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Møte med NESSET kommune – regionale møter 2015 

 

 

Oppfølging: 

 

1. Gang-sykkelvei Eidsvåg – Rød 

Reguleringsplanarbeid i gang fra kommunalt hold. Burde vært 

prioritert i MRFK når det er gryteklart. Men fint at det reguleres, fordi 

noen prosjekt faller ut, og da kan andre komme inn.  

Nesset 

 

2. Meisalstranda 

Flaskehals, 60-sone, krevende avkjørsler. Har samarbeid med 

Sunndal kommune om denne strekninga. Enige om viktigheten av 

prosjektet, men kommer ikke videre – hvem skal ta kostnadene…? 

Har vært møte med SVV om reguleringsplanarbeidet og hva som er 

mulig å få til teknisk. Kjenner ikke kostnadene. Det er ca. 1 km vei, 

anslag er ikke gjort. Men kommunene må være enige, da står det 

sterkere.  

Nesset og 
Sunndal 

 

 

3. Miljøgate Eidsvåg sentrum 

Jobber med dette gjennom tettstedprosjektet sammen med MRFK og 

SVV. Reguleringsplana er vedtatt. Det er nå klart for gjennomføring, 

men er prioritert først i 18-23 i inv.programmet. Må ikke bli skjøvet 

ytterligere ut. Men dette betyr at kommunen kan søke om å få 

forskuttere. Viktig for kommunen å vise at ting skjer.  

Nesset  

   4. Veivedlikehold/standard 

Vistdalsheia er flekkvis reasfaltert, greit for en periode.  

Vei til badeplass på veien inn mot Eresfjorden burde vært rydda og 

plastra forbi badeplassen og videre. Kommunen har fått midler fra 

SVV /MRFK i forhold til steinfylling som er laga. Det som gjenstår er 

en bitteliten jobb som kanskje kunne blitt tatt hvis det var andre 

tiltak i nærheten og maskiner og folk likevel er der. SVV følger med ! 

SVV 

 5. Bussruter 

Busstopp i forb. med Alstad. Kan FRAM-flexx være aktuelt ? Aure, 

Halsa og Herøy har hatt prøveprosjekt + Molde/Fannefjorden. Er i 

prøveperiode nå, men MRFK ønsker å utvide, men kan ikke love noe 

nå. Hvis Nesset har ideer eller forslag til flexx-ruter i sin kommune, 

så spill det inn. TT-ordninga finner også i Nesset. Målet er å se tilbud 

i sammenheng. Rimelig godt tilbud Molde – Nesset på hverdager. 

MRFK 
Nesset 

Tema: Reg.møter 2015 - NESSET Til stades: 

 

Fra MRFK, Samferdselsavdelinga: 
Magne Vinje, Rolf Stavik, Frode Kvalheim, Gry Halvorsen 

Fra SVV:  
Synnøve Sørflaten 
Fra Nesset kommune:  
Hogne Frydelund, Orfører Jonas Hurlen 

Blir også sendt: Stad og tid: Fylkeshuset Molde 17.april 2015 

Referent: Gry Halvorsen  
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Mest gjennomgående ruter som dekker Nesset. Skolerutene brukes til 

suppleringskjøring. 

 6. Gang-sykkelvei Brekken – Toven 

Får mye igjen for pengene der, enkelt å bygge ut, langs dyrka mark. 

Forlenging av strekninga kan være aktuelt. Ramma tll g/s.-veitiltak 

framover er vi spent på. 

Nesset 

 7. Tjellekleiva 

Må få tunnell på sikt !! Stort og tungt prosjekt som må jobbes fram 

over tid. 

 

 8. Prioriteringsrekkefølge fra Nesset kommune  

 G/S-vei Eidsvåg- Rød 

 Meisalstranda 

 Miljøgate sentrum 
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Kommunal planstrategi og forholdet til kommunereformen 

 

Vi er i gang med en kommunereform som skal gi større og mer robuste kommuner. Det 

nye kommunekartet skal bli til gjennom regionale og lokale prosesser, der kommunene 

diskuterer hvilke kommuner de ønsker å slå seg sammen med. 

 

Samtidig med kommunereformen vil den kommunale planleggingen etter plan- og 

bygningsloven holde frem. Det skal velges nye kommunestyrer høsten 2015. De har ett 

år på seg til å utarbeide en ny kommunal planstrategi. Det er viktig at 

planstrategiarbeidet blir sett i sammenheng med kommunereformen. Jeg vil i dette 

brevet gi råd om hvordan kommunene kan forholde seg til planstrategiarbeidet i 

kommunereformperioden, men vil understreke at kommunene selv velger 

fremgangsmåte ut fra lokale behov og prioriteringer. 

 

Hovedløp i kommunereformen 

Kommunereformen ble satt i gang i 2014 og varer frem til nasjonale vedtak er fattet, innen 1. 

januar 2018. I denne perioden legger departementet opp til to ulike løp:  

 

1. For kommuner som gjør kommunestyrevedtak om sammenslåing i løpet av høsten 2015, 

vil departementet legge til rette for at sammenslåing skal kunne vedtas på nasjonalt nivå i 

løpet av våren 2016. Disse sammenslåingene kan tre i kraft fra 1. januar 2018.  

 

2. Det legges opp til at øvrige kommuner gjør vedtak om sammenslåing innen 30. juni 2016. 

Regjeringen planlegger å fremme en samlet proposisjon til Stortinget om ny 

kommunestruktur våren 2017. Departementet legger til grunn at sammenslåingene vil 

iverksettes senest fra 1. januar 2020. 
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Om kommunal planstrategi 

I plan- og bygningsloven § 10-1 stilles det krav om at kommunestyret minst én gang hver 

valgperiode, og senest innen ett år etter konstituering, skal utarbeide og vedta en kommunal 

planstrategi. Det vil ofte være hensiktsmessig at forberedelser og oppstart av arbeidet med 

kommunal planstrategi skjer før nytt kommunestyre konstitueres. 

