasjon fra strandplanregelen § 19-1. Bygging av anneks mm.- Petter Helge Birkevold
Utvalg: Nr: Vedtakstittek
F 1 GID 098/012 - Dispensasjon fra strandplanregelen § 19 - 1. Bygging av anneks mm. - Petter Helge Birkevold
Status: Frist: Iverksatt: Adm. enhet: Saksansvarlig:
Under RÅD - Rådmannen GAS - Gunnar Astad
behandling

Merknad:

2012/678-6 GID 059/012 - Søknad om å bygge vindfang og bygge opp igjen en mur mot sjøen - Liv 3orunn Sæter
Utvalg: Nr: Vedtakstittek
F 1 GID 059/012 - Søknad om å bygge vindfang og bygge opp igjen en mur mot sjøen - Liv Jorunn Sæter
Status: Frist: Iverksatt: Adm. enhet: Saksansvarlig:
Under RÅD - Rådmannen GAS - Gunnar Astad
behandling

Merknad:

2009/431-7 Logopedkompetanse i Nesset - utdanningstilbud og framtidig kommunal stilling
Utvalg: Nr: Vedtakstittel:
F 1 Logopedkompetanse i Nesset - utdanningstilbud og framtidig kommunal stilling
Status: Frist: Iverksatt: Adm. enhet: Saksansvadig:
Under RÅD - Rådmannen LMI - Laila Mittet
behandling
Merknad:

Det blir sendt ut intern utlysing av utdanningstilbudet. En av søkerne blir prioritert som kandidat til å kunne søke logopedutdanning med kommunal støtte.
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2012/1356-3 GID 027/003 ag GID 027/001 - makeskifte på Eidsvågfjellet - Olav 3ohan Hole
Utvalg: Nr: Vedtakstittel:

1 GID 027/003 og GID 027/001 - makeskifte på Eidsvågfjellet - Olav lohan Hole
Status: Frist: Iverksatt: Adm. enhet:
Under RÅD - Rådmannen
behandling
Merknad:

2009/321-39 GID 027/009 - Søknad om bygging av båthus med veranda oppå - Snorre Langset
utvalg: Nr: Vedtakstittel:
F 1 GID 027/009 - Soknad om bygging av båthus med veranda oppå - Snorre Langset
Status: Frist: Iverksatt: Adm. enhet:
Under RÅD - Rådmannen
behandling

Merknad:

2011/1638-4 Redusert antall styremedlemmer i Nesset som vekstkommune
Utvalg: Nr: Vedtakstittel:

1 Redusert antall styremedlemmer i Nesset som vekstkommune
Status: Frist: Iverksatt: Adm. enhet:
Under VEKSTK -
behandling Vekstkommuneprogrammet
Merknad:

2011/1471-7 Vekstkommuneprogrammet - Samarbeid med Placement og deltakelse på messe januar 2013
Utvalg: Nr: Vedtakstittel:
F 1 Vekstkommuneprogrammet Samarbeid med Placement og deltakelse på messe januar 2013
Status: Frist: Iverksatt: Adm. enhet:
Under VEKSTK -
behandling Vekstkommuneprogrammet
Merknad:

2012/1368-3 Handlingsplan Nesset som vekstkommune 2013
Utvalg: Nr: Vedtakstittel:

1 Handlingsplan Nesset som vekstkommune 2013
Status: Frist: Iverksatt: Adm. enhet:
Under VEKSTK -
behandling Vekstkommuneprogrammet
Merknad:

Saksansvarlig:

BST - Bjorn Stensjo

Saksansvarlig:

GAS - Gunnar Astad

Saksansvarlig:

3FR - John Helge Froystad

Saksansvarlig:
3FR - lohn Helge Froystad

Saksansvarlig:

3FR - lohn Helge Froystad

2012/818-9 GID 061/006 - Flytebrygger Bugge kai - Bugge Bygdalag
Utvalg: Nr: VedtakstIttel:

F 1 GID 061/006 - Flytebrygger Bugge kai - Bugge Bygdalag
Status: Frist: Iverksatt: Adm. enhet: Saksansvarlig:
Under RÅD - Rådmannen GAS - Gunnar Astad
behandling
Merknad:

2012/495-10 GID 123/001/046 - Bygging av uthus/naust ved Aursjøen - Torbjørn Faller
utvalg: Nr:Vedtakstittel:

F 1 GID 123/001/046 - Bygging av uthus/naust ved Aursjoen - Torbjørn Faller
Status:Frist:Iverksatt:Adm. enhet:
UnderRÅD - Rådmannen
behandling
Merknad:

Saksansvarlig:

GAS - Gunnar Astad

2010/561-18 GID 059/056 - Bygging av anneks/bod - Terese G. Norheim
utvalg: Nr: Vedtakstittel:

F 1 GID 059/056 - Bygging av anneks/bod - Terese G. Norheim
Status: Frist: Iverksatt: Adm. enhet: Saksansvarlig:
Under RÅD - Rådmannen GAS - Gunnar Astad
behandling
Merknad:



2012/1404-2 GID 027/060 Eventuelt salg av garasje på Hammervoll
Utvalg: Nr: Vedtakstittel:

1 GID 027/060 Eventuelt salg av garasje på Hammervoll
Status: Frist: Iverksatt:

Under
behandling
Merknad:

2012/1402-7 Strategi for å sikre at Nesset lensmannskontor består
Utvalg: Nr: Vedtakstittel:

1 Strategi for å sikre at Nesset lensmannskontor består
Status: Frist: Iverksatt:
Under
behandling
Merknad:

2012/1081-5 Bygging av kai i Meringdalen - Jonny Meringdal
Utvalg: Nr: Vedtakstittel:

1 Bygging av kai i Meringdalen - Jonny Meringdal
Status: Frist: Iverksatt:
Under
behandling

Merknad:

Adm. enhet: Saksansvarlig:
RÅD - Rådmannen BST - Bjorn Stensjo

Adm. enhet: Saksansvarlig:

ORD - Ordforeren RHU - Rolf Jonas Hurlen

Adm. enhet: Saksansvarlig:
RÅD - Rådmannen GAS - Gunnar Astad

2013/219-2 Kjøp av konkursbo Brækken eiendom AS til bruk som strøsandlager og
næringsareal

Utvalg: Nr: Vedtakstittel:
1 Kjøp av konkursbo Brækken eiendom AS til bruk som strosandlager og næringsareal

Status: Frist: Iverksatt: Adm. enhet:
Under RÅD - Rådmannen
behandling

Merknad:

Formannskapet gikk imot innstillingen. Saken legges på vent, inntil videre behandling.

Saksansvarhg:

JWA - John Walseth

2013/452-2 Opprettelse av kommunekomi til TV-aksjonen 2013 - Nasjonalforeningen for folkehelsen
Utvalg: Nr: VedtakstIttel:

1 Opprettelse av kommunekomi til TV - aksjonen 2013 - Nasjonalforeningen for folkehelsen
Status: Frist: Iverksatt: Adm. enhet: Saksansvarlig:
Under SERV - Servicekontoret VHO - Vivian Høsteng
behandling
Merknad:

Vedtatt 16.05.2013 - valgte medlemmer vil bli orientert

083/002 - Klage på vedtak om
Vedtakstitteh

GID 083/002 - Klage på
Iverksatt:

2012/1081-12 GID
Utvalg: Nr:

1
Status: Frist:

Under
behandlIng

Merknad:

overtredelsesgebyr- Bygging av kai i Meringdalen - Jonny Meringdal

vedtak om overtredelsesgebyr- Bygging av kai i Meringdalen - Jonny Meringdal
Adm. enhet: Saksansvarlig:
RÅD - Rådmannen GAS - Gunnar Astad

2009/321-48 GID 027/009 - Søknad om bygging av "båthus" som tilbygg til garasje - Snorre Langset
Utvalg:Nr:Vedtakstittel:
F1GID 027/009 - Soknad om bygging av "båthus" som tilbygg til garasje - Snorre Langset
Status:Frist:Iverksatt:Adm. enhet:
UnderRÅD - Rådmannen
behandling

Merknad:

Saksansvarlig:

GAS - Gunnar Astad



2013/348-7 Nytt jakt og fiskekart i Nesset
Utvalg: Nr: Vedtakstittel:
F 1 Nytt jakt og fiskekart i Nesset
Status: Frist: Iverksatt: Adm. enhet: Saksansvarlig:
Under VEKSTK - PNO - Pia Therese Nordh
behandling Vekstkommuneprogrammet
Merknad:



Vedtaksoppfølging - Kommunestyret
ePhorte®

Seleksjon: Utvalg: 4 - Nesset kommunestyre, Vedtakstatus: B - Under behandling

Rapport generert: 30.05.2013

2008/1687-2 Vinmonopolutsalg i Nesset kommune
Utvalg: Nr: Vedtakstittel:

1 Vinmonopolutsalg i Nesset kommune
Status: Frist: Iverksatt: Adm. enhet: Saksansvarlig:
Under 11.01.2009 RÅD - Rådmannen RHU - Rolf lonas Hurlen
behandling

Merknad:
Følges opp i forhold til tettstedsutviklingsprosjekt og butikksenterutvikling

2009/164-12 Ombygging/tilbygg kjøkken NOS - utvidet økonomisk ramme
Utvalg: Nr: Vedtakstittel:

1 Ombygging/tilbygg kjøkken NOS - utvidet økonomisk ramme
Status: Frist: Iverksatt: Adm. enhet: Saksansvarlig:
Under TD - Teknisk drift MBR - Malin Bruseth
behandling

Merknad:

Prosjektet er ferdig, skal utarbeide byggeregnskap

2008/195-21 Flerbrukshall i Nesset - hallgruppas utredning
Utvalg: Nr: VedtakstIttel:

1 Flerbrukshall i Nesset - hallgruppas utredning
Status: Frist: Iverksatt: Adm. enhet: Saksansvarlig:
Under TD - Teknisk drift BBA - Bjarne Bakken
behandling

Merknad:

Oppstart av bygging av flerbrukshall skjer når grunnundersøkelsene i sentrumsområdet er avsluttet og eventuelle stabiliseringstiltak er utfort.

2010/72-7 Revidering av kommunale forskrifter for vann- og avløpsgebyr
Utvalg: Nr: VedtakstIttel:

1 Revidering av kommunale forskrifter for vann - og avlopsgebyr
Status: Frist: Iverksatt: Adm. enhet: Saksansvarlig:
Under TD - Teknisk drift HSØ - Håvard Sorvik
behandling

Merknad:
Informasjon går ut til innbyggerne snarest mu(ig

2008/1120-26Badeplass Eidsvågleira - revidert plan
Utvalg: Nr:VedtakstIttel:

1Badeplass Eidsvågleira - revidert plan
Status:Frist:Iverksatt:Adm. enhet:
UnderTD - Teknisk drift
behandling
Merknad:

Toalettbygg sendes ut på anbud mai 2013. Eventuelle fyllingsarbeider begynner når resultatet av grunnundersøkelsene foreligger.

Saksansvarlig:
CRE - Claus Reiners

2011/1403-1 Balansert målstyring - kommunens styringssystem
Utvalg: Nr: VedtakstIttel:

1 Balansert målstyring - kommunens styringssystem
Status: FrIst: Iverksatt: Adm. enhet: Saksansvarlig:
Under RÅD - Rådmannen LHU - Liv Fleischer Husby
behandling

Merknad:

Saken sees i sammenheng med IKT Orkides arbeid med fellesløsning for et kvalitetsstyringssystem. Rådmann er med i arbeidsgruppa.
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2008/195-38 Flerbrukshall i Nesset - ny ramme og finansiering
Utvalg: Nr: Vedtakstittel:

1 Flerbrukshall i Nesset - ny ramme og finansiering
Status: Frist: Iverksatt: Adm. enhet: Saksansvarlig:
Under TD - Teknisk drift CRE - Claus Reiners
behandling
Merknad:

oppstart av prosjektet er utsatt på grunn av mangiende kartlegging av kvikkleire i Holtan/Eidsvåg området. Prosjektet fortsetter når resultatet av grunnundersokelsene foreligger
Jg NVE har godkjent reguleringsplanen for området.

2012/728-4 Satser for egenbetaling for omsorgstjenester
utvalg: Nr: Vedtakstittel:
K 1 Satser for egenbetaling for omsorgstienester
Status: Frist: Iverksatt: Adm. enhet: Saksansvarlig:
Under HELO - Helse og omsorg JSC - Jan Karsten Schjolberg
behandling
Merknad:

2011/158-8 Opparbeidelse av Strandpromenade i Eidsvåg sentrum
Utvalg: Nr: Vedtakstittel:

1 Opparbeidelse av Strandpromenade i Eidsvåg sentrum
Status: Frist: Iverksatt: Adm. enhet: Saksansvarlig:
Under TD - Teknisk drift HSØ - Håvard Sørvik
behandling
Merknad:

Del 1 av prosjektet er startet opp

2010/511-276 Valg av meddommere til Romsdal tingrett for perioden 01.01.13 - 31.12.16
Utvalg:Nr:Vedtakstittell

1Valg av meddommere til Romsdal tingrett for perioden 01.01.13 - 31.12.16
Status:Frist:Iverksatt:Adm. enhet:
UnderRAD - Rådmannen
behandling

Merknad:

2009/520-42 Samhandlingsreformen godkjenning av tjenesteavtaler Nesset kommune og helse Møre og Romsdal

Saksansvarlig:
BST - Bjørn Stensjo

utvalg: Nr: Vedtakstittel:




K 1 Samhandlingsreformen godkjenning av tjenesteavtaler Nesset kommune og helse Måre og Romsdal




Status: FrIst: Iverksatt:Adm. enhet: Saksansvarlig:
Under
behandling




HELO - Helse og omsorg JSC - Jan Karsten Schjølberg

Merknad:





2010/795-5 Samhandlingsavtale mellom Rusbehandling Midt-Norge og kommunene i Midt-Norge




Utvalg: Nr: Vedtakstittel:




K 1 Samhandlingsavtale mellom Rusbehandling Midt - Norge og kommunene i Midt - Norge




Status: Frist: Iverksatt:Adm. enhet: Saksansvarlig:
Under
behandling




HELO - Helse og omsorg JSC - Jan Karsten Schjølberg

Merknad:





2012/670-11 Eikesdal skole - framtidig drift
Utvalg: Nr: Vedtakstittel:

1 Eikesdal skole - framtidig drift
Status: Frist: Iverksatt: Adm. enhet: Saksansvarlig:
Under RAD - Rådmannen FSU - Frode Sundstrøm
behandling
Merknad:
Vedtak sendt berørte parter 12/11-12
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2012/1195-7 Søknad om skjenkebevilling
Utvalg: Nr: Vedtakstittel:

1 Soknad om skjenkebevilling
Status: Frist: Iverksatt: Adm. enhet: Saksansvarlig:
Under SERV - Servicekontoret HEJ - Hege Jorstad
behandling
Merknad:

2012/1410 - 1 Gebyrregulativ for kart og oppmåling 2012
Utvalg: Nr: Vedtakstittel:

1 Gebyrregulativ for kart og oppmåling 2012
Status: Frist: Iverksatt: Adm. enhet: Saksansvarlig:
Under TD - Teknisk drift HSØ - Håvard Sorvik
behandling

Merknad:

2012/1006 - 27 Godkjenning av intensjonsavtale for overtaking av Eira Gjestegård til folkehøgskoledrift.
Utvalg:Nr:Vedtakstittel:

1Godkjenning av intensjonsavtale for overtaking av Eira Gjestegård til folkehngskoledrift.
Status:Frist:Iverksatt:Adm. enhet:
UnderVEKSTK -
behandlingVekstkommuneprogrammet

Merknad:

Saksansvarlig:
TST - Toril Melheim Strand

2012/1006-39 Godkjenning av søknad om å få opprette Eresfjord Folkehøgskole, freds- og mennekerettskolen.
Utvalg: Nr: Vedtakstittel:

1 Godkjenning av soknad om å få opprette Eresfjord Folkehogskole, freds og mennekerettskolen.
Status: Frist: Iverksatt: Adm. enhet: Saksansvarlig:
Under VEKSTK - TST - Toril Melheim Strand
behandling Vekstkommuneprogrammet
Merknad:

2013/69 - 3 Anmodning om bosetting av flyktninger for 2013 og 2014.
Utvalg: Nr: Vedtakstittel:

1 Anmodning om bosetting av flyktninger for 2013 og 2014.
Status: Frist: Iverksatt: Adm. enhet: Saksansvarlig:
Under RÅD - Rådmannen LHU - Liv Fleischer Husby
behandling

Merknad:

2008/1120 - 39 Badeplass Eidsvågleira - revidert planløsning
utvalg: Nr: Vedtakstittel:

1 Badeplass Eidsvågleira - revidert planlosning
Status: Frist: Iverksatt: Adm. enhet: Saksansvarlig:
Under TD - Teknisk drift CRE - Claus Reiners
behandling

Merknad:

2008/1111 - 9 Godkjenning av ny selskapsavtale for Interkommunalt arkiv for Møre og Romsdal IKS
utvalg: Nr:VedtakstIttel:

1Godkjenning av ny selskapsavtale for Interkommunalt arkiv for More og Romsdal IKS
Status:Frist:Iverksatt:Adm. enhet:
UnderRÅD - Rådmannen
behandling

Merknad:

Saksansvarlig:
LHU - Liv Fleischer Husby
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2010/1298-19 Kommunal overtakelse av vei, vann- og avlop i Sjøgarden boligfelt
Utvalg: Nr: Vedtakstittel:

1 Kommunal overtakelse av vei, vann - og avlop i Sjogarden boligfelt
Status: Frist: Iverksatt: Adm. enhet: Saksansvarlig:
Under TD - Teknisk drift HSØ - Håvard Sorvik
behandling
Merknad:

Avtale er under utarbeidelse

2010/351-12 Sluttrapport med byggeregnskap for rehabilitering av svømmehall ved Nesset U-skole
Utvalg:Nr:VedtakstIttel:

1 Sluttrapport med byggeregnskap for rehabilitering av svommehall ved Nesset U- skole
Status:Frist:Iverksatt:Adm. enhet:
Under TD Teknisk drift
behandling
Merknad:

Saksansvarlig:

MBR - Malin Bruseth

2013/354-1 Organisasjonsendringer Nesset kommune
Utvalg: Nr: Vedtakstittel:

1 Organisasjonsendringer Nesset kommune
Status: Frist: Iverksatt: Adm. enhet: Saksansvarlig:
Under RAD - Rådmannen LHU - Liv Fleischer Husby
behandling
Merknad:

2013/309 - 2 Årsmelding 2012 - Kontrollutvalget
Utvalg: Nr: Vedtakstittel:

1 Arsmelding 2012 - Kontrollutvalget
Status: FrIst: Iverksatt: Adm. enhet: Saksansvarlig:
Under RÅD - Rådmannen LHU - liv Fleischer Husby
behandling

Merknad:
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Endringer i folketallet i Nesset - 1. kvartal 2013

Beskrivelse 2012K4 2013K1
Folketalet ved inn angen av kvartalet 3004 2995
Fødde 6 1
Døde 11 9
Fødselsoverskot -5 -8
Innvandring 4 4
Utvandrin 0 0
Innflting, innalandsk 26 15
Utfltin , innalandsk 34 20
Nettoinnfltin , inkl, inn- og utvandrin -4 -1
Folkevekst -9 -9

Folketalet ved utgangen av kvartalet 2995 2986

Tallene for 2012K4 er rettet 21.2.2013 kl 13. (SSB)
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Endringer i folketall i Møre og Romsdal - 1.kvartal 2013




2012K4

Inngang kv. Folkevekst Utgang kv.

2013K1

Inngang kv. Folkevekst Utgang kv.

1502 Molde 25849 87 25936 25936 78 26014

1504 Ålesund 44976 57 45033 45033 187 45220

1505 Kristiansund 24092 39 24131 24131 63 24194

1511 Vanylven 3345 -9 3336 3336 -18 3318

1514 Sande (M. og R.) 2620 8 2628 2628 -5 2623

1515 Herøy (M. og R.) 8813 34 8847 8847 12 8859

1516 Ulstein 7906 21 7927 7927 47 7974

1517 Hareid 5050 7 5057 5057 10 5067

1519 Volda 8828 -1 8827 8827 0 8827

1520 ørsta 10461 -5 10456 10456 20 10476

1523 ørskog 2243 24 2267 2267 20 2287

1524 Norddal 1740 -1 1739 1739 -10 1729

1525 Stranda 4591 19 4610 4610 12 4622

1526 Stordal 1047 5 1052 1052 1 1053

1528 Sykkylven 7658 15 7673 7673 20 7693

1529 Skodje 4253 29 4282 4282 -2 4280

1531 Sula 8335 62 8397 8397 37 8434

1532 Giske 7459 82 7541 7541 21 7562

1534 Haram 9010 10 9020 9020 -6 9014

1535 Vestnes 6617 9 6626 6626 4 6630

1539 Rauma 7437 -16 7421 7421 5 7426

1543 Nesset 3004 -9 2995 2995 -9 2986

1545 Midsund 1995 15 2010 2010 4 2014

1546 Sandøy 1299 -8 1291 1291 -6 1285

1547 Aukra 3344 -5 3339 3339 -11 3328

1548 Fræna 9624 -10 9614 9614 4 9618

1551 Eide 3467 9 3476 3476 -14 3462

1554 Averøy 5642 9 5651 5651 2 5653

1557 Gjemnes 2569 -12 2557 2557 2 2559

1560 Tingvoll 3116 0 3116 3116 -7 3109

1563 Sunndal 7211 -6 7205 7205 -15 7190

1566 Surnadal 5936 -9 5927 5927 2 5929

1567 Rindal 2071 -10 2061 2061 4 2065

1571 Halsa 1614 -8 1606 1606 -11 1595

1573 Smøla 2186 -6 2180 2180 -6 2174

1576 Aure 3548 22 3570 3570 10 3580

SUM M. og R. 258956 448 259404 259404 445 259849

Tallene for 2012K4 er rettet 21.2.2013 kl 13. (SSB)
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Omsetning av eiendommer i Nesset kommune




1.tertial 2012 2.tertial 2012 3.tertial 2012 1.tertial 2013
Tomter (naust,
hytter, bolig)

2 3 6 8

Enebolig 9 6 10 7
Fritidseiendom 7 3 4 7
Småbruk/gardsbruk 5




2 3
Forretningseiendom 5




2




Leiligheter




6




Opplysningene er hentet fra rapporter fra Norsk Eiendomsinformasjon 1.1.2012 —30.4.2013
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Nr.: 4 / 2013 3. mai 2013

Uendret ledighet det siste året i Møre og Romsdal

Etter at viforrige måned hadde noe høyere ledighet sammenlignet med ifjor, viser nå grafen under at vi ved
utgangen av april har omtrent samme ledighet som vi haddefor et år siden. I likhet med de to forrige årene
regner vi med at denfaktiske ledigheten vilfalle gjennom de kommende måneder, og at vi allerede neste
månedfår en ledighetsprosentpå under 2, sier Stein Veland,fylkesdirektør i NAV Møre og Romsdal.

Utvikling av sesongjustert ledighet:

Møre og Romsdal, sesongjustert Møre og Romsdal, sesongjustert
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I april 2013 er det 2 731 personer helt uten arbeid i Møre og Romsdal. Dette tilsvarer 2,0 prosent av
arbeidsstyrken og er en økning i arbeidsledigheten på 0,6 prosent fra samme måned i fjor.

I april 2013 har vi 966 arbeidssøkere i ulike arbeidsmarkedstiltak, 101 flere en i april 2012. Til sammen gir dette
en brutto arbeidsledighet på 3 697 personer i fylket. Ledigheten i Møre og Romsdal er nå 1,8 prosent for kvinner
og 2,2 prosent for menn.

I landet er det 68 655 helt ledige. Dette er 2,6 prosent av arbeidsstyrken, og er en økning på 2,8 prosent
sammenlignet med samme periode i fjor.

NAV MØRE OG ROMSDAL

Post- og besøksadresse: Gotfred Lies plass 3 // 6415 Molde Kontaktperson: Fylkesdirektør Stein Veland. tlf 930 33 656
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Neste publisering av statistikk om arbeidsmarkedet 31 mai 2013
Ved publikasjon av tall fra denne pressemeldingen skal NAV Møre og Romsdal

46°ppgis som kilde.



