
 
 
 
 
 
 

Møteinnkalling 
 
 

Utvalg: Nesset kommunestyre 

Møtested: Kommunestyresalen, Nesset kommunehus 

Dato: 21.06.2018 

Tidspunkt: 14:00-18:00 

 
 
 
 
Merknad: 

 Kulturelt innslag v/Nesset Musikkfest   
 Orientering om militærøvelsen Trident Juncture v/områdesjef Kurt B. Aure 
 Orientering om salg/kjøp av Nesset prestegård v/ordfører Rolf Jonas Hurlen og Ola Tjelle  
 Nytt helsehus i Eidsvåg – arbeidet så langt og videre framdrift v/prosjektleder Anne Lise 

Larsen 
 
 
 
 
 

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

 
Møtesekretær innkaller vararepresentanter. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. 
 
 
 
 
 

Rolf Jonas Hurlen Hege Frisvold 
Ordfører sekretær 
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Saksframlegg 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Råd for eldre og funksjonshemma 19/18 08.05.2018 

Nesset kommunestyre 20/18 21.06.2018 
 
 
 
 

Rådet for eldre og funksjonshemma – årsrapport 2017 
 

Vedlegg 
1 Åsmelding - Rådet for eldre og funksjonshemma 

 

Rådmannens innstilling 
Årsrapporten for 2017 for rådet for  godkjennes. 

 

Saksopplysninger 
Vedlagt følger årsrapport for 2017 for rådet for eldre og funksjonshemma. 

 

Arkiv: :210 

Arkivsaksnr: 2017/122-55 

Saksbehandler: Jan Karsten Schjølberg  



Råd for eldre og 
funkjsonshemma i Nesset 
Årsrapport

Arrangør



Råd for eldre og funksjonshemma i kommunene er lovfestet ved særlov. Rådet i Nesset 

har gjennom hele året hatt fokus på, og drøftet det fremtidige helse og omsorgstilbudet i 

Nesset, både på kort sikt (2018- 2019), og på lengre sikt inn i nye Molde kommune. Det er 

etter Rådets klare oppfatning avgjørende med desentralisert tilbud i Nesset, og en 

videreutvikling av dette. 

 

Rådets sammensetning: 
 
Faste representanter: 

Mellvin Steinsvoll        leder 

Anders G. Myrset              nestleder 

Torbjørg Karijord               medlem 

Arild Gravem                     representant for funksjonshemma 

Svein Atle Roset               kommunestyrevalgt 

 

Vararepresentanter: 

Jan Maridal, Gunnvor Megård, Lovise Eidsør, Edmund Morewood, May-Tove Bye Aarstad 

 

 

Endringer i løpet av året 
På grunn av flytting til Molde, fikk Lene Holmen innvilget fritak som representant for de 

funksjonshemma. Vararepresentant Arild Gravem rykket opp som fast medlem. Det har 

ikke vært mulig å fylle plassen som vararepresentant for denne gruppen. 
 
Møtevirksomhet og saker 
I 2017 er det avholdt 5 møter og behandlet 31 saker PS og 29 saker RS. Av saker som 

rådet har behandlet, nevnes følgende: 
 

- Rådets forhold til prosessen med å bygge Nye Molde kommune – møte med    

prosjektledelsen 

- Ombyggingen av NOS 

- Nybygg bofellesskap for funksjonshemma  4 leiligheter Holtan 

- Bygging av nye omsorgsboliger med heldøgns pleie 

- Tilrettelagt bolig for eldre og funksjonshemma på Haramfeltet i Eresfjord 

- Oppfølging av gave til Nesset kommune – kjøp og bruk av pasientsykkel 

- Kommunal forskrift om rett til opphold i sykehjem, eller tilsvarende boform 

- Brukerutvalg ved Nesset omsorgssenter og Vistdal bofellesskap 



- Diskusjonsnotat til politiske organ i kommunene 

- Helse og omsorgsplan - egen eldredel  

- Deltagelse regionalt responssenter i regi helseinnovasjonssenteret i Kristiansund 

- Fylkeseldrerådets kartlegging av rammevilkåra for kommunale råd for eldre og råd 

- Pleie og omsorgstjenesten -  endring av tidspunkt for måltidene   

- Demenstilbudet i Nesset kommune  

- Velferdsteknologi  -  planlegging av infomøte i samarbeid med Nesset Pensjonistforening  

- Handlingsplan mot vold i nære relasjoner - høring   

- Budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021 – uttalelse 

  

Annen aktivitet 
Slik det har vært vanlig, ble FNs eldredag markert med tilstelning i samarbeid med Nesset 

Pensjonistforening. Dagens maxiunderholdning ble servert av Johan og Dagny Øyestad. 

Berit Thorhus leste egne dikt og talen for dagen ble holdt av rådets leder Mellvin 

Steinsvoll.  

 
 
 
Mellvin Steinsvoll                              Anders Gunnstein Myrset                          Torbjørg Karijord        
        leder                                                       nestleder 
 
 
                                       
                                       Arild Gravem                                 Svein Atle Roset 



 
 

 
 

 
 

Saksframlegg 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Nesset formannskap 47/18 07.06.2018 

Nesset kommunestyre 47/18 21.06.2018 
 
 
 
 

Økonomi- og finansrapportering per 30.4.2018 (1. tertial) 
 

Vedlegg 
1 Økonomi- og finansrapport per 30.4.2018 

 

Rådmannens innstilling 
Økonomi- og finansrapportering for Nesset kommune per 30.4.2018 tas til orientering. 
 

 

Behandling i Nesset formannskap - 07.06.2018  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.  
 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap - 07.06.2018  

Økonomi- og finansrapportering for Nesset kommune per 30.4.2018 tas til orientering. 
 