 

I planstrategien skal kommunestyret som et minimum ta stilling til om kommuneplanen skal 

revideres i valgperioden, eller om den skal videreføres uten endringer. Planstrategien bør også 

omfatte en drøfting av kommunens strategiske valg knyttet til samfunnsutvikling. Dette 

omfatter bl.a. langsiktig arealbruk, miljøutfordringer, sektorenes virksomhet og en vurdering 

av kommunens planbehov i valgperioden. Den kommunale planstrategien er imidlertid ikke 

en plan, men vil gi grunnlag for arbeidet med mål og strategier i den videre planleggingen. 

 

Planstrategien bør inneholde en beskrivelse av utviklingstrekk og utfordringer kommunen står 

overfor, både som samfunn og organisasjon, i de kommende årene. På bakgrunn av denne 

beskrivelsen, skal planstrategien ta stilling til hvilke planer (dvs. alt fra kommuneplan til ulike 

sektorplaner) som må utarbeides eller rulleres for å legge til rette for en ønsket utvikling i 

kommunen. 

 

Kommunal planstrategi er også en viktig arena for å drøfte og avklare behov for 

interkommunal planlegging. Dette kan gjelde både innenfor samfunnsplanlegging, 

arealplanlegging og tjenesteyting. Flere kommuner kan gå sammen om å utarbeide felles 

planstrategi, som vedtas i hvert kommunestyre. Utarbeiding og behandling av kommunal 

planstrategi kan slås sammen med og være del av oppstart av arbeidet med kommuneplanen. 

 

Forslag til vedtak av kommunal planstrategi skal gjøres offentlig minst 30 dager før 

kommunestyrets behandling. Det går videre frem av loven at kommunen bør legge opp til 

bred medvirkning og allmenn debatt som grunnlag for behandlingen av kommunal 

planstrategi. Det er også et krav at kommunen i arbeidet med kommunal planstrategi 

innhenter synspunkter fra statlige og regionale organer og nabokommuner.  

 

Det vises for øvrig til veileder T-1494 Kommunal planstrategi, som kan lastes ned her: 

https://www.regjeringen.no/nb/dokumenter/kommunal-planstrategi/id652436/ 

 

Kommunal planstrategi og kommunereformen 

Etter kommunevalget høsten 2015, skal kommunene vedta kommunal planstrategi senest i 

løpet av høsten 2016. Mange kommuner vil dermed starte opp arbeid med ny planstrategi 

våren 2015. Arbeidet med ny planstrategi og arbeidet med kommunereformen vil dermed, helt 

eller delvis, sammenfalle i tid, og bør ses i sammenheng.  

 

Kommunereformen vil medføre vesentlig endrede forutsetninger for den kommunale 

planleggingen, både når det gjelder samfunnsplanleggingen, arealplanleggingen og 

planleggingen av tjenestene. Den kommunale planstrategien vil derfor være et viktig verktøy 

for å vurdere hvilke planoppgaver som blir nødvendige å prioritere i lys av de forestående 

sammenslåingene. 

https://www.regjeringen.no/nb/dokumenter/kommunal-planstrategi/id652436/
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Jeg vil understreke at planleggingen skal tilpasses behovet i den enkelte kommune, og ikke 

gjøres mer omfattende enn nødvendig. Dette gjelder også for arbeidet med kommunal 

planstrategi. Det er likevel klart at nye, større kommuner i en periode vil ha et stort behov for 

å utarbeide nye planer som er tilpasset de nye forutsetningene. Planstrategien vil være viktig 

for å avklare disse behovene og sikre de riktige prioriteringene. Selv om arbeidet med 

planstrategi kan gjøres enkelt, er det derfor viktig at de nødvendige avklaringene blir gjort. 

 

Kommuner som gjør vedtak om sammenslåing høsten 2015 

For kommuner som gjør vedtak om sammenslåing innen 31. desember 2015, og som skal 

kunne tre i kraft fra 1. januar 2018, bør det vurderes å utarbeide en felles planstrategi for de 

kommunene som skal slå seg sammen. Dette er nyttig av flere årsaker, blant annet for å: 

- få en felles oversikt over hvilke planer som gjelder i de ulike kommunene, 

- planlegge hvordan kommunenes plansystemer skal sys sammen til ett, felles system 

etter sammenslåingen, 

- vurdere hvilke nye planer det er behov for i den nye kommunen, 

- vurdere om det skal startes opp felles planarbeid før kommunesammenslåingen trer i 

kraft (interkommunal planlegging). 

 

Arbeidet med kunnskapsgrunnlaget for en eventuell felles planstrategi kan starte tidlig. 

Samtidig bør det formelle arbeidet med en felles planstrategi ikke igangsettes før det er klart 

hvilke kommuner som skal slå seg sammen. Hovedpoenget bør uansett være at 

planstrategiarbeidet samkjøres i størst mulig grad, og at den gode dialogen opprettholdes. 

 

For kommuner som utarbeider og vedtar felles planstrategi høsten 2016, vil det ikke være 

behov for å vedta ny planstrategi etter konstituering av nytt, felles kommunestyre høsten 

2017. En felles planstrategi bør derfor utarbeides slik at den dekker den nye kommunens 

behov frem til det skal utarbeides ny planstrategi etter kommunestyrevalget i 2019.  