Antall helt ledige —
A ril 2013

Fylke Menn Kvinner Sum
I prosent av

arbeidsstyrken
Endring siste

måned
Endring
siste år

01 østfold 2894 1901 4795 3,4 0/0 -258 -77
02 Akershus 3910 2905 6815 2,3 % -19 259

03 Oslo 6882 4910 11792 3,3 % -17 1 014
04 Hedmark 1736 1045 2781 2,9 % 13 100
05 Oppland 1378 875 2253 2,3 % -88 22
06 Buskerud 2164 1521 3685 2,6 % 17 142
07 Vestfold 2030 1597 3627 3,0 % -59 35
08 Telemark 1732 1092 2824 3,2 % -62 -71
09 Aust-Agder 1128 674 1802 3,2 % -98 152
10 Vest-Agder 1503 977 2480 2,7 % -244 89
11 Rogaland 2432 1851 4283 1,7 % -97 -95
12 Hordaland 3071 2321 5392 2,0 % -153 -94
14 Sogn og





Fjordane 682 453 1135 2,0 % -35 19
15 Møre og Romsdal 1624 1107 2731 2,0 % -120 17
16 Sør-Trøndelag 2153 1565 3718 2,3 % -60 83
17 Nord-Trøndelag 938 632 1570 2,3 % -137 -108
18 Nordland 2235 1264 3499 2,9 % -66 118
19 Troms 1327 691 2018 2,4 % 43 69
20 Finnmark 927 513 1440 3,7 % 126 226
99 Ikke i et

Ikesdistrikt 13 2 14




-1 -2
Riket 40759 27896 68655 2 6 % -1 314 1 899
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Antall helt ledige -
A ril 2013

Kommune

1502 Molde
1504 Ålesund
1505 Kristiansund
1511 Vanylven
1514 Sande
1515 Herøy
1516 Ulstein
1517 Hareid
1519 Volda
1520 ørsta
1523 ørskog
1524 Norddal
1525 Stranda
1526 Stordal
1528 Sykkylven
1529 Skodje
1531 Sula
1532 Giske
1534 Haram
1535 Vestnes
1539 Rauma
1543 Nesset
1545 Midsund
1546 Sandøy
1547 Aukra
1548 Fræna
1551 Eide
1554 Averøy
1557 Gjemnes
1560 Tingvoll
1563 Sunndal
1566 Surnadal
1567 Rindal
1571 Halsa
1573 Smøla
1576 Aure
Sum

Menn

174
340
173

19
23
86
32
54
51
48
24

5
16
13
31
17
39
35
41
28
55
38

8
3

11
66
25
31
11
12
50
24

9
7

10
15

1 624

Kvinner

93
211
124

14
15
62
31
45
25
42
22

3
15

6
29
15
24
33
37
19
31
15

7
5

13
49
15
22

7
10
31
14

5
6

12
1 107

Sum

267
551
297

33
38

148
63
99
76
90
46

8
31
19
60
32
63
68
78
47
86
53
15
8

24
115
40
53
18
22
81
38

9
12
16
27

2 731

I prosent av
arbeidsstyrken

1,9 %
2,2 %
2,4 %
2,0 %
2,8 %
3,3 %
1,5 %
3,8 %
1,7 %
1,7 %
3,9 %
0,9 %
1,3 %
3,6 %
1,4 %
1,4 %
1,4 %
1,7 %
1,6 %
1,4 %
2,3 %
3,4 %
1,5 %
1,2 %
1,4 %
2,3 %
2,2 %
1,8 %
1,3 %
1,5 %
2,2 %
1,3 %
0,9 %
1,5 %
1,4 %
1 5 %
2 0 %

Endring
siste mnd

-6
-39
-11

4
-

13
-12

-5
-14
-10

5

-1
4
1

-1
-9
6

-14
-3
-1
7

-16
1
3

-22
10
7

-2
-6
-8
4

-1
-7
3

-120

Endring
siste år

38
64

-44
5

-2
49

-15
-18

7
-18
15
-4
1
4

-4
-10
-15
-23
-17
-12

-6
14
-4
5
8

26
-3
3
6

-3
-14

-9
1

-6
-2
17
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Nesset kommune

Interkommunalt barnevern —1. tertialrapport 2013

Mål: Interkommunal barneverntjeneste:
God hjelp til brukere av interkommunal barneverntjeneste, rapportert gjennom
målbare indikatorer for den interkommunale barneverneenesten

Tiltak:
Rapportere på fristoversittelser ved siste rapportering til fylkesmannen (pr. 31.06 og
31.12)
Rapportere antall nye meldinger til barnevernet (pr. 31.06 og 31.12)
Rapportere antall barn på tiltak i og utenfor familien (pr. 31.06 og 31.12)
Sykefravær nå den øvrige tjenestens målsetting om sykefravær under 7 %.
Satsningsområder 2013
- Oppfølging av barn i fosterhjem
- Samarbeid med andre instanser
- Fristoversittelser

Resultatrapport
Rapportering til fylkesmannen pr. 31.12.12 viser følgende fristoverskridelser;
Nesset ingen fristoversittelser, Sunndal 13,89 %, Tingvoll ingen fristoversittelser

Rapportering til fylkesmannen er pr. 31.12.12 viser:
Nesset 2 meldinger, Sunndal 45 meldinger, Tingvoll 11 meldinger.
Totalt for tjenesten siste halvår 58 meldinger

Rapportering til fylkesmannen pr. 31.12.12 viser:
Nesset hjelpetiltak totalt 7 barn (også over 18 år)og 3 barn under omsorg,
Sunndal hjelpetiltak totalt 48 barn og 6 barn under omsorg,
Tingvoll hjelpetiltak totalt 29 barn og 5 barn under omsorg.
Totalt for tjenesten 84 barn på hjelpetiltak og 14 barn under omsorg

Sykefravær pr. måned i 1. tertial:
januar 6,64 %, februar 12,37 %, mars 14,96 %, april 10,69 %
Gjennomsnitt 1. tertial: 10.94 %.

Satsningsområder 2013

Oppfølging av barn i fosterhjem
Fokus på at barneverntjenesten følger opp lovkrav til barn som er under omsorg. Sikre at alle
barn skal ha tilsynsfører og får lovpålagte tilsynsbesøk, samt at de får de antall
oppfølgingsbesøk av barneverntjenesten som er lovpålagt. Det er en utfordring å få alle
tilsynsførere til å levere inn rapport på tilsyn 4 ganger pr. år, som lovpålagt, samt vansker med
å få de til å stå i oppgaven over tid. Tilsynsførere tilbys veiledning og kurs.

Samarbeid med andre instanser
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Det er fast samarbeid med instanser som arbeider med barn og unge i alle kommunene.
Barnevernet har faste kontaktpersoner mot flere av disse instansene.

- Fristoversittelser
Barnevernet har faste møter hver mandag hvor alle nye meldinger gjennomgås og
konkluderes. Dette for å sikre rask og god oppfølging av nye meldinger.
Barnevernet har hatt spesielt fokus på undersøkelsessaker for å få ned fristoversittelsene, noe
som har ført frem, men dette vil påvirke oppfølgingen på andre områder av barnevernarbeidet.

Måloppnåelse
God måloppnåelse i forhold til tidsfrister
Det jobbes videre med fokus på oppfølging av fosterhjem og tilsynsførere
Tverrfaglig samarbeid godt i gang.

Økonomi
Det vises til tidligere utsendte faktura for faktiske utgifter for interkommunalt barnevern for
Nesset kommune 1. tertial på kr. 928.965,- som fordeler seg som følger

Ansvar 3250, funksjon 244 kr. 605.553,-
Ansvar 3251, funksjon 244, 251, 252 kr. 323.412,-

Ansvar 3250 Administrasjonskostnader —funksjon 244
Nessets andel pr. 1. tertial er kr. 605.553,-. Her er ikke lagt inn refusjon for 1
saksbehandlerstilling (øremerkede midler fra staten kr. 618.000) og 0,5 merkantil stilling
(vertskommunemidler kr. 262.000). Nessets andel av disse refusjonene er på ca. kr. 220.000
på årsbasis, kr. 73.300 pr. tertial.
Det er oppdaget en føringsfeil i regnskapet, ved at lønn til fosterforeldre tilhørende Sunndal
og Tingvoll er feilført på dette ansvaret, ca. kr. 221.000. Dette vil bli rettet opp så raskt som
mulig. Denne feilføringen reduserer utgift til adm.kostnader for Nesset med ca. kr. 55.250.
Justert for refusjoner og feilføringer (kr. 128.550)blir faktisk forbruk 1. tertial kr. 477.003,-.

Ansvar 3251 Tiltak i og utenfor hjemmet —funksjon 244, 251, 252
Det er få meldinger i/fra Nesset til det interkommunale barnevernet, noe som gjenspeiler seg i
lave utgifter til tiltak i og utenfor hjernmet i barnevernet.

Samlet vurdering
Regnskapet viser et forbruk i 1. tertial på kr. 928.965,-. Justert for refusjoner og feilføringer
(kr. 128.550) på Ansvar 3250, funksjon 244, blir faktisk forbruk 1. tertial kr. 800.415,-.
Det er umulig å vurdere om Nesset vil få store og ressurskrevende barnevernsaker i 2013.
Fortsetter samme utgiftsnivå som i I. tertial videre utover i 2013, vil beregnet forbruk bli ca.
kr. 2.401.245,-. Dette ligger godt innenfor vedtatt årsbudsjett som er på kr. 2.721.882,-.

Sunndalsøra 30.05.2013

Marianne Romfo Kari Thesen Korsnes
Barnevernleder helsesjef
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Fyikesmannen i Møre og Romsdal

Rapportfra tilsyn med samtykkekompetanseog bruk
av tvang

Nessetkommune

Virksomhetensadresse: 6460 Eidsvågi Romsdal
Tidsrom for tilsynet: 24. april 2013
Kontaktperson1virksomheten: AvdelingssykepleierAnn ElisabethGagnat

Sammendrag
Dennerapportenbeskriver de avvikog merknadersom ble påpekt innende reviderte
områdene.Systemrevisjonenomfattetfølgendeområder:

Om pasientensin rett til at bevegelsesfrihetblir ivaretatt
Om det er fatta vedtak etter pasient-og brukerrettighetslovenkapittel4A der det var sett i
verk tiltak for å snevre bevegelsesfriheten
Om pasientensin samtykkekompetanseer vurdert

Under tilsynetble det avdekket to avvik:

Avvik 1:
Nesset kommunesikrer ikke at pasientenssamtykkekompetanseblir vurdert,og at det
eventueltblirtruffetavgjørelseom bortfall av samtykkekompetansefor pasienterved avdelingfor
demente for Nesset omsorgssenter
Avvik 2:
Nesset kommunesikrer ikke at det blir fattet vedtakmed hjemmel i pasient-og brukerrettighetsloven.
kapittel 4A nårpasienter holdes tilbakemot sin viljeved avdelingfor dementevedNesset
omsorgssenter

Dato: 30. april 2013

Aase b D et
revisjonsleder revisor
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1. Innledning
Rapportener utarbeidetetter uanmeldt tilsynNessetkommune(Nessetomsorgssenter
avdelingKåret)den 24. april 2013. Revisjoneninngårsom en del av Fylkesmannensplanlagte
tilsynsvirksomheti inneværendeår.

Fylkesmannener gitt myndighettil å føre tilsynmedhelse- og omsorgstjenesteretter lov om
statlig tilsynmedhelse- og omsorgstjenestenm.m. § 2 og lov om kommunalehelse- og
omsorgstjenesterm.m. § 5-9.

Formåletmedsystemrevisjonener å vurdere om virksomhetenivaretarulike krav i
lovgivningengjennomsin intemkontroll.Revisjonenomfattetundersøkelseom:

Ompasientensin rett til bevegelsesfrihetblir ivaretatt
Om det er fatta vedtak etter pasient-og brukerrettighetslovenkapittel4A der det var sett i
verk tiltakfor å snevrebevegelsesfriheten
Om pasientensin samtykkekompetanseer vurdert

Uanmeldttilsyner en form for stikkprøvemed avgrensetvarighet.Uanmeldttilsynmedfører
at virksomhetenikkehar hatt anledningtil å tilretteleggegjennomføringenav tilsynet.
Personelletsom er tilstedevil ha sine dagligeoppgaverå ivaretaoverforpasientene.Det
uanmeldtetilsynetgjennomføresmed samtalerog befaring.

Rapportenomhandleravvik og merknadersom er avdekketunderrevisjonenog gir derfor
ingenfullstendigtilstandsvurderingav virksomhetensarbeid innenforde områdertilsynet
omfattet.

Avvik er mangelpå oppfyllelseav krav gitt i eller i medholdav lov eller forskrift
Merknader forholdsom ikke er i stridmed krav fastsatti eller i medhold av lov eller
forskrift,men der tilsynsmyndighetenfinnergrunntil å påpekemulighetfor forbedring

Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold
Nessetkommunehar 56 institusjonsplasserfordeltpå tre avdelingerpå Nesset omsorgssenter;
sykehjemsavdeling,korttidsavdelingog demensavdeling.Demensavdelingen,avdelingKåret,
har ni plasser.

Gjennomføring
Det uanmeldtetilsynetble varsletca. 30 minutt før ankomstvia telefon.På tidspunktetfor
tilsynethaddekommunenledersamlingog tilsynetlyktes ikke å kommei kontaktmed
hverkenrådmannLiv Husby eller pleie- og omsorgslederJan K. Schjølberg.Tilsynetble
varslet til sykepleierGjørstadved demensavdelingen.

Da tilsynetankomNesset omsorgssenter,demensavdelingKåret,ble vi tatt i mot av
sykepleierSigridM. M. Rausand.AvdelingslederArmElisabetGagnatkom like etterpå.
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Tilsynsteametfikk en orienteringom status innfor områdetfor tilsynet.Det ble orientertom at
kommuneni 2011hadde 10 vedtakmed hjemmeli pasient-og brukerrettighetslovenkapittel
4A. På tidspunktetfor tilsynethar ingen vedtak etter nevnteregelverk.

Tilsynstearnetsnakketmed:
AvdelingssykepleierAnn ElisabetGagnat
SykepleierSigridM. M. Rausand

Teamet kontrollertedører i avdelingenfor å sjekke tilgjengelighet.I tilleggble port ut fra
uteområdei tilknytningtil avdelingenkontrollert.Teamethaddeogså en samtalemed
pasienter og personalesom oppholdtseg på fellesromunderbefaring.

Avslutningsvisoppsummertevi våre funn og meddeltedisse til avdelingssykepleierAnn
Elisabet Gagnat.

4. Funn

Avvik 1:
Nesset kommunesikrerikke at pasientenssamtykkekompetanseblir vurdert,og at det
eventueltblir truffet avgjørelseom bortfall av samtykkekompetansefor pasienterved
avdeling for dementefor Nesset omsorgssenter

Avvik fra følgendemyndighetskrav:
Pasient-og brukerrettighetsloven§ 4-3
internkontrollforskriften§ 4
Helse- og omsorgstjenesteloven§ 3-1

Avviket byggerpå følgende:
Gjennomsamtalermed ansattekommerdet fram at det ikke er system/rutinerfor å
vurderesamtykkekompetansentil pasientene,hverkenved innkomstellerjevnlig/i
tilknytningtil helsehjelp
Det er uklarthvem som eventueltskal foreta samtykkevurdering
Samtykkevurderingerblir i varierendegrad dokumenterti journal

Kommentar:
Pasientermed samtykkekompetansekan ikke påtvingeshelsehjelpmot sin vilje. Har
pasienten full samtykkekompetansekreves det et informertsamtykkefra pasienten.
Avgjørelserom samtykkekompetanseskal vurderes nårpasientenav helsemessigeårsaker
ikke lenger er i standtil å medvirketil, forstå konsekvensenav og samtykketil nødvendig
helsehjelp. Slik avgjørelseskal være skriftlig,være begrunnetog om mulig bli lagt fram for
pasient og pårørende.Det skal framgåpå hvilket områdepasientenikke er
samtykkekompetent.

Avvik 2:
Nesset kommunesikrer ikke at det blir fattet vedtakmedhjemmeli pasient-og
brukerrettighetslovenkapittel4A når pasienterholdes tilbakemot sin vilje ved avdelingfor
demente ved Nesset omsorgssenter
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Avvik fra følgendemyndighetskrav:
Pasient-og brukerrettighetsloven§ 4A-3sammenholdtmed § 4A-5
Internkontrollforskriften§ 4
Helse-og omsorgstjenesteloven§ 3-1

Avviketbyggerpå følgende:
Dører i avdelingeneer låst uten at det foreliggerrutiner for når og hvorfor de skal
være låst
Pasienterved avdelingKåretblir holdt tilbakemot sin vilje
Port ut fra uteområdei tilknytningtil avdelingKåret er låst medhengelås
Fylkesmannenhar ikke mottattkopi av vedtaksom gjeldertilbakeholdelsevedNesset
omsorgssenter

Kommentar:
Formåletmedpasient- og brukerrettighetslovenkapittel 4A er å sikre nzdvendighelsehjelptil
aktuellpasientgruppe.Regelverketskal i tilleggforebyggeog reduserebrukenav tvang
gjennom særskiltesaksbehandlingsreglerog reglerom overprøvingog kontroll.

Manglerpasientensamtykkekompetanse,og pasientengir utrykk for motstandmot tiltaket,
skal helsetjenestenetter pasient-og brukerrettighetsloven§ 4-3 annet ledd fatte tvangsvedtak
etter pasient-og brukerrettighetslovenkapittel4A, dersomøvrigevilkårfor dette er oppfylt.

Det å gi helsehjelptil pasientersommotsetterseghelsehjelpener et alvorliginngep i deres
selvbestemmelsesrett.For å ivaretapasientensrettssikkerheter det derforviktig at det faktisk
fattes vedtak om tvungenhelsehjelpog at vedtakeneer så grundigesommulig.

5. Regelverk
Lov av 30. mars 1984nr. 15om statlig tilsynmed helse- og omsorgstjenestenm.m.
Lov av 24. juni 2011 nr. 30 om kommunalehelse- og omsorgstjenesterm.m
Lov av 02. juli 1999nr. 64 omhelsepersonellm.v.
Lovav 02. juli 1999nr. 63 om pasient- ogbrukerrettigheter

Følgendeforskriftervil også være sentraleved tilsynet:
Forskriftav 20. desember2002nr. 1731om internkontrolli helse-og
omsorgstjenesten
Forskriftav 27. juni 2003nr. 792 om kvaliteti pleie- og omsorgstjenestene
Forskriftav 21. desember2000 nr. 1385om pasientjournal
Forskrift av 12.november2010 nr. 1426om en verdig eldreomsorg
Forskriftav 14.novembernr. 932 for sykehjemog boform for heldøgnsomsorgog
pleie

Fra tilsynsmyndighetenedeltok:
RevisjonslederAase ÅrsbogDyrset,revisor SverreVeiset og revisorThomasSørflaten
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TILSYNSRAPPORT
Ob'ektinformas'on

Navn:
Adresse:
Gårdsnr./ Bruksnr.:
T e særskiltbrannob'ekt:

Historikk
Datoåretstils n:
12.04.2013

Eresfordskole
6470 Eresford
74/15
a.3

Datoforri e tils n:Dato sistee enmeldin
Første an stils nIkke aktuelt.

I medhold av
"Lovav 14.juni2002 omvernmotbrann,ogeksplosjonm.v."§ 13, medtilhørende
"Forskriftfastsatt26. juni2002 ombrannforebyggendetiltakogtilsyn"
(Forebyggendeforskriften),"Forskriftav 8. juni2009 omhåndteringav brannfarlig,
reaksjonsfarligogtrykksattstoffsamtutstyroganleggsombenyttesved
håndteringen"og"Forskriftav 6. desember1996omsystematiskHelse-,Miljø-og
Sikkerhetsarbeidi virksomheter"(HMS-forskriften).

Tilstede ved tils net
Navn
HildeToven
SteinarFlusund
MalinBruseth
AntonEvenLønseth

Funks'on
Brannvernleder
Brannineniør
Eiersre r.
Vaktmester

Virksomhet
Eresfordskole
MoldeBrann-o redninsreneste
Nessetkommune
Eresfjordskole

5. Innledning
Formåletmedtilsynetvarå klarleggeomvirksomheten/eierav objektetfølgeropp
brannsikkerhetengjennomsystematisketiltak.Det blesærliglagtvektpåområder
somer omtalti Forebyggendeforskriftenkapittel2, 3 og4.

Tilsynetblegjennomførtveden gjennomgangavtilsynsdokumenterog
dokumentasjonav brannsikkerheten.Detbleforetatten vurderingav noenforhold
somkanpåvirkerisikoenforbrannogomde tiltaksomer iverksattforå begrense
konsekvenseneveden eventuellbranner tilstrekkelige.

Bygningensbranntekniskesikkerhetsnivåvurderesi.h.t.kravfastsatti Tekniske
forskriftertilPlan-ogbygningsloven(TEK),j.fr.§ 2-1 i Forebyggendeforskriften.For
tekniskekravhvorsikkerhetsnivåetikkeer dokumentertgjennomrisikoanalyse,
forutsettesdetat løsningergitti veiledningtilTEK(NTTEK)etterleves.

Ved befaringbledelerav objektetgjennomgåttforå verifiserebrannsikkerhetenved
stikkprøvekontroll.

Tilsynsrapportenomhandleravvikoganmerkningeravdekketundertilsynet.
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Definisjoner:
Awik: Overtredelseav kravfastsatti elleri medholdav helse-,miljø-og

sikkerhetslovgivningen.

Anmerkning: Forholdsomtilsynsmyndighetenemenerer nødvendigå påpekeforå
ivaretahelse,miljøogsikkerhet,mensomikkeomfattesav definisjonenfor
awik.

Kommentar: Utfyllendebeskrivelseav defaktiskeforholdvedobjektet.

Avvik
I henholdtilforebyggendeforskriften,forskriftomhåndteringavfarligstoffog HMS-forskriften
er detvedåretstilsynavdekketfølgendeawik. Disseskalbesvaresmeden skriftlig
tilbakemelding,sepkt.11.

Avvik fra

Forebyggende
- forskriften
§ 2-1

Kommentar til avvik

Sakkyndigbranntekniskdokumentasjon
dokumentererat byggethartilfredsstillende
brannsikkerhetoppmotfunksjonskraviTEK,samt
eventuelleoppgraderingsbehovmedhensyntil
bla.risikoklasse/brannklasse,seksjonering,
branncelleinndeling,rømningsveier,slokkeutstyr,
personbelastning,brannbelastningaktive/passive
brannsikkerhetstiltak,branntegninger,
slokkevannsforsyningetc.

Branntekniskdokumentasjonskalinneholde
prosjekteringsrapportfor
brannsikkerhet/brannsikkerfietsstrategi,samt
tilhørendebrannteknisketegninger.

Vedtilsynetsynesdetå væremanglendedekning
forbrannalarmanleggetog ledesystemet.Ytelser
fordissesystemenemåavklaresoppmot
branntekniskdokumentasjon.

Loft/vaktmesterkontorharikketilfredsstillende
rømningsforhold.Arealetkanikkebenyttesfor
varigpersonopphold/arrangementsåfremt
brannsikkerhetenikkedokumenteres.

Eierogvirksomhet/brukermå sørgefor
avtaler/samarbeidsordningersomformaliserer
hvemsomharansvarforat alleforholdsomhar
betydningforbrannsikkerhetenblirivaretattog
dokumentert.Herunderbeskrivelseav
ansvarsfordelingogorganiseringav
brannvernarbeidetvedobjektet.

Beskrivelse

1 Vedtilsynetkunnedet
ikkefremlegges
brannteknisk
dokumentasjonfor
objektet.

2 Detmå
etableres/dokumenteres
samarbeidsavtalemellom
eierog virksomhet/bruker
av objektet.

Forebyggende
- forskriften
§ 3-1



3 Det er ikke utført
sakkyndigkontrollav lede
og markeringslys,
brannalarmanlegg,fyrkjel
og sprinkleranlegget.

Det skal utføresårlig sakkyndigkontrollav de
nevnte branntekniskeinstallasjonene.

Kontrollrapportskal oppbevaressom del av
eiers/brukersinternkontrollsystem,og skal kunne
leggesfrem for tilsynsmyndighetved behov.
Eventuellefeil og mangler må dokumenteres
utbedretav sakkyndigaktør.

Forebyggende
- forskriften
§ 2-4

Forskriftom
håndteringav
farlig stoff § 9

Forebyggende
- forskriften
§ 2-4

4 Ved tilsynet ble det
avdekketmanglende
tetting av gjennomføringer
i fordelerskap i
kjeller/sokkel.

5 Ved tilsynet ble det
avdekket lagring av
brennbartmaterialei
rømningsvei.

Gjennomføringeri branncellebegrensende
bygningsdelermå branntettesfor å oppfyllesin
funksjon.

Det må gjennomegenkontrollerved objektet
gjennomføresen totalgjennomgangav
branncellebegrensendebygningsdelermht.
branntetting.

Brennbartmaterialei rømningsveimå fjernes
omgående.Det må gjennomegenkontrollerved
objektet gjennomføresen totalgjennomgangav
rømningsveiermht. lagring.

Forebyggende
- forskriften
§ 2-3

Anmerknin er
Det bør arbeidesvidere med risikovurderingenfor objektet, spesieltmed hensyntil
rømnin ssikkerhet.
Brannskillendekonstruksjoner,branndører,brannalarmanlegg,ledelysog sprinklersentralmå
inn å i e enkontrolleneved ob'ektet.
Brannteknisketegningermå hengesopp ved brannsentral,dette for å tilretteleggefor rednings-
o slokkemannska er.
Oversiktskartfor brannalarmanle o s rinkleranle må hen es o ved res ektive sentraler.

Andre forhold
Brannøvelse/brannvemo lærin OK.

Oppsummering
Tilsynet er kun gjennomførtsom en stikkprøvekontrollog det er ingengaranti for at alle awik
er avdekket.Det kan også betyat virksomhetenikke er enig i alle awik som er kommentert.
Ved uklarheterber vi derfor virksomhetenå ta kontakt med brannvesenetfor nærmere
avklaring.

Vi ber om at objektet finner løsningerfor å utbedrede awik og anmerkningersom er angitt i
rapporten,og etablerer/vedlikeholderrutiner i henholdtil HMS-forskriften,som til enhver tid
vil sikre tilfredsstillendebrannsikkerhet.Tilsynet avdekket ikke forhold som krever ytterligere
sikringstiltakut over det som er angitt i de aktuelle lover og forskrifter.Forøvrigforholder
brannvesenetseg til virksomhetensskrifteligetilbakemelding.Se oppgittfrist under pkt. 11.
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11. Frist for tilbakemelding
Underhenvisningtil"Forebyggendeforskriften",§ 6-2, berbrannvesenetomen skriftlig
tilbakemelding/handlingsplaninnen21.06.2013.Tilbakemeldingenmåinneholde
opplysningeromnåroghvordanpåpekteavvikoganmerkningervilblirettetoppoghvem
somer ansvarligeforutbedringen.

Vennlighilsen

JonBørgeHorneland
Lederforebyggendeseksjon SteinarFlusund

Branningeniør
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TILSYNSRAPPORT
1. Ob'ektinformas'on

Navn:
Adresse:
Gårdsnr./ Bruksnr.:
T e særskiltbrannob'ekt:

Nessetun domsskole
6460 Eidsvå
29/132
a.3

Historikk
Datoåretstils n: Datoforri e tils n: Datosistee enmeldin:
15.04.2013 Første an stilsn Ikkeaktuelt.

I medholdav
"Lovav 14.juni2002 omvernmotbrann,ogeksplosjonm.v."§ 13, medtilhørende
"Forskriftfastsatt26. juni2002ombrannforebyggendetiltakogtilsyn"
(Forebyggendeforskriften),"Forskriftav 8. juni2009 omhåndteringav brannfarlig,
reaksjonsfarligogtrykksattstoffsamtutstyroganleggsombenyttesved
håndteringen"og"Forskriftav6. desember1996omsystematiskHelse-,Miljø-og
Sikkerhetsarbeidi virksomheter"(HMS-forskriften).

