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Salg av kommunal eiendom, Eikesdal skole til Eikesdal bygdalag 
 

 
Rådmannens innstilling 

Rådmannen innleder forhandling med Eikesdal bygdalag om overtakelse av Eikesdal skole, 
eiendom GID 079/051 samt inngåelse av leieavtale om opprettholdelse av lokaler til 
undervisning dersom veien til Eresfjord skulle bli stengt. Avtalen begrenses til å gjelde den tid 
bygda har fastboende elever i grunnskolealder. For Eikesdal bygdalag vil kjøpesummen være kr 
1.  

Om forhandlinger med Eikesdal bygdelag ikke fører frem etter intensjonen, legges eiendommen 
ut for salg på det åpne markedet. Utgifter til eiendomsmeglerforetak dekkes av inntekter fra 
salget. På det åpne marked vil kjøpesummen være den taksten megler kommer frem til. 
«Gamleskolen» på eiendom 079/051 som eies av Eikesdal bygdelag vil få eget eiendomsnummer, 
kostnader dekket av kommunen. Kommunen vil deretter forhandle med Eikesdal bygdelag om 
leieavtale på «Gamleskolen» til undervisningslokale ved veistenging. 

 

 

Saksopplysninger 

1.august 2013 ble Eikesdal skole lagt ned og elevene overført til Eresfjord barne- og 
ungdomsskole. Kommunen opprettholder en minimumsdrift i skolebygget for å ivareta 
kommunens behov for undervisningslokale om veien til Eresfjord skulle bli stengt. 

Siden skoledriften ble flyttet i august 2013 har kommunen hatt flere henvendelser fra beboere i 
Eikesdal om å benytte fasilitetene ved skolebygget til felles fritidsaktiviteter for innbyggerne. 
Dette gjelder bruk av både gymsal og svømmebasseng. Kommunen har måttet gitt negativ 
tilbakemelding på disse henvendelsene da kommunens ressurser er begrenset til å omfatte bygg 
med kommunal tjenesteproduksjon. Men for at bygda skal få muligheten til å benytte seg av 
fasilitetene ved Eikesdal skole, som også har samfunnshusfunksjon, innstilles det derfor nå til å 
gå i forhandling med Eikesdal bygdalag om å overta skolebygget for kjøpesum kr 1.  For å ivareta 
behov for undervisningslokale ved veistenging vil kommunen få i stand en leieavtale med 
bygdalaget for et årlig beløp. Egen døgnleiesats utløses når skolebygget tas i bruk til 
undervisning. Avtalen begrenses til å gjelde den tid bygda har fastboende elever i 
grunnskolealder. 

Om forhandling med Eikesdal bygdalag om overdragelse og leieavtale ikke lar seg gjennomføre 
innstilles det på å legge eiendommen ut for salg på det åpne markedet. Det er viktig for 
utviklingen i bygda at bygningen ikke står tom mer og at kommunen ikke sitter å «holder» på 

Arkiv: : 

Arkivsaksnr: 2016/125-1 

Saksbehandler: Malin Bruseth  



bygget når det ikke kan driftes tilgode for innbyggerne. Salgssummen for eiendommen settes av 
megler og utgifter til eiendomsmeglerforetak dekkes av inntekter fra salget. På eiendommen 
ligger også bygningen «Gamleskolen» som Eikesdal bygdalag allerede eier. Ved et åpent salg vil 
kommunen besørge arbeidet og dekke kostnadene knyttet til opprettelse av eget 
eiendomsnummer. Ved slag av Eikesdal skole vil kommunen forhandle om avtale om å leie 
«Gamleskolen» til undervisningslokale ved veistengning. 