 

Etter forrige kommunevalg var det noen kommuner som utarbeidet felles planstrategi. De har 

dermed erfaring i å samarbeide om utfordringer på tvers av kommunegrensene gjennom dette 

verktøyet. Disse erfaringene kan komme til nytte i forbindelse med kommunereformen. Noen 

eksempler på kommuner som har utarbeidet felles planstrategi: 

- Holmestrand, Hof og Re kommuner i Vestfold (også samarbeid om kommuneplan). 

- Moss, Rygge, Råde og Våler kommuner i Østfold (også samarbeid om kommuneplan). 

- Felles planstrategi for Sunnfjord – Flora, Naustdal, Førde, Jølster og Gaular 

kommuner i Sogn og Fjordane (i tillegg til planstrategi for den enkelte kommune). 

- Askim og Eidsberg kommuner i Østfold. 

- Rømskog, Marker og Aremark kommuner i Østfold (også samarbeid om 

kommuneplan). 

 

Kommuner som gjør vedtak om sammenslåing våren 2016 

For kommuner som gjør vedtak om sammenslåing innen 30. juni 2016, og som skal kunne tre 

i kraft senest fra 1. januar 2020, vil det være nyttig å drøfte planstrategiarbeidet mellom de 

kommunene som kan være aktuelle for sammenslåing. Kommunene bør samkjøre prosessene 

der det er naturlig, og åpne for å dele informasjon med sine nabokommuner.  
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Arbeidet med planstrategien og arbeidet med kommunereformen bygger i stor grad på de 

samme drøftingene av utviklingstrekk og utfordringer i kommunene. Dermed ligger det et 

stort potensial i å se disse to prosessene i sammenheng. Felles prosesselementer og 

utviklingstemaer er blant annet medvirkning, kartlegging og tilstandsvurdering av f.eks. tilbud 

innen utdannelse og helse, tilrettelegging av gode oppvekstvilkår, attraktivitet, 

sentrumsutvikling, bosetting og verdiskaping/sysselsetting.  

 

For kommuner som vurderer å slå seg sammen, vil det være nyttig å samarbeide om et felles 

kunnskapsgrunnlag som drøfter utviklingstrekk og utfordringer for de berørte kommunene. 

Dette vil komme til nytte både i drøftingen om kommunesammenslåing og i arbeidet med 

planstrategi. Et felles utfordringsdokument kan tas inn i den enkelte kommunes planstrategi. 

Dette kan være en praktisk og nyttig tilnærming for kommuner som er i en 

sammenslåingsprosess. Omfanget av et slikt dokument og graden av samarbeid vil imidlertid 

avhenge av når kommunene fatter vedtak om sammenslåing og av ressurshensyn.  

 

En felles planstrategi for kommuner som gjør vedtak om sammenslåing våren 2016, vil som 

hovedregel ikke være på plass før etter konstituering av nytt kommunestyre høsten 2019 (ev. 

2018).  Det kan for noen kommuner likevel være aktuelt å utarbeide felles planstrategi 

allerede nå. Dette er nærmere omtalt under overskriften Kommuner som gjør vedtak om 

sammenslåing høsten 2015 ovenfor. 

 

Medvirkning i arbeidet med planstrategi og kommunereform 

Ett av målene med kommunereformen er å styrke lokaldemokratiet og legge til rette for et 

positivt og bredt engasjement om kommunenes fremtidige organisering og oppgaver. Kravet 

til innbyggermedvirkning ved kommunesammenslåing fremgår av inndelingslova § 10. 

Kommunene avgjør selv hvordan dette skal gjøres, men departementet har utarbeidet et 

opplegg som kan benyttes, se kommunereform.no.  

 

Plansystemet er et egnet og velkjent redskap for å sikre åpenhet og medvirkning i politiske 

prosesser. Det vil derfor være nyttig å ta i bruk erfaringene fra planprosesser i arbeidet med å 

involvere og engasjere befolkningen i kommunereformprosessen. Kommunenes planleggere 

sitter på en medvirkningskompetanse som kan være riktig å ta i bruk i disse prosessene.  

 

Arbeidet med kommunal planstrategi vil kunne være en egnet arena for medvirkning og 

allmenn debatt om kommunens utfordringer, også om temaer som ellers hører inn under 

kommunereformen. Innbyggermedvirkning i arbeidet med kommunal planstrategi kan da 

benyttes som en del av grunnlaget i kommunereformen. Innspill og kunnskap som kommer 

opp i forbindelse med kommunereformarbeidet, kan på sin side være et verdifullt grunnlag for 

planstrategiarbeidet. Det er derfor viktig at medvirkning om kommunereform og kommunal 

planstrategi ses i sammenheng. 

 

I veileder H-2302 B Medvirkning i planlegging er det en oversikt med en rekke ulike metoder 

for innbyggermedvirkning. Kommunene kan med fordel benytte disse metodene også i 

arbeidet med kommunereformen. Veilederen kan lastes ned her: 

https://www.regjeringen.no/nb/dokumenter/H-2302-B-Medvirkning-i-planlegging/id764244/ 

http://www.kommunereform.no/
https://www.regjeringen.no/nb/dokumenter/H-2302-B-Medvirkning-i-planlegging/id764244/
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Forholdet til regional planstrategi 

I plan- og bygningsloven § 7-1 stilles det krav om at også fylkeskommunene minst én gang 

hver valgperiode, og senest innen etter år etter konstituering, utarbeider en regional 

planstrategi i samarbeid med kommuner, statlige organer, organisasjoner og institusjoner som 

blir berørt av planarbeidet.  

 

Regional planstrategi skal redegjøre for viktige regionale utviklingstrekk og utfordringer, 

vurdere langsiktige utviklingsmuligheter og ta stilling til hvilke spørsmål som skal tas opp 

gjennom videre regional planlegging. 