Tilstede ved tils net
Navn
HildeMerin dal
SteinarFlusund
PerEinarStrand
Sti EvenKvernber
Oddvei Toven
MalinBruseth
JøranOshau Stavik

Funks'on
Brannvernleder
Brannineniør
Rektor
Vaktmester
Verneombud
Eiersre r.
Feier

Virksomhet
Nessetun domsskole
MoldeBrann-o redninsfeneste
Nessetun domsskole
Nessetun domsskole
Nessetun domsskole
Nessetkommune
MoldeBrann-o redninsfeneste

5. Innledning
Formåletmedtilsynetvarå klarleggeomvirksomheten/eieravobjektetfølgeropp
brannsikkerhetengjennomsystematisketiltak.Det blesærliglagtvektpåområder
somer omtalti Forebyggendeforskriftenkapittel2, 3 og4.

Tilsynetblegjennomførtveden gjennomgangav tilsynsdokumenterog
dokumentasjonav brannsikkerheten.Detbleforetatten vurderingav noenforhold
somkanpåvirkerisikoenforbrannogomde tiltaksomer iverksattforå begrense
konsekvenseneveden eventuellbranner tilstrekkelige.

Bygningensbranntekniskesikkerhetsnivåvurderesi.h.t.kravfastsatti Tekniske
forskriftertilPlan-og bygningsloven(TEK),j.fr.§ 2-1 i Forebyggendeforskriften.For
tekniskekravhvorsikkerhetsnivåetikkeer dokumentertgjennomrisikoanalyse,
forutsettesdet at løsningergitti veiledningtilTEK(VTEK)etterleves.

Vedbefaringbledelerav objektetgjennomgåttforå verifiserebrannsikkerhetenved
stikkprøvekontroll.

Tilsynsrapportenomhandleravvikoganmerkningeravdekketundertilsynet.
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Definisjoner:
Awik: Overtredelseav kravfastsatt1elleri medholdav helse-,miljø-og

sikkerhetslovgivningen.

Anmerkning: Forholdsomtilsynsmyndighetenemenerer nødvendigå påpekeforå
ivaretahelse,miljøogsikkerhet,mensomikkeomfattesavdefinisjonenfor
awik.

Kommentar: Utfyllendebeskrivelseav de faktiskeforholdvedobjektet.

Avvik
I henholdtilforebyggendeforskriften,forskriftomhåndteringavfarligstoffogHMS-forskiften
er detvedåretstilsynavdekketfølgendeawik. Disseskalbesvaresmedenskriftlig
tilbakemelding,se pkt.10.

Beskrivelse

1 Ved tilsynetkunnedet
Ikkefremlegges
brannteknisk
dokumentasjonfor
objektet.

2 Vedtilsynetkunnedet
ikkedokumenteres
sakkyndigkontrollav lede
ogmarkeringslys,
brannalarmanlegg,fyrkjel
sprinkleranleggog
manueltslokkeutstyr:
slangeroghåndslokkere.

3 Brannskillende
konstruksjoner,
branndørerog
sprinkleranleggmå
omfattesav
ettersynsrutiner.

Kommentar til avvik

Sakkyndigbranntekniskdokumentasjon
dokumentererat byggethartilfredsstillende
brannsikkerhetoppmotfunksjonskravi TEK, samt
eventuelleoppgraderingsbehovmedhensyntil
bla.risikoklasse/brannklasse,seksjonering,
branncelleinndeling,rømningsveier,slokkeutstyr,
personbelastning,brannbelastningaktive/passive
brannsikkerhetstiltak,branntegninger,
slokkevannsforsyningetc.

Branntekniskdokumentasjonskalinneholde
prosjekteringsrapportfor
brannsikkerhet/brannsikkerhetsstrategi,samt
tilhørendebrannteknisketegninger/rømningsplan.

Rømningsplanermåhengesopppåstrategiske
stederi objektet.

Detskalutføresårligsakkyndigkontrollav de
nevntebranntekniskeinstallasjonene.

Kontrollrapportskaloppbevaressomdelav
eiers/brukersintemkontrollsystem,ogskalkunne
leggesfremfortilsynsmyndighetvedbehov.
Eventuellefellogmanglermådokumenteres
utbedretav sakkyndigaktør.

Ettersynav branntekniskeinstallasjonermå
dokumenteresgjennomført.

Avvik fra

Forebyggende
- forskriften
§ 2-1

Forebyggende
- forskriften
§ 2-4

Forskriftom
håndteringav
farligstoff§ 9

Forebyggende
- forskriften
§ 2-4
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Eierogvirksomhet/brukermåsørgefor
avtaler/samarbeidsordningersomformaliserer
hvemsomharansvarforat alleforholdsomhar
betydningforbrannsikkerhetenblirivaretattog
dokumentert.Herunderbeskrivelseav
ansvarsfordelingogorganiseringav
brannvemarbeidetvedobjektet.

Detmå utarbeidestegningertiltenktrednings-og
slokkemannskapersomhengesoppved
brannvesenetshovedangrepsvegog
brannalarmsentral.Tegningeneskalblantannet
inneholde:

Merkingavrømningsveger
Plasseringav slokkeutstyr
Plasseringav brannalarmsentral
Plasseringav manuellemeldere
Merkingav branncellerog
seksjoneringsveggermedtilhørende
brannmotstand
Merkingavrøykdetektorermedadresse
somsamsvarermedinformasjonenpå
brannalarmsentralen.

- Plasseringav brannfarlig/trykksattstoff
Sprinklersentral

Gjennomføringeri branncellebegrensende
bygningsdelermå branntettesforå oppfyllesin
funksjon.Dettegjeldertavlerom,lagerrom
ventilasjonsrom.

Detmå gjennomegenkontrollervedobjektet
gjennomføresen totalgjennomgangav
branncellebegrensendebygningsdelermht.
branntetting.

4 Detmå
etableres/dokumenteres
samarbeidsavtalemellom
eierog virksomhet/bruker
av objektet.

5 Detvar ikkehengtopp
tegningerogplaner
beregnetfor rednings-og
slokkemannskaper.

6 Vedtilsynetbledet
avdekketmanglende
tettingavgjennomføringer
i branncellebegrensende
bygningsdeler.

Forebyggende
- forskriften
§ 3-1

Forebyggende
- forskriften
§ 2-1

Forebyggende
- forskriften
§ 2-4

Anmerknin er
Detmå påsesat detgjennomføresbrannøvelsevedobjektetinnenåret.Beredskapsplanenfor
brann/ul kkemåda øves.

Oppsummering
Tilsyneter kungjennomførtsomenstikkprøvekontrollogdeter ingengarantiforat alleawik
er avdekket.Detkanogsåbetyat virksomhetenikkeer enigi alleawik somer kommentert.
Ved uklarheterberviderforvirksomhetenå ta kontaktmedbrannvesenetfornærmere
avklaring.

Vi berom at objektetfinnerløsningerforå utbedrede avvikoganmerkningersomer angitti
rapporten,ogetablerer/vedlikeholderrutineri henholdtilHMS-forskdften,somtilenhvertid
vilsikretilfredsstillendebrannsikkerhet.Tilsynetavdekketikkeforholdsomkreverytterligere
sikringstiltakutoverdetsomer angitti de aktuelleloverogforskrifter.Forøvrigforholder
brannvesenetsegtilvirksomhetensskrifteligetilbakemelding.Se oppgittfristunderpkt.10.
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10. Frist for tilbakemelding
Underhenvisningtil"Forebyggendeforskriften",§ 6-2, berbrannvesenetomen skriftlig
tilbakemelding/handlingsplaninnen15.10.2013.Tilbakemeldingenmå inneholde
opplysningeromnåroghvordanpåpekteawik oganmerkningervilblirettetoppog hvem
somer ansvarligeforutbedringen.

Vennlighilsen

JonBørgeHomeland
Lederforebyggendeseksjon SteinarFlusund

Branningeniør
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Nesset kommune Arkiv: 151

Arkivsaksnr: 2012/640-78

Saksbehandler: Solfrid Svensli

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Nesset formannskap 61/13 06.06.2013

Nesset kommunestyre 20.06.2013

Budsjettkorrigeringer - juni 2013

Rådmannens innstilling

1. Driftsbudsjettet for 2013 korrigeres med følgende inntekter/utgifter:

Formål
Reduserte utgifter 
/ økte inntekter (+)

Økte utgifter / 
reduserte inntekter (-)

Eiendomsskatt 445 000

Nesset kraft as – utbytte 1 900 000

Nesset kraft as – renter ansv. lån 100 000

Renteutgifter lån 140 000

Barnehagene 1 000 000

Helse og omsorg 1 096 000

Helse og omsorg, tilskudd for 2012 1 096 000

Kultur 35 000

Teknisk drift 350 000

Rådmannen – endring oppgaver 2 915 000
Teknisk, samfunn og utvikling –
endring oppgaver 2 915 000

Bruk av disposisjonsfond 3 970 000

Balanse 7 981 000 7 981 000



2. Investeringsbudsjettet for 2013 korrigeres med følgende tall:

Formål
Budsjett 
2013

Endringer 
budsjett
2013

Korrigert 
budsjett 
2013

Totalramme

600158 Flerbrukshall 20 606 000 -18 000 000 2 606 000 45 325 000
600211 Parkering, garasje/søppelrom 
             NOS 611 000 -611 000 0 650 000
600231 Etablere parkeringsplasser
             EIBUS og HELOMS 920 000 -250 000 670 000 1 000 000
600244 Adressering i Nesset 650 000 -300 000 350 000 1 000 000
600266 Utbedre vannforsyning Stubø-
             Breivika 150 000 -150 000 0 150 000
Nytt prosj: Omlegging av vannledning 
             i Åsagarden v/Aarstad 0 150 000 150 000 150 000
Nytt prosj.: Utstyr til Nesset brann- og              
             redningstjeneste 0 205 000 205 000 205 000
Sum justert bevilgning totalt for 2013 -18 956 000

Bevilgning til investeringer for 2013 reduseres med kr 18 956 000. 

Finansieringen justeres i henhold til følgende:
Redusere obligatorisk overføring fra drift: kr   3 033 000 (+)
Redusere tilskudd/spillemidler: kr   4 200 000 (+)
Redusere tilbakebetaling av lån: kr 36 700 000 (+)
Redusere avsetning til fond: kr 12 307 000 ( -)
Økt bruk av lånemidler: kr 12 670 000 ( -)

3. Det tas opp nytt lån på kr 12 400 000. Lånet nedbetales over 32 år.

4. Som en konsekvens av endring i investeringsbudsjettet endres følgende i driftsbudsjettet: 
      Redusere momskompensasjon av investeringer: kr   3 791 000 (+)
      Redusere obligatorisk overf. til investeringer: kr   3 033 000 ( -)
      Redusere avsetning til disposisjonsfond: kr      758 000 ( -)

Saksopplysninger

I hht kommunelovens § 47 nr. 1 er årsbudsjettet bindende for underordnede organer. I kommentarene 
til loven er det utdypet at dette gjelder både administrasjon og de folkevalgte organene. Dersom det 
skjer endringer i løpet av budsjettåret som kan få betydning for de inntekter og utgifter som års-
budsjettet bygger på, skal administrasjonssjefen gi melding til kommunestyret, jf. § 47 nr. 2. 

I samme paragraf nr. 3 skal kommunestyret gjøre nødvendige endringer i budsjettet når det gjøres 
kjent med forhold som kan bety vesentlig svikt i inntektene eller vesentlig økning i utgiftene i forhold 
til budsjettet.

I forbindelse med utarbeidelse av tertialrapport pr 30.4.2013 fremkommer det avvik som rådmannen 
mener det er grunn til å korrigere for, både på drift og investering.



Driftsbudsjettet:

Skatt og rammeoverføringer
I forbindelse med framlegging av Revidert nasjonalbudsjett (RNB) 7.5.13 er prognosen for landets 
skatteinntekter i kommunene ikke endret. Det er endring i folketallet i Nesset som er redusert med 31 
innbyggere fra 1.7.2012 til 1.1.2013 som danner grunnlaget for at prognosen for skatteinntektene inkl. 
inntektsutjevningen er redusert med kr 1, 245 mill i forhold til Statsbudsjettet og kommunes budsjett.

Konsesjonskraftinntekter
Oppslutningen om konsesjonskrafttariffen (faste avtaler) er på ca. 59 prosent. Gjennomsnittlig spotpris 
har i 1. tertial vært på 31,85 øre/kwh. Forutsatt gjennomsnittlig spotpris på 30 øre og estimert uttak ca 
31,9 GWh, og uttaksprosenten (faste avtaler) framskrives resten av året til et estimert uttak på ca 24,5 
GWh, er prognosen for salg av konsesjonskraften på kr 8,4 mill, dvs. en merinntekt på kr 0,4 mill.

Eiendomsskatt
Utskriving av eiendomsskatt for 2013 viser en mindre inntekt på kr 0,445 mill enn budsjettert. Dette 
skyldes mindre skatt på kraftanlegg enn forutsatt. Klagebehandlingen er foreløpig ikke ferdig, men det 
er ikke vesentlige summer det er kommet klage på.

Momskompensasjon – obligatorisk overføring til investeringer
Netto reduksjon av midler til investeringer er på kr 18,956 mill. Med bakgrunn i reduserte midler til 
investeringer anslås mindre inntekt på momskompensasjon å bli kr 3,791 mill. Dette fører igjen til at 
obligatoriske overføringer til investeringsbudsjetter reduseres med kr 3,033 mill. Differansen justeres i 
forhold til disposisjonsfondet med reduksjon av avsetningen.

Nesset kraft as – renter ansvarlig lån og utbytte
På grunn av utsatt bygging av flerbrukshall er det ikke aktuelt at Nesset kraft as innløser ansvarlig lån. 
Kommunestyret har lagt føringer på at innfrielse av ansvarlig lån har sammenheng med finansiering av 
flerbrukshallen. Men rentene på ansvarlig lån er lavere enn budsjettert, og det forventes kr 100 000 i 
mindre inntekter enn budsjettert. 
Generalforsamlingen vedtok utbytte med kr 0 i april, dvs. en inntektssvikt på kr 1,9 mill.

Renter
Foreløpig er den flytende innlånsrenta noe lavere enn budsjettert. Samtidig er også innskuddsrenta 
lavere. I tillegg har ikke bankbeholdningen vært så stor som forutsatt. Foreløpig forventes det ikke 
vesentlig avvik på dette området, men det er stramt budsjettert.

Barnehagene
Etter nytt barnehageopptak i 2013 viser det seg at enheten ikke har nok midler til å dekke tilskudd til 
private barnehager i egen kommune og Molde kommune, samt kommunestyrets pålegg om å betale for 
barn i kommunale barnehager i Sunndal. Dette utgjør kr 1,0 mill inkl. økning av minimumstilskudd på 
96 prosent fra 1.8.2013. 

Helse og omsorg
Enheten har hatt ekstra kostnader til bygningsmessige tilpasninger ved demensavdelinga i forbindelse 
med økning av brukere. I tillegg har det vært leid inn ekstrahjelp på korttidsavdelinga i påventa av 
flytting av brukere til demensavdelingen. Utgifter til kommunal medfinansiering er økt for 2013. Det 
er mindre inntekter fra oppholdsbetaling ved institusjon på grunn av mer korttidsopphold. Bil til 
heimetjenesten må erstattes. Bekkenspyler må erstattes. Det er økte utgifter til bo- og 
avlastningstjenesten. Det antas at merinntekter på kr 1,096 mill for refusjon ressurskrevende brukere 
for 2012, som innbetales i 2013, vil dekke merkostnadene på helse og omsorg.



Teknisk drift
På grunn av at oppmålingsingeniøren blir konstituert som leder ved teknisk drift kan kommunen få 
reduserte gebyr på oppmålingsområdet på ca. kr 80 000, fordi det ikke vil være mulig å opprettholde 
arbeidskapasiteten.
Opplæring av brannmannskap er kostnadskrevende. Høsten 2013 skal det gjennomføres 
utrykningskurs 160 kode «blålyssertifikat» i vår region. Det er flere av de ansatte som ikke har lov til å 
kjøre utrykning og det er ønske om at opplæring blir gjennomført. Kursutgifter inkl frikjøp av 
arbeidstid er beregnet til kr 70 000 per person. Antall personer som har behov for opplæring er 5 (2 i 
Eresfjord og 3 i Eidsvåg). Totale utgifter kr 350 000.

Kultur
I Statsbudsjettet for 2013 var det lagt inn kulturskoletilbud i skole/SFO. Tilbudet går på at det innføres 
én uketime frivillig og gratis kulturskoletilbud i skole- eller SFO-tiden på barnetrinnet (1.- 4. trinn) fra 
høsten 2013. Midler til dette er bakt inn i rammeoverføringene til kommunen. Kultur har ikke midler 
til dette på sitt budsjett. Tilbudet er kostnadsberegnet til kr 75 000 for et helt år. For 2013 er utgiftene 
beregnet til kr 35 000.

Organisasjonsendringer – kommunestyrets vedtak i møte den 25.4.13, sak 26/13
Organisasjonsendringer fører med seg flytting av oppgaver som igjen fører til flytting av budsjetterte 
midler. Oppgaver som har ligger under enhet for rådmann flyttes til den nye enheten som heter 
Teknisk, samfunn og utvikling. Dette gjelder oppgaver vedr. plan og miljø, samt landbruk, byggesak 
og næring. Det er budsjettert med til sammen kr 2,915 mill til disse formålene.

Investeringsbudsjettet:

600158 Flerbrukshall
Prosjektet er satt på vent som følge av at prosjektet ikke kan igangsettes før grunnundersøkelser er 
gjennomført i Eidsvåg/Holtanomårdet. Sluttrapport Eidsvåg øst foreligger ca. 1. juni, mens Eidsvåg 
sentrum og badeplassen foreligger ca. 1. august. Oppstart hall forventes tidligst januar 2014.
Av budsjetterte midler på kr 20,606 mill forventes å bruke kr 18 mill mindre, dvs. kr 2,606 mill i 2013. 
Totalramme, ingen endring: kr 45,325 mill.

600211 Parkering, garasje/søppelrom NOS, forprosjekt
Det jobbes med helhetlig planlegging. Prosjektet må ses i sammenheng med prosjekt 600262 
Behovsutregning pleie og omsorg og prosjekt 600231 Etablering av parkeringsplasser EIBUS og 
HELOMS.
Av budsjetterte midler på kr 0,611 mill forventes å bruke kr 0 mill i 2013. 
Totalramme, ingen endring: kr 0,611 mill.

600231 Etablering av parkeringsplasser EIBUS og HELOMS
Parkering ved Småskolen ferdigstilles i september 2013. I forhold til helse og omsorg jobbes det med 
helhetlig planlegging. Prosjektet ses i sammenheng med prosjekt 600262 Behovsutredning pleie og 
omsorg og prosjekt 600211 Parkering, garasje/søppelrom NOS, forprosjekt.
Av budsjetterte midler på kr 0,920 mill forventes å bruke kr 0,250 mill mindre, dvs. kr 0,670 mill i 
2013. 
Totalramme, ingen endring: kr 1,0 mill.

600244 Adressering i Nesset
Det blir innkjøpt skilter til vedtatte vegnavn.
Av budsjetterte midler på kr 0,65 mill forventes å bruke kr 0,3 mill mindre, dvs. kr 0,35 mill i 2013. 
Totalramme, ingen endring: kr 1,0 mill.



600266 Utbedre vannforsyningen Stubø-Breivika
Prosjektet utsettes til 2014. Enheten har ikke kapasitet til å planlegge dette i 2013. 
Av budsjetterte midler på kr 0,15 mill forventes å bruke kr 0 i 2013. 
Totalramme, ingen endring: kr 0,15 mill.

Nytt prosjekt: Omlegging av vannledning i Åsagarden v/Aarstad
I forbindelse med oppføring av ny driftsbygning v/Aarstad, ble det oppdaget at traseen for 
hovedvannledningen kom i konflikt med driftsbygningen. Problemet ble ikke oppdaget før tiltaket var 
iverksatt. Årsaken til dette var at vannledningen fulgte en annen trase enn det som var angitt på kartet. 
For å løse problemet, ble traseen for vannledningen flyttet. Kostnad kr 150 000. 

Nytt prosjekt: Utstyr til Nesset brann- og redningstjeneste
Det har blitt gjennomført vernerunde på brannstasjonene og dette har avdekket et behov for investering 
i noe nytt utstyr. Ved Eresfjord brannstasjon må det investeres i nye hjelmer, da de gamle hjelmene på 
ingen måte tilfredsstiller krav til verneutstyr. Pris per hjelm er kr 5 500 kr. Totalt kr 55 000. Ved 
Eidsvåg brannstasjon er det behov for nytt hydraulisk frigjøringsutstyr. Nyere biler har hardere 
stållegering enn eldre biler. Dette medfører at det må stilles høyere ytelseskrav til den hydrauliske 
saksen. Eksisterende saks har kuttekraft på 38 tonn, mens minstekravet for nye biler er 90 tonn. Hvis 
det er en trafikkulykke der nyere biler er involvert med personer fastklemt og verktøyet ikke er kraftig 
nok, kan dette medføre feil bruk av utstyret. Ny hydraulisk saks med kuttekraft koster kr 150 000. 
Totalt for anskaffelse/oppgradering av nytt utstyr til Nesset brann- og redningstjeneste, kr 205.000. 

Nytt prosjekt – legges fram som egen sak: 
Utbedring av ventilasjonsanlegg ved Nesset ungdomsskole – gymsal og garderobeanlegg
Det er behov for oppgradering av ventilasjonsanleggene. Det er skrevet egen sak om dette, som er 
behandlet i TNM 23/5-13 den 23.5.13 og oversendes til formannskapet og kommunestyret for videre 
behandling. Totalramme kr 700 000 som foreslås finansiert av ubrukte lånemidler.

Konsekvenser for investeringsbudsjettet

Endringene i bevilgning på investeringsbudsjettet får store konsekvenser for finansieringen. 
Kommunestyret har lagt føringer på at innfrielse av ansvarlig lån hører sammen med bygging av 
flerbrukshall. I og med at byggingen blir utsatt forutsetter rådmannen at også innfrielsen av ansvarlig 
lån utsettes. Tilbakebetalingen av lånet på kr 36,7 mill finansierte også noe av de øvrige 
investeringsprosjektene i 2013. Derfor må det skaffes til veie annen finansiering for de øvrige 
prosjektene. 

Tilskuddet (spillemidler) som skulle finansiere deler av hallen tas også bort, kr 4,2 mill. Det blir heller 
ikke noe av avsetning til investeringsfond for den delen av lånet som ikke blir brukt, kr 12,307 mill.

Reduserte investeringer får også konsekvenser for inntekter av momskompensasjon i driftsbudsjettet, 
samt obligatoriske overføringer til investeringsbudsjettet, netto driftskostnad kr 0,758 mill.

Rest ubrukte lånemidler er kr 0,27 mill. Rådmannen vil foreslå opptak av nytt lån på kr 12,4 mill som 
ny finansieringskilde. Dette vil igjen føre til noe høyere renteutgifter, anslagvis kr 0,14 mill for 2013. 
Låneopptaket forventes tatt opp tidlig i 2. halvår 2013, mens avdragsbetaling starter i 2014. Ved 
nedbetaling av lånet over 32 år blir årlig avdrag på kr 387 500.

Vurdering

Når det gjelder frie inntekter (skatt og rammeoverføringer) vet vi ikke hva kommunen får i inntekter 
før månedsskifte januar/februar 2014. Hvis det skulle bli en økning i skatteinntektene for landet totalt 



vil det sannsynligvis også bli noe mer på Nesset kommune i og med at kommunen antas å ha egne 
skatteinntekter på 93 pst i forhold til landet. Derfor vil ikke rådmannen foreslå noen endring i 
budsjetterte inntekter ennå. Likeså mener rådmannen det er litt for tidlig å gjøre evt. endringer i 
budsjetterte inntekter for salg av konsesjonskraft da dette kan endre seg i løpet av året.

Enheten for barnehage bør få tilført midler for å dekke opp for tilskudd til privat barnehage, samt 
tilskudd til andre kommunale barnehager. Alternativt må kommunen redusere drift i egne kommunale 
barnehager. Tilskudd til ikke-kommunale barnehager kan være noe uforutsigbart hvis kommunen ikke 
får oversikt over hvor mange barn som får tildelt plasser i ikke-kommunale barnehager i andre 
kommuner. I henhold til forskriften er kommunen pliktig til å betale disse utgiftene. Kommunen har 
ikke plikt til å dekke utgifter til kommunale barnehager i andre kommuner.

Det meste at merutgiftene på enheten for helse og omsorg er engangsutgifter som ikke vil videreføres 
til neste år. Unntaket kan være den kommunale medfinansieringen til somatiske tjenester. Kostnadene
i 2013 dekkes ved økte inntekter for refusjon ressurskrevende brukere for 2012, som kommer som 
inntekt i 2013.

Rådmannen mener det er viktig at brannberedskapen gjennomføres i henhold til lov og forskrift. 
Derfor bør teknisk drift få tilleggsbevilgning til gjennomføring av kurs. Når det gjelder evt. tapte 
inntekter på oppmålingsområdet avventes dette inntil videre for å se hvor lenge stillinger ved enheten 
vil stå vakant.

Likviditeten kan bli noe stram i 2. halvår. Hvis investeringsaktiviteten hadde vært høyere ville det blitt 
enda vanskeligere med likviditeten. Kommunen måtte kanskje ha bedt om innfrielse av ansvarlig lån 
tidligere enn beregnet. Spillemidlene betales heller ikke ut med det første. Derfor ville dette også bidra 
til verre likviditet. Rådmannen legger til grunn av det ikke blir aktuelt at Nesset kraft as skal innfri 
ansvarlig lån før bygging av flerbrukshall blir igangsatt selv om det påløper noen kostnader på 
prosjektet. Rådmannen mener derfor at nytt låneopptak er løsningen både for finansiering av 
investeringene i 2013, samt for likviditeten.

Tapte inntekter på eiendomsskatt, utbytte og renter, samt merutgifter til private barnehager er ikke 
enkelt for rådmannen å råde over, og ser derfor ingen annen utveg enn å foreslå bruk av 
disposisjonsfondet. Disposjonsfondet er et fond som skal ta høyde for svingninger i inntekter og evt. 
utgifter.