 

Vurdering 

Som eier av et bygg er det kommunens ansvar at bygget er i forskriftsmessig stand etter de 
lovverk som foreligger uavhengig av type bruk. All aktivitet som foregår på kommunale 
eiendom er å anse som et offentlig tilbud på lik linje med folkebadet i Eidsvåg og annen 
organisert aktivitet i gymsalene i kommunen. Enhver bruk av Eikesdal skole utløser krav til 
oppfølging og kontroll fra ansvarshavende som er eier. Dersom Eikesdal bygdalag eier 
skolebygget kan de selv forvalte og følge opp bygget ihht de aktiviteter de ønsker å bedrive der. 
Det er en betydelig enklere organisering enn om kommunen som offentlig virksomhet, eier. 
Bygningens fasiliteter frigjøres for bygdas innbyggere og vil være et tiltak med betydning for 
folkehelsa.  

Eikesdal bygdalag har begrensede midler. Nøkkelen til en overtakelse her vil være om 
kommunen inngår en avtale om å leie bygget tilbake for opprettholde lokaler til undervisning om 
adkomst til og fra bygda skulle bli forhindret. Årlige driftsutgifter for kommunen er kr 65 000 
som i tillegg til ordinære driftsutgifter omfatter vaktmestertjeneste, administrasjon- og 
forvaltningsutgifter. Et bygdelag der innsatsen er basert på dugnad og frivillighet vil derav ha 
lavere driftsutgifter. 

 

Økonomiske konsekvenser 

Overdragelse til bygdelaget eller salg vil gi reduksjon i driftsutgifter. 

Budsjettvedtak i kommunestyret 17.12.16 har gitt rådmannen i oppgave å gjennomgå hele 
kommuneorganisasjonen i løpet av 2016 for å reduserer driften og få økonomiplanen i balanse. 
Om kommunene inngår avtale med Eikesdal bygdelag reduseres driftsutgiftene inntil det beløpet 
forhandlingen kommer frem til. Om eiendommen selges medfører det en årlig utgiftsreduksjon 
på kr 65 000, noe som er 1,0 % av de totalt kr 7,0 millioner kommunen må redusere.   

 

Betydning for folkehelse 

Om bygdelaget kan overta eiendommen vil dette medføre aktivitet i det tidligere skolebygget. 
Bruk av gymsal og svømmebasseng vil kunne gi helsegevinst for alle bygdas innbyggere.   
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Finansiering av prosjekt 600310 - Brann - og redningstjeneste i 
Vistdal og Eikesdal 

 
 

Rådmannens innstilling 

Det bevilges kr 815 000 i 2016 til innkjøp av branntankvogn i Eikesdal. Totalramme for 

prosjektet endres fra kr 700 000 til kr 920 000. 

Bevilgningen finansieres med tilskudd fra Eikesdal bygdelag kr 220 000, momskompensasjon  

kr 163 000 og ubrukte lånemidler kr 432 000. 

 

 

Saksopplysninger 

Det ble i 2014 bevilget kr 700 000,- til utrustning av hjelpemannskap i Vistdal og Eikesdal, og 

innkjøp av brann tankvogn til Eikesdal. Fra saksfremlegg (K72/14): 

 

Ut fra de vurderinger som er gjort vil det være behov for følgende: 

-  I Vistdal vil det være behov for et hjelpemannskap på 12 personer inkl. 

utrykningsleder. Faste årlige lønnskostnader vil tilsvare ca. kr 300 000 samt kostnader 

ved utrykning. 

-  I Eikesdal vil det være behov for et hjelpemannskap på 6 personer inkl. 

utrykningsleder. Faste årlige lønnskostnader vil tilsvare ca. kr 150 000 samt kostnader 

ved utrykning. 

-  Det vil være behov for investeringer i tilknytting til materiell som vernebekledning, 

utstyr til tankvogn i Vistdal og tankvogn/brannbil til Eikesdal. En anslår foreløpig dette 

til ca. kr. 600 000 – 700 000. 

-  Det må også avsettes midler til vedlikehold av utstyr. 

 

Årlige kostnader må innarbeides i budsjett og økonomiplan. Faste årlige driftsutgifter i 

størrelsesorden kr 400 000 – 450 000 samt investeringer i størrelsesorden kr 600 000 – 

700 000. Det er et mål at arbeidet med ansettelse av hjelpemannskap og realisering av 

investeringer skjer så fort det lar seg praktisk løse. Det vil derfor være behov også for 

budsjettkorrigering i inneværende år. 