 

Gjennom de regionale planstrategiene skal planaktørene forplikte seg til å ta stilling til hva 

som er de viktigste utfordringene i en region, og hvilke regionale planer som skal prioriteres i 

den kommende valgperioden for å møte disse utfordringene. Det vil her være naturlig å drøfte 

aktuelle kommune- og fylkessammenslåinger, og hvilke konsekvenser dette kan få for 

regionen. Regional planstrategi skal også inneholde en oversikt over hvordan de prioriterte 

planoppgavene skal følges opp og opplegget for medvirkning i planarbeidet.  

 

Utarbeidelse av kommunale og regionale planstrategier foregår parallelt. Det er viktig at disse 

prosessene ses i sammenheng. Dette må ivaretas gjennom fylkeskommunenes 

veiledningsrolle overfor kommunene, og ved at kommunene deltar i arbeidet med 

utarbeidelsen av de regionale planstrategiene. 

 

Forholdet til nasjonale forventninger 

For å fremme en bærekraftig utvikling skal Kongen, etter loven, hvert fjerde år utarbeide et 

dokument med nasjonale forventninger til regional og lokal planlegging. Nye nasjonale 

forventninger vil foreligge innen 1. juli i år. Disse skal legges til grunn for de kommunale og 

regionale planstrategiene. 

 

 

Med hilsen  

 
  Jan Tore Sanner 
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1. Kommunal planstrategi som verktøy for 
bedre kommunal planlegging

1.1 Bedre og mer behovsstyrt planlegging
Kommunal planstrategi er et nytt verktøy i 
plan- og bygningsloven. Formålet er å klargjøre 
hvilke planoppgaver kommunen bør starte opp 
eller videreføre for å legge til rette for en ønsket 
utvikling i kommunen. Kommunal planstrategi 
erstatter det obligatoriske kravet til rullering 
av kommuneplanen som lå i tidligere plan- og 
 bygningslov (PBL 1985).

Planstrategien setter et stekt fokus på at planleg-
gingen skal være behovsstyrt og ikke gjøres mer 
omfattende enn nødvendig. Dette er også nedfelt 
i plan- og bygningsloven § 3-1 tredje ledd om 
oppgaver og hensyn i planlegging etter loven.

1.2 Verktøy for politisk prioritering av 
planoppgaver

Den kommunale planstrategien er et hjelpemid-
del for det nye kommunestyret til å avklare 
hvilke planoppgaver kommunen skal prioritere 
i valgperioden for å møte kommunens behov. Et 
viktig siktemål er å styrke den politiske styringen 
av hvilke planoppgaver som skal prioriteres. Ar-
beidet med kommunal planstrategi vil gi en bedre 
og mer systematisk vurdering av kommunens 
planbehov slik at kommunen bedre kan møte de 
aktuelle utfordringene,.

Gjennom vedtaket av den kommunale planstrate-
gien skal det nye kommunestyret ta stilling til om 
kommuneplanen helt eller delvis skal revideres. 
Planstrategien er også et egnet verktøy for å 
vurdere kommunens plansystem, planressurser 
og samlede planbehov i kommunestyrepe-
rioden knyttet til kommunedelplaner, tema- og 
sektor(fag)planer.

1.3 Bedre samarbeid om planoppgaver på tvers 
av kommune- og fylkesgrenser

Kommunal planstrategi skal utarbeides og vedtas 
senest ett år etter at kommunestyret er konstitu-
ert. Fylkestingene skal i løpet av den samme 
perioden vedta en regional planstrategi som 
skal avklare de regionale planbehovene. Denne 
samtidigheten åpner for bedre samhandling om 
planoppgaver, og i tillegg en bedre oppfølging av 
vedtatte planer, som går på tvers av kommune- og 
fylkesgrenser. Fylkeskommunen bør i samarbeid 
med kommunene utarbeide et opplegg som 
sikrer samordning. 

Kommunal planstrategi er en viktig arena for 
å drøfte og avklare behov for interkommunal 
planlegging. Dette kan gjelde både innenfor areal-
planalegging og tjenesteyting.

1.4 Kommunal planstrategi er ikke en plan
Den kommunale planstrategien er ikke en plan. 
Kommunal planstrategi er følgelig ikke en arena 
for å vedta mål og strategier, men å drøfte utvi-
klingstrekk  i kommunen som samfunn og organi-
sasjon som grunnlag for å vurdere planbehovet i 
kommunestyreperioden. 

Planstrategien er retningsgivende for kom-
munens planlegging og har ingen direkte 
rettsvirkning for kommunens innbyggere. Det 
kan ikke fremmes innsigelse mot kommunal 
planstrategi.
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Figur 1  Kommunal planstrategi i det kommunale plansystemet 
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2. Nærmere om lovbestemmelsen
§ 10-1. Kommunal planstrategi 
Kommunestyret skal minst én gang i hver valg-
periode, og senest innen ett år etter konstituering, 
utarbeide og vedta en kommunal planstrategi  
Planstrategien bør omfatte en drøfting av kommu-
nens strategiske valg knyttet til samfunnsutvikling, 
herunder langsiktig arealbruk, miljøutfordringer, 
sektorenes virksomhet og en vurdering av kommu-
nens planbehov i valgperioden  

Kommunen skal i arbeidet med kommunal planstra-
tegi innhente synspunkter fra statlige og regionale 
organer og nabokommuner  Kommunen bør også 
legge opp til bred medvirkning og allmenn debatt 
som grunnlag for behandlingen  Forslag til vedtak i 
kommunestyret skal gjøres offentlig minst 30 dager 
før kommunestyrets behandling  

Ved behandlingen skal kommunestyret ta stilling til 
om gjeldende kommuneplan eller deler av denne 
skal revideres, eller om planen skal videreføres uten 
endringer  Kommunestyret kan herunder ta stilling 
til om det er behov for å igangsette arbeid med 
nye arealplaner i valgperioden, eller om gjeldende 
planer bør revideres eller oppheves  

Utarbeiding og behandling av kommunal planstra-
tegi kan slås sammen med og være del av oppstart 
av arbeidet med kommuneplanen, jf  kapittel 11  

2.1 Tidspunkt for utarbeidelse og vedtak av 
kommunal planstrategi (1. ledd)

Kommunen har etter § 10-1 første ledd plikt til 
å vedta en kommunal planstrategi senest ett år 
etter at det nye kommunestyret er konstituert. 