 

 

Saksopplysninger 
 

Det vises til vedlagte økonomi- og finansrapport per 30.4.2018. 

 

Økonomisk rapport 
 
Økonomisk rapport per 30.4.2018 viser en prognose på kr 5,4 mill. i merforbruk for året. Dette 
merforbruket reduseres ved å stryke budsjettert avsetning til disposisjonsfond. Regnskapsmessig 
resultat vil da bli et merforbruk på kr 1,4 mill. Det betyr at antatt beholdning på 
disposisjonsfondet (ekskl. utviklingsfondet) vil være på 258 000 ved årets slutt. 
 

Arkiv: :210 

Arkivsaksnr: 2018/445-2 

Saksbehandler: Solfrid Svensli  



Prognosen på drift framkommer slik (mill.. kr): 
 
 - 0,900 skolefaglig rådgiver 
 - 1,800 helse og omsorg 
 - 2,150 teknisk, samfunn og utvikling 
 +0,350 reserver lønnsoppgjøret 
 +1,500 innsparing pensjonskostnader inkl. arb.g.avgift 

- 3,000 totalt for enhetene inkl. reserver 
 - 2,446 frie inntekter og finans 
 - 5,446 prognose ved årsslutt per 30.4.2018 
 
 
Finansrapport 
 
Rapportering på forvaltning av ledig likviditet og andre midler er i tråd med kommunens 
finansreglement.  
 
Gjeldsforvaltningen er i det vesentligste i tråd med kommunens finansreglement.  I henhold til 
kommunens finansreglement skal 35 pst av lånegjelda ha rentebinding. Rapporteringen viser at 
lånegjeld med rentebinding er på 34,4 pst. 
 

Vurdering 
Økonomirapporten viser vesentlig avvik, både for enhetene og frie inntekter og finans.  
 
Med bakgrunn i denne rapporten vil rådmannen legge fram sak om budsjettkorrigering for 
skolefaglig rådgiver, helse og omsorg, samt deler av teknisk, samfunn og utvikling. I tillegg vil 
rådmannen foreslå å nedjusteres enhetenes rammer for redusert pensjonskostnad. Reservene for 
lønnsoppgjøret foreslås også justert i forhold til vedtatt ramme mellom partene i arbeidslivet på 
2,8 pst.  
 
Rådmannen vil avvente utviklingen i gebyrinntekter for TSU, lånerenter, inntekter fra salg av 
konsesjonskraft, samt skatteinntekter. Inntektene/utgiftene på disse områdene kan svinge mer i 
løpet av året, og rådmannen vil derfor ikke foreslå budsjettkorrigeringer ennå. I tillegg avventes 
generalforsamlingens vedtak i forhold til utbytte fra Nesset kraft as. 
 
Rådmannen vil også legge fram korrigering av investeringsbudsjettet med bakgrunn i 
rapporteringen for 1. tertial. 
 

Økonomiske konsekvenser 
Hvis kommunen går ut med et regnskapsmessig negativt resultat vil det redusere kommunens 
handlingsrom for senere år. 
 

Betydning for folkehelse 























































 
 

 
 

 
 

Saksframlegg 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Nesset formannskap 48/18 07.06.2018 

Nesset kommunestyre 48/18 21.06.2018 
 
 
 
 

Budsjettkorrigeringer juni 2018 
 

 

Rådmannens innstilling 
 

1. Driftsbudsjettet for 2018 korrigeres med følgende inntekter/utgifter: 
 

Formål 
Reduserte 
utgifter / økte 
inntekter (+) 

Økte utgifter / 
reduserte 
inntekter (-) 

Skolefaglig rådgiver, ekstra kostnader vedr. Tøndergård  900 000 
Helse og omsorg, diverse merutgifter   1 800 000 
Teknisk, samfunn og utvikling, veg og vedlikehold bygg  750 000 
Avsatte reserver (lønnsoppgjøret) 350 000  
Pensjonskostnad inkl. arbeidsgiveravgift, 
rådmann reduserer enhetenes rammer 1 500 000  
Bruk av disposisjonsfond 1 600 000  
Balanse 3 450 000 3 450 000 

 
2. Investeringsbudsjettet for 2018 korrigeres med følgende tall: 

 

Formål 
Budsjett 

2018 

Endringer 
budsjett 

2018 

Korrigert 
budsjett 

2018 

Totalramme 
(*=korr) 

600296 Renseanlegg Eidsvåg vannverk 6 000 000 2 256 000 8 256 000 22 350 000 
600330 NOS – ombygging dement 40 700 000 -2 263 000 38 437 000 65 700 000 
600337 Flerbrukshall, inventar og utstyr 0 300 000 300 000  
600341 Aktivitetstjenesten, garasje og lager-
/produksjonslokale 800 000 650 000 1 450 000 *1 557 000 
600343 Eresfjord brannstasjon 3 100 000 2 900 000 6 000 000 *9 884 000 
600349 Brannsikring Holtan, botjeneste og 
omsorgsboliger 0 

700 000 700 000  

Arkiv: :151 

Arkivsaksnr: 2017/536-111 

Saksbehandler: Solfrid Svensli  



600357 EIBUS u-trinn, avfallsbod/utstyrsbod 
kunstgressbane mv. 

1 000 000 -1 000 000 0  

Sum økt bevilgning totalt for 2018  3 543 000   
 
Bevilgning til investeringer for 2018 økes med kr 3 543 000.  
 
Finansieringen justeres tilsvarende: 
 

Øke kompensasjon for merverdiavgift: kr    250 000  
Øke bruk av lånemidler:   kr 3 293 000 

 
Det vises til kommunestyrets vedtak i møte den 14.12.2017, sak 96/17, pkt. 2,5: 

Nesset kommune øker opptak av Startlån til videreutlån med kr 1 000 000, til kr 2 000 000 
i 2018. Lånets løpetid er 25 år, herav 5 års avdragsfrihet.  