Arkiv:  
 

Arkivsaksnr: 2016/335-1 
 

Saksbehandler:  Vegard Øverås Lied 



 

Bekledning og utstyr til hjelpemannskapet i Eikesdal og Vistdal ble kjøpt inn i 2015, og belastet 

prosjektet i 2015. Brannvognen ble satt i bestilling i 2015, og det var under tiden trodd at 

vognen kunne leveres innen utgangen av 2015. Brannvognen kunne ikke leveres før starten av 

2016, og er nå levert til Molde.  

 

Eikesdal bygdelag har fått bekreftet støtte for innkjøp av brannvogn, totalt kr 220 000,-. 

Under bestilling av brannvogn handlet saksbehandler under den tro at sponsormidler kunne 

legges til bevilgning fra kommunestyret på kroner 700 000,-, slik at det totale budsjettet var 

kroner 920 000,-. Det ble dermed kjøpt inn en brannvogn innenfor budsjettsum på kr 920 000,-. 

 

Per 31.12.2015 var det brukt kr 104 398,95 til utrustning av hjelpemannskap i Vistdal og 

Eikesdal. Faktura fra Moi AS for brannvogn til Eikesdal er på kroner 811 250,-. Totalt brukt på 

prosjektet er kroner 915 649,-, som ville vært innenfor totalbudsjettet dersom sponsormidler 

kunne legges til bevilgning fra kommunestyret (kr 700 000 + kr 220 000). Det er nødvendig å 

øke total ramme i prosjektet til kr 920 000, hvor kr 220 000,- er sponsormidler innhentet fra 

Eikesdal bygdelag og kr 700 000 dekkes inn ved låneopptak. 

 

Per 31.12.2015 står det igjen kr 37,49 mill av ubrukte lånemidler. Ved behandling av 

årsbudsjett 2016 og kommunestyrets møter i januar og februar er det vedtatt brukt kr 24,97 mill 

av disse. Per 1.3.2015 står det igjen kr 12,52 mill av ubrukte lånemidler. 

 

Vurdering 

Prosjektet skulle sluttføres i 2015, men har gått over i 2016 grunnet levering av brann tankvogn 

til Eikesdalen.  

 

Økonomiske konsekvenser 

Økt låneopptak og økte finanskostnader i driftsbudsjett. 

 

Betydning for folkehelse 

Opprettelse av hjelpestyrke i Eikesdal og Vistdal, og innkjøp av brannvogn i Eikesdal er med å 

bedre brann og redningsberedskapen i Eikesdal og Vistdal. 
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Finansiering av prosjekt 600288 - Alstadplassen 

Vedlegg 

1 Illustrasjonsplan Alstadplassen 

  

 
 

Rådmannens innstilling 

Utbedring av Alstadplassen i Eidsvåg sentrum uføres i henhold til tiltaksliste og prioritering i 

2016. Bevilgning for 2016 økes med kr 770 000, fra kr 1 800 000 til kr 2 570 000.  

Totalramme for prosjektet Eidsvåg sentrum på kr 3 000 000 endres ikke. 

Ekstra bevilgning finansieres med økt momskompensasjon kr 140 000 og ubrukte lånemidler  

kr 630 000. 

 

 

Saksopplysninger 

Illustrasjonsplan for utbedring av Alstadplassen i Eidsvåg sentrum ble utført av Plankontoret i 

19.01.2015. Nesset formannskap vedtok den 07.05.2015 at sentrumsgruppa har ansvaret for at 

planen blir gjennomført. Sentrumsgruppa hadde befaring av Alstadplassen datert 26.08.2015, 

og administrasjonen fikk i oppdrag å sette opp kostnadsoverslag og innhente priser for oppstart 

av renovering av Alstadplassen. Det ble samtidig vedtatt at plankontoret AS skulle få oppdrag å 

beskrive konkurransegrunnlaget og mengdebeskrivelse for utbedring av Alstadplassen. 