Det er opp til kommunen å vurdere når det er 
hensiktsmessig å starte opp arbeidet. Det er det 

nye kommunestyret som er ansvarlig for utarbei-
dingen. Det kan likevel være hensiktsmessig at 
forberedelser og oppstart av arbeidet med kom-
munal planstrategi skjer før nytt kommunestyre 
konstitueres. Det kan være en fordel å starte 
tidlig for å få med erfaringene fra sittende kom-
munestyre. 

En tidlig oppstart av arbeidet med planstrategien 
vil bidra til at det nye kommunestyret gis en god 
mulighet for å vurdere og ta stilling til hvilke 
planoppgaver som skal prioriteres i planperioden. 
Kommunen kan revidere planstrategien i kom-
munestyreperioden om det er behov for det.

2.2 Vurderingen av planbehovet (§ 10-1 første 
ledd)

Kommunal planstrategi utformes etter behovet i 
den enkelte kommune. Det sentrale i paragrafens 
første ledd er at det skal ligge en vurdering til 
grunn for prioriteringene av planbehovet. Første 
ledd henviser til at denne vurderingen bør bygge 
på en drøfting av kommunens planbehov i lys av 
de utfordringene kommunen har som samfunn 
og organisasjon. Kommunen bestemmer selv 
innholdet i vurderingene.

2.3 Samrådsplikt med nabokommuner, 
fylkeskommunen og regional stat (§ 10-1 
andre ledd)

Kommunen skal innhente synspunkter fra 
nabokommuner, statlige og regionale organer 
i forbindelse med arbeidet med planstrategien. 
Samarbeidet med nabokommuner er viktig 
blant annet fordi det kan bidra til å identifisere 
og avklare interkommunale planoppgaver i 
plan perioden. I tillegg vil samhandlingen med 
regional stat og fylkeskommunen kunne bidra 
til å få en god dialog om planbehov som følge av 
nasjonale føringer og regionale utfordringer.
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2.4 Medvirkning (§ 10-1 andre ledd)
Forslag til vedtak av kommunal planstrategi skal 
gjøres offentlig i minst 30 dager før kommune-
styrets behandling. Kommunen bør vurdere om 
det er behov for bred medvirkning og allmenn 
debatt ut over dette, men loven setter ingen krav. 
I mange kommuner vil det heller være naturlig å 
legge opp til en bred medvirkning i planproses-
sene som følger etter at planstrategien er vedtatt, 
framfor å legge opp til en bred medvirkning om 
planbehovet.

2.5 Kommunestyrets vedtak om 
kommuneplanen skal revideres (§ 10-1 
tredje ledd)

Kommunestyret skal gjennom vedtaket av kom-
munal planstrategi ta stilling til om gjeldende 
kommuneplan helt eller delvis skal revideres. 

I tillegg kan kommunestyret ta stilling til om 
det i valgperioden er behov for andre planer 
enten dette gjelder arealplaner eller tema- og 
sektor(fag)planer, eventuelt også vurdere behov 
for revidering eller oppheving av slike planer.. 

2.6 Planstrategi som del av oppstart av arbeidet 
med kommuneplanen (§ 10-1 fjerde ledd)

Kommunal planstrategi kan slås sammen med 
og være en del av oppstart av arbeidet med 
kommuneplanen. I praksis kan da planstrategien 
og planprogrammet for kommuneplanen slås 
sammen. Den kommunale planstrategien må da 
følge prosessreglene som stilles til planprogram-
met jfr. § 11-13. Planstrategiarbeidet vil da være 
en del av selve revisjonen av kommuneplanen slik 
at selve revisjonsbehovet av kommuneplanen må 
være avklart.
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3. Kommunal planstrategi og 
kommuneplanleggingen

Det er i kommuneplanen nye mål og strategier 
skal behandles og vedtas og ikke i den kom-
munale planstrategien. Dette skillet er viktig 
blant annet fordi kommuneplanprosessen har helt 
andre krav til medvirkning, samråd og høring/
offentlig ettersyn enn planstrategiarbeidet. Det 
er ikke intensjonen at planstrategiarbeidet skal 
erstatte eller «tømme» kommuneplanprosessen 
for innhold.

En viktig del av grunnlaget for å vurdere om kom-
muneplanen skal revideres vil være erfaringene 
med gjeldende kommuneplan, utviklingstrekkene 
framover og de utfordringene kommunen har 
som samfunn og organisasjon, samt i hvilken 
grad det nye kommunestyret ønsker en ny eller 
endret politikk for kommunen.

3.1 Hel eller delvis revisjon av kommuneplanen
Gjennom den kommunale planstrategien tar 
kommunen stilling til om kommuneplanen skal 
revideres eller videreføres uten endringer. Det er 
følgelig flere alternative løp mht. hvordan plan-
strategien kan følges opp gjennom videre kom-
muneplanlegging. Dette tilpasses kommunens 
plansituasjon og behov. 