 

 

Behandling i Nesset formannskap - 07.06.2018  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.  
 
 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap - 07.06.2018  

3. Driftsbudsjettet for 2018 korrigeres med følgende inntekter/utgifter: 
 

Formål 
Reduserte 
utgifter / økte 
inntekter (+) 

Økte utgifter / 
reduserte 
inntekter (-) 

Skolefaglig rådgiver, ekstra kostnader vedr. Tøndergård  900 000 
Helse og omsorg, diverse merutgifter   1 800 000 
Teknisk, samfunn og utvikling, veg og vedlikehold bygg  750 000 
Avsatte reserver (lønnsoppgjøret) 350 000  
Pensjonskostnad inkl. arbeidsgiveravgift, 
rådmann reduserer enhetenes rammer 1 500 000  
Bruk av disposisjonsfond 1 600 000  
Balanse 3 450 000 3 450 000 

 
4. Investeringsbudsjettet for 2018 korrigeres med følgende tall: 

 

Formål 
Budsjett 

2018 

Endringer 
budsjett 

2018 

Korrigert 
budsjett 

2018 

Totalramme 
(*=korr) 

600296 Renseanlegg Eidsvåg vannverk 6 000 000 2 256 000 8 256 000 22 350 000 
600330 NOS – ombygging dement 40 700 000 -2 263 000 38 437 000 65 700 000 
600337 Flerbrukshall, inventar og utstyr 0 300 000 300 000  
600341 Aktivitetstjenesten, garasje og lager-
/produksjonslokale 800 000 650 000 1 450 000 *1 557 000 
600343 Eresfjord brannstasjon 3 100 000 2 900 000 6 000 000 *9 884 000 



600349 Brannsikring Holtan, botjeneste og 
omsorgsboliger 0 

700 000 700 000  

600357 EIBUS u-trinn, avfallsbod/utstyrsbod 
kunstgressbane mv. 

1 000 000 -1 000 000 0  

Sum økt bevilgning totalt for 2018  3 543 000   
 
Bevilgning til investeringer for 2018 økes med kr 3 543 000.  
 
Finansieringen justeres tilsvarende: 
 

Øke kompensasjon for merverdiavgift: kr    250 000  
Øke bruk av lånemidler:   kr 3 293 000 

 
Det vises til kommunestyrets vedtak i møte den 14.12.2017, sak 96/17, pkt. 2,5: 

Nesset kommune øker opptak av Startlån til videreutlån med kr 1 000 000, til kr 2 000 000 
i 2018. Lånets løpetid er 25 år, herav 5 års avdragsfrihet.  

 
 

 

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 30.4.2018 rapporteres det om kr 5,4 mill. i 
antatt merforbruk/inntektssvikt for året. Når vi stryker budsjetterte avsetninger til 
disposisjonsfond vil kommunens merforbruk bli på kr 1,4 mill.  
 

Enhetene 

 

Skolefaglig rådgiver 

I budsjett 2018 var det forutsatt reduksjon av tjenesten ved Tøndergård skole. Forutsetningene 
har endret seg og det er behov for tjenesten. Det er forventet at tjenesten vil koste kr 900 000 for 
2018, men reduseres til kr 400 000 fra neste år fordi elev vil gå over i videregående opplæring. 

Kostnaden skal dekke internatplass 2 netter per uke inkl. bemanning og økte utgifter til 
skoleplass/undervisning/assistentressurs. 

 

Helse og omsorg 



Enheten greier ikke å holde drifta innenfor budsjettert bevilgning og har satt opp fire 
hovedårsaker til behovet for ekstra midler på kr 1 800 000. 

a) Ekstra utgifter på kr 620 000 i forbindelse med bonushelger i lokale forhandlinger 2018.   
b) Økte utgifter barnevern kr 780 000 gjelder nye tiltak, samt at kr 400 000 skyldes utgifter 

som ble påløpt i 2017 og burde vært regnskapsført for 2017. 
c) Ekstra innleie ved Vistdal bofellesskap og fortsatt behov for ekstra innleie videre,  

kr 400 000.  Årsaken til dette er at en ved bofellesskapet har beboere som har et relativt 
stort behov for hjelp. Dette som følge av at institusjonsplassene ved NOS er redusert med 
8 plasser (bemanningen ved NOS ble også redusert fra 1.1. 2018 med ett årsverk). 

d) Stort langtidssjukefravær gjelder spesielt sjukepleiere, dette kombinert med svært 
krevende faglige oppgaver har resultert i et merforbruk i forhold til overtid og utgifter i 
forbindelse med forskyving av vakter.  Utgifter pr. 30.4. er til sammen kr 400 000 mer enn 
det som er budsjettert/tenkt brukt i samme periode.  Dersom dette fortsetter i samme 
omfang ut året vil en få ytterligere kr 700 000 til 800 000 i merforbruk når det gjelder 
overtid og utgifter i forhold til forskyving av vakter. Det jobbes aktivt for at det ikke skal 
skje. 

I tillegg til dette er det nødvendig å styrke tilbudet innenfor psykisk helse med ca. 50 % stilling 
fra 1.7. og ut året, antatt kostnad kr 200 000.  Behovet for denne tjenesten har økt den siste tiden. 
Nesset kommune har 1,5 årsverk budsjettert til denne tjenesten. Dette er i dag ikke tilstrekkelig 
for å dekke behovet. Det er også stor arbeidsbelastning for de 2 tilsatte som prøver å gjøre hva de 
kan for å dekke behovet, men likevel ser at de ikke strekker til. 

 
Nesset kommune kommer til å motta kr 590 000 mer i tilskudd fra staten når det gjelder refusjon 
ressurskrevende brukere for 2017. Beløpet blir inntektsført i 2018 og reduserer behovet for 
tilleggsbevilgning.   