Opparbeidelse av Alstadplassen i Eidsvåg sentrum ble vedtatt i k-sak 156/15, og 

konkurransegrunnlaget og mengdebeskrivelse ble kunngjort på Doffin i Januar 2016. Nesset 

Bygg AS ble valgt som entreprenør for opparbeidelse av Alstadplassen.  

 

Arealet er på 5440 m2, og arbeidet består av: 

 Fjerning av eksisterende asfalt.  

 Reparasjon av en eksisterende natursteinmur  

 Flytting av én kum og ett sandfang  

 Legging av kabler for belysning  

 Kum for strømuttak  

Arkiv:  
 

Arkivsaksnr: 2015/1731-21 
 

Saksbehandler:  Vegard Øverås Lied 



 Setting av kantstein  

 Tilføring av jord for plen  

 Tilføring av jord for beplantning  

 Tilsåing av plen Planting av trær  

 Asfaltering  

 Oppmerking av parkeringsplasser  

 

Alstadplassen har få avgrensninger mellom kjøreareal og gå areal. Det er en stor asfaltert flate 

hvor man parkerer der man vil, og det er dårlig veiledning og skilting på plassen. Bilene kan 

kjøre inn fra alle mulige vinkler og samtidig parkere helt inn til inngangspartiet til europris. 

Derfor er rehabilitering av området nødvendig for å få et romlig struktur og bedre trafikksikring 

for harde og myke trafikanter. 

 

Vedtatt bevilgning i 2016 for opparbeidelse av Alstadplassen er kr 1 800 000,- inklusiv mva. 

Etter kunngjøring på Doffin var det økonomisk mest fordelaktig tilbud for opparbeidelse av 

Alstadplassen kr 2 170 000,- inklusiv mva. I tillegg kommer konsulenttjenester for utarbeidelse 

av prosjektering, plan og konkurransegrunnlag, samt endringsmeldinger som er 

kostnadsberegnet til kr 400 000,- inklusiv mva. Total kostnad for prosjekt i 2016 er beregnet til 

kr. 2 570 000 inklusiv mva. For å kunne gjennomføre prosjektet etter planen med oppstart vår 

2016 og ferdigstilling før sommeren 2016, er det nødvendig å øke bevilgning for 2016 med kr 

770 000, fra kr 1 800 000 til kr 2 570 000.  

 

Per 31.12.2015 står det igjen kr 37,49 mill av ubrukte lånemidler. Ved behandling av 

årsbudsjett 2016 og kommunestyrets møter i januar og februar er det vedtatt brukt kr 24,97 mill 

av disse. Per 1.3.2015 står det igjen kr 12,52 mill av ubrukte lånemidler. 

 

 

Vurdering 

Rehabilitering av Alstadplassen med romlig struktur har stor betydning for folk som bor og 

ferdes i Eidsvåg sentrum. Dagens situasjon er ikke i henhold til reguleringsplan. Tiltaket vil 

sikre trafikk og gi en ryddig parkeringsplass i Eidsvåg sentrum. Alstadplassen kan etter tiltaket 

fortsatt benyttes til ulike arrangementer, som markedsplass, Eidsvågdagene og som 

oppholdsområde. Disse arrangementene krever at plassen får romlig og ryddig struktur.  

 

Prosjektet slik det er beskrevet i konkurransegrunnlaget som ble lagt ut på Doffin er i tråd med 

vedtak i sentrumsgruppen. Det er vanskelig å treffe på estimering av den totale kostnaden for et 

prosjekt før det har vært ute på Doffin, og man har fått inn priser fra entreprenører. Økt 

bevilgning er avgjørende for om prosjektet kan startes våren 2016 og ferdigstilles innen 

sommeren 2016.  

 

Økonomiske konsekvenser 

Økt låneopptak gir økt finanskostnader i driftsbudsjett. 