Økonomiske konsekvenser

Bruk av disposisjonsfond og redusert avsetning til disposisjonsfond fører til mindre reserver. 
Låneopptak fører til ytterligere finanskostnader videre i økonomiplanperioden.

Betydning for folkehelse
Ingen



Nesset kommune Arkiv: 026

Arkivsaksnr: 2008/519-39

Saksbehandler: Liv Fleischer Husby

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Nesset formannskap 62/13 06.06.2013

Nesset kommunestyre 20.06.2013

Tegning av nye aksjer i Kystlab AS

Vedlegg
1 Protokoll generalforsamling og tegningsblankett aksjeemisjon
2 Tegningsblankett emisjon Kystlab

Rådmannens innstilling

Nesset kommune bruker sin tegningsrett og kjøper 4 456 aksjer â kr. 10,-.
Kostnadene kr 44 560,- dekkes av investeringsfondet.

Saksopplysninger

Generalforsamlingen i Kystlab AS vedtok i møte 10.04.13 følgende:

Sak 8 Forhøyelse av selskapets aksjekapital ved kontantinnskudd.
Generalforsamlingen vedtok i samsvar med styrets forslag følgende kapitalforhøyelse.
Aksjekapitalen økes fra NOR 1 068 190 med inntil NOK 2 136 380 til inntil NOK 3 204 570 ved 
utstedelse av inntil 213 638 aksjer pålydende NOK 10,- pr aksje til tegningskurs NOK 10,- pr aksje. 
Total tegningsbeløp er på inntil NOK 2 136 380,-. De nye aksjene skal tegnes av eksisterende 
aksjeeiere, da hver eksisterende aksje gir rett til tegning av 2 nye aksjer.
De eksisterendes aksjonærenes fortrinnsrett fravikes ikke, med mindre eksisterende aksjeeiere ikke 
benytter sin fortrinnsrett. Ved manglende tegning av eksisterende aksjeeiere, vil de aksjeeiere som 
tegnet aksje innenfor tegningsfristen, få tilbud om å tegne ytterligere aksjer slik at kapitalforhøyelsen 
kan fulltegnes.

Tegning av aksjer skjer i egen blankett innen 09.07.1 og signert blankett returneres til daglig leder 
Svein Erik Haugmo innen 09.07.13.
Aksjeinnskuddene skal gjøres opp innen 09.07.13 til selskapets konto. Selskapet kan disponere 
innskuddene før kapitalforhøyelsen er registrert i Foretaksregisteret. 



De nye aksjene gir rett til utbytte og andre rettigheter fra og med registrering i Foretaksregisteret.

Vurdering

Kystlab AS er et selskap som utfører akkrediterte laboratorieanalyser og rådgivning innen Trygg Mat 
og Miljørettet Helsevern. Selskapet er lokalisert på 3 plasser; i Molde, i Kristiansund og på Gurskøy i 
Herøy kommune. Datterselskap TrollheimsLab tilbyr tjenester på Indre Nordmøre og Sør-Trøndelag. 
Alle avdelinger har kompetanse innen både laboratorieanalyser og feltarbeid. Selskapet eies av 12 
eierkommuner og selskapet Alsco AS. For at kommuneeierene ikke skal miste sin påvirkningskraft i 
selskapet er det viktig at kommunene bruker sin tegningsrett.

Nesset kommune har 2 212 aksjer i Kystlab AS ( av totalt 106 819 aksjer) og har med 
generalforsamlingens vedtak rett til nå å tegne 4 456 nye aksjer med tegningskurs NOK 10,- pr aksje.
Styret oppfordrer eksisterende aksjeeiere til å benytte seg av tegningsretten for at Kystlab AS skal 
beholde sitt gode grunnlag for utvikling og lokal forankring. Derfor ble tegningskursen satt til pari som 
et ekstra incitament for eksisterende eiere. 

Økonomiske konsekvenser

Ønsker Nesset kommune å benytte seg av sin tegningsrett på nye 4 456 aksjer til kr. 10,- betyr det en 
kostnad på kr. 44 560,-. Kommunen kan ikke lånefinansiere aksjekjøp. Hvis kommunen ønsker å kjøpe 
aksjer må dette finansieres av kommunens frie midler, dvs. overføringer fra drift eller 
investeringsfond. Det forventes at kommunes investeringsfond er på kr 1,55 mill ved årets slutt (hvis 
sak om budsjettkorrigeringer blir vedtatt).

Betydning for folkehelse
Kystlab AS arbeider målrettet med det interkommunale samarbeidet innen miljørettet helsevern og 
bistår eierkommunene i dette arbeidet. Det er vesentlig for den generelle folkehelsen at en har fokus på 
det miljørettede helsevernet.









BLANKETT FOR TEGNING AV AKSJER I KYSTLAB AS 
ORG.NR. 986 208 933 

 

I generalforsamling den 10. april 2013 besluttet generalforsamlingen å forhøye selskapets aksjekapital fra 
NOK 1 068 190 med inntil NOK 2 136 380 til inntil NOK 3 204 570. 

Generalforsamlingens beslutning er gjengitt nedenfor: 

 Aksjekapitalen økes fra NOK 1.068.190,- med inntil NOK 2.136.380,- til inntil NOK 3.204.570,- ved 
utstedelse av inntil 213.638 nye aksjer pålydende NOK 10,- pr. aksje til tegningskurs NOK 10,- pr. 
aksje. Totalt tegningsbeløp er på inntil NOK 2.136.380,-. De nye aksjene skal tegnes av eksisterende 
aksjeeiere, da hver eksisterende aksje gir rett til å tegne 2 nye aksjer. 

 

 De eksisterende aksjonærenes fortrinnsrett fravikes ikke, med mindre eksisterende aksjeeiere ikke 
benytter sin fortrinnsrett. Ved manglende tegning av eksisterende aksjeeiere, vil de aksjeeiere som 
tegnet aksje innenfor tegningsfristen, få tilbud om tegne ytterligere aksjer slik at kapitalforhøyelsen 
kan fulltegnes. 

 

 Tegning av aksjer skjer i egen blankett innen 9.7.2013 og signert blankett returneres til daglig leder 
Svein Erik Haugmo innen 9.7.2013. 

 

 Aksjeinnskuddene skal gjøres opp innen 9.7.2013 til selskapets bankkonto. Selskapet kan disponere 
innskuddene før kapitalforhøyelsen er registrert i Foretaksregisteret. 

 

 De nye aksjene gir rett til utbytte og andre rettigheter fra og med registrering i Foretaksregisteret. 
 

I henhold til beslutning om kapitalforhøyelse, gjengitt ovenfor, tegnes det aksjer i Kystlab AS som angitt 
nedenfor: 

Navn/firma Ant. aksjer Beløp å betale 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________ , den _____ / _____ - 2013 

 

 

_____________________________ 

Forpliktende underskrift  

 

  



 

Nærmere opplysninger om tegneren 

Fornavn:  

 

Etternavn/Firma e.l.: 

 

 

Gateadresse e.l. (for private: Boligadresse): 

 

 

Postnummer og poststed: 

 

 

Fødselsnummer (11 sifre) eller org.nr.  

MÅ UTFYLLES  

 

Skattekommune: 

 

 

Evt. VPS -konto nummer 

 

 

Utfylt blankett returneres innen 9.7.2013 til: 

Kystlab AS 

Att: Svein Erik Haugmo 

adresse: seh@kystlab.no / Eikremsvingen 4, 6422 MOLDE 

Innbetaling av aksjeinnskudd til følgende bankkonto: 4202.48.06175 

**** 

Følgende dokumenter er tilgjengelige på selskapets kontor: 

Selskapets vedtekter, årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for 2012 

Aksjonærer som inviteres til å tegne aksjer er: 

Aksjonær Ant aksjer nå Rett til nye Aksjonær Ant aksjer nå Rett til nye 

ALSCO 46819 93638 Eide kommune 2228 4456 

Molde kommune 16262 32524 Nesset kommune 2212 4424 

Kristiansund kommune 15138 30276 Aukra kommune 2061 4122 

Fræna kommune 6095 12190 Gjemnes kommune 1789 3578 

Rauma kommune 5027 10054 Smøla kommune 1586 3172 

Averøy kommune 3698 7396 Midsund kommune 1332 2664 

Aure kommune 2572 5144 SUM 106819 213638 

 



Nesset kommune Arkiv: U64

Arkivsaksnr: 2011/1170-3

Saksbehandler: Pia Therese Nordli

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Nesset formannskap 63/13 06.06.2013

Nesset kommunestyre 20.06.2013

Turistinformasjon i Eidsvåg 2013

Rådmannens innstilling

1. Midlene som er avsatt til turistinformasjon i Eidsvåg 2013 brukes til å opprette 4 trådløse internett 
punkter i Eidsvåg sentrum.

2. Det søkes om skilting langs f.v 62 med opplysningskilt om frie internettsoner i sentrum

3. Det planlegges utforming og plassering av informasjonstavle til turistsesongen 2014

4. Det arbeides videre med å komme til enighet om en god løsning for turistinformasjon i Eidsvåg 
etter VKP, i tett samarbeid med Nesset Reiselivslag og reiselivskonsulenten. En varig og stabil 
løsning må prioriteres dersom Nesset skal satse på reiseliv ihht. kommunens reiselivsplan.

Saksopplysninger

Turistinformasjonen i Eidsvåg har vært plassert på ulike steder hvert år siden VKP sin oppstart i 2009. 
Reiselivsnæringen i Nesset er for liten til å kunne håndtere en turistinformasjon på egenhånd, og 
kommunen ser det ikke hensiktsmessig å være offisiell turistinformasjon under de forutsetninger som 
ligger der i dag. 

For turistsesongen 2012 ble turistinformasjonen plassert i Vertshuset Bjørnson, og det ble som 
tidligere år leid inn eget personale til å betjene denne. Reiselivslaget fikk støtte på inntil kr 100 000,-
fra Kraftfondet til å dekke betjening av turistinformasjon i Eidsvåg og i Eresfjord. Etter en evaluering 
av turistsesongen 2012 ser vi at behovet for en fullbemannet turistinformasjon i Eidsvåg er for liten, 
med i underkant av 200 registrerte besøkende på 8 uker. Vertshuset Bjørnson har ikke et ønske om å 
ha turistinformasjonen der permanent.



Det er avsatt kr 100 000,- fra Kraftfondet til turistinformasjon i Nesset i 2013. Kr 50 000,- av disse er 
forbeholdt turistinformasjonen i Eresfjord. 

Vurdering

Tilbakemeldinger fra handelsstanden i Eidsvåg viser at turistene finner informasjon gjennom
brosjyrene som er satt ut på Bunnpris, Coop og Vertshuset Bjørnson, og at turistene etter all
sannsynlighet fremdeles vil søke informasjon samme sted som de handler, uansett om det finnes en
turistinformasjon i Eidsvåg sentrum eller ikke. Behovet for en turistinformasjon i Eidsvåg er derfor 
meget liten. Med tanke på at vi forhåpentligvis også vil få bedre skilting til attraksjonene i løpet av 
2013, vil turistene lettere finne frem til attraksjonene våre.

Vi må også tenke alternativt og fremtidsrettet når vi nå planlegger strukturen og formidlingsmetode for 
framtida.  Bruken av internett til planlegging og oppdatering er utbredt i dag også blant turister både 
fra inn- og utland. Det vil være derfor viktig å tilrettelegge et trådløst internett tilbud i kommunen hvor 
turister selv kan finne opplysninger om kommunen vår og nærområder. 
Når vi ser på turistene som besøker Nesset er det stort sett reiser som er planlagt på forhånd. Det disse 
turistene oftest spør om er å finne frem, veivisning og overnatting. Mange kjører forbi på fv 62 mot 
Molde eller Sunndalsøra, og hovedutfordringen vår blir å stoppe disse i sentrum av Eidsvåg. Det er her 
turistene må få informasjon om resten av kommunen. Det motsatte ser vi i Eresfjord, det er i det 
området turistene bor over lengre tid og stikker innom for å spørre om aktiviteter og opplevelser. 

Trådløst internett i sentrum vil være et godt tilbud både til turister og våre egne innbyggere. Det er 
dagens trend at vi er mer selvstendige og er vant til å betjene oss selv, men da må vi legge forholdene 
til rette for dette. Utfordringa vil ligge i godt oppdaterte internett sider med henvisninger til våre 
attraksjoner. Samtidig vil det fortsatt være viktig å ha gode og informative brosjyrer som er 
tilgjengelig i butikkene og på rådhuset. 

En har vurdert om servicekontoret i kommunen kan fungere som turistinformasjon i kontorets 
åpningstid. I utgangspunktet ser en ikke dette som en kommunal oppgave og en antar at dette vil 
krever ekstra ressurser i en 8-10 ukers periode på sommeren hvor det er ellers er ferieavvikling på 
kontoret. Det er ikke budsjettert med dette. Servicekontoret vil ha begrenset åpningstid i forhold til 
turisttrafikken, men vil selvfølgelig være behjelpelig til de turister som henvender seg til kontoret. 

Forslag til løsning:
Turistene må få god informasjon om Nesset når de stopper i Eidsvåg sentrum. Vi har satt ut 
brosjyrestativ ved Bunnpris, Vertshuset Bjørnson, Coop og Shell. Disse skal til enhver tid være påfylt i 
turistsesongen. For sommeren 2013 er dette VKP sitt ansvar.

I tillegg foreslår vi at det opprettes fire trådløspunkt i Eidsvåg sentrum, i området fra kommunehuset 
og til Nesset Kraft; Punkt 1 bak kommunehuset ved sjøen. Punkt 2 ved Bunnpris. Punkt 3 ved Nesset 
Kraft, Punkt 4 ved Coop Prix/bussholdeplassen. (se illustrasjon)



Det søkes om å få sette opp skilt langs fv 62 (Vegvesenet) som gjør bilistene oppmerksom på at det er 
trådløspunkt i nærheten. Skilt med oversikt over nettsteder etc. er ikke nødvendig da man kommer til 
en startside når man logger seg på som kan inneholde lenker til de sider man ønsker besøkt. Her kan 
man også tenke sponsorer i den grad at f.eks. reiselivs/handelsbedrifter kan legge sine egne nettlenker 
der mot en liten godtgjørelse.

Økonomiske konsekvenser

Nedenfor er budsjett ihht. tilbud fra SuCom:

Materiell 13 518,-

Arbeid konfigurering 4740,-
Arbeid prosjektering 3950,-
Montering og oppsett (Nesset Kraft) 24 000,- (makspris)

Totalt 46 208,-

Det foreslås å bruke avsatte midler til turistinformasjon til Eidsvåg sentrum for 2013 til dette. Arbeidet 
kan i gangsettes straks.

Kostnad for en evt. informasjonstavle ved ett av punktene vil komme på ca 25 000,- inkl. utforming og 
oppsetting. Disse må sees i sammenheng med sentrumsplanen i forhold til plassering og må derfor 
komme i neste fase.



Nesset kommune Arkiv: G21

Arkivsaksnr: 2008/32-46

Saksbehandler: Liv Fleischer Husby

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Nesset formannskap 64/13 06.06.2013

Utvalg for helse, oppvekst og kultur 12.06.2013

Nesset kommunestyre 20.06.2013

Evaluering av interkommunal legevakt

Vedlegg

1 Molde interkommunale legevakt - evalueringsrapport
2 Interkommunal legevakt i Nesset 2013 - kommunelegens vurdering
3 Referat fra møte i Samarbeidsutvalget for fastlegeordnigen 15.5.2013

Rådmannens innstilling

1. Nesset kommune deltar fullt ut i interkommunalt legevaktsamarbeid i Molde interkommunale 
legevakt.

2. Ordningen med lokal legevakt opphører. Nesset kommune avslutter dagens ordning med egen 
legevakt fra mandag til og med torsdag mellom kl 16. 00 og 21.00. 

3. Det forhandles frem ny avtale om kostnadsmodell for deling av utgifter i forbindelse med 
Molde interkommunale legevakt. Det settes ned en arbeidsgruppe som sammen med 
administrasjonen skal fremforhandle forslag til ny kostnadsmodell.

4. Nesset kommune forutsetter at samarbeidende kommune også nedsetter arbeidsgrupper med 
politisk og administrativ deltagelse slik at en sammen kan forhandle frem ny kostnadsmodell. 
Ny kostnadsmodell bør være fremforhandlet slik at den kan ligge som grunnlag for 
budsjettarbeidet for 2014.

Saksopplysninger

Nesset kommune startet arbeidet allerede i 2009 med å se på et interkommunalt samarbeid om 
legevakt. Bakgrunnen var svært ustabil legedekning med mange vakanser, høyt korttidsfravær, stor 
vaktbelastning og høy andel vikarleger. 



Følgende vedtak ble fattet i kommunestyret 08.12.2011:

”Det vises til brev fra Molde kommune datert 05.01.2009 med invitasjon om å delta i et
interkommunalt samarbeid om legevakt.

1. Nesset kommune slutter seg til ordningen med interkommunal legevakt i samarbeid
med kommunene Molde, Fræna og Eide.

2. Nesset kommune tiltrer ordningen med interkommunalt legevaktsamarbeid mellom
kl. 2100 og kl 0800, og på helg.

3. Samarbeidet omfatter også overgrepsmottak som økonomisk er integrert i
legevakten.

4. Det legges til grunn av interkommunal legevakt starter opp 1. april 2012, og første
året skal være en prøveordning

5. Kommunens merutgifter til legevakt i 2012 på ca kr 200 000 er innarbeidet i
kommunens årsbudsjett for 2012.

6. Ordningen evalueres etter 1 års drift, herunder også valg av kostnadsmodell.
7. Interkommunalt legevaktsamarbeid på natt (kl 21.00-08:00) 7 dager i uken vurderes.

Følgende vedtak ble fattet i Formannskapet i sak 38/13:
Sak om evaluering av legevaktsamarbeidet skal opp til politisk behandling i juni.
Det settes ned ei arbeidsgruppe som sammen med administrasjonen skal jobbe med saken.
Arbeidsgruppen består av ordføreren, Mellvin Steinsvoll og Kari Petrine Fitje Øverås.

Høsten 2012 ble det igangsatt på privat initiativ en underskriftskampanje for å få tilbake den gamle 
ordningen med egen legevakt i Eidsvåg sentrum. Ordføreren har mottatt lister med over 3000 
underskrifter.

Det er utarbeidet evalueringsrapport av Molde interkommunale legevakt ved gjennomgang av egne 
data, innhenting av data fra Helfo og AMK, spørreundersøkelse blant brukerne og intervju av 
medarbeidere og andre. Erfaringer fra drift og evaluering er at antall legevaktbesøk har gått ned med 
23 %, ambulansebruken litt opp, publikum og ansatte er fornøyd med organisering, måten de blir møtt 
på, faglighet og tilgjengelighet, men har kritiske bemerkninger til lokalene. Personer fra Nesset er mer 
kritiske til avstand. Legevaktforumet anbefaler at ordningen videreføres og at det må tilrettelegges i 
bedre lokaler. (se vedlegg)

Kommunelegen i Nesset har gjort sine vurderinger og anbefaler at kommunen deltar fullt ut i 
interkommunalt legevaktsamarbeid i Molde interkommunale legevakt, og at ordningen med lokal 
legevakt opphører. (se vedlegg)

Vurdering

Alle norske kommuner er pålagt å ha en legevaktordning, jf. Lov om helsetjenesten i kommunene. 
Kommunehelsetjenesteloven §1-1: «Landets kommuner skal sørge for nødvendig helsetjeneste for alle 
som bor eller midlertidig oppholder seg i kommunen.»
Legevakt er et allmennmedisinsk behandlingstilbud beregnet på akutte tilstander utenom vanlig 
åpningstid for legekontorene. Det er ikke akseptabelt å benytte legevakta fordi pasienten ikke kan ta fri 
fra arbeidet og benytte egen fastlege i arbeidstiden.
Kommunene kan samarbeide om tilrettelegging av legevaktstilbudet.

Nesset inngikk interkommunalt legevaktsamarbeid april 2012 på bakgrunn av svært ustabil 
legedekning med mange vakanser, høyt korttidsfravær, stor vaktbelastning og høy andel vikarleger 
over flere år. Ordningen skal evalueres etter ett år og gjøres nå i denne saken.



Ansattes arbeidsforhold:

Forskrift om Fastlegeordningen i kommunene definerer fastleger som Lege som inngår avtale med en 
kommune om deltakelse i fastlegeordningen. 

§ 12 Vilkår for inngåelse av fastlegeavtale
Kommunen kan stille følgende vilkår for inngåelse av avtale:
a) At fastlegen påtar seg listeansvar for inntil et nærmere bestemt antall personer. Fra 1.januar 2001 
fastsettes antallet til 1 500 ved fulltids kurativ virksomhet. Ved deltidspraksis justeres øvre antall 
personer på listen forholdsmessig.
b) At fastlegen deltar i allmennmedisinsk offentlig legearbeid. Slik deltakelse gir fastlegen rett til 
forholdsmessig avkorting i listelengde pålagt etter bokstav a.
c) At fastlegen deltar i organisert legevaktordning utenfor kontortid og i kommunens organiserte 
øyeblikkelig hjelp tjeneste i kontortid, herunder tilgjengelighet i helseradionettet og ivaretakelse av 
utrykningsplikten.
d) At fastlegen deltar i veiledning av turnusleger.

Fastlegens plikt til deltakelse i legevaktordning jf. første ledd bokstav c, pålegges etter legeloven § 28 
annet ledd, og bortfaller ikke ved eventuelle konflikter.

Arbeidsgruppa hadde i møtet 8.mai invitert inn fastlegene for å høre deres synspunkt i saken. Her kom 
det klart frem fra fastlegene at de mente det var uforsvarlig å gå tilbake til gammel ordning med egen 
legevakt. Legene uttalte at vaktbelastningen ville bli for høy for den enkelte, og at det da kunne være 
aktuelt å finne seg en annen arbeidsgiver. 
Kommunen har i dag 3 fastleger og en turnuskandidat. En av fastlegene vil ha rett til unntak av 
legevaktdeltagelse pga alder. (Endring av Forskrift om Fastlegeordningen i kommunene, gyldig fra 
01.01.13) Det vil si at for å dekke lokal legevakt må legene i beste tilfelle ha 3- delt vakt med 2 
fastleger og 1 turnuskandidat. Ved sykdom, kurs og ferier vil det bare være to til å dele 
vaktbelastningen i egen legevakt. 3- delt vakt betyr at legene i tillegg til å ivareta sin stilling som 
fastlege må tiltre legevakt fra 16 til 08, 2-3 døgn i uka samt 3. hver helg. Dette mener legene ikke er 
akseptabelt. De mener at denne ordningen vil være alt for sårbar og ustabil både for innbyggere og 
ansatte og minnes forholdene i kommunen for noen år tilbake med høy dekning av innleide vikarer fra 
utlandet. Legene anser at det ikke vil være grunnlag for opprettelse av en ny fastlegeavtale for å 
forbedre vaktbelastningen da en ny fastlege ikke vil være nok til å sikre en robust og stabil 
legevaktordning. I tillegg vurderes det til at pasientgrunnlag ikke er stort nok til dette. Turnusleger er i 
kommunepraksis i 6 mnd. Det er viktig at det også er pasientgrunnlag for å opprettholde aktivitet for  
turnusleger.

Tilrådningen i SFS 2305 § 7.2 (Sentral forbundsvis særavtale mellom KS og Den norske legeforening 
om vilkår for leger og turnusleger i kommunehelsetjenesten med arbeidsavtale, herunder leger i
Fastlegeordningen) sier at belastningen ved legevakt normalt ikke bør være større enn 4-delt vakt.

Legene er godt fornøyd med dagens ordning. Spesielt nevnes fri i helgene, rolige vakter på 
ettermiddagen i uka (gj.snitt 1,7 henvendelse)hvor de også finner tid til administrativt arbeid i 
forbindelse med sin fastlegepraksis. Vaktbelastningen i interkommunal legevakt er travel, men få 
vakter (ca 30 leger er tilknyttet vaktordningen) og velregulert arbeidstid. Arbeidslokalene ansees ikke 
for å være tilfredsstillende.

Molde kommune har startet arbeidet med å finne nye og mer tilpassede lokaler til legevakten. Dagens 
legevaktlokaler er trange og ikke tilrettelagt for dagens aktivitet. I første fase av planleggingen av nye 
lokaler var Råkhaugen omsorgssenter den aktuelle plasseringen. I disse dager pågår en gjennomgang 
av driften ved alle Molde kommuners omsorgssentra. Her kan Kirkebakken komme til å bli valgt som 



plassering av Molde interkommunale legevakt. Plasseringen ved Kirkebakken vil være sentralt i byen 
og det vil være et godt alternativ ang. plassering i forhold til dagens sykehus og transport fra 
samarbeidende kommuner. 

Samhandlingsreformen

Det har vært stilt spørsmål om samhandlingsreformen og fremtidige oppgaver i kommunene vil føre til 
et større behov for leger enn i dag. Og at dette i tilfelle ville kunne avhjelpe legenes vaktbelastning i 
lokal legevakt. Det er rådmannens vurdering at ev fremtidig behov for en større kommunal 
legetjeneste ikke vil være av en slik størrelse at det vil kunne føre til en stabil legevakttjeneste med 
redusert vaktbelastning som kan være akseptabelt for legene.

Trygghet for innbyggere - bruk av dagens legevakt interkommunalt og lokalt

Legevakten skal ta i mot pasienter som har akutt behov for medisinsk hjelp utenom vanlig åpningstid 
for fastlegen. For mange av innbyggerne våre oppleves det trygt å ha kort vei til legevakten og det har 
vært mange tilbakemeldinger om ønske å gå tilbake til egen legevakt i Nesset. Ordføreren har mottatt 
underskriftslister med over 3000 underskrifter med krav om å få tilbake legevakten slik den var 
tidligere. Den tidligere legevakten hadde ikke sykepleier tilgjengelig og legen hadde sovende vakt om 
natten. En bør heller ikke glemme at manglende kontinuitet blant fastlegene førte til aktivt bruk av et 
stort antall innleide vikarer fra utlandet. En må spørre seg om det er dette som oppleves som trygghet?
Dagens legevaktsamarbeid har ført til en robust og stabil legevakt med faste sykepleiere og leger som 
er tilgjengelig hele tiden. Nærhet til sykehuset ansees som et pluss. I evalueringen av dagens ordning 
som er foretatt av Molde interkommunale legevakt, kommer det frem av resultatene fra 
spørreundersøkelsen, at befolkningen i Nesset gir uttrykk for lang vei til legevakten, men at dette ikke 
har resultert i kritiske situasjoner. De aller fleste som kontakter legevakten er fornøyd med 
oppfølgingen de får av lege og sykepleier samt den informasjonen som blir gitt.