 
Enhetsleder jobber samme med sine ledere for å redusere innleie som resulterer i overtid og 
utgifter i forbindelse med forskjøvet arbeidstid, sett i forhold til 1. tertial 2018.   Det samme 
gjelder også innleie av ekstravakter der også omfanget har vært større enn budsjettert.   Dette vil 
si at det kan ikke brukes mer midler enn det som er beregnet brukt/budsjettert t for 2. og 3. tertial.  
 
Teknisk, samfunn og utvikling  

I forbindelse med økonomisk rapport per 30.4.2018 er det meldt behov for tilleggsbevilgning med 
kr 2,15 mill.: 

 

 Kr    500 000 byggesak og oppmåling 
på grunn av reduksjon i saker som genererer gebyrinntekter  

 Kr    250 000 vedlikehold veg 
på grunn av vinteren som har vært og som har ødelagt kommunale veger mht. erodering 
og store steiner kommer opp i vegbanen. Det er behov for mer veggrus og ekstra salting 
for å forhindre ny erodering. I budsjett 2018 var det heller ikke tatt høyde for økte utgifter 
til beredskap for vintervedlikehold. 

 Kr 1 400 000 vedlikehold kommunale bygg 
I forhold til bevilga midler går det med mye til dekning av faste kostnader til drift av 
kommunale bygg. I bevilgningene som er gitt finnes det lite midler til annet vedlikehold 
enn det som blir utført av renhold- og vaktmestertjenesten. Kun kr 155 000 lå inne i 



budsjettet til vedlikehold utover faste kostnader. Erfaring fra de siste 5 årene tilsier at det 
er behov for større bevilgninger, ca. kr 1,6 mill., for å kunne følge opp 
vedlikeholdsbehovet til enhver tid. Vedlikeholdsprosjektene står i kø og rammen er 
allerede overskredet med kr 170 000 for at driften i byggene ikke skal stoppe opp.  

Følgende utbedringsbehov kan føre til redusert drift: 
o Ytterligere drenering ved Eidsvåg barnehage, kr 40 000. Avvik i tilsynsrapport. 

Medfører stenging av større del av uteområde. 
o Rehabilitering av belysning gymsal, Eresfjord skole, kr 50 000.  

Pr dd har ikke gymsalen forskriftsmessig belysning som fungerer. 
 
 

Investeringer 

 
600296 Renseanlegg Eidsvåg vannverk. 

Budsjett for 2018 ble vedtatt før endelig regnskap 2017 var ferdig. Framdriften i prosjektet gjorde 
at ikke alle budsjetterte midler i 2017 ble benyttet. Prosjektet antas å bli ferdig i løpet av 2018 
innenfor totalrammen på kr 22,35 mill.  
Det er behov for å øke bevilgningen for 2018 med kr 2 256 000, fra kr 6 000 000 til kr 8 256 000. 
Den totale rammen på prosjektet blir uendret på kr 22 350 000 
 
600330 NOS – ombygging dement 

Budsjett for 2018 ble vedtatt før endelig regnskap 2017 var ferdig. På budsjetteringstidspunktet 
var det noe uklart hvor mye av midlene som ville gå med i 2017. Det ble brukt noe mer midler i 
2017 enn forutsatt og derfor er det budsjettert for mye i 2018 i forhold til totalramme. Prosjektet 
antas å bli ferdig i løpet av 2018 innenfor totalrammen på kr 65,7 mill.  
Årets budsjett reduseres med kr 2 263 000, fra kr 40 700 000 til kr 38 437 000. 
Den totale rammen på prosjektet blir uendret på kr 65 700 000 
 

600337 Flerbrukshallen, inventar og utstyr  

Høsten 2017 ble det gjort bestillinger av sportsutstyr og inventar til Nessethallen da prosjektet 
hadde igjen midler til optimalisering av drift og aktivitetstilbud. Av ukjente årsaker ankom 
varene først i 2018, og faktura ble mottatt så sent som 21.02.2018. Det gjensto kr 364 000 på 
prosjektet ved årsslutt 2017. Det er derfor behov for bevilgning på kr 300 000 for 2018 til dekning 
av sportsutstyr og inventar til Nessethallen.  
 

Prosjekt 600341 - Aktivitetssenteret, garasje og lager-/produksjonslokale  

Bygget skal lokaliseres på Nesset kommunes eiendom vest for Aktivitetssenteret. På denne 
eiendommen står det i dag to bygninger. Den nordligste av disse er kjent som telebygget, og det 
sørligste er benyttet til lager og garasje til miljøbilen. Nybygget skal settes opp mellom disse to 
bygningene.  
 
Prosjektets totalramme er per i dag kr 1 000 000. Kr 106 236 ble benyttet i 2017 til 
grunnundersøkelser på tomten. Dette var i utgangspunktet ikke kalkulert inn i prosjektet. 
Bevilgning for 2018 er kr 800 000.  
 



Prosjektet er av en størrelse som omfattes av rammeavtale, og tilbud har blitt innhentet fra 
entreprenør. Det viser seg at kostnadene vil overstige den økonomiske rammen for prosjektet. 
Tilbudet har blitt gjennomgått av prosjektadministrasjonen, og det er forsøkt å gjøre endringer 
som kan føre til besparelser for prosjektet. Mindre endringer kan utføres, men for at bygget skal 
kunne tilfredsstille Aktivitetssenterets behov i forhold til bruk, er det behov for at bevilgningen 
for 2018 økes. Bevilgningen i 2018 skal dekke byggekostnader i tillegg til administrative 
kostnader, reserver og marginer og felleskostnader. 
 
Det er behov for å øke bevilgningen i 2018 med kr 650 000, fra kr 800 000 til kr 1 450 000.   
Totalrammen for prosjektet økes til kr 1 557 000. 
 