Gjeldende kommuneplan kan videreføres i sin 
helhet, slik at videre planlegging for eksempel 
skjer gjennom kommunedelplaner eller annen 
tema- og sektorplanlegging, kommuneplanen kan 
revideres helt eller delvis, eller det kan være be-
hov for revisjon av bare samfunnsdelen eller bare 
arealdelen. Denne fleksibiliteten er vist i figur 2.

GJELDENDE
KOMMUNEPLAN
VIDEREFØRES

PLANSTRATEGI

PLANPROGRAM PLANPROSESS
OG bEhANDLING

hELT ELLER
DELVIS REVIDERT

KOMMUNEPLAN
PLANSTRATEGI

PLANPROGRAM PLANPROSESS
OG bEhANDLING

REVIDERT
AREALDELPLANSTRATEGI

PLANPROSESS
OG bEhANDLING

REVIDERT
KOMMUNEPLAN

PLAN-
PROGRAM MED

PLANSTRATEGI

Figur 2  Behovstilpasset revisjon av kommuneplanen  Blå bokser er trinn i en kommuneplanprosess 
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Slås planstrategien og planprogrammet sammen, 
vil arbeidet med planstrategien inngå som 
oppstart av en ordinær kommuneplanprosess, 
og planprogrammet må følge prosessreglene 
for planprogrammet. For kommuner der det er 
åpenbart at kommuneplanen må revideres vil 
det også være mulig å legge opp arbeidet med 
planstrategien og planprogrammet for kommune-
planrevisjonen parallelt. Planstrategien vedtas da 
før planprogrammet for kommuneplanrevisjonen. 
Det vises for øvrig til omtale av forholdet mellom 
planstrategi og planprogram i kapittel 3.3.

3.2 Overgangen fra planstrategi til planprogram 
og kommuneplanprosess

Kommuner kan i vedtak av den kommunale 
planstrategien beslutte at hele kommuneplanen, 
samfunnsdelen alene, eller arealdelen alene skal 
revideres uten å gå nærmere inn på innholdet i 
revisjonsarbeidet. Rammer og forutsetninger for 
revisjonsarbeidet, prioriterte tema, alternative 

strategier, opplegg for medvirkning mv. vil da 
bli avklart i planprogrammet for kommuneplan-
prosessen. Dette vil gi en klar arbeidsdeling 
mellom den kommunale planstrategien og plan-
programmet for kommuneplanrevisjonen.

I de politiske diskusjonene om hvorvidt og i 
hvilken grad kommuneplanen skal revideres vil 
planbehovet kunne avgrenses til særskilte tema 
eller satsingsområder. Eksempelvis vil et nytt 
kommunestyre kunne ønske endringer i kommu-
nens boligpolitikk, næringspolitikk, miljøpolitikk 
eller utbyggingsmønster, sammenlignet med 
gjeldende kommuneplan. Det kan også være 
ønske om å legge større vekt på nye satsings-
områder som for eksempel folkehelse. Øvrige 
deler av kommuneplanen kan det være ønskelig å 
videreføre uten vesentlige endringer. Ved vedtak 
av kommunal planstrategi kan kommunestyret da 
gi rammer og et mandat for revisjonsarbeidet, og 
avgrense det til særskilte tema jf. figur 3.

Kommunal
planstrategi

Vedtak om hel eller
delvis revisjon av
kommuneplanen.

Mandat for 
planarbeidet.

Varsel oppstart
kommuneplan-

arbeid
PLANPROGRAM

Høring og
offentlig ettersyn i

6 uker før
fastsetting i

kommunestyret

PLANFORSLAG
Høring og

offentlig ettersyn i
6 uker

Vedtak
KOMMUNEPLAN
i kommunestyret

Kunngjøring

Planprosess i
henhold til

fastsatt
planprogram

Bearbeiding og
behandling

Figur 3  Forholdet mellom planstrategien og kommuneplanprosessen 

Når planstrategien peker ut særskilte tema og 
satsingsområder er det viktig at disse tas med 
videre inn i planprogrammet for kommuneplan-
revisjonen. Her kan det gis en mer omfattende 

vurdering med hensyn til rammer, prioriterte 
tema, alternative strategier, opplegg for medvirk 
 ning mv. Til planprogrammet stilles det mer 
omfattende medvirkningskrav enn for planstra-
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tegien, slik at spørsmålene kommer bredere og 
grundigere ut til offentlig debatt og diskusjon. 
Ved behandlingen av planprogrammet vil derved 
kommunestyret få et bredt grunnlag for å vurdere 
og å fastsette innholdet i revisjonsarbeidet. På 
denne måten sikres det en god forankring for 
revisjonsarbeidet, og en logisk sammenheng 
mellom planstrategien og den etterfølgende 
 kommuneplanprosessen.

3.3 Nærmere om forholdet mellom kommunal 
planstrategi og planprogram

Planprogrammet omfatter tidlig fase av kom-

muneplanprosessen og er et program for gjen-
nomføring av en konkret planprosess (§ 4-1). 
Planprogrammet skal redegjøre for formålet 
og forutsetningene for planarbeidet, tema eller 
hovedspørsmål og satsingsområder som tas opp, 
alternative utviklingsstrategier, utredningsbehov 
(arealdel), og opplegg for medvirkning.

Det er også viktig at planprogrammet klarlegger 
hvilke deler av kommuneplanen som ikke tas opp 
til revisjon slik det går fram av føringene fra plan-
strategien. Planprogrammet har like sterke krav 
til høring og offentlig ettersyn som et planforslag. 