Alle henvendelser som er mottatt ved vårt legekontor før kl 16 blir behandlet her. Alle henvendelser 
etter kl 16 alle dager samt i helg hele døgnet, blir mottatt av AMK sentralen. 

Tabell 2; registrerte henvendelser fra Nesset pr. døgn som fører til konsultasjon

Nesset lokalt mandag-
torsdag kl 16- 21

Molde legevakt 
+ Nesset lokalt 

Molde legevakt 
helg hele døgnet

Molde legevakt man-
torsdag kl 21 – 08 (natt)

Nesset 1,7 2,0 2,7 0,5

Som en ser av tallene er det generelt få henvendelser utenom ordinær kontortid for fastlegene. Det er 
gjennomsnittlig 1,7 henvendelse pr dag som fører til konsultasjon ved vårt lokale legevakt de 4 dagene 
i uka denne er åpent. Totalt i uka ca 7 konsultasjoner. 
Det er rådmannens vurdering at dagens ordning med lokal legevakt avsluttes på bakgrunn av at det er 
så få henvendelser i denne perioden og at en anser dette som unødig arbeidspress på våre fastleger. 
Skal ordningen opprettholdes er det å se på som ren service til våre innbyggere med en prislapp på ca 
kr 150.000- 200 000/ år. 

Øvrige tall viser at det er lite behov for egen legevakt i Nesset. Eksempelvis vil en lege på vakt på natt 
ha 1 konsultasjon annen hver natt. Når en ser dette i sammenheng med vaktbelastningen for legene er 
det rådmannens vurdering at vi ikke kan sette hele vår stabile fastlegeordning i fare selv om dette ville 
oppleves som trygghet for befolkningen. 

Befolkningen i Nesset reagerte massivt etter et dødsfall i kommunen som ble omtalt både i presse og i 
sosiale medier. En antar at denne hendelsen var bakgrunnen for underskriftsaksjonen som resulterte i 
over 3000 underskrifter. Fylkeslegen har i etterkant ført tilsyn i denne saken. Konklusjonen var at 
verken interkommunal legevakt eller kommunens hjemmetjeneste har opptrådt klanderverdig i 
forbindelse med denne hendelsen. 



En må anse at et kanskje viktigste i dag, er nærhet til ambulanse. Ambulansen er i dag vårt 
ambulerende sykehus med kvalifisert personale til å ta seg av akutt situasjoner hvor det ofte står om 
liv. At Nesset kommune har denne tjenesten sentralt plassert i kommunen er kanskje det aller viktigste 
for befolkningens trygghet, liv og helse!  

Økonomiske konsekvenser

Da avtalen om samarbeid ble inngått ble det lagt til grunn at fordeling av utgifter i forbindelse med 
drift av Molde interkommunale legevakt skulle fordeles etter den enkelte kommunes utgifter til egen 
legevakt. Nesset hadde da en dyrere legevakt enn de andre kommunene. Eide og Fræna hadde allerede 
på det tidspunktet en felles legevaktordning som gjorde at deres drift var langt rimeligere enn Nessets. 
Dagens fordelingsmodell ang. utgifter til drift at Molde interkommunale legevakt kan med bakgrunn i 
dette oppleves som urettferdig for Nesset kommune som må betale en større andel av utgiftene enn 
andel av innbyggerne.

Tabell 1; viser andel av innbyggere samt andel av utgiftsfordeling

Kommune Innbyggere 01.01.11 Dagens fordeling, 
andel av kostnader
regnskap 2011

Kostnader fordelt 
20 % fast, 80 % 
innbyggertall

Fordelt etter 100 
% innbyggertall

Molde 25 035 (61,3 %) 5 530 000 (53,7 %) 5 566 000 6 314 000
Nesset 3 011   (7,4 %) 1 597 000 (15,5 %) 1 125 000 762 000
Eide 3 434   (8,4 %) 989 000   (9,6 %) 1 207 000 865 000
Fræna 9 336 (22,9 %) 2 184 000 (21,2 %) 2 402 000 2 359 000
Sum 40 816  (100 %) 10 300 000  (100 %) 10 300 000 10 300 000

Nesset valgte i tillegg til å være tilknyttet den interkommunale legevakten å ha en egen ordning med 
lokal legevakt mellom kl 16.00 og 21.00 fra mandag til torsdag. Det ble budsjettert med kr. 200 000 til 
å dekke disse utgiftene.
Utgifter totalt for legevakt for Nessets innbyggere er kostbar i forhold til antall konsultasjoner. 

Det er rådmannens vurdering at det bør inngås forhandlinger om en ny fordelingsmodell mellom 
kommunene når det gjelder fordeling av utgifter til interkommunal legevakt. KS fikk i 2007 utarbeidet 
en rapport om fordeling av utgifter i interkommunale legevakter(IKL). Fra nesten alle IKL ble det 
innrapportert at de fordelte utgiftene etter folketall. Men en ser også at det er vanlig å kreve inn et fast 
beløp fra hver kommune og så fordele resten av utgiftene etter folketall. For Nesset kommune vil de 
fleste alternativene være rimeligere enn dagens ordning.

Samarbeidende kommuner:
Kommunene Molde, Eide og Fræna er alle spente på Nesset kommunes vedtak om videre 
interkommunalt samarbeid da dette har direkte innvirkning på legevaktens eksistens og de økonomiske 
konsekvenser det vil ha om en kommune faller fra.
Rådmannens vurdering er at velger Nesset kommune å gå ut av det interkommunale samarbeidet om 
legevakt, vil det være vanskelig å søke et slikt samarbeid igjen ved en senere anledning. Det blir fra de 
andre kommunene understreket at det var Nesset kommune som først ytret ønske om et slikt 
interkommunalt samarbeid.

Betydning for folkehelse
Det er flere elementer som vil være av betydning for folkehelsen. Opplevelse av trygghet, stabilitet og 
kvalitet på hjelp når en trenger det er viktig for alle. Men samtidig er kvaliteten på tilbudet avgjørende 
for resultatet.
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Molde interkommunale legevakt - evalueringsrapport

Sammendrag
Molde interkommunale legevakt startet opp i april 12 som et samarbeid mellom kommunene 
Eide, Fræna, Nesset og Molde. Ordningen skulle evalueres etter ett år. Evaluering er 
gjennomført ved gjennomgang av egne data, innhenting av data fra Helfo og AMK, 
spørreundersøkelse blant brukerne og intervju av medarbeidere og andre. Erfaringer fra drift 
og evaluering er at antall legevaktbesøk har gått ned med 23%, ambulansebruken litt opp, 
publikum og ansatte er fornøyd med organisering, måten de blir møtt på, faglighet og 
tilgjengelighet, men har kritiske bemerkninger til lokalene. Personer fra Nesset er mer 
kritiske til avstand. Legevaktforumet anbefaler at ordningen videreføres og at det må 
tilrettelegges i bedre lokaler der Råkhaugen synes å være det aktuelle stedet.

Bakgrunn
Molde interkommunale legevakt startet opp drift 11.04.2012 etter vedtak i kommunestyrene i 
Eide, Fræna, Nesset og Molde. Legevakta var felles i tidsrommet 16 – 08 på hverdager og 
hele døgnet i helg og høytider. I Nesset har de egen legevakt fram til kl 21 mandager tom 
torsdager. Legevakta har sin base på Lundavang i Molde. Én lege har vakt hele vaktperioden, 
i tillegg er det en bakvakt fra 18 – 22 på hverdager og 12 – 22 i helger. Vakthavende lege er 
til stede hele vaktperioden, det er også sykepleier. Legevakta avgjør selv om han skal rykke 
ut. Det er rundt 30 leger som deltar i vaktordningen, inklusive turnusleger. 

Før den interkommunale legevakten startet opp hadde Eide og Fræna et samarbeid etter 
ordinær arbeidstid, mens Nesset og Molde hadde sine egne legevakter basert på egne leger. 
Det var ikke tilstedevakt nattestid og det var ikke sykepleier på vakt på natt i noen av 
kommunene. Nesset hadde heller ikke sykepleier på kveld og helg.

Molde interkommunale legevakt skal evalueres etter ett års drift. Evalueringen er 
gjennomført av legevaktsforumet som også er styringsgruppe for driften. Den er gjennomført 
ved innhenting av data rundt kontakter, besøk og ambulansebruk. 20 personer er intervjuet i 
kommunene og blant ansatte og 400 brukere har fått tilsendt spørreskjema i perioden 1 – 14. 
oktober 2012.



Overgrepsmottak
Ved Molde sjukehus er det et eget overgrepsmottak. Det har ikke vært noen endringer rundt 
dette ved overgang til legevaktsamarbeid. I en tidlig fase hadde en drøftinger om 
kostnadsdeling ved overgrepsmottaket og reduksjon i kostnader ved legevaktsformidlingen, 
men dette er stilt i bero inntil flere element er avklart i Helseforetaket og Molde sjukehus.

Data, innformasjonsinnhenting
Vi ønsket å undersøke om etableringen av interkommunal legevakt endret folks bruk av 
legevakt og ambulanse i de fire samarbeidskommunene. Relevante data ble innhentet fra 
virksomhetsdata i egen legevakt, spørreundersøkelser til pasienter, samarbeidspartnere fra 
Helse Møre og Romsdal HF (AMK og ambulansetjenesten) og fra HELFO Midt-Norge. 

For Molde interkommunale legevakt har vi sammenlignet tre måneder fra 2011 for de 
kommunene som deltar i ordningen med tre måneder i 2012 (mai - juli). 

Deltakelse i legevakt 
Fastlegeforskriften som kom 1.1.12 ga leger over 55 år rett til fri fra legevakt. Dette medførte 
at fire leger i vårt distrikt kunne bli fritatt, men kun to ønsket dette. Eide og Nesset har nå for 
få leger til å ha egen vakt uten å engasjere eksterne vikarer.

Tall pr mars 2013
Molde Eide Fræna Nesset Sum

Innbyggere (1.1.11) 25.035 3.434 9.336 3.011 40.816
Fastleger og turnus (-11) 23 + 2 3 + 1 8 + 1 3 + 1 37 + 5
Fastleger og turnus (-12) 24 + 2 3 + 1 8 + 1 3 + 1 38 + 5
Vaktleger april 2012 19 4 6 4 33
Vaktleger mars 2013 17 3 6* 3 29
Herav vaktleger over 55 år 1 1 2

Status mars 2013:
Fritak over 55 7 1** 3 0 11
Fritak annet 2 0 0 1 3

* Inkludert vikar ** Fritatt for nattlegevakt

I september, oktober og november 2012 tok fastleger og turnusleger i kommunen alle vakter
unntatt 24. Dette tilsier en vaktdeltakelse fra de faste legene på 90,5 %. De 24 andre vaktene 
ble dekket av faste vikarer ved legevakten. I jul, påske og sommer tas det inn eksterne 
vikarer.

Legevaktkonsultasjoner 2011 og 2012
Talldata innhentet fra Helfo (takstbruk) viser følgende trend i forhold til antall konsultasjoner 
på legevakt, sykebesøk, telefoner til pasient (1bk) og telefon til kommunehelsetjenesten (1f):

Type aktivitet Juli- desember 2011 Juli-desember 2012 Endring

Konsultasjoner(2ak/2fk) totalt

Sykebesøk (11ak)

Telefoner til pasienter (1bk)

Telefon med kommunehelsetj (1f)

6111

286

796

119

4119

58

717

112

-32,5%

-79%

-10%

-6%



Konsultasjoner (Besøk på legevakta) og sjukebesøk (Hjemmebesøk av lege) fordelt pr 
kommune i tabell format, samme talldata som over, men fordelt pr kommune:

En ser av tabellene en generell nedgang i antall legevaktshenvendelser etter innføring av 
interkommunal legevakt. 

I forkant av oppstart av interkommunalt legevakt ble det gjennomført kampanje for å 
bevisstgjøre befolkningens bruk av legevakt som kan ha medført en redusert bruk.
Videre har en vært mer bevisst ved telefonhenvendelser om nødvendighet av 
legevaktkonsultasjoner. Andelen telefonhenvendelser er nær uendret og kan støtte opp under 
dette.

113 meldinger
Det er også undersøkt om antall 113 meldinger er endret etter innføringen av interkommunal 
legevaktssentral. 113 meldingene går direkte til AMK-sentralen:



Kommune 113 meldinger 2012 113 meldinger 2011

Molde 216 172

Fræna 103 106

Eide 23 29

Nesset 34 24

Det er av tabellen over en liten økning i 113 meldinger for Molde, en relativt stor økning for 
113 meldinger i Nesset kommune. Årsak er det vanskelig å si noe om da det er små tall en 
opererer med i et begrenset tidsrom. Spesielt gjelder dette de mindre kommuner. 

Ambulansetrafikk 
Data fra Helseforetaket viser en moderat økning i ambulansetrafikken for Molde (5,2% 
økning, mest for hasteturer), en marginal total økning for Fræna / Eide ( 0,7 %, men markant 
fall i vanlige turer og økning i akutturer) og en moderat til betydelig økning for Nesset (16,2 
%, både akutt og vanlige turer). En har ikke diskutert årsaken til økningen som observeres 
her, men dette følger andre distrikters utvikling med en økning i ambulansetrafikken etter 
iverksatt interkommunal legevakt. En annen mulig årsak er endret funksjonsfordeling mellom 
sykehusene i helseforetaket. Ambulansene er også flåtestyrt, så ambulanser med opphold et 
sted kan godt kjøre i andre distrikt hvis dette er hensiktsmessig. Dette gir også litt usikkerhet 
i tallene for den enkelte kommune. Det blir spennende å se utviklingen om denne også følger 
andre distrikt med et fall etter den første stigningen.

Oppsummering spørreundersøkelse til brukere av Molde interkommunale legevakt 
Alle som var i kontakt med legevakta i ukene 40 og 41 fikk tilsendt spørreskjema. Det ble 
purret én gang. 370 skjema ble sendt ut og det kom inn 164 svar. Dette gir en svarprosent på 
44,3 %. Dette vurderes som bra da man i lignende spørreundersøkelser andre steder i landet 
har hatt en svarprosent på drøyt 30 %. 
Brukerundersøkelsen er etter nasjonal standard og bruker dels kvantitative spørsmål, dels 
ikke-kvantitative spørsmål. Sistnevnte er stort sett delt inn i svaralternativene “ikke i det hele 
tatt”, “i liten grad”, “i noen grad, “i stor grad” og “i svært stor grad”. Et oppsummert 
spørreskjema ligger som vedlegg til rapporten.

Første kontakt med legevakten
De fleste pasienter tar kontakt med legevakten pr telefon og får så time ved legevakten (71
%). Svært få opplever at det er vanskelig å få kontakt med legevakten pr telefon (2,5 %). 
Personalet ved AMK sentralen som tar imot telefoner blir i stor grad opplevd som interessert 
i pasientens sykehistorie, faglig dyktig, tar pasientene på alvor og snakker til pasientene på et 
forståelig språk. 

Tilgjengelighet og ventetid 
61 % av pasientene har under ½ times reisetid til legevakten, 31 % har ½ - 1 times reisevei, 8 
% har over en time. 67 % av pasientene opplever reisetiden som akseptabel, mens 33 % er 
mindre fornøyd. 71 % venter under en halv time på undersøkelse / vurdering hos legen, 34 % 
under 10 minutter. 14 % venter over en time. 50 % er fornøyd med informasjonen om 
ventetid når de ankommer legevaktslokalet. 65 % synes ventetiden var akseptabel på 
legevaktslokalet

Organisering og fysiske omgivelser på legevaktslokalene
75 % har inntrykk av god organisering på legevakta. 50 % opplevde at venterommet var 
tilfredsstillende. 



Om legene
85 % av pasientene opplever å bli tatt på alvor av legene, omtrent like mange opplever at 
legen viser interesse for pasientens sykehistorie, gir god informasjon til pasientene og er 
faglig dyktig. 

Om sykepleierne 
72 % av pasientene hadde kontakt med sykepleier på legevakta. Av disse opplever mellom 80 
og 90 % at sykepleier har god omsorg, tar pasienten på alvor, er faglig dyktig og snakker til 
pasienter slik at de forstår ham / henne. 

Informasjon og oppfølging 
76 % mener de har fått tilstrekkelig informasjon om sin tilstand, mens 60 % mener de har fått 
tilstrekkelig informasjon om resultat av prøver og undersøkelser. 
34 % ble henvist videre til sykehus. Samme prosentvis antall pasienter ble henvist til fastlege 
for oppfølging. Ca 30 % ble ikke henvist videre.

Generelle vurderinger 
80 % er alt i alt fornøyd med den hjelpen de fikk fra legevakten. 94 % mener hjelpen var som 
forventet eller bedre. 
Knappe 2 % mener seg feilbehandlet på legevakten. 

Oppsummering av spørreundersøkelsen, vurdering
Alt i alt virker publikum rimelig godt fornøyd med Molde interkommunale legevakt. 
Tilgjengelighet på telefon er god, det er kort ventetid på undersøkelse og behandling og 2/3 
synes denne ventetiden er akseptabel. Organiseringen oppleves som rimelig god, men det er 
forbedringspotensiale på informasjon om ventetid og venteromsarealet. Langt de fleste er 
fornøyd med legene og sykepleierne, men en ser mulighet for forbedring i informasjon om 
resultat av prøver og undersøkelser. 

Oppsummering av intervju
Som en del av evalueringen ble det gjennomført 20 intervju med leger i ordningen, 
sykepleiere ved AMK og legevakt, ambulansepersonell, politikere og ansatte i 
helseadministrasjonen.

Hovedinntrykket etter å ha gjennomført intervjuene med aktører som er nært tilknytter MIKL 
fra Molde, Fræna og Eide er at de mener den nye ordningen fungerer godt og at en ønsker 
videreføring av er felles interkommunal legevakt. Bedre arbeidsvilkår for leger (kortere 
vakter og færre vakter), sykepleier til stedet hele vaktperioden sammen med tilstedeværelse 
av lege om natten nevnes også som en kvalitetsforbedring av flere aktører. Videre er nærhet 
til sykehuset nevnt som en fordel av flere.

Det trekkes frem avstand til legevakten for befolkningen i ytterstrøkene som en utfordring, 
men det kommer ikke frem at avstanden har medført kritiske situasjoner for pasientene. En 
opplever også at det i perioder kan være en utfordring med stor pasientpågang (dette gjelder 
både AMK, sykepleiere og leger på vakt). 

Tilbakemeldingene fra Nesset kommune er mer tilbakeholden. Det kommer fram klare 
synspunkt om at tidligere ordning blir oppfattet som bedre og at en ønsker tilbakeføring til 
tidligere ordning. For lang avstand til legevakt nevnes som hovedargument for dette. 
Unntaket fra Nesset er intervju med lege som ønsker videreføring av ordning slik den er pr i 
dag.

Det kom fram fra enkelte leger at lokalene oppleves for små og med for dårlige standard.



Økonomi
Kostnadene ved interkommunal legevakt er høyere enn summen av det enkeltkommunene 
tidligere har betalt. De samlede utgiftene er fordelt på deltakerkommunene prosentvis etter 
det hver kommune har brukt på legevakt tidligere, i tråd med kommunestyrenes vedtak. 
Samlet budsjettert kostnad for ett års drift er 10.300.000 inkludert formidlingskostnadene
(Kolonne 4). I kolonne 5 er 2010-kostnadene til legevaktformidlingen. Nettosummen 
framkommer i kolonne 6 etter fratrekk av formidlingskostnadene til Helseforetaket.

1 2 3 4 5 6
Innb. 1.1.2011 Regnskap 2010, 

grunnlag for 
fordelingsprosent

%-fordeling 
etter 2010-
kostnad

Kostnader legevakt-
formidling

Komm. kostnad 
legevakt 2011

Molde 25 035 (61,3%) 4.442.000 (53,7%) 5.530.000 1.454.000 4.076.000
Nesset 3.011 (7,4%) 1.277.000 (15,5%) 1.597.000 291.000 1.306.000
Eide 3.434 (8,4%) 798.000 (9,6%) 989.000 204.000 785.000
Fræna 9.336 (22,9%) 1.749.000 (21,2%) 2.184.000 582.000 1.602.000

Sum 40.816 (100%) 8.266.000 (100%) 10.300.000 2.531.000 7.769.000

Budsjettet er ikke justert for lønns- og prisvekst etter 2011. Regnskapet etter ni måneders 
drift viser et positivt avvik på ca 700.000. Dette skyldes periodisering ved at lønn stort sett 
utbetales to måneder etter at den er påløpt. Dette gjelder alle utbetalingene til legene, til 
ekstrahjelp og alle tillegg. Samlet sett ser det ut til at budsjettet balanserer.
I regnskapet er det ikke beregnet kompensasjon for utstyr som Molde har ført inn i 
ordningen, overheadkostnader som Molde har til ledelse, overordnet drift, lønn- og 
regnskapsføring.

De største utgiftene er fast lønn til lege på natt og lønnsutgifter til sykepleier på natt.

Lokaler
Lokalene ved Lundavang er ikke optimale. Det er dårlig ventilasjon, lytt mot venterom, ikke 
vindu på et av legekontorene og dårlige fasiliteter for de ansatte. Det er smitteutfordringer når 
pasienter med smitte kommer på venterommet.

Det har til tider vært stort press på legevakta. I jula var det tidvis tre samtidig arbeidende 
leger og to sykepleiere. Det var opptil 120 konsultasjoner i døgnet. Lokalene var fulle, 
pasienter ventet på fullt venterom og i korridor. Skiftestua måtte brukes som legekontor. 
Personer med smitte satt sammen med andre. Dette sammen med ventilasjon og størrelse på 
enkelte rom framtvinger nye lokaler. Det er en prosess i gang for å vurdere dette. Molde har 
mulighet til å tilby dette i tilknytning til Råkhaugen lokalmedisinske senter eller eventuelt 
ved andre sykehjem. 

Konklusjon
Legevaktsforumet konkluderer enstemmig slik:

1. Det interkommunale samarbeidet om legevakt i Eide, Fræna, Nesset og Molde 
videreføres som i dag.

2. Det tilrettelegges for nye lokaler snarest

På vegne av legevaktforumet,

Henning Fosse



Vedlegg

Referanseliste
 Evalueringen av Værnesregionen legevakt september 2011( ansvarlige Børge 

Lillebo, medisinsk ansvarlig, Værnesregionen legevakt, Bodil Dyrstad, 
kommuneoverlege Stjørdal kommune, Unni Røkke, Enhetsleder, Stjørdal 
kommune, Brit Skille ( koordinator, Værnesregionen legevakt)

 Legevaktsordningen i Namdalen - evaluering ( Anders Grimsmo, NTNU).
 Rapport nr 6 - 2012, Legevaktsorganiseringen i Norge, rapport fra Nasjonalt

legevaktsregister 2012. 
 Nasjonalt kompetansesenter for legevaktsmedisin. Rapport nr 5 - 2012, 

Årsstatistikk 2011, Nasjonalt kompetansesenter for legevaktsmedisin.
 Ambulansestatistikk fra Ambulanse Midt-Norge.
 Egne statistikker og registreringsskjema
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Spørreskjema, oppsummert
                                                                                    

Molde interkommunale legevakt

Undersøkelse om pasienters erfaringer med bruk av 
legevakten – Påminning!!

Dette er en påminning om brukerundersøkelsen vi er i gang med på legevakta, og jeg håper vil svare 
på denne så raskt som mulig! Vi ønsker å evaluere Molde interkommunale legevakt. Hensikten med 
spørreundersøkelsen er å få vite mer om dine erfaringer, enten du hadde kontakt med legevakten på 
telefon, var på legevaktlokalet eller fikk sykebesøk hjemme. Du skal svare på bakgrunn av din siste
kontakt med legevakten. Dersom du er under 16 år, ber vi om at eventuelle pårørende som kontaktet 
eller fulgte deg til legevakten besvarer spørsmålene. Dersom du er 16 år eller eldre og har problemer 
med å svare selv, kan pårørende svare for deg eller hjelpe deg med å svare. Svarskjemaene returneres 
i vedlagte, frankerte konvolutt innen så snart som mulig. Undersøkelsen er anonymisert.
Ved svar på denne undersøkelsen deltar du i trekning av tre gavekort a kr 1000. Vinnerne trekkes ut 
på grunnlag av nummeret på svarkonvolutten. Konvoluttene skilles fra svarskjemaet så ikke de kan 
kobles til utfyller. Dersom du ikke ønsker å delta i trekningen kan du sladde ut nummeret eller bruke 
en nøytral konvolutt.

Del A. Fylles ut av alle

1. Hva slags kontakt hadde du med legevakten? (Sett kun et kryss)

Bare telefonkontakt 13
Telefonkontakt og deretter til legevaktlokalet 115
Direkte til legevaktlokalet uten telefon på forhånd 30
Telefonkontakt og deretter sykebesøk hjemme 0
Annet 3

Ja Nei

2. Var det denne type kontakt du ønsket? 147 8

3. Hvordan tok du/dere kontakt med legevakten? 123 På telefon  gå til spørsmål 4.

26 Kom direkte til legevaktlokalet uten å ringe 
på forhånd  gå til spørsmål 6.

3 Hadde sykebesøk hjemme  gå til 
spørsmål 16.
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Del B: Telefonkontakt

Del B (spørsmål 4-5) fylles ut dersom du hadde kontakt med legevakten på telefon.

Ikke i det 
hele tatt

I liten 
grad

I noen 
grad

I stor 
grad

I svært 
stor 
grad

4. Var det vanskelig å komme i kontakt med 

legevakten på telefon?
83 33 2 1 0

Om personalet du snakket med på telefonen

5. Spørsmålene nedenfor handler om den personen du snakket med på telefon da du ringte legevakten. Opplevde du 
at denne personen:

Ikke i det 
hele tatt

I liten 
grad

I noen 
grad

I stor 
grad

I svært 
stor 
grad

Tok deg på alvor? 1 5 13 65 49
Var interessert i beskrivelsen av tilstanden din? 0 2 19 69 41
Snakket til deg slik at du forsto ham/henne? 0 0 10 63 58
Var faglig dyktig? 0 2 20 63 41

Del C. Kontakt på legevaktlokalet

Del C (spørsmål 6-15) fylles ut dersom du møtte opp på legevaktlokalet. Gå til del D dersom du ikke var på 
legevaktlokalet.