Prosjekt 600343 – Eresfjord brannstasjon 

Nesset kommune har kjøpt eiendommen «Moa», Ljørvollvegen 38 i Eresfjord, til brannstasjon. 
Eiendommen har en egnet plassering da den ligger omtrent midt i bygda, med nærhet til skole og 
barnehage, og den har tilkomst fra to veier.  
 
Siden prosjektet begynte, har det vokst fra å være en enkel garasje med plass for brannbiler og 
utstyr, til å bli en nærmest selvstendig brannstasjon. Eresfjord brannstasjon er en understasjon av 
Eidsvåg brannstasjon, og støttefunksjoner som luftfylling, klesvask m.m. skal foregå i Eidsvåg. 
I planleggingsfasen har det kommet mange innspill på hvordan brannstasjonen må utformes. 
Nye krav som ren – skitten sone, garderobe/dusj for dame/herrer, møterom blir hensyntatt. 
ÅF Advansia Nordvest AS har blitt engasjert til å gi en kostnadskalkyle for et nøkternt bygg. De 
har kommet frem til at det er mest hensiktsmessig å rive eksisterende bygg og bygge et nytt bygg 
på eiendommen. 
 
Totalramme for prosjektet har vært på kr 3 500 000. Ny kostnadskalkyle på kr 9 884 000 dekker 
riving og byggekostnader for ny brannstasjon, administrative kostnader, reserver, marginer og 
felleskostnader, samt kostnader tidligere år på ca. kr 384 000. De eksakte kostnadene kommer 
først fram når det har blitt innhentet anbud på prosjektet. Ferdigstillelse antas å bli i 2019. 
 
Budsjettet 2018 foreslås økt med kr 2 900 000, fra kr 3 100 000 til kr 6 000 000.  
Totalramme for prosjektet økes fra kr 3 500 000 til kr 9 884 000, inklusive kostnader brukt i 2017. 
 
600349 Brannsikring Holtan, botjeneste og omsorgsboliger 

Prosjektet hadde bevilgning i 2017, men ble ikke påbegynt i 2017 pga. manglende kapasitet. 
Prosjektet omhandler anskaffelse av brannsikkerhetsstrategi, bygningsmessig brannsikring ihht 
denne, samt nytt brannalarmanlegg. Det gjennomføres årlig sakkyndig kontroll på 
brannalarmanleggene. Anleggene har de senere årene hatt mange feilalarmer, men har likevel 
bestått kontrollene. På tross av dette oppsto det i påsken en alvorlig hendelse som bekrefter at 
alarmanleggene som er der i dag ikke er til å stole på lengre. Det er behov for bevilgning på kr 
700 000 i 2018 til dekning av brannsikkerhetsstrategi, bygningsmessige brannsikring og nytt 
brannalarmanlegg. 
 
Prosjekt 600357 EIBUS u-trin, avfallsbod/garasje, kombinert utstyrsbod kunstgressbane. 

TSU har mange prosjekter på gang. Noen av disse er meget arbeidskrevende. Det meste av 
kapasiteten til prosjektlederne går til de store prosjektene. På denne bakgrunnen foreslås 
utsettelse av dette prosjektet. Det vil bli satt opp i økonomiplan 2019-2022. 
Bevilgning for 2018 på kr 1 000 000 reduseres til 0.  



 

Lånemidler til finansiering av investering i anleggsmidler 

Ved framlegging av økonomiplan 2018-2021 ble det estimert ubrukte lånemidler til finansiering 
av investeringer i anleggsmidler ved utgangen av 2017, på kr 15 mill. Beløpet ble benyttet til 
finansiering av budsjett 2018. Ved regnskapsavleggelsen for 2017 viste det seg at rest ubrukte 
lånemidler kom på kr 19,5 mill. Det betyr at kommunen har 4,5 mill. i ubrukte lånemidler som 
kan benyttes til finansiering av investeringer. 

 
Startlån – lån til videreutlån 

Ved regnskapsavleggelsen for 2017 viste deg seg at det ikke var tatt opp lån til videreutlån i 2017. 
Det betyr at kommunen ikke har mer enn det som ble bevilga i opprinnelig budsjett 2018,  
kr 1 mill, å tildele eventuelle søkere. Etterspørselen er varierende, men det kan synes noe lite hvis 
det kommer flere søknader. Startlån kan være et godt tiltak for å hjelpe vanskeligstilte inn i 
boligmarkedet. 

 

Vurdering 
Rådmannen ser at det er behov for å gi tilleggsbevilgning til både skolefaglig rådgiver og helse 
og omsorg. Dette er kostnader som kommunen ikke kommer utenom. 

Når det gjelder teknisk, samfunn og utvikling (TSU) vil rådmannen avvente utviklingen i 
gebyrinntekter, men foreslå økt bevilgning til veg med kr 250 000. Behovet for midler til 
vedlikehold av bygg er reelt, men rådmannen mener TSU må prioritere strengt i forhold til 
behov. Her bør det kun utføres vedlikehold for at driften i bygget ikke skal stoppe opp. 
Rådmannen forslår derfor en ekstra bevilgning på kr 500 000 til formålet. 

Rådmannen begrunner sin restriktive holdning med at det per 30.4.18 rapporteres om mulig 
inntektssvikt på skatteinntekter, samt at foreløpig informasjon om utbytte fra Nesset kraft også 
kan gi inntektssvikt. I tillegg har lånerenta gått opp. Det er også usikkerhet omkring noen av 
enhetens rammer, jf. økonomiske rapporter både fra helse og omsorg, NAV og TSU. 

 

Økonomiske konsekvenser 
Bruk av disposisjonsfond reduserer kommunens handlingsrom og reserver for framtidige 
budsjett. 