KOMMUNAL PLANSTRATEGI PLANPROGRAM FOR KOMMUNEPLANPROS-
ESS

Lovhjemmel § 10-1 § 11-13, § 4-1

Formål Politisk prioritering av planbehovet i kom-
munestyreperioden, og om kommuneplanen 
helt eller delvis skal revideres 

Program for gjennomføring av et kommuneplan-
arbeid både med hensyn til innhold og prosess 

Innholdskrav Vedtak om gjeldende kommuneplan eller 
deler av denne skal revideres, og et underlag 
som viser forutsetningene for vurderingen av 
planbehovet 

Skal gjøre rede for formålet med planarbeidet 
og hvilke hovedspørsmål/satsingsområder 
planarbeidet tar opp, planprosess og medvirk-
ning, aktuelle strategiske valg/alternativ og 
utredningsbehov (arealdel)

Prosess Skal innhentes synspunkter fra statlige og 
regionale organer og nabokommuner  For-
slag til vedtak i kommunestyret skal gjøres 
kjent i minst 30 dager før kommunestyrets 
behandling 

Sendes på høring og legges ut til offentlig et-
tersyn i minst 6 uker 

Vedtak Kommunestyret Fastsettes av kommunestyret  Kan delegeres 
etter kommunelovens regler 

Virkning Retningsgivende for kommunens priorite-
ring av planoppgaver 

Prosessledende 

Figur 4  Kjennetegn ved kommunal planstrategi og planprogram for revisjon av kommuneplanen 

Planprogrammet har etter hvert utviklet seg til 
en viktig tidlig fase av kommuneplanprosessene.  
Mange kommuner bruker planprogrammet aktivt 
til å legge rammer og forutsetninger for revisjons-
arbeidet og drøfting av alternative strategier for 
areal eller samfunnsutvikling. Planprogrammet er 

en riktig arena for denne type tidlige diskusjoner i 
planprosessene.

Etter den nye plan- og bygningsloven er det krav 
om planprogram for samfunnsdelen også når den 
revideres alene.
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4. Forholdet mellom kommunal- og regional 
planstrategi og nasjonale forventninger

Kommunal og regional planstrategi er to helt uli-
ke verktøy i plansystemet. Den regionale planstra-
tegien skal avklare hvilke regionale planer som 
skal utarbeides i valgperioden, og erstatter kravet 
om løpende fylkesplanlegging i den tidligere plan- 
og bygningsloven. Det er ikke lenger krav til at 

det skal være en samlet fylkesplan for hvert fylke. 
Kommunene har på sin side krav om at det skal 
utarbeides en kommuneplan med samfunnsdel og 
arealdel. Den regionale planstrategien blir derved 
det eneste obligatoriske element for rullerende 
regional planlegging.

KOMMUNAL PLANSTRATEGI REGIONAL PLANSTRATEGI

Lovhjemmel § 10-1 § 7-1, § 7-2

Formål Politisk prioritering av planbehovet i kom-
munestyreperioden, og om kommuneplanen 
helt eller delvis skal revideres

Eneste obligatoriske element for planlegging på 
regionalt nivå  Fastsetter hvilke regionale planer 
som skal utarbeides i valgperioden

Innholdskrav Vedtak om gjeldende kommuneplan eller 
deler av denne skal revideres, og et underlag 
som viser forutsetningene for vurderingen av 
planbehovet

Skal redegjøre for viktige regionale utviklings-
trekk og utfordringer, vurdere langsiktige utvi-
klingsmuligheter og ta stilling til hvilke spørsmål 
som skal tas opp gjennom videre planlegging 

Prosess Skal innhentes synspunkter fra statlige og re-
gionale organer og nabokommuner  Forslag til 
vedtak i kommunestyret skal gjøres kjent i minst 
30 dager før kommunestyrets behandling 

Sendes på høring og legges ut til offentlig et-
tersyn i minst 6 uker

Vedtak Kommunestyret Fylkestinget  Godkjennes ved kongelig resolu-
sjon 

Tidspunkt for 
vedtak

Innen ett år etter konstituering av kommune-
styret og minst en gang i valgperioden 

Innen ett år etter konstituering av fylkestinget og 
minst en gang i valgperioden 

Virkning Retningsgivende for kommunens prioritering 
av planarbeid

Skal legges til grunn for statlige organers og kom-
munenes planarbeid i regionen 

Figur 5  Kjennetegn mellom kommunal- og regional planstrategi 

I regional planstrategi avklares de regionale 
planbehovene i fylkestingsperioden, herunder 
hvordan pågående og nye regionale planoppgaver 
skal følges opp. Den enkelte kommune har en 
rett og en plikt til å delta i dette arbeidet når det 
berører deres virkeområde (§ 8-3).

Samordning av planstrategiarbeidet i en region 
vil være viktig for å få til en god avklaring av 
planbehovet i regionen, og hvordan det kan løses 
gjennom regional plan, interkommunalt plansam-
arbeid eller kommunalt planarbeid. 
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Fylkeskommunene har et særlig ansvar for å 
legge til rette for samhandling mellom kom-
munene, fylkeskommunen og regionale organer i 
regionens samlede planstrategiarbeid.

Veileder regional planstrategi.

4.1 Nasjonale forventninger til regional og 
kommunal planlegging

De nasjonale forventningene til regional og 
kommunal planlegging (§ 6-1) skal utarbeides 
hvert fjerde år, og ble fastsatt første gang juni 
2011. Den nasjonale politikken som formidles 
gjennom forventningene vil kunne gi føringer for 
arbeidet med å avklare planbehov i kommunal 
planstrategi, og skal følges opp i den kommunale 
planleggingen etter plan- og bygningsloven.  

4.2 Interkommunalt plansamarbeid
Regionale planbehov kan både løses gjennom 
regional planlegging og interkommunalt plansam-
arbeid jf. kapittel 9 i plan- og bygningsloven. Den 
kommunale planstrategien er også en arena for 
å avklare behov og planoppgaver som best kan 
løses gjennom interkommunalt plansamarbeid. 
Samtidigheten i vurdering av planbehovet på 
tvers av kommunegrensene er et viktig grunnlag 
for dette.