Tilgjengelighet og ventetid

Under 
1/2 time

1/2 - 1 
time

1 -2 
timer

2 - 4 
timer

Mer 
enn 4 
timer

6. Hvor lang tid brukte du til legevaktlokalet? 90 45 10 1 1

Ikke i det 
hele tatt

I liten 
grad

I noen 
grad

I stor 
grad

I svært 
stor 
grad

7. Synes du reisetiden til legevaktlokalet var 
akseptabel? 16 9 24 49 50

Under 10 
minutter

10 - 30 
min

30 - 60 
min

1 - 2 
timer

2 - 3 
timer

Mer 
enn 3 
timer

8. Hvor lenge ventet du fra du ankom 
legevaktlokalet til du kom inn til 
undersøkelse/behandling?

50 55 22 15 5 1

Ikke i det 
hele tatt

I liten 
grad

I noen 
grad

I stor 
grad

I svært 
stor 
grad

9. Fikk du tilfredsstillende informasjon om hvor 
lenge du måtte regne med å vente til du skulle få 
komme inn til undersøkelse/behandling?

18 23 32 41 31

Ikke i det 
hele tatt

I liten 
grad

I noen 
grad

I stor 
grad

I svært 
stor 
grad

10. Synes du tiden du måtte vente fra du ankom til 
du kom inn til behandling var akseptabel? 13 11 27 49 47
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Organisering og fysiske omgivelser på legevaktlokalet

Ikke i det 
hele tatt

I liten 
grad

I noen 
grad

I stor 
grad

I svært 
stor 
grad

11. Fikk du inntrykk av at legevakten var godt 
organisert? 2 7 32 76 32

Ikke i det 
hele tatt

I liten 
grad

I noen 
grad

I stor 
grad

I svært 
stor 
grad

12. Opplevde du at venterommet var 
tilfredsstillende? 6 13 51 53 24

Om legene på legevaktlokalet

13.
Spørsmålene nedenfor handler om ditt møte med legen(e) på legevaktlokalet (dersom du ikke møtte noen lege, gå 
videre til spørsmål 14). Opplevde du at han/hun:

Ikke i det 
hele tatt

I liten 
grad

I noen
grad

I stor 
grad

I svært 
stor 
grad

Tok deg på alvor? 2 6 15 69 58
Var interessert i beskrivelsen av tilstanden din? 1 7 17 66 57
Snakket til deg slik at du forsto ham/henne? 0 4 11 65 67
Var faglig dyktig? 1 3 19 67 56

Om sykepleierne på legevaktlokalet

Spørsmålene nedenfor handler om ditt møte med sykepleier(ne) på legevaktlokalet.  

14. Møtte du sykepleier? 102 Ja

40 Nei → gå videre til spørsmål 16.

15. Opplevde du at han/hun:

Ikke i det 
hele tatt

I liten 
grad

I noen 
grad

I stor 
grad

I svært 
stor 
grad

Hadde omsorg for deg? 0 3 15 55 32
Tok deg på alvor? 0 3 13 52 38
Snakket til deg slik at du forsto ham/henne? 0 2 11 49 40
Var faglig dyktig? 0 3 12 51 36

Del D. Fylles ut av alle

Spørsmål 16-21 gjelder din samlede erfaring med din siste kontakt med legevakten.
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Informasjon og oppfølging

Ikke i det 
hele tatt

I liten 
grad

I noen 
grad

I stor 
grad

I svært 
stor 
grad

Ikke 
aktuelt

16. Synes du at du fikk tilstrekkelig informasjon om 
tilstanden din? 3 8 24 68 43 7

17. Har du fått tilstrekkelig informasjon om 
resultater av prøver og undersøkelser? 7 15 22 37 26 45

Ja, 
sykehus

Ja, 
fastlege

Ja, 
andre Nei

18. Ble du henvist til eller bedt om å kontakte en 
annen instans innen helsevesenet for videre 
oppfølging?

51 49 7 44

Generelle vurderinger

Ikke i det 
hele tatt

I liten
grad

I noen 
grad

I stor
grad

I svært 
stor grad

19. Alt i alt, var hjelpen du fikk fra legevakten 
tilfredsstillende? 3 3 24 64 66

Mye 
dårligere 

enn 
forventet

Noe 
dårligere 

enn 
forventet

Som 
forventet

Noe bedre 
enn 

forventet

Mye 
bedre enn 
forventet

20. Alt i alt, hvordan opplevde du hjelpen du fikk 
fra legevakten? 3 7 90 32 29

Ikke i det 
hele tatt

I liten
grad

I noen 
grad

I stor
grad

I svært 
stor grad

21. Mener du at du på noen måte ble feilbehandlet 
av legevakten (etter det du selv kan bedømme)? 126 19 10 0 3

Skriv gjerne ned mer om dine erfaringer med legevakten her:

Det er ønskelig at du skriver hvilken kommune du var i da du 
kontaktet Molde Interkommunale legevakt:

Tusen takk for at du tok deg tid til å svare!

Svarene returneres i vedlagte konvolutt. Ansvarlige for undersøkelsen er: Molde 
kommune, Helsetjenesten, Rådhusplassen  1, 6413 Molde. Tlf 71 11 12 44
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Spørreskjema, tekstutskrift

Legevakten virker tilfredsstillende. Molde

Lett tilgjengelighet, grundig utspørring på telefon, god oppfølging etter ankomst. Molde 

Ansatte gjør sitt ytterste. Blir tatt på alvor. Molde

Svært godt tilbud. Molde

Imøtekommende, rask og faglig dyktig. Molde

Lite og kummerlige rom. Fræna

Ble møtt av en fantastisk sykepleier og en like fantastisk lege. Molde

Blir alltid godt mottatt og godt undersøkt. Molde

Ganske enkelt positivt. Molde

Fikk det jeg trengte av hjelp men tok utrolig lang tid. Andre fikk

slippe til før meg. Molde

Fikk ikke snakke med den jeg snakket med på telefon, er det flere instanser

som svarer på legevakten? Fræna

Kontakten med legevakten var en gledelig positiv opplevelse. Molde

Ringte 113, ambulanse kom og hentet meg. Fræna

I mitt tilfelle var ikke avstand til legevakten en kritisk faktor, men avstand 

Eresfjord – Molde er ikke akseptabelt ved kritiske tilfeller. Nesset

Jeg synes det interkommunale samarbeidet virker noe risikabelt pga. lang 

reisevei og begrenset kapasitet. Fræna

Ønsker legevakten tilbake til Nesset kommune. Avstanden for stor dersom en

må ha hjelp etter kontortid. Nesset

Legevakten var helt ok, men en god del ventetid. Eide

Jeg ble behandlet på en rolig og balansert måte trass i at det var hektiske 

øyeblikk. Molde

Godt fornøyd, hadde gjerne sett av ventetiden var kortere, men har stor 

forståelse for at det kan være press til tider Molde

Forventet god og imøtekommende behandling – og fikk det. Molde

Kunne tenke meg at legevakten var nærmere, er litt langt å reise fra Fræna til 

Molde midt på natten. Fræna

Veldig fornøyd, fikk den hjelpen jeg trengte og ble faktisk tatt på alvor. Fræna

Synes det er synd at det ikke lengre er legevakt i Fræna. 6 min til Elnesvågen, 

35 min til Molde. At man må bære med seg urinprøve gjennom venteværelse 

er for meg uakseptabelt. Fræna
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Hadde tid med fastlegen min som hadde legevakt den dagen. Molde

Meget fornøyd med legene på Molde legevakt. Bedre ekspertise i Molde. Eneste 

minuset er kaldt venterom, litt lang ventetid og litt langt å dra. Fræna

Sykepleier som tok telefonen ville være helt sikker, så hun fikk lege til å ringe 

meg opp. Svært betryggende. Det var litt dumt det var kø på telefonlinjen, men 

det er slik som skjer. Eide

Jeg var fornøyd med legevakten. Gjemnes

Forventet å bli henvist til gyn/føden for å sjekke nøyaktig. Fræna

Legevakten må bestå, det var godt å komme dit. Fræna 

Møtte opp på legevakten lørdag formiddag uten å ringe først. Forventet kø 

men fikk tilstrekkelig info om ventetid. Fikk den hjelpen jeg trengte. Kjempe-

service fra legevakten i Molde. Aukra

Et svært positivt møte med legevakten! Med lege og sykepleier. Midsund

Eg var først i køen, derfor gjekk det fort og greit. Molde

Profesjonell, høflig. Molde

Legevakten var underbemannetetter mitt syn. Kunne vært en lege til. Ble 

godt mottatt. Molde

Kom fort inn. Hyggelig sykepleier og (kvinnelig) lege. God dialog og rask 

behandling. Veldig fornøyd! Fræna

Når du er sjuk er det en stor belastning å først reise mange mil for å komme 

til lege. Belastende med ukjente leger. Nesset

Jeg måtte vente noe utenfor da døren var låst og usikker på om ringeapparatet

virket. Da personalet senere låste opp, angav de at de ikke hadde hatt tid før 

pga mange oppgaver. Molde

Jeg har bare godt å si om legevakten i Molde Molde

En lang transport til legevakt. Fikk ingen ambulanse. Kjørt en time med 

pasienten til legevakten selv, er ikke bra, og helt sikkert ikke akseptabelt. 

Veien er for lang. Nesset må få sin egen legevaktordning igjen. Nesset

Min fastlege hadde vakt. Derfor positiv respons. Molde

Veldig fornøyd etter mitt første møte med legevakten i Molde. Mitt andre

besøk knappe to uker senere var motsatt. Molde

Tatt alvorlig – god hjelp. Trangt venterom, mange satt tett – mye hosting og 

virusene fløy. For dårlig å måtte sitte så innpå hverandre, burde vært bedre / 

mer i øyenfallende info om hygiene. Molde

Mitt besøk omhandlet en ordinær kontakt med fastlege. Måtte vente lenge 

utenfor i kulden før jeg slapp inn. Volda
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Dårlig med tid. Diagnose viste seg senere å ikke stemme. Molde

Fungerer ypperlig for oss, alltid god service på telefon og legevakt. Fortsett 

med dette. Fræna

Alt i alt for lang ventetid. Både organisering og lokala bør forbedres, altså 

legevaktordningen må styrkes. Virket dårlig bemannet i forhold til førstelinje/

mottak av pasienter. For lydt toalett. Molde

Meget fornøyd med behandling jeg fikk på legevakten. Personalet opptrådte 

slik at jeg følte meg meget trygg. Molde

Alt i alt, helt ok erfaringer. Hyggelig og imøtekommende, hjelpsom. Men 

håpløst at ikke sykehuset har tilgang til undersøkelses- og prøveresultat utført 

på legevakt. Molde

Venterommet er begredelig, spesielt når man må vente lenge. Molde
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Sak: Vedr. Interkommunal legevakt i Nesset 2013. 

Kommuneoverlegens uttalelse. 

Tidsplan: 

Kommunestyre: 20.6

Formannskap: 6.6 

HOK: 21.5

Utvalg for eldre og funksjonshemmede: 22.5 

Kommunestyret vedtok i desember 2011, sak PS 140/11 at Nesset kommune skulle delta i 

interkommunalt legevakt samarbeid (Molde interkommunale legevakt, MIKL) fra 

1.4.2012.

Vedtak i Nesset kommunestyre – 08.12.2011

Det vises til brev fra Molde kommune datert 05.01.2009 med invitasjon om å delta i et
interkommunalt samarbeid om legevakt.

1. Nesset kommune slutter seg til ordningen med interkommunal legevakt i 
samarbeid med kommunene Molde, Fræna og Eide.

2. Nesset kommune tiltrer ordningen med interkommunalt legevaktsamarbeid 
mellom kl. 2100 og kl 0800, og på helg.

3. Samarbeidet omfatter også overgrepsmottak som økonomisk er integrert i 
legevakten.

4. Det legges til grunn av interkommunal legevakt starter opp 1. april 2012, og første 
året skal være en prøveordning

5. Kommunens merutgifter til legevakt i 2012 på ca. kr 200 000 er innarbeidet i 
kommunens årsbudsjett for 2012.

6. Ordningen evalueres etter 1 års drift, herunder også valg av kostnadsmodell.

Interkommunalt legevaktsamarbeid på natt (kl. 21.00-08:00) 7 dager i uken vurderes.

Saken legges fram for kommunestyret snarest mulig i 2012 (2013?) 

Saken skal nå opp til ny behandling i kommunens politiske organer, med endelig 

beslutning i kommunestyret 20.6.2013. 

Her følger kommuneoverlegens vurdering mai 2013: 

Kommuneoverlegen ber om at ALLE dokumenter som fulgte saken i 2011 også blir vurdert 

pånytt. Kommuneoverlegens uttalelse fra den gang blir ikke gjentatt, men er uendret like 

relevant for saken. 

Styringsgruppa for Molde interkommunale legevakt har laget en evalueringsrapport, datert 

25.3.2013. Denne følger saken. Momenter i denne blir ikke gjentatt her, men er viktig! 

Sammendrag: 

 Nesset kommune startet arbeidet med interkommunalt legevaktsamarbeid i 2009 

pga. svært ustabil legedekning, mange vakanser og korttidsvikarer og altfor stor 

vaktbelastning for legene. Det var 19 vikarer på 5 år. 

 Molde interkommunale legevakt har vært i drift ca. 1 år, fra 11.4.2013. 

 Nesset har hatt lokal legevakt mandag-torsdag 16-21. 

 Det har vært omfattende motstand i befolkningen mot ny ordning, med 

underskriftslister og leserinnlegg i aviser.

 Ca 95-99% av legenes aktivitet skjer på dagtid, dvs. utenfor vakt, med arbeid 

legekontoret og samarbeid med kommunenes øvrige helse- og omsorgstjeneste og 

NAV. Legevakt må ses i sammenheng med totalaktivitet.

 Virksomhetsdata innhentet fra HELFO, Legevaktsentralen/AMK og Molde 

interkommunale legevakt for 2011 (før) og 2012 (etter). De er omtrent 

sammenfallende med nasjonale data.

o Ingen endring av aktivitet på legekontoret dagtid, målt etter antall 

konsultasjoner.

o Ca 25% reduksjon av henvendelser fra 2011 til 2012. Dette mest på 

helg, og vanlige henvendelser, dvs ikke hast. Uendret antall 

henvendelser 16-08 man-tors i 2011 og 2012. Dette stemmer overens 

med tall fra de andre kommunene i evalueringsrapporten. 

o Totalt antall henvendelser på legevakttelefon: 3,3 pr døgn

o Totalt antall henvendelser lokal legevakt i Nesset (man-tors 16-21): 2,1 

pr døgn.

o Totalt antall kontakter MIKL man-tors 21-08: 0,6 pr døgn

o Totalt antall kontakter MIKL helg (fre 16-man 08) 4,3 pr døgn, derav 2,7

konsultasjoner. 
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 Gjennomsnittlig reiseavstand til legevaktslokalet, uavhengig av organisering, for 

innbyggere i Norge er 53 min, dvs Eidsvåg ligger i helt gjennomsnittlig 

reiseavstand. 

 Av kommuner i Romsdal og Nordmøre er det bare Sunndal, Rauma og Vestnes 

(jobber for å få det nå) som ikke har interkommunalt legevaktsamarbeid

 Ny fastlegeforskrift gjeldende fra 1.1.2013 gir vaktfritak for leger etter fylte 55 år. 

1 av legene i Nesset har derfor vaktfritak. Gammel ordning vil gi 3-delt vakt som 

standard, med betydelig sårbarhet. Forsterket problemstilling i forhold til første 

runde.

 Legene har vært svært fornøyd med den nye ordningen. Å gå tilbake til gammel 

ordning vil føre til ny ustabilitet.

 Hvis Nesset trekker seg ut av ordningen, kan det bli vanskelig å knytte seg til 

ordningen påny hvis det skulle bli nødvendig.

Kommuneoverlegens tilråding: 

Nesset kommune går inn i fullt interkommunalt legevaktsamarbeid med Molde, i 

likhet med Molde, Fræna og Eide.  Ordning med lokal legevakt i Nesset mandag-

torsdag 16-21 opphører. 

 Hovedformålet med interkommunal legevaktordning er å sikre en stabil og god 

legetjeneste som del av den totale primærhelsetjenesten i Nesset kommune. 

 Dette vil gi en legevakt for fremtiden, en legevakt av god kvalitet, på lik linje med 

flertallet av Norges kommuner. 

 Ca.95-99% av kontakten med legetjenesten skjer på dagtid. Ustabil legedekning 

vil gi mye utrygghet, misnøye og fare for dårligere kvalitet. 

 Det har vært ca 25% reduksjon i antall henvendelser på legevakt etter innføring av 

ny ordning. Dette har vært vanlige henvendelser i helgene. Det har ikke vært økt 

pågang på legekontoret på dagtid. Kommuneoverlegen mener reduksjonen 

hovedsakelig skyldes «halvøyeblikkelig» problemstilling, som har vært tatt opp 

med fastlege som tilfeldigvis har vakt, og som ikke har medført dårligere 

oppfølging av pasientene.

 Lokal legevakt er godt service tilbud til kommunens innbyggere. Over halvparten 

av kontaktene med legevakt skjer i helgene, når legekontoret er stengt, og dermed 

må flesteparten uansett reise til Molde. Kommuneoverlegen foreslår derfor at 

denne ordningen avvikles. 

 Ny fastlegeforskrift gir vaktfritak for leger etter fylte 55 år. I likhet med de fleste 

andre kommuner får Nesset kommune store utfordringer for en forsvarlig 

vaktordning. 

 Evaluering etter ett års prøvedrift i Molde interkommunale legevakt viser at det 

fungerer godt, og det er ønske fra de tre andre deltakende kommunene og 

styringsgruppa at dette fortsetter. 

Mulige løsninger: 

1. Gå inn i fullt samarbeid som de andre kommunene i MIKL, med samarbeid 16-08 

man-fre og 08-08 helg/ høytid

2. Beholde prøveordning permanent, dvs lokal vakt i Nesset man-tors 16-21, ellers 

fullt samarbeid.  Evt varianter av denne. 

3. Gå tilbake til «gammel« ordning, si opp avtalen med interkommunalt 

legevaktsamarbeid  med Molde, Fræna, Eide .

4. Øke fastleger i Nesset med 1-èn- og gå tilbake til «gammel ordning».

Definisjon :

Legevakt defineres som arbeid UTENFOR vanlig arbeidstid, dvs kveld 16-08 og helg 

fredag kl 16 til mandag kl 08. 

Alle legene har minst 37,5 timers arbeidsuke, i tillegg flere timer pr uke til kontorarbeid 

som ikke er vaktarbeid. Alle leger i primærhelsetjenesten er pålagt vakt, unntatt ved fritak 

som er avtalefestet. Alt vaktarbeid kommer i TILLEGG til vanlig fastlegearbeid. For 

legene i Nesset har kontorarbeid som hører til fastlegejobben av praktiske årsaker 

hovedsakelig blitt gjort utenom arbeidstid mest når man likevel er bundet til vakt. Det skal 

være opp til den enkelte lege når dette kan gjøres, og er kommunen uvedkommende.

Vaktordningene:

«Gammel vaktordning»

Vakt 16-08:30 hverdager, helg fredag kl 16 til mandag kl 08:30. Beredskapsvakt/ 

hjemmevakt. Ikke hjelpepersonell. 
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3-delt vakt betyr vakt 2-3 døgn pr uke, i tillegg hver 3. helg. 2-delt vakt betyr 2 døgn pr 

uke, i tillegg 2. hver helg fredag kl 16:00 til mandag kl 08:30. 

Kostnad for «gammel vaktordning»: i 2010 ca 1,2 millioner: I tillegg til vaktgodtgjørelse 

etter tariff for døgnvakt, (ca 700,000,-) også arbeidsgiveravgift, 25% tillegg for 3-delt vakt

(Kun 3 leger som delte på vaktene) det meste av året, utgifter til vikarformidlingsbyrå, 

dekning av vikarers utgifter.  Dette betyr nesten dobling av kostnad for legevakt pga 

sårbarhet og vikarbruk. 

Ny ordning ved Molde Interkommunale legevakt , heretter kalt MIKL:

Man-fre 16-22 og  22-08 , bakvakt 18-22 , lør/ søn  08-22 eller 22-08 , bakvakt 12-22 

lør/søn. Bakvakt innkalles ved behov. Lege tilstede hele åpningstiden. Sykepleier tilstede 

hele åpningstiden. 

Lokal ordning i Nesset: lokal legevakt 16-21 mandag til torsdag. Legen i Nesset har fått 

noen færre kveldsvakter i Molde man-tors. 

Alle henvendelser til Nesset før vaktavslutning har vært håndtert lokalt, selv om 

avslutningstidspunkt for vakt er passert. 

Kostnad for nåværende prøveordning med lokal legevakt i Nesset: ca 110.000,- pr år i 

tariffestet vaktgodtgjørelse i TILLEGG til kostnad for full deltakelse i interkommunalt 

samarbeid. (viser til Rådmannens saksutgreiing). Dette tallet kan øke med 25% pga tre-delt 

vaktordning, saken vurderes i legeforeningen. 

Uendret: 

 Legekontoret er kommunens eneste legekontor. Åpningstid 08:30-16:00. All 

daglegevakt er helt uendret. 

 Legevaktsentralen (LV sentralen) og AMK: Håndterer alle som ringer 

legevaktnummer 712 32333 og 113 hele døgnet, og videreformidler til 

legekontoret (dagtid), legevakt i Nesset eller legevakt ved MIKL. Kan også starte 

aksjon uten kontakt med lege, ambulanse og helikopter koordinator. 

 Ambulanse: stasjonert i Eidsvåg. 

Den akuttmedisinske kjede: alt dette i tillegg til legevakt, enten legevakt er på dag eller 

kveld, Nesset eller Molde. 

Nye bestemmelser som har kommet etter desember 2011:

Revidert Forskrift om fastlegeordning i kommunene, gyldig fra 1.1.2013: 

Fastlegen har rett til fritak til legevaktdeltakelse etter første ledd bokstav a når legen:

a) er over 55 år, (tidligere 60 år) 

b) er gravid i de tre siste måneder av svangerskapet eller når graviditeten er til hinder

for deltakelse eller

c) ammer barn som er under ett år

Kommentar: Nesset kommune har 3 fastlegehjemler + 1 turnuslege. Med egen vaktordning 

vil pt kun to av fastlegene gå vakt, en er fritatt pga alder (55 år).  I beste fall 3-delt vakt, i 

ferier, /kurs/ fravær/sykdom kort og lang vil det bare være 2-delt. 

Sentral forbundsvis særavtale , SFS 2305 (2010-2012): 

Regulerer forhold vedr legevakt. Er under reforhandling i disse dager, ett år på overtid. Ett 

av hovedpunktene gjelder legevakt, og det forventes betydelige endringer vedr. legevakt. 

Gjeldende SFS 2305:

7.2 Belastningen ved legevakt bør normalt ikke være større enn firedelt vakt. (Godtgjøring 

for høyere vaktbelastning er +25% i vaktgodtgjørelse) . 

Turnuslegeordningen: 

Blir lagt om fra 2013. Turnus i distrikt blir nå søknadsbasert. Tidligere «plassering» etter 

trekning. Usikkert om vaktordning vil påvirke søknadene. Turnusleger er nyutdannet, stor 

mulighet for at kvinnelige turnusleger blir gravide- og dermed ute av vaktordning. Kan 

fullføre tjeneste med vaktsamarbeid. 

Pasientenes erfaringer: 

Se evalueringsrapporten fra MIKL. Det er ikke gjennomført egne undersøkelser fra Nesset

utover dette. Det var betydelig uro lokalt sommer/ høst 2012 etter en hendelse som fikk stor 

oppmerksomhet i avisen. Denne saken ble sendt som klage til Fylkesmannen/ 
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Helsetilsynet. Det har vært gjennomført aksjon med underskriftslister for å få tilbake 

«gammel ordning» og innlegg i avisa. 

Hovedbekymring har vært dårligere beredskap, lang reiseavstand og ukjente leger. 

Legenes erfaring: 

Legene er svært fornøyd med ny ordning. Spesielt nevnes fri i helgene. Rolige vakter i 

Nesset med få henvendelser (se under). Travle og arbeidskrevende vakter i Molde, men få 

vakter og velregulert arbeidstid. Greit med kveldsvakter i Nesset. Varierende, men generelt 

lite henvendelser, får gjort unna kontorarbeid for administrasjon av fastlegepraksis når de 

først har vakt og er bundet opp i tid.  

Møte i allmennlegeutvalget april 2013: 

De tre faste legene møtte.  

Kommuneoverlegen har vaktfritak pga alder etter den nye ordningen. Alle legene avviser 

tre-delt vakt som standard. Med så få leger som det er i Nesset er det altfor sårbart, og 

erfaring også fra siste året er at det stadig er endringer og ekstravakter lokalt pga kurs, 

ferier etc.  Belastning med lokal vaktordning, uansett ordning er mye beredskapstid og 

relativt lite pasientkontakter.

Avstemning:

Alle legene avviser «gammel ordning», også alternativet med en ekstra fastlegehjemmel.  

To leger stemmer for fullt vaktsamarbeid fra kl 16, på lik linje med de andre kommunene. 

En lege stemmer for at nåværende prøveordning skal bli permanent. 

Vedr ukjente leger: 

Dette gjelder ALLE interkommunale legevakter og alle kommuner. Gjelder også 
kommuner uten vaktsamarbeid, jo større kommunen er og jo flere leger som deltar i vakt.
(F.eks Sunndal med to legekontor og 5-6 fastleger). Molde har alltid hatt det slik, Fræna 
og Eide hatt det slik, også med mye vikarbruk.  Det er ikke til å unngå i interkommunalt 
LV samarbeid med flere deltakende leger.  
Det skal alltid tilstrebes god kvalitet på legevakt tjenestene. Faste leger er alltid viktigst på 
dagtid, både ifht fastlegejobben og i samarbeid med øvrig kommunale helse- og 
omsorgstjeneste.
Legevakt skal ikke være en fortsettelse av fastlegens arbeid med oppfølging av pasienter 
med kroniske sykdommer.