 

Betydning for folkehelse 



 
 

 
 

 
 

Saksframlegg 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Hovedarbeidsmiljøutvalg - administrativt utvalg 10/18 14.06.2018 

Nesset kommunestyre 49/18 21.06.2018 

Administrasjonsutvalget   

   
 
 

Sykefravær pr. 1. kvartal 2018 
 

Vedlegg 
1 Sykefravær pr. 1. kvartal 2018 skjema 

 

Rådmannens innstilling 
Sykefraværsrapport pr. 1.kvartal 2018 

 

Saksopplysninger 
Nesset kommune har mål om å redusere sykefraværet med 10 % årlig, og har gjennom flere år 
hatt fokus på dette.   
 
I tillegg til det lovpålagte oppfølgingsarbeidet overfor sykemeldte medarbeidere har vi hatt fokus 
på helsefremmende arbeidsplasser. En helsefremmende arbeidsplass fokuserer på hvordan man 
kan organisere arbeidet, skape et godt arbeidsmiljø og et samarbeidsklima som gir god helse og 
utvikling for alle ansatte. Det er både i arbeidsgivers og arbeidstakers interesse at arbeidsplassen 
er helsefremmende. Friske og motiverte medarbeidere er en nøkkelfaktor i gode og effektive 
virksomheter. For den enkelte betyr en helsefremmende arbeidsplass bedret livskvalitet gjennom 
økt jobbtilfredshet og færre jobbrelaterte helseplager.  
 
Arbeidsmiljølovens §1-1 slår fast at arbeidsmiljøet skal være helsefremmende: "Lovens formål er 
å sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfull arbeidssituasjon." 
Både nasjonalt og internasjonalt er det økende interesse for temaet helsefremmende 
arbeidsplasser, men begrepet har mange ulike betydninger. 
 
En mye brukt definisjon av helsefremmende arbeid er "den prosessen som gjør individer, 
grupper og organisasjoner i stand til å øke kontrollen over faktorer som påvirker helse". Denne 
definisjonen vektlegger at helsefremmende arbeid er en demokratisk prosess. Det å styrke 
verdier som gir individer, grupper og organisasjoner mulighet for ansvar, delaktighet, mestring 
og kontroll over egen situasjon framheves som viktig. Å kjenne at en har innflytelse og mulighet 
til å påvirke er helsefremmende. Derfor er involvering sentralt i helsefremmende arbeid. 

Arkiv: : 

Arkivsaksnr: 2018/549-2 

Saksbehandler: Anne-Karin Sjøli  



Hovedavtalenes bestemmelser om medbestemmelse og samarbeid et godt hjelpemiddel for 
lederne for å ivareta dette. Alle kan ikke involveres i alt – hva som ligger i involvering må 
tilpasses ulike situasjoner.  
 
Det totale fraværet i Nesset kommune i 1. kvartal 2018 er 10,5 %.  

Tidsrom Prosent 2018 Prosent 2017 Prosent 2016 Prosent 2015 
1. kvartal 10,50 9,15 9,16 8,50 
2. kvartal  7,59 6,74 9,49 
3. kvartal  6,26 7,19 7,25 
4. kvartal   7,27 8,40 9,19 

      Året  7,56 7,87 8,59 
 
Ser vi på enhetsnivå er det to enheter som skiller seg ut. Det er Helse og omsorg og Teknisk, 
samfunn og utvikling. Alle de andre enhetene har et akseptabelt fravær. Forskning tilsier at et 
normalt sykefravær i befolkningen ligger på 4-5 %, jf. bedriftslege Johnny Johnsson som 
gjennomførte en studie med fokus på medarbeidere som holder seg friske over tid.   
 
Pr. 1.kvartal 2018 har den totale fraværsprosenten på kommunenivå økt med 1,35 prosentpoeng.  
Korttidsfraværet ligger fortsatt lavt med rundt 2-3 %, men har økt noe fra 2017. Langtidsfraværet 
ligger på 7,83 % og har også økt noe.  
 
Gjennomsnitt sykefraværskostnader pr. mnd. siste 12 mnd. er på ca. 495 000. Fraværet de tre 
første månedene i 2018 fordelt på kjønn. Grønn = kvinner, blå = menn 

Vurdering 
Våre enhetsledere og avdelingsledere jobber systematisk med å redusere fraværet. I første kvartal 
2018 har nok dette vært en utfordring på flere av våre arbeidsplasser. Rådmannen har inntrykk 
av at presset har vært stor på enhetene, og dette har nok også vært en medvirkende årsak til økt 
fravær.  
 
Ledere på alle nivå i organisasjonen har et stort ansvar i forhold til å holde kontakten med, og ha 
en god dialog med, medarbeidere som er sykemeldt, eller står i fare for å bli sykemeldt. 
Sykefraværsoppfølging er en oppgave som følger med det å ha personalansvar. Alle ledere har 
en plikt og et ansvar for å følge opp syke medarbeidere. Sykefraværssamtalen er en samtale som 
nærmeste leder har med sin sykemeldte medarbeider, der målet er å hjelpe vedkommende 
tilbake i arbeid.  
 
I 2017 og 2018 har det ikke vært mulig å prioritere å gjennomføre større prosjekter for å ha fokus 
på nærvær/fravær.  
 



Økonomiske konsekvenser 
Redusert fravær vil gi reduserte utgifter 

Betydning for folkehelse 
En bedre arbeidshelse kan også bety en bedre folkehelse.



 



 





 
 

 
 

 
 

Saksframlegg 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Utvalg for oppvekst og kultur 15/18 07.05.2018 

Nesset kommunestyre 50/18 21.06.2018 
 
 
 
 

Ungdomsklubben Grotta - utviding av stilling som ungdomsarbeider. 
 