 

Betydning for folkehelse 

Tiltaket på Alstadplassen vil gi området i sentrum av Eidsvåg en romlig struktur, og bedre 

trafikksikring for harde og myke trafikanter. 
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Finansiering av prosjekt 600257 - Strandpromenaden i Eidsvåg 
sentrum 

 
 

Rådmannens innstilling 

Prosjektet Strandpromenaden i Eidsvåg gis en bevilgning på kr 1 125 000 i 2016. Totalrammen økes 
fra kr 1 300 000 til kr 2 300 000. Bevilgningen finansieres med momskompensasjon kr 225 000 og 
ubrukte lånemidler kr 900 000. 

 

 

 

Saksopplysninger 

 

Prosjektet startet i 2012 og var ventet å gå over en kortere tidsperiode. Prosjektet har hatt flere 

perioder uten aktivitet, grunnet at entreprenør (Svensli & Sønner AS) som fikk anbudet på 

jobben fikk økonomiske problemer i 2013/2014 og siden ble kjøpt opp av LA Nordhaug AS. 

Det har også vært flere skifter av prosjektledere i Nesset kommune, noe som også har bidratt til 

forsinkelser. Prosjektet startet opp igjen våren 2015, og ble sluttført høsten 2015. Det var 

Svensli & Sønner AS som sto for sluttføring av strandpromenaden, med LA Nordhaug AS som 

ny eier.  

 

Under behandling av sluttfaktura fra Svensli & Sønner kom det til uenighet mellom Nesset 

kommune og Svensli & Sønner AS om tidligere utført og fakturert arbeid. Det har siden vært 

flere forhandlingsmøter, hvor det er prøvd kommet til en enighet om sluttfaktura. Det har i 

denne sammenhengen blitt utført oppmåling av utførte mengder og tatt utgangspunkt i priser 

gitt i opprinnelig tilbud fra Svensli & Sønner AS. 

 

Total ramme for prosjektet er kr 1 300 000,-. Det er brukt kr 1 175 159,- per 31.12.2015.  

Sluttfaktura fra Svensli & Sønner AS er på kr 2 125 963,-. inkl. mva. Det er tillegg belastet 

prosjektledelse på prosjektet. Prosjektet Strandpromenaden i Eidsvåg trenger en bevilgning på kr 

1 125 000 i 2016, hvor den totale rammen økes fra kr 1 300 000,- til kroner 2 300 000,- inkl. mva. 

Arkiv: L05 
 

Arkivsaksnr: 2011/158-49 
 

Saksbehandler:  Vegard Øverås Lied 



 

 

Per 31.12.2015 står det igjen kr 37,49 mill av ubrukte lånemidler. Ved behandling av 

årsbudsjett 2016 og kommunestyrets møter i januar og februar er det vedtatt brukt kr 24,97 mill 

av disse. Per 1.3.2015 står det igjen kr 12,52 mill av ubrukte lånemidler. 

 

 

Vurdering 

Prosjektet var ment å gå over kort tid, men dro ut i tid på grunn av økonomiske problemer hos 

entreprenør og skifte av prosjektledere hos Nesset kommune. Til tross for grundig 

gjennomgang av prosjektet før ny oppstart og sluttføring i 2015, kom det frem uklarheter og 

uenighet mellom kommunen og entreprenør ved sluttoppgjør for prosjektet. Spesielt kostnad for 

plastring og EL arbeid har gitt økte kostnader. Prosjektet skulle sluttføres i 2015, men har gått 

over i 2016 grunnet uenighet om sluttoppgjør til Svensli & Sønner AS. Nesset kommune må 

bære skyld for at prosjektet har tatt tid og gått over rammene, men del av skylden må også 

tilfalle entreprenør. 

 

Økonomiske konsekvenser 

Økt låneopptak gir økte finansutgifter i driftsbudsjett 

 

Betydning for folkehelse 

Strandpromenaden i Eidsvåg er mye brukt av turgåere. 
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