Virksomhetsdata for legevakt: 

1. Nasjonale estimat for legevakt (2006)

Kilde: …er hjelpa nærmast. Forslag til Nasjonal handlingsplan for legevakt. Rapport nr. 1-
2009. Nasjonalt kompetanse senter for legevaktmedisin . s.29

2. Statistikk AMK /LV sentralen. 

(kilde: manuell opptelling fra LV sentralen- alle henvendelser er registrert.) Dvs. alle som 

ringer legevakttelefon og 113. 

a. Totalt antall henvendelser på LV telefon og 113 for Nesset kommune , gjelder 

1.1-31.12 : 

Pr 1000 
innb pr.år 

Overført Nesset 
kommune med 3000 
innb    

Forventet Nesset pr. 
døgn 

Konsultasjon med lege 250 750 2,0 

Avsluttet LV sentral, Råd 
fra sykepleier

73 (ca 20%) 219 0,6

Telefon med lege (uten 
kons) 

38  (ca 
10%) 

114 0,3

Totalt: 2,9 
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Tallene inkluderer feilringing, henvendelser på dagtid i legekontorets åpningstid (ca 10-

20%, ikke representativt for antall, de fleste ringer rett på legekontoret), telefoner som 

avsluttes / avklares med samtale med sykepleier (ca 20%), resten henvises til legevakt, som 

avsluttes med telefon med lege (ca 15-20%, konsultasjon eller sykebesøk ). Gjelder hele 

døgnet, også dagtid.

b. August –oktober 2011 og 2012. 

3 mnd=92 vaktdøgn totalt, 3 dager x12= 36 helgedøgn fre-man morgen, 92-36= 56 døgn 

man-tors . Ikke tatt med statistikk for 08-16, da de aller fleste kontakter legekontoret 

direkte, og tall fra AMK ikke er representative for pågang. Inkluderer også feilringing. 

2011, Aug-okt= 3 mnd, alt bare Nesset 

Akutt Haster Vanlig Totalt Pr. 
døgn 

Merknad

16-21 3 28 68 99 1,7 56 døgn
21-08 2 22 30 54 1,0 56 døgn
Fre16-man08 14 71 176 261 7,2 36 døgn
totalt 19 121 274 414 4,5 92 døgn 

2012: aug-okt= 3 mnd, Nesset og MIKL

Kommentarer: 

 Ca 25% reduksjon av henvendelser fra 2011 til 2012.fra 4,5 til 3,3 pr døgn. Dette 

er mest vanlige henvendelser, dvs ikke hast. Dette stemmer overens med tall fra de 

andre kommunene i evalueringsrapporten. Totalt antall henvendelser man-tors 16-08, 

er helt uendret, 153 i 2011 og 152 i 2012. Dvs det er helgene som har størst 

reduksjon i antall henvendelser. 

 Registrering fra AMK: ca 20% avsluttes uten viderehenvisning til lege, passer med 

nasjonale tall, se over. Regnet som 20% videre her.  

 Legevakt totalt 2012 for legevakt i Nesset og MIKL : (309) 3,3 minus 20% avsluttet 

uten viderehenvisning til lege = 2,7 pr døgn. Tallet inkluderer alle kontakter som er 

viderehenvist lege fra LV sentralen/ AMK, tiltak avsluttes med telefonråd fra lege eller 

konsultasjon. Telefonråd fra lege antas å avslutte ca 10-20% av henvendelsene, se 

under statistikk fra MIKL, dvs ca 2,1 tilses av lege pr døgn. 

 Nesset lokal legevakt man-tors  56 dager = totalt 118 henvendelser = 2,1 pr dag. Derav 

ca 20% avsluttet ved LV sentralen uten viderehenvisning til lege (se over). 

Gjennomsnitt antall kontakter: 1,7 pr dag. (Løses med telefon med legen, konsultasjon 

eller sykebesøk). 

 Totalt antall kontakter til MIKL = 92 dager:34+157=191.  Forutsatt at 20% avsluttes i 

LV sentral uten viderehenvising til lege, blir det 1,7 kontakter pr døgn. 

 MIKL helg, fre 16-man 08= 12 helger= 36 dager : 157 kontakter=4,3 pr døgn . Med 

lokal legevakt i Nesset i uken, vil de fleste kontakter med MIKL være registrert i 

helgene. Forutsatt at 20% avsluttes i AMK uten viderehenvisning til legevakt blir 157 

kontakter 3,4 pr døgn.   Forutsatt at ca 20% av disse løses med telefon råd fra legen (se 

under) blir det ca 2,7 konsultasjoner pr. døgn på MIKL i helgene. 

 MIKL kontakter man-tors 21-08 48 døgn : 34= 0,6 pr døgn, -20%= 0,5 viderehenvist 

til lege pr døgn.  Stemmer med statistikk fra MIKL. 

Pr år Pr mnd Pr døgn, hele 
døgnet

2011 1566 130 4,2

2012 1410 117 3,9

Akut
t

Haster Vanlig totalt Pr 
døgn

merknad

16-21 (Nesset) 6 33 79 118 2,1 Man-tors 56 
døgn

21-08 (MIKL) 5 14 15 34 0,6 Man-tors 56 
døgn

Fre16-man08 
(MIKL)

7 50 100 157 4,3 Fre-man 36 
døgn

totalt 18 97 194 309 3,3 92 døgn
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3. Statistikk Molde Interkommunale legevakt (MIKL). 

Kilde: Manuell opptelling av lister i MIKL

Alle Henvendelsene for aug,  sept og okt 2012 (3 mnd=92 dager) Nesset kommune

totalt (dvs telefoner som avsluttes med råd fra sykepleier på LV sentral er ikke med, er ca 

20%) 

Totalt Bare fre/lør/søn Bare man-tors Merknad 
Akutt (rød) 5 4 1
Haster 46 34 12
Vanlig 40 28 12
Telefon 30 22 24% avsluttes med 

telefon råd fra legen 
Totalt 121 88

Kommentar: 
 Totalt pr 3 mnd= 92 dager = 1,3 henvendelse pr døgn, inkl telefonhenvendelser som er 

vurdert av lege. Konsultasjoner (oppmøte) = 1,0 pr døgn. 
 Fredag/lørdag/ søndag pr 3 mnd= 12 helger = 36 dager. Med telefonhenvendelser = 2,5 

pr døgn. Konsultasjon/ oppmøte = 1,9 pr døgn. 
 Bare man-tors. Til sammen 25 pr 12 uker= 2 henv pr uke = 0,5 pr ukedag utenom helg.
 Noe lavere tall fra MIKL ifht AMK/ LV sentral. Kan skyldes manglende registrering 

fra MIKL?  Relativt sammenfallende tall for kontakter man-tors 21-08 (0,5 og 0,6 pr 
døgn). 

4. Statistikk takstbruk for legeaktivitet/ vakt HELFO 2011-2012
Kilde: HELFO etter forespørsel

a. Kontakter legevakt: 
Tall for 2011 gjelder gammel vaktordning, dvs hele døgnet inkl natt og helg, utenom 08-16 
hverdager man-fre. 

NB! 
HELFO opplyser at data for legevaktskontakter (ikke dagtid 08-16) for 2012 ikke klarer å 
skille ut data fra Nesset legevakt og Molde interkommunale legevakt for legene i Nesset 

som også jobber på MIKL. Det betyr at disse data ikke kan brukes for å finne 
virksomhetsdata for legenes legevaktaktivitet i Nesset i 2012. 

April –des 20211 totalt Pr døgn Merknad 

2ak+2fk (konsult 
vakt) 

1119 4,1 273 døgn på 9 mnd 

1 bk (telefon vakt) 288 1,0 20% avsluttes med telefon med lege 

11ak (sykebesøk 
kveld/vakt)

65 ca 7 pr mnd (både ø. hjelp og 
planlagte på kveld)

Kommentar: 
 Her er ikke medregnet kontakter som blir avsluttet med råd fra sykepleier i LV sentral/ 

AMK. De kommer i tillegg. 
 Stemmer omtrent med data fra LV sentral/ AMK for 2011, se over. 
 Lite sykebesøk, samme tendens som resten av landet. 

b. Konsultasjoner i legekontorets åpningstid: 

Utvikling i takstbruk fra 2011 (april – des) til 2012 (april – des) for takstene 2ad
(konsultasjon dag) og 11ad (sykebesøk dag) på dagtid for Nesset kommune.

2011 Pr dag 2012 Pr dag (180
arb.dager)

2ad (konsult) 4999 27 4515 25

11ad (sykebesøk) 25 37 Ca 4/mnd 

Kommentar: 
 en liten nedgang, ca 10%, ikke økning. Dette gjelder alle legene til sammen, inkludert 

turnuslege, vikarer etc. Gjennomsnitt uavhengig av ferie, fravær, kommunale 
oppgaver. OBS! Gjenspeiler IKKE den totale virksomhet, f. eks kommer alle enkle 
kontakter, telefoner, blodprøver uten samtidig time, etc utenom.

 Betyr at legevakt ordning ikke ser ut til å ha skjøvet mer over på dagtid. 
 Sykebesøk/hjemmebesøk, kan være både planlagt til kronikere og øyeblikkelig hjelp 

ca 1 pr uke. Små tall. 

5. Virksomhetsdata Nesset omsorgssenter, NOS 

Data ufullstendig. Ikke data fra demensavdeling og korttidsavdeling, men der er det 

erfaringsmessig få sykebesøk. 
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Sjukeheimsavdelinga: for perioden 1.4.2011-31.12.2011: 80 sykebesøk. Ufullstendige 

data fra 2012. 

6. Sammenstilling 2011 og 2012, legevakt kontakter pr. døgn 

(Data fra LV sentral/ AMK 2011 og 2012)  

Nasjonale 
estimat 
applisert 
på Nesset 

2011 
Nesset 

2012 
Nesset 
16-21

2012 
MIKL 
21-08

2012
MIKL  
fre16-
man 08

Totalt 2012 
Nesset+MIKL 

Tel avsl. Spl 
(20%)

0,6 0,9 0,5 0,9 0,6

Tel avsl lege 0,3 0,7 0,3 0,1 0,7 0,6
Konsultasjon 
/oppmøte 

2,0 2,9 1,3 0,5 2,7 2,1

totalt 2,9 4,5 2,1 0,6 4,3 3,3

Konklusjon virksomhetsdata:  

 Ca 25% reduksjon i antall henvendelser på legevakt i 2012, antas å være reell 

nedgang. Dreier seg om vanlige henvendelser i helgene, samme tendens som 

totaltall fra de deltakende kommunene.

 Sammenlikning av data fra forskjellige kilder tyder på 2-3 konsultasjoner pr døgn på 

legevakt, både i Nesset og Molde. Dette er uavhengig av uavhengig av plassering av 

legevakt og er sammenfallende med nasjonal statistikk.

 Høyest i helgene, når legekontoret er stengt. 

Ambulanse og helikopter statistikk 2011 og 2012, Nesset ambulansen : 
Kilde: ambulanse koordinator regionalt helseforetak og AMK

Helikoptertrafikk i Nesset:

2011: 15 ambulansehelikopter 2 redningshelikopter
2012: 21 ambulansehelikopter 0 redningshelikopter
Hittil i 2013 (4 mnd): 2 ambulansehelikopter 0 redningshelikopter

Kommentar: 

1. detaljer viser store variasjoner pr mnd:  

a. flere: 10 i mai, 22 i oktober og 16 i desember,

b. færre: 7 i april, 8 i august og 5 i september. 

Forklaring kan være f.eks kjøring av  dialysepasienter 3 dager pr uke enkelte måneder, 

gjør store utslag.  

2. Gradering av akutt og haster gjøres av AMK/ legevaktsentralen. En mulig forklaring er 

at flere turer som tidligere ble gradert til haster nå blir gradert til akutt. 

3. Betydelig mindre legefølge i ambulansen, men få turer. Kan variere betydelig fra år til 

år. Gjelder hele døgnet, dvs også legefølge i legekontorets åpningstid

4. Flåtestyring av ambulansen, brukes også i andre kommuner, tall kan gjelde andre 

kommuner også. Antar at det hovedsakelig dreier seg om Nesset.

Konklusjon: Disse tallene kan ikke indikere betydelig økt bruk av ambulansen grunnet 

endring i legevaktorganisering. 

Reiseavstand:

1. Legevaktorganisering i Norge

Kilde: Rapport nr. 6-2012, Nasjonalt kompetansesenter for legevaktsmedisin: 

 203 legevaktsdistrikter i Norge i 2011, redusert fra 236 i 2008

 I 2008: Kommunale 130 (30% av kommuner), redusert til 84 i 2011 (ca 20%).  Derav 

3 store (Oslo, Bergen, Trondheim) 32 middels store (10.000-99.000 innb) og 95 små 

(<10.000 innb.) Interkommunale: 106 (70% 2008)                                                          

 Gjennomsnittlig reiseavstand til LV lokale (uavhengig av organisering) for 

kommunestørrelse 2500-5000 innb: 53 min (maks 120 min). 30% av innbyggerei 

Norge kommer seg til legevaktslokalet innen 30 min, 80% innen 1 time.  Dvs:  

innbyggere i Nesset har reiseavstand sammenliknet med innbyggere i alle kommuner.

 Gjennomsnittlig reiseavstand ambulanse-pasient, kommunestørrelse 2500-5000: 44 

min (maks 110) (Nesset 0 min, maks 50 min) 

1.4-31.12 2012 2011 diff
Antall oppdrag   379 348 31
akutt 99 78 +21
haster 124 136 -12
vanlig 156 134 +22
legefølge 2 18 -16
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2. Interkommunale legevakter i vårt distrikt:  

a. Molde, Fræna, Eide, Nesset

kommune innb Avstand 
kommunesenter-
legevakt

Ytterpunkt 

Molde 25 035 0 31 km  Istad
Fræna 9 336 22 km  Elnesvågen 40 km   Farstad
Eide 3434 31 km  Eide 47 km  Vevang
Nesset 3011 53 km  Eidsvåg 97 km  Eikesdal, 73 Eresfjord, 89 

Vistdal

b. Kristiansund, Averøy, Tingvoll, Gjemnes

Kristiansund 22447 0
Averøy 5593 16 km    Bruhagen 30 km  Kårvåg
Tingvoll 3101 57 km    Tingvoll 67 km  Meisingset
Gjemnes 2579 38 km    Batnfjordsøra 67 km Angvik

c. Legevaktsamarbeidet i Orkdalsregionene LIO: Orkdal, Agdenes, Frøya, Hitra, 

Meldal, Rindal, Skaun, Hemne, Snillfjord, Surnadal, Rennebu. 

Kommune Innb Reiseavstand 
kommunesenter-
legevakt

Merknad 

Orkdal 11429 0 
Surnadal 5952 87 km     Skei Lokal legevakt ukedager 19-20, lørdag 

11-13 
Rindal 2088 57 km     Rindal 

sentrum
Meldal 3924 35 km     Meldal 
Rennebu 2569 58 km     Rennebu tidligere vaktsamarbeid Oppdal
Frøya 4369 127 km  Frøya Lokal legevakt Hitra/Frøya man-fre 

16-20 og lør/søn/helg 10-20. 
Hitra 4399 114 km   Melandsjø Samme 
Agdenes 1715 34 km     Agdenes
Snillfjord 981 79 km    Snillfjord
Skaun 6941 26  km   Børsa
Hemne 4221 64  km   Kyrksæterøra 
Totalt innb: 48 588

Samarbeidet Aukra, Midsund, Sandøy: Legeskyssbåt imellom kommunene og sykehus 

Samarbeidet Aure, Smøla, Halsa: samme  Bruker delvis Orkanger sykehus

Kommuner UTEN vaktsamarbeid  Nordmøre og Romsdal:  Rauma , Sunndal , Vestnes 

(jobber med interkommunalt legevaktsamarbeid i disse dager) 

Hva med en lege til: 

Dvs 4 fastlegehjemler + 1 turnuslege: 

 Fremdeles bare i beste fall 4-delt ved bare en lege med fritak for alder. Sårbart for 

sykdom, ferie, graviditet etc. 

 Ikke nok legekontorer- må ha nye lokaler.

 Behov for mer hjelpepersonell

 Gjennomsnittlig listelengde pr lege blir 3000/4= 750. Korte lister er lite attraktivt for 

legene. Vanlige listelengder ligger rundt 1000-1250. Pr i dag er listelengdene 1250, 

900 og 800, stort sett fordelt etter legenes ønske. 

 Svært lite attraktiv arbeidsplass for turnusleger pga lite oppgaver.

 Mere kommunale timer med fastlønn og praksiskompensasjon: betydelig høyere 

kostnad for kommunen.

 En økning av legeressurs må være begrunnet i økte legeoppgaver på dagtid, ikke 

vaktbelastning.

 Fremdeles vanskelig å rekruttere leger da de fleste kommuner har interkommunale 

ordninger med betydelig mindre vaktbelastning. 

Kommuneoverlegens konklusjon: 
se øverst i dokumentet. 

Referanser: 

1. Det vises til alle dokumenter som gjelder sak PS 140/11, ephorte nummer 2008/32 

2. Molde Interkommunale elge4vakt Evalueringsrapport 25.3.2013. 

3. …er hjelpa nærmast! Forslag til Nasjonal handlingsplan for legevakt  Rapport nr. 

1-2009 Nasjonalt kompetansesenter for legevaktsmedisin. 







Nesset kommune Arkiv: 027/001

Arkivsaksnr: 2013/419-2

Saksbehandler: Bjørn Stensjø

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Nesset formannskap 65/13 06.06.2013

GID 027/001 Søknad om fradeling av hyttetomt - Jorunn Aase Haarberg

Vedlegg
1 Søknad om kjøp av grunn rundt eksisterende hytte
2 Kartutsnitt

Rådmannens innstilling

Det vises til søknad av 10.04.13 fra Jorunn Aase Haarberg.

Jorunn Aase Haarberg får eiendomsretten til sin hyttetomt på kommunens eiendom gnr 27/1 
vederlagsfritt. Grunnen til at hun ikke skal betale for grunnen er hjemlet i hevdslovens §§ 2 og 3.

Utgifter til oppmåling, fradeling og tinglysing må betales av Haarberg.

Saksopplysninger

Jorunn Aase Haarberg skriver at hennes far Leif Haarberg for ca 50 år siden kjøpte en hyttetomt av 
Erik Hole. I byggeperioden hevdet Flåhammer at hytta ble bygd på hans eiendom. Dette er ikke 
dokumentert.

På bakgrunn av dette søker hun om å få fradelt hyttetomta vederlagsfritt.

Det er minst en liknende sak på Eidsvågfjellet. Det gjelder hyttetomta til Nils Angvik, hvor kommunen 
i god tro festet bort en tomt på gnr 27/1. Etter jordskiftesak 9/1984 ble det fastslått av denne 
hyttetomta lå på gnr 27/3 og gnr 27/5. Kommunen har ervervet den delen av denne tomta som ligger 
på gnr 27/3 gjennom et makeskifte, jfr formannskapssak 118/12 (22.11.12). Forholdet til grunneieren 
av gnr 27/5 er ikke avklart.

Vurdering

Når en tilsvarende sak blir trukket inn her, er det fordi en avgjørelse i nærværende sak også vil kunne 
bli retningsgivende for andre saker.



En fradeling vil ha to aspekter
 oppmåling og fradeling 
 grunnkjøp

Hytta kan gjerne stå på eiendommen uten fradeling og oppmåling. Dersom hytteeier ønsker tomta 
fradelt, er dette en tjeneste som rådmannen derfor mener hytteeieren må betale for,  siden det definerer 
eiendommen bedre, gjør den lettere omsettelig og antakelig høyere verdi. 

Når det gjelder en eventuell kjøpesum, er det et interessant spørsmål. Vanlig råtomtpris har i det siste 
vært om lag kr 25 pr m2 i kommunen. Om en hyttetomt på fjellet skal ligge over eller under i pris 
avhenger av flere forhold, som beliggenhet, utsikt, tilkomstmuligheter osv.

En annen tilnærming er hevd. Hevdslova gjelder også fast eiendom, jfr § 1. De aktuelle paragrafene er:

§ 2. Den som har ein ting som sin eigen 20 år i samanheng, hevdar eigedomsrett. 

      For lausøyre og verdepapir er hevdstida 10 år. 

§ 3. Har to eller fleire ein ting etter kvarandre i samanheng og overgangen mellom dei er 
lovleg, er hevd fullført når hevdstida etter § 2 er ute. 

§ 4. Den som veit at han ikkje eig tingen, hevdar ikkje. Det same gjeld den som ikkje veit det 
avdi han ikkje har vore så aktsam som han burde etter tilhøva. 

      Heller ikkje kan nokon hevda når verja eller ein annan som styrer med tingen for han, har 
kunnskap som nemnt eller ikkje er aktsam nok. 

Dersom hytteeieren har hatt eiendommen i 20 år eller mer i god tro, kan eiendomsretten hevdes. Ut fra 
de foreliggende opplysninger synes dette å være tilfellet. Det har gått mer enn 20 år fra eiendommen 
ble ervervet til jordskiftesaken ble avsluttet 09.12.86.

Det er neppe aktuelt med et regresskrav mot den som solgte kommunens eiendom i god tro. Det ene er 
at det er gått ca 50 år, det andre er at foreldelsesloven har en foreldesfrist på 3 år. Det er noe usikkert 
om denne loven gjelder i dette tilfellet, men den gir uansett en pekepinn på at eventuelt krav burde 
vært stilt tidligere.

Økonomiske konsekvenser

Ingen vesentlige.

Betydning for folkehelse
Ingen



2013 Afi
Jorunn Aase Haarberg
Vollahaugen
6460 Eidsvåg Eidsvåg 10.04.13

Nesset Kommune

6460 Eidsvåg

Søknad om fradeling av hyttetomt 27/1

Ovennevnte tomt ble for ca. 50 år siden kjøpt av min far Leif Haarberg av Erik Hole. I
byggeperioden hevdet Flåhammer at min far bygde på hans tomt. Det finnes ikke
dokumentasjon på dette.

Med bakgrunn i dette søker jeg herved om å f fradelt hyttetomt 27/1 vederlagsfritt.

Ønsker snarlig svar da jeg ønsker å restaurere/forskjønne/utvide hytten.

Ser frem til et positivt svar på min søknad.

ed vennlig hilsen

runn Aase Haarberg

Vedlegg:
Kartutsnitt.





Nesset kommune Arkiv: 079/006

Arkivsaksnr: 2012/1288-8

Saksbehandler: Hogne Frydenlund

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Nesset formannskap 66/13 06.06.2013

Fradeling av parsell - GID 079/008 - Henning Austigard - dispensasjon fra 
kommuneplanen

Vedlegg
1 Søknad om tiltak / rekvisisjon av oppmålingsforretning
2 Kart

Rådmannens innstilling

Det vises til søknad av 01.04.2013 om fradeling av en parsell, ca 50 m2, fra eiendommen GID 
079/008.

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 gis det varig dispensasjon fra kommuneplanens 
arealdel LNF-sone til fradeling av inntil 50 m2 areal som tilleggsareal til hyttetomt 079/053.   

Det gis dispensasjon da det dreier seg om fradeling av ett mindre areal. Utvidelse av hyttetomten vil 
ikke forringe friluftsinteressene i området da det dreier seg om 1 meter utvidelse i retning mot 
Eikesdalsvatnet. Størsteparten av arealet ligger mot ei kraftlinje.   

Saksopplysninger

Henning Austigard søker om fradeling av en parsell fra eiendommen GID 076/008. 

Parsellen skal være tilleggsareal til eksisterende hyttetomt, GID 079/053.
Omsøkte parsell ligger i et område avsatt i kommuneplanens arealdel til LNF.

Bakgrunnen for søknaden er at hytteeier ønsker å utvide hytta og bygge en platting ved hytta. 
Hyttetomta er i dag på ca 93 m2 . Det søkes om å få utvide hyttetomta med 1 meter mot Eiksdalsvatnet 
og 5 meter mot sør, til sammen ca 50 m2.  

Formannskapet behandlet i sak 025/13 fradeling av tilleggsareal fra andre gnr/bnr som ligger inntil 
hyttetomt 079/53. 



Vurdering

Naturmangfoldloven:
Omsøkte areal består av sandgrunn/grasmark. Det er ikke registreringer i Direktoratet for 
naturforvaltning sin Naturbase eller i Artsdatabankens artskart som er til hinder for fradeling. 
Kunnskapsgrunnlaget (§8) vurderes i dette tilfelle å være tilstrekkelig.  

I forhold til Nml §9 vurderer rådmannen det slik at kunnskapsgrunnlaget i denne saken til å være god 
nok i forhold til å fatte vedtak. I forhold til Nml § 10 vil fradelingen trolig medføre at området blir 
opparbeidet med bygning, parkeringsplass og hage 

I forhold til Nml § 11 ligger det en aksept ved fradeling av hyttetomt at det vil medføre en endring av 
økosystemet,.Tiltaket vurderes ikke å medføre skade på naturmangfoldet som må hindres eller 
begrenses på slik måte at tiltakshaver pålegge å dekke kostnadene.

I forhold til Nml § 12 mener rådmannen tiltaket innebærer ikke bruk av teknikker eller driftsmetoder 
som kan skade naturmangfoldet i en slik grad at det i omsøkte sak kreves særlige tiltak. 

Andre forhold som ikke berører vurdering etter naturmangfoldloven. Det foreligger ingen registrerte 
opplysninger om kulturminner i området. Det påligger varslingsplikt til Møre og Romsdal 
fylkeskommune dersom en oppdager kulturminner på tomta.

I sør grenser utvidelsen av hyttetomta mot ei kraftlinje. Hytta ligger i dag ca 16 meter fra denne. 
Kraftlinja kan medføre begrensinger i utnyttelsen av hyttetomta. Dette må avklares i en eventuell 
byggesøknad av fremtidige tiltak. 

Økonomiske konsekvenser

Ingen 

Betydning for folkehelse
Fradeling av omsøkte parsell anses ikke å medføre ulempe for bruk av strandsonen da det dreier seg 
om utvidelse av 1 meter i retning mot Eikesdalsvatnet.