Vedlegg 
1 Skisse til aktivitetsplan 2017 
2 To dager i uken med 

ungdomsklubb 
 

Rådmannens innstilling 
Ungdomsklubben får tilført midlar til ei 30 % stilling som ungdomsarbeider.  
 
Kostnaden med ei 30% stilling som ungdomsabeidar kjem på kr 150.000,- pr. år inkludert sosiale 
utgifter. For 2. halvår 2018  utgjer dette kr 75.000, 
 
Kostnadene innarbeidast i sak om budsjettkorrigeringar i juni 2018. 
 
 

Behandling i Utvalg for oppvekst og kultur - 07.05.2018  

Enstemmig som rådmannens innstilling. 
 

Vedtak Utvalg for oppvekst og kultur - 07.05.2018 

Ungdomsklubben får tilført midlar til ei 30 % stilling som ungdomsarbeider.  
 
Kostnaden med ei 30% stilling som ungdomsabeidar kjem på kr 150.000,- pr. år inkludert sosiale 
utgifter. For 2. halvår 2018  utgjer dette kr 75.000, 
 
Kostnadene innarbeidast i sak om budsjettkorrigeringar i juni 2018. 
 
 
 

 

Arkiv: : 

Arkivsaksnr: 2018/614-1 

Saksbehandler: Turid Leirvoll Øverås  



Saksopplysninger 
Ungdomsklubben Grotta er lokalisert saman med Nesset frivilligsentral som vart opna 1. mars 
2016. Ungdomsklubben og frivilligsentralen er lokalisert i den gamle barnehagen i Myravegen i 
Eidsvåg. Ungdomsklubben har tilhald i ei av dei fire tidlegare avdelingane i barnehagen.  

Nesset kommune hadde ein vakant ressurs som ungdomsleiar i 20% stilling på det tidspunktet 
frivilligsentralen skulle bemannast. Bemanninga vart løyst ved at ein stilte saman 20% som 
ungdomsleiar, 50% dagleg leiar for frivilligsentralen og 30% miljøarbeidar for flyktningtenesta. 
Marie Teigland vart tilsett i til saman 100% stilling frå 1. september 2015 for å dekke opp desse 
funksjonane. Tida fram til frivilligsentralen opna for publikum vart brukt til å pusse opp og 
tilrettelegge lokala til formålet. Oppussinga vart for ein stor del gjort på dugnad. Ungdommane 
gjorde ein stor innsats for å friske opp ungdomsklubben med maling og innreiing. Ein viktig 
prosess  for å skape eigarskap og tilhøyrigheit.  

Ungdomsklubben med eigne lokalar vart formelt opna i juni 2016. Etter sommarferien i 2016 fekk 
ein i gang faste opningskveldar, ein kveld i veka. Organisering med styre og medverknad frå 
ungdommane kom på plass. Ut over hausten hadde vi eit snitt på 5 – 10 ungdommar kvar veke.  
Det har heile tida vore eit mål og eit ynskje å kunne halde ungdomsklubben open minst to 
kveldar kvar veke. Det er ikkje mogeleg med berre 20% stilling.  

Hausten 2016 vart det søkt om tilskot gjennom BUF-dir si ordning for å redusere barnefattigdom. 
Barnefattigdom og utanforskap er eit satsingsområde der også kommunane skal ta ansvar. Å ha 
gode arenaer der barn og unge kan møtast utan at det er krav til betaling og kostnader med 
utstyr er eit middel for å jamne ut sosiale ulikheiter og førebygge uheldig utvikling. Søknaden 
vart godkjent og ungdomsklubben fikk et tilskot på kr 200 000.  

Midlane gjekk til styrking av ungdomsklubben med ei 30 % stilling som ungdomsarbeider i 
tidsrommet 1. september 2017 til 30. april 2018. Vidare vart nytta til trivseltiltak for 
ungdommane, ulike turar og aktivitetar.  

Ved hjelp av dette prosjektet har ein i denne perioden kunna tilbydd unge i heile Nesset turar og 
aktivitetar som ein elles ikkje hadde midlar til, og ikkje minst, ein kunne ha ope klubben to 
kveldar kvar veke. Sjå vedlagt skisse over aktiviteter. 

I tillegg til prosjektmidlar har ein vore aktiv med å søke ekstern finansiering til utstyr og inventar 
til ungdomsklubben med til saman kr 75.000,- utanom prosjekt og kommunale midlar. Klubben 
er utvikla i tett dialog med ungdommane. Dette har vore med å gje ungdommane eit betre tilbod.  

 

Vurdering 
Vi har eit stort fokus på å skape Nesset som ein god oppvekst og bu-kommune.  

Dei ekstra aktivitetane og turane ved hjelp av tilskotsmidlane har verka positivt. Eit snitt på 25-30 
ungdommar er jamt vore innom klubben kvar opningsdag. I alt har meir enn 60 enkeltpersonar 
vore innom. Ungdommane sjølv har dokumentert at klubben har blitt det samlingspunktet som 
ein har etterspurt i mange år. Klubben har fått eit veldig godt omdømme blant dei unge som ein 
uformell «stad å vere». Eit stort og godt arbeid er lagt ned av dei to tilsette, vikar for dagleg leiar 
og ungdomsarbeidar, i ein periode der den faste daglege leiaren har vore ute i foreldrepermisjon.  

Dersom det etter denne suksessen igjen skulle bli redusert tilbod og mindre opningstid vil det ha 
svært negativ effekt og bli vanskelig å bygge opp igjen. Dei ungdommane som no er aktive er dei 
beste ambassadørane og pådrivarane for andre unge. Derfor er det viktig å halde aktiviteten 
oppe. Mister vi dette vil det vere som å begynne på nytt igjen.  



Rådmannen meiner at aktiviteten som m. a. prosjektmidlane har skapt i ungdomsklubben må 
kunne halde fram. Dette er ikkje mogeleg utan at ein får på plass ekstra midlar til minimum 50% 
stilling til ungdomsarbeid fast. Organiseringa som er prøvd ut med å fordele arbeidet på 
ressursen som er lagt til dagleg leiar med 20% saman med ein ungdomsleiar i 30% har vore svært 
vellykka. Utan ekstra midlar og ein ekstra person er ikkje det mogleg. 

Kostnaden med ei 30% stilling som ungdomsleiar er i dag på kr 150.000,- pr. år inkludert sosiale 
utgifter. For 2. halvår 2018  utgjer dette kr 75.000,-. Ein vil tilrå at budsjettet for ungdomstiltak for 
2018 blir auka med kr 75.000,- til dette formålet. Det er nødvendig for å kunne oppretthalde 
tilbodet med ungdomsklubb to kveldar i veka gjennom heile året. Noko som er eit stort ønske frå 
ungdommane. 

Kr 75.000,- for 2. halvår bør innarbeidast i budsjettet for 2018 under budsjettrevisjonen i juni. 
Målsettinga må vere at dette skal bli ei varig heilårs ordning også for kommande år. 

 

Økonomiske konsekvensar 
Kostnaden med å utvide resurssen til ungdomsarbeid vil koste kr 75.000,- for seks månader i 
2018. Årsverknad kr 150 000. 

Betyding for folkehelse 
Å ha gode arenaer der barn og unge kan møtast utan at det er krav til betaling og kostnader med 
utstyr  er eit verkemiddel for å jamne ut sosiale ulikheiter og førebygge uheldig utvikling. Det 
skaper godt ungdomsmiljø og er eit framifrå folkehelsetiltak.



 

 

Notat  

Skisse til aktivitetsplan – Ungdomsklubb 2017, barnefattigdomsmidler.  

 
August 

* 17. – 18. Aktivitetsleir med overnatting på Aktiv Eikesdal. (Bruke utstyrspool)  

29. Første klubbkveld Tirsdag 18.00 – 21.00 

September 

Faste klubbkvelder Tirsdag 18.00 – 21.00 og Fredag 19.00 – 22.00 så sant ikke annet er annonsert  

* 12. Bowlingtur til Panorama Bowling Molde. Buss, Bowling, Pizza og Drikke.  

* 19. Introduksjonsskyting på skytebanen, Eidsvåg og Eidsøra Skytterlag.  

Oktober 

Faste klubbkvelder Tirsdag 18.00 – 21.00 og Fredag 19.00 – 22.00 så sant ikke annet er annonsert  

* 09. -10 Høstferie -  Aktivitetstur til Valldal aktivitetspark. Overnatting i Lavvo (Utstyrspool)  

* 27. Halloweenparty på Bergtun, Eidsvåg UL  

November 

Faste klubbkvelder Tirsdag 18.00 – 21.00 og Fredag 19.00 – 22.00 så sant ikke annet er annonsert  

* 14. Aktivitetskveld – Førstehjelp, Leteaksjon, Norsk Folkehjelp Nesset  

Desember  

Faste klubbkvelder Tirsdag 18.00 – 21.00 og Fredag 19.00 – 22.00 så sant ikke annet er annonsert  

* 05. Kurs i improteater – Sammen med Eira UL 

Januar  

Faste klubbkvelder Tirsdag 18.00 – 21.00 og Fredag 19.00 – 22.00 så sant ikke annet er annonsert  

* 30. Tur til Tusten skiheiser, Gratis Buss og Heiskort. (Ski i utstyrspool)  

Februar  

Faste klubbkvelder Tirsdag 18.00 – 21.00 og Fredag 19.00 – 22.00 så sant ikke annet er annonsert  

* 19. Vinterferie – Dagstur til Sunndal Svømmehall.  Buss, svømming og pizza.   

* 23. – 24. Lan Party 



Fra:                                    Kinga Difort
Sendt:                                6. april 2018 19:53
Til:                                      Postmottak Nesset kommune
Emne:                                Kopi til Anne Grete Klokset.
Importance:                     Normal

Ungdommer fra ungdomsklubben.
Dette er fra noen ivrige ungdommer fra ungdomsklubben grotta. Her er det mellom 20-30 
ungdommer hver gang. Vi i ungdomsklubben trenger og vil ha minst to dager i uken på 
ungdomsklubben, etter at vi har hørt at vi bare skulle få en dag. Vi stortrives og har det kjempe 
gøy på klubben. Dette er den beste måten for oss å møtes på og den eneste måten der alle 
sammen kan være sammen. Etter ungdomsklubben begynte, har vi blitt kjent med mange nye 
og fått nye venner. Hvis vi bare hadde en dag på klubben i uken, hadde det blitt for lite tid til å 
treffes og være sammen. Vi har vært på turer som blant annet: badeland, Valldal aktivitetspark, 
bowling. Vi var på tomrommet (ungomsklubben på Skjevika) i lag med barn fra Midsund og 
molde kommune, og ble kjent med dem. Vi setter stor pris på å dra på turer med Grotta.
På klubben har alle sammen det bra og vi har en fantastisk leder som passer på at alle sammen 
har det bra og at alle trives og at ingen blir utestengt. Hvis vi ikke hadde hatt klubben så har vi 
kommet til å laget bråk og styr på butikken siden vi er så mange, og det hadde vært den eneste 
plassen vi kunne møtes. Det øker stadig med nye og flere folk på klubben hver gang. VI MÅ HA 2 
DAGER I UKEN PÅ GROTTA! Dette er ungdomsklubben vår og det er helt fantastisk her. Her en 
noen bilder fra det vi gjør på ungdomsklubben. 









Fra Kinga, Chanel, Kaja, Åsne og resten av Grotta ungdomsklubb.
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