G2t,

Søknad om filtak; oppretfing eller endring
av matrikkelenhet (deling). Pbl § 20-im

Krav om matrikulering av enhet(er) som
ikke krever behandling etter Pbl § 20-1m, eller
oppmålingsforretning etter MI § 33.
Ml § 5, siste ledd og matrikkelforskr. §§ 43-48

W(Rekvisisjon av oppmålingsforretning
Matrikkelloven § 33

$ournalføring/stempel:

Eiendom

Gnr.

Bruksnavniadresse:

Bnr.

8
Festenr. Seksjonsnr.

I) Søknad om tiltak
(deling) etter, Pbl § 20-1
og matrikulering etter
Ml § 5.

Sakstype, pbl § 20-1, oppretting av

XNy grunneiendom

Ny anleggseiendom

Nytt jordsameie

D Ny festegrunn over 10 år

(z Arealoverføring)

Deling i hht.

D Reguleringsplan

fl Bebyggelsesplan (eldre
lovverk)

Xprivat forslag

fl Annet. 


Søknad om dispensasjon jf. pbl § 19-1:

Plan- og bygningslov

JRI Kommuneplan

Reguleringsplan

Bebyggelsesplan (eldre lovverk)

II) Krav om
matrikulering av enheter
som ikke krever
behandling etter Phl
§ 20-1m, eller
oppmålingsforretning
etter Ml § 33.

Rekvisisjon av
oppmålingsforretning,
Ml § 33.

o Sammenslåing (matrikkelforskr. § 43)

o Føring av referanse til eksisterende grense, (matrikkelforskr. § 44)

CIFøring av samlet fast eiendom (matrikkelforskr. § 45 (2))

Registrering av (ekisterende)uregistrert jordsameie (matrikkelforskr. § 32,ML §§34, 6(særlige grunnerer)

D Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn (matrikkelforskr. § 31 ML §§34, 6(særlige grunnerer)

fl Annet (angi hjemmel):

Oppmålingsforretning for matrikkelenhet(er) i henhold til tillatelse (delingsvedtak) etter Pb120-1m:

XGrunneiendom G Anleggseiendom D Jordsameie G Festegrunn fl Arealoverføring

Må besvares:

A) X Ønskes gjennomført uten B) 0 Ønsker å utsette oppmåling C) 0 Ønsker etter szerlige
ugrunnet opphold. og matrikulering til mnd angitt grunner å gjennomføre
(Kommunens frist er 16 uker etter nedenfor (Kan etter rekvirentens matrikulering, men utsette
pb1-vedtak, § 20-1m + event vinter- ønske utsettes i inntil 3 år. Etter 3 år fullføring av oppmålings-
forskrift, matrikkel forskriften § 18.3) faller tillatelsen etter pb1§ 20-1m forretningen.

bort.) (matrikkelforskriften § 25).
Foretrukket mnd el dato for
forretningen: Foretrukket mnd el dato for Kommunen fastsetter frist for

forretnin en: fullførin , ikke len er enn 2 år.
For alt C); angivelse av særlige grunner (eventuelt i eget ved1egg):

Oppmålingsforretning for matrikkelenhet(er) som ikke krever tillatelse (delingsvedtak) etter
Pb120-1 m:

Klarlegging av eksisterende grenser (eventuelt grensepåvisning) (matrikkelforskr. § 36)

0 Grensejustering (matrikkelforskr. § 34)

111Uteareal til eierseksjon (jf. eierseksjonsloven § 7, matrikkelforskr. § 35)

Registrering av (ekisterende) uregistrert jordsameie (matrikkelforskr. § 32) (se også felt II)

o Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn (matrikkelforskr. § 31) (se også felt II)

o Annet (angi hjemmel):
"*.

•



Parsell nr. Areal ca. m2 Arealtype Eventuelt Eventuelt navn og adresse på kjøper/fester
før deling journal nr.

..-

Parsellen(e)
skal
benyttes
til

Selvstendig bruksenhet

Bolighus

rkFritidshus

Industri/Bergverk

Tilleggsareal til

Offentlig virksomhet

Landbruk/Fiske

Naturvern

GnriBnr./Fnr./Snr.

- 7-1

Offentlig friluftsområde

Offentlig veg

Kommunikasjonsareal/tekn. anlegg

Adkomst

Pb1§ 66.1

Vegloven
40-43

Vann-
forsyning

bl § 65

vløp

Pb1§ 66.2

Varehandel/bank/forsikring/hotell/restaurant

Riks-/fylkesveg

Ny avkjørsel fra offentlig veg

Avkjørselstillatelse gitt (vedlegges)

Offentlig vannverk

Annet:

Offentlig avløpsanlegg

Kommunal veg D Privat veg

Utvidet bruk av eksisterende avkjørsel

Søknad om avkjørseltillatelse vedlegges Adkomst sikret ifølge
vedlagte dokument

Privat fellesvannverk. Tilknytningstillatelse vedlegges

Privat enkeltanlegg
Beskriv:

Privat fellesanlegg

, D Utslippstillatelse gitt (vedlegges) O Søkn. om utslippstillatelse vedlegges D Avløp sikret ifølge vedlagte dokument

Nr. fra - til Ikke relevant

Partsliste/naboliste (alternativt nyttes s. 4 eller kvitteringsskjema for rekommandert sending)

Kart og situasjonsplaner

Avtale om veg/adkomst, inkl. kart

Private servitutter

Uttalelser/samtykke fra andre offentlige myndigheter 0
Skjema for krav om sammenslåing

Andre avtaler, dokumentasjon

Andre vedlegg

Bekreftelse på/erklæring om at det er ordnet opp i / ikke foreligger heftelser,
urådi heter eller andre restriks'oner som er til hinder for matrikulerin

Side 2 av 4



Andre opplysninger
(for eksempel rettighetshavere av
betydning)

Hjemmelshaver(e) Navn: TIL

Adress:q6.1— a Postnr

Sted:

E-post

tlnderskrift Sted: Dato. Underskrift:

— ‹10/3

Hjemmelshaver(e) Navn

Posmr: Sked:

E-post

Underskrift Sted Dato: Underskrift

Fakturaadresse: Navn

(Dersom dette er en annen enn
hjemmelshaver):

E-post:

Eventuelt utfyllende merknader:

1-13 ce-717/ cryt-t:7

Tlf:

Postnr. Sted

Side 3 av 4



. k

P

Navn- Adresse Navn Adresse

Eiendom (gnr , bnr fnr. snr). Partsstilling: Elendom (gnr., bnr., fnr.. sru-) Partsstilling:

Sted: Dato: Underskrift: Sted: Dato: Underskrift:

Navn: Adresse Navn: Adresse:

Eiendom bnr., for., snr): Partsstilling: Eiendom (gnr.. bnr., fnr., snr): Partsstilling:

Sted: Dato: Underslalft: Sted: Dato: Underskrift:

Navn: Adresse: Navn: Adresse:

Eiendom (gnr.. bnr.. fnr.. snr). Partsstilling: Eiendom (gnr.. bnr., fnr., snr): Partsstilling:

Sted: Dato Underskrift: Sted: Dato: Underskrift:

Navn: Adresse: Navn: Adresse:

Eiendom (gnr., bnr., fnr., snr): Partsstilling: Eiendom (gnr.. bnr., fnr., snr): Partsstilling:

Sted: Dato: Underskrift: Sted: Dato: Underskrift:

Navn: Adresse: Navn: Adresse:

Eiendom (gnr., bnr., fnr., snr): Partsstilling: Eiendom (gnr., bnr., fnr.. snr): Partsstilling:

Sted: Dato: Underskrift: Sted: Dato: Underskrift:

Side 4 av 4
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M LESTOKK :500
NESSET KOMMUNE



Nesset kommune Arkiv: L12

Arkivsaksnr: 2011/27-51

Saksbehandler: Hogne Frydenlund

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Nesset formannskap 67/13 06.06.2013

Miljøgate Eidsvåg sentrum - Uttalelse

Vedlegg
1 415110-TVF-NOT-001
2 C101
3 C102
4 C103
5 O101
6 O102
7 O103
8 O104
9 O105
10 O106
11 Vedr. stenging av veg fra Liedgarden
12 tilbakemelding brev om miljøgateprosjekt

Rådmannens innstilling

Det vises til notat 001 av 04.04.2013 fra Multiconsult AS – Prinsipper for miljøgate gjennom Eidsvåg 
sentrum utkast. 

Nesset kommune kommer med følgende innspill;
1. Forslag om stenging av adkomstvei til Liedgarden tas ut av planen, da en ser at det kan påføre 

praktiske ulemper for dagens brukere av avkjørselen. Det er og forholdsvis beskjeden trafikk/ 
bruk av denne avkjørselen og den fungerer ikke som gjennomkjøringsvei for andre brukere. 

2. Jordmorsveien bør stenges med sykkelbom, slik at husstandene GID 029/073 (Haarberg) og 
029/089 (Tjelle) fortsatt kan benytte adkomst fra fv 62. 

3. Det bør vurderes nærmere mulighetene/ behovet for kantstopp for buss like øst for avkjørselen 
til Jordmorsveien. 

4. Eksisterende avkjørsel mellom den gamle brannstasjonen og kommunehuset til 
parkeringsplassen og akuttmottaket ved legesenteret beholdes.



Saksopplysninger

Statens vegvesen har engasjert Multiconsult AS til å planlegge utforming av såkalt miljøgate knyttet til 
fylkesvei 62 igjennom Eidsvåg sentrum. Det dreier seg om ca 750 meter lang strekning fra rett vest for 
krysset med Solbjørveien i vest, til brua over Eidsvågelva ved Nesset kirke i øst. 

Multiconsult AS har foreslått følgende tiltak i utforming av miljøgate:

01 - Prinsipper for miljøgate gjennom Eidsvåg sentrum for begge sider av vegen
Forslag Kommentar/innspill
Strekningen skal være forkjørsveg med fartsgrense 40 km/t.
Opphevet kryss med markering av start på miljøgata i hver 
ende.
Start/slutt av miljøgata markeres med en mur eller lignende 
på hver side av vegen.
Opphevet gangfelt ved Alstadplassen og ved rådhuset
Ett kjørefelt i hver retning. Total bredde 6,5 meter, hvorav 
0,5 meter storgatestein i ytterkant mot kantstein på hver 
side.
Kantstein langs hele strekningen på begge sider. Det brukes 
nedsenket langsgående kantstein ved hver avkjørsel og ved 
gangfelt (høyde 2 cm). Utflytende avkjørsler strammes inn 
og unødvendige avkjørsler stenges ved bruk av kantstein 
med høyde 13 cm (ikke nedsenket).

Fortau på hver side, på det smaleste bredde ca. 2,5 meter 
inkl. rekkverk, ellers minimum bredde 3,0 meter.
Vegetasjonsfelt avgrenses med kantstein mot veg og 
storgatestein mot fortau.
Buskvegetasjon i siktsoner kan ikke være høyere enn 0,5 m. 
Det er hensynstatt å ikke ha trær i siktsonen ved kryss og 
hovedavkjørsler. Evt. trær i siktsone for mindre avkjørsler
må hensynstas ved videre planlegging.
Høyder på veg kan ligge omtrent som dagens terreng. 
Enkelte steder må høyder på veg/fortau justeres for å ta 
hensyn til innganger til bygninger. Dette gjelder spesielt 
mellom profil 160 – 210.

02 - Prinsipper for nordsiden av vegen
Forslag Kommentar/innspill
Fortau på nordsiden av vegen har et 0,5 meter bredt felt 
med storgatestein ytterst mot vegen, for plassering av 
belysning, stolper for bannere, blomster og lignende.
Ved to steder på nordsiden av vegen er det i dag parkering 
på ubebygde tomter. Her anlegges rabatt med trær/
beplantning mellom veg og fortau, bredde 2,0 meter, felt 
med storgatestein mellom fortau og parkering, bredde 1,0 
meter, og skråparkering inn mot terrenget. Innebærer 
envegs inn/utkjøring som må skiltes.

Det må bør vurderes/ avklare med Nettbuss eventuell behov 
for kantstopp for buss, ved parkeringsplassen like øst for 
Haarberg sport. 

Fra krysset med Myravegen og østover (forbi 
skysstasjonen) er det eksisterende gang- og sykkelveg med 
trær/ beplantning mellom veg og gang- og sykkelveg. Dette 
beholdes som i dag.
Atkomst og gangfelt mellom Coop og rådhuset er flyttet til 
krysset med Myraveien.

Det medfører at kommunen bør gjøre tiltak med utearealet 
nord for rådhuset slik at det ikke lengre blir ”naturlig” for 
publikum å bruke inngangen (nord) i mellombygget.

Atkomst til Liedgarden og Jordmorvegen stenges for 
biltrafikk fra fv 62. Atkomst må skje ovenfra fra 
Myravegen.

For å bedre trafikksikkerheten for gående langs gangveien 
har MC foreslått å stenge disse to veiene for biltrafikk. 

Adkomst til Liedgarden: Her vil det være noen praktiske 



ulemper for leieboere i leilighetsbygget GID 029/050. 
Disse har sitt parkeringsareal delvis nord for bygget. Inntil 
ny parkering og evt utbedring av ny gangadkomst til 
inngangen er laget ser rådmannen det vanskelig å foreslå 
stenging av veien. Det er óg mottatt uttalelse fra Terje og 
Siri Blø som er avhengig av denne veien spesielt vinterstid.
Det er forholdsvis begrenset bruk av avkjørselen og veien 
fungerer ikke som gjennomkjøringsvei for andre brukere. 
Adkomst Jordmorvegen: 
Her er det kommet skriftlig innspill fra Anne og Sigmund 
Tjelle som mener at veien ikke må stenges. 
Rådmannen foreslår at det settes opp sykkelbom slik at 
Haarberg og Tjelle kan bruke Jordmorvegen med adkomst 
fra FV 62.  
Eiendommene GID 029/149 og 029/119 får adkomst fra 
nedre Liedgardsvei. 

03 - Prinsipper for sørsiden av vegen
Forslag Kommentar/innspill
Som prinsipp er det lagt inn felt med trær/vegetasjon 
bredde 2,0 meter der det er plass, og hensiktsmessig.
Ved Alstadplassen er det lagt inn kantstopp for buss, 
kantsteinhøyde 18 cm. Av- /påstigningsareal (3,0 m) og 
fortau (3,0 m) er skilt med et vegetasjonsfelt (2,0 m).
Inn mot bensinstasjonen er det lagt inn et felt med 
storgatestein bredde 1,0 meter, da det ikke er plass til 
vegetasjonsfelt her.

04 - Fartsreduserende tiltak
Forslag Kommentar/innspill
Markering av miljøgata med opphevet kryss ved starten i 
begge ender
Opphevet gangfelt ved to krysningspunkt (Avstand mellom 
hevet kryss/gangfelt er mellom 120 og 250 m).
Redusert kjørefeltbredde, med storgatestein og kantstein 
mot fortau
Vegetasjonsfelt mellom veg og fortau som visuelt 
fartsdempende tiltak.
Belysning/stolper for bannere/blomster plassert nært vegen 
som visuelt fartsdempende tiltak og tilpasset tettsted (ikke 
landeveg)
Fartsgrense 40 km/t

05 - Videre detaljplanlegging
Forslag Kommentar/innspill
Valg av møblering, belysning, beplantning m.m. må skje i 
videre detaljplanlegging. Det må spesielt tas hensyn til sikt 
ved valg av trær.
Plassering av gangfelt kan justeres ved behov og i 
samarbeid med kommunen og berørte parter (næringsliv, 
skole, m.fl.)

Vurdering

Rådmannen synes det er positivt at Statens vegvesen har satt fokus på utforming av Eidsvåg sentrum. 
Miljøgateprosjektet langs fv 62 vil inngå i en del av reguleringsplanprosessen som pågår for Eidsvåg 
sentrum.



Før Statens vegvesen avslutter planleggingsarbeidet har en funnet det hensiktsmessig at kommunen 
uttaler seg om miljøgateprosjektet som har til hensikt å stramme opp gate tverrsnittet og tilføre 
estetiske kvaliteter og fartsreduserende tiltak. 

Økonomiske konsekvenser

Nesset kommune må påregne å bidra med dekning av utgifter til utforming av Eidsvåg sentrum da 
miljøgateprosjektet omfatter nærarealet til fv 62. Det forutsettes at kommunen følger opp med tiltak 
slik at en får en helhetlig utforming av sentrum. 

Statens vegvesen har i sitt opprinnelige investeringsbudsjett avsatt midler til oppstart i 2013 for  
miljøgatetiltak i Eidsvåg sentrum. I forbindelse med rullering av økonomiplanen har nå Statens 
vegvesen inn til videre utsatt prosjektet. Rådmannen oppfatter det slik at pr i dag kan ikke Statens 
vegvesen tidfeste oppstart av prosjektet. 

Betydning for folkehelse
Miljøgateprosjektet vil kunne bidra til bedre utforming av sentrum og trivsel.  
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Oppdrag: Eidsvåg gateutforming, fv.62 Dato: 4. april 2013 

Emne: Prinsipper for miljøgate gjennom Eidsvåg 
sentrum, Nesset kommune 

Oppdr.nr.: 415110 

Til: Statens vegvesen v/Sylvfest Bell og  

Nesset kommune v/ Hogne Frydenlund 

 

 
 

  

Utarbeidet av: June Størdal Sign.:JS  

Kontrollert av: Silje Wendelborg Fremo Sign.:SWF  

Godkjent av: Silje Wendelborg Fremo Sign.:SWF  

 
Hensikten med miljøgateprosjektet er å stramme opp gatetverrsnittet og tilføre estetiske kvaliteter og 
fartsreduserende tiltak. 
Notatet omfatter hovedprinsipper og forslag til løsning for ny miljøgate gjennom Eidsvåg sentrum, fv. 62, 
Nesset kommune. Løsninger er vist på plantegninger og prinsippsnitt. 
 

 
	
Prinsipper	for	miljøgate	gjennom	Eidsvåg	sentrum	for	begge	sider	av	vegen	
	

 Strekningen	er	ca.	750	meter	lang,	fra	rett	vest	for	krysset	med	Hammervollshagen	i	vest	
til	brua	over	Eidsvågelva	i	øst.	

 Strekningen	skal	være	forkjørsveg	med	fartsgrense	40	km/t.	
 Opphevet	kryss	med	markering	av	start	på	miljøgata	i	hver	ende.	
 Start/slutt	av	miljøgata	markeres	med	en	mur	eller	lignende	på	hver	side	av	vegen.	
 Opphevet	gangfelt	ved	Alstadplassen	og	ved	rådhuset	
 Ett	kjørefelt	i	hver	retning.	Total	bredde	6,5	meter,	hvorav	0,5	meter	storgatestein	i	

ytterkant	mot	kantstein	på	hver	side.		
 Kantstein	langs	hele	strekningen	på	begge	sider.	Det	brukes	nedsenket	langsgående	

kantstein	ved	hver	avkjørsel	og	ved	gangfelt	(høyde	2	cm).	Utflytende	avkjørsler	strammes	
inn	og	unødvendige	avkjørsler	stenges	ved	bruk	av	kantstein	med	høyde	13	cm	(ikke	
nedsenket).	

 Fortau	på	hver	side,	på	det	smaleste	bredde	ca.	2,5	meter	inkl.	rekkverk,	ellers	minimum	
bredde	3,0	meter.		

 Vegetasjonsfelt	avgrenses	med	kantstein	mot	veg	og	storgatestein	mot	fortau.		
 Buskvegetasjon	i	siktsoner	kan	ikke	være	høyere	enn	0,5	m.	Det	er	hensynstatt	å	ikke	ha	

trær	i	siktsonen	ved	kryss	og	hovedavkjørsler.	Evt.	trær	i	siktsone	for	mindre	avkjørsler	
må	hensynstas	ved	videre	planlegging.	

 Høyder	på	veg	kan	ligge	omtrent	som	dagens	terreng.	Enkelte	steder	må	høyder	på	veg/	
fortau	justeres	for	å	ta	hensyn	til	innganger	til	bygninger.	Dette	gjelder	spesielt	mellom	
profil	160	–	210.	

4 1 5 1 1 0 - T V F - N O T - 0 0 1

 



M U L T I C O N S U L T 
Eidsvåg gateut forming fv  62  

 
 
  
 

415110/SWF/JS 4.april 2013 Side 3 av 3 

Prinsipper	for	nordsiden	av	vegen	
	

 Fortau	på	nordsiden	av	vegen	har	et	0,5	meter	bredt	felt	med	storgatestein	ytterst	mot	
vegen,	for	plassering	av	belysning,	stolper	for	bannere,	blomster	og	lignende.	

 Ved	to	steder	på	nordsiden	av	vegen	er	det	i	dag	parkering	på	ubebygde	tomter.	Her	
anlegges	rabatt	med	trær/beplantning	mellom	veg	og	fortau,	bredde	2,0	meter,	felt	med	
storgatestein	mellom	fortau	og	parkering,	bredde	1,0	meter,	og	skråparkering	inn	mot	
terrenget.	Innebærer	envegs	inn/utkjøring	som	må	skiltes.	

 Fra	krysset	med	Myravegen	og	østover	(forbi	Skysstasjonen)	er	det	eksisterende	gang‐	og	
sykkelveg	med	trær/beplantning	mellom	veg	og	gang‐	og	sykkelveg.	Dette	beholdes	som	i	
dag.		

 Atkomst	og	gangfelt	mellom	Coop	og	rådhuset	er	flyttet	til	krysset	med	Myraveien.	
 Atkomst	til	Liedgarden	og	Jordmorvegen	stenges	for	biltrafikk	fra	fv	62.	Atkomst	må	skje	

ovenfra	fra	Myravegen.	

	
Prinsipper	for	sørsiden	av	vegen	
	 	

 Som	prinsipp	er	det	lagt	inn	felt	med	trær/vegetasjon	bredde	2,0	meter	der	det	er	plass,	og	
hensiktsmessig.	

 Ved	Alstadplassen	er	det	lagt	inn	kantstopp	for	buss,	kantsteinhøyde	18	cm.	Av‐
/påstigningsareal	(3,0	m)	og	fortau	(3,0	m)	er	skilt	med	et	vegetasjonsfelt	(2,0	m).	

 Inn	mot	bensinstasjonen	er	det	lagt	inn	et	felt	med	storgatestein	bredde	1,0	meter,	da	det	
ikke	er	plass	til	vegetasjonsfelt	her.	

	
Fartsreduserende	tiltak	
	
De	viktigste	tiltakene	for	å	redusere	fart	er:	
		

 Markering	av	miljøgata	med	opphevet	kryss	ved	starten	i	begge	ender	
 Opphevet	gangfelt	ved	to	krysningspunkt	(Avstand	mellom	hevet	kryss/gangfelt	er	

mellom	120	og	250	m).	
 Redusert	kjørefeltbredde,	med	storgatestein	og	kantstein	mot	fortau	
 Vegetasjonsfelt	mellom	veg	og	fortau	som	visuelt	fartsdempende	tiltak.	
 Belysning/stolper	for	bannere/blomster	plassert	nært	vegen	som	visuelt	fartsdempende	

tiltak	og	tilpasset	tettsted	(ikke	landeveg)	
 Fartsgrense	40	km/t	

	
Videre	detaljplanlegging	
	

 Valg	av	møblering,	belysning,	beplantning	m.m.	må	skje	i	videre	detaljplanlegging.	Det	må	
spesielt	tas	hensyn	til	sikt	ved	valg	av	trær.	

 Plassering	av	gangfelt	kan	justeres	ved	behov	og	i	samarbeid	med	kommunen	og	berørte	
parter	(næringsliv,	skole,	m.fl.)		

	
Vedlegg:	Tegning	O101	–	O106	og	C101‐C103		





















Vil kort svare på brev ang stenging av vegen gjennom tunet vårt,
Liedgardsvegen 14. Vi ønsker ikke at denne vegen er stengt, da den er i
bruk daglig. Vi er også avhengig av at denne vegen er i bruk vinterstid, da
vegen fra huset  og opp til nedre liedgardsveg er bratt.
Vi ønsker å beholde vegen vår gjennom gårdstunet.

Mvh Siri og Terje Blø

--------------------------------------------------------------------
mail2web.com - Microsoft® Exchange solutions from a leading provider -
http://link.mail2web.com/Business/Exchange
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Angående miljøgateprosjekt i Eidsvåg                        

Viser til brev om miljøgateprosjekt i Eidsvåg sentrum og orientering om foreslåtte tiltak/stenging av 
Jordmorvegen.

Vi vil aller først få gi uttrykk for at vi synes det er veldig bra at det jobbes med å få på plass et 
miljøgateprosjekt  i Eidsvåg sentrum. Dette vil gi sentrumsområdet et løft som både bygdefolket, 
besøkende og de mange som kjører gjennom sentrum kan glede seg over. 
Når det gjelder den foreslåtte stengingen av Jordmorvegen mot FV 62  må vi få gi klart uttrykk for at dette 
sjølsagt er helt uakseptabelt. Vi bruker vegen som bilatkomst  og er helt avhengig av at det blir slik også 
framover. I vinterhalvåret vil det tidvis være helt umulig for oss å bruke atkomsten opp mot Nedre 
Liedgardsveg/Myravegen. Jordmorvegen er veldig bratt like før innpåkjørselen mot Nedre 
Liedgardsveg/Myravegen, og sikten til venstre er også svært dårlig i krysset.

Ser det blir antydet som en mulighet å plassere en sykkelbom i Jordmorvegen for slik å unngå annen 
trafikk enn til boligene.
Vi ser også på det som en dårlig løsning. På dager der snø og is gjør kjøreforholdene i Jordmorvegen 
ekstra vanskelige, er vi avhengige av å ha muligheten til å bruke den atkomsten ned til vår eiendom 
029/089. I tillegg vil vel en slik bom også være til hinder for brøyting og grusing.

Tidligere var det en del gjennomgangstrafikk i Jordmorvegen.  De siste to årene har denne avtatt kraftig. 
Med enda tydelige skilting vil det ikke være behov for fysiske sperreanretninger  i vegen.

Eidsvåg 19.05.2013

Med vennlig hilsen
Anne og Sigmund Tjelle
Jordmorvegen 4, 6460 Eidsvåg
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