De fleste kommunene er en del av regioner eller 
delregioner der det vil være viktig å få vurdert 
prioriteringen av planoppgaver også i regional og 
interkommunal sammenheng.
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5. Det praktiske arbeidet med kommunal 
planstrategi

Kommunene er ulike, har svært ulike planbehov 
og vil tilpasse arbeidet med kommunal planstrategi 
til dette. By- og tettstedskommuner med vekstut-
fordringer har helt andre planbehov enn kommu-
ner der hovedutfordringen er å legge til rette for 
vekst og hindre befolkningsnedgang. Samtidig er 
mange planoppgaver lovpålagt og noe kommunen 
uansett må forholde seg til. I det etterfølgende er 
det tatt opp noen generelle tema for det praktiske 
planstrategiarbeidet i kommunene.

5.1 Status gjeldende kommuneplan
Gjeldende kommuneplan danner et viktig 
utgangspunkt for den kommunale planstrategien. 
Her vil situasjonen i kommunene være forskjel-
lig og arbeidet med planstrategien må tilpasses 
dette. Er kommuneplanen nylig vedtatt? Har 
kommunen bare arealdel? Er det etablert 4-årige 
rutiner for rullering av kommuneplanen som 
planstrategiarbeidet kan knyttes til?

Status gjeldende kommuneplan Momenter kommunal planstrategi 

1)	 Kommuneplan med samfunnsdel og arealdel a)	 Skal hele eller deler av kommuneplanen revideres?

2)	 Kommuner med etablerte rutiner for fireårig 
rullering av kommuneplanen

a)	 Konvertere rammedokumenter eller tilsvarende til kom-
munal planstrategi

3)	 Nylig vedtatt kommuneplan a)	 Videreføre gjeldende plan

b)	 Ny politikk som tilsier revisjon av hele eller deler av kom-
muneplanen? 

4)	 Behov for ny samfunnsdel a)	 Hovedfokus samfunnsdel

b)	 Slå sammen planstrategien og planprogrammet for 
samfunnsdelen?

5.1.1 Kommuneplan med samfunnsdel og arealdel 
For kommuner som har kommuneplan med 
samfunnsdel og arealdel vil en viktig diskusjon i 
planstrategien være om hele eller deler av kom-
muneplanen skal revideres. Som det går fram 
av kapittel 3 kan kommuneplanen revideres på 
ulike måter alt etter behovet. Dette avklares i 
planstrategien og kommuneplanrevisjonen kan 
avgrenses til:

•	Revisjon av hele kommuneplanen.
•	Revisjon av hele eller deler av samfunnsdelen.
•	Revisjon av hele eller deler av arealdelen.

•	Gjeldende kommuneplan videreføres. Plan-
behov løses gjennom kommunedelplaner og 
tema/sektorplaner, og oppfølging av gjeldende 
kommuneplan.

5.1.2 Kommuner med etablerte rutiner for 4-årig 
rullering av kommuneplanen 

Mange kommuner har etablerte rutiner for 4-årig 
rullering av kommuneplanen. Disse kommunene 
vil i praksis allerede ha en kommunal planstrategi 
gjennom rammedokumenter eller tilsvarende 
som utarbeides i tilknytning til forberedelsene 
av den 4-årige rulleringen. Her vil planstrategi-
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arbeidet kunne bygge direkte på kommunens 
etablerte rutiner og dokumenter.

Eksempel på innhold i rammedokument for 4-årig 
revisjon av kommuneplanen fra en større bykommu-
ne  Dokumentet inneholder momenter som skal gi 
bystyret grunnlag til å ta stilling til omfang, arbeids-
opplegg og hva som bør være noen hovedtema for 
revisjonsarbeidet  En mer omfattende vurdering av 
rammer, prioriterte tema og opplegg for medvirk-
ning vil bli nærmere vurdert i planprogrammet for 
kommuneplanrevisjonen

•	 Formelle rammer for kommuneplanarbeidet i 
plan- og bygningsloven

•	 Behovet for å samordne større pågående plan-
prosesser i kommunen og regionen

•	 Premisser og erfaringer ved forrige revisjon av 
kommuneplanen

•	 Status og hovedutfordringer i forhold til evalu-
ering av gjeldende plan

•	 Evaluering av medvirkningsprosessen ved forrige 
revisjon – politikernes rolle

Kommuner med etablert rutiner for rullering av 
kommuneplanen vil når det gjelder planstrategien 
ha et system der;

•	Rammedokumenter eller tilsvarende for 
rullering av kommuneplanen konverteres 
til en kommunal planstrategi, med eventuell 
utvidelse der kommunens øvrige planbehov 
vurderes.

•	Arbeidsopplegg gjennomføres med det nye 
kommunestyret etter konstituering

Tilpasse arbeidsopplegget til nødvendig samar-
beid med fylkeskommunen, regionale myndig-
heter, nabokommuner og offentlighet som kreves 
etter § 10-1.

5.1.3 Nylig vedtatt kommuneplan 
Noen kommuner vil ha nylig vedtatt kommune-
plan (samfunnsdel, arealdel eller begge deler) 
når det nye kommunestyret konstitueres. Det 
faglige arbeidet vil da begrense seg til å klarlegge 
om det er nye utviklingstrekk og utfordringer 

kommunen må forholde seg til, ut over det som 
ligger til grunn for gjeldende plan. Normalt vil det 
da i planstrategien inviteres til at gjeldende kom-
muneplan videreføres.

Det nye kommunestyret kan på den andre siden 
ønske å revidere kommuneplanen for å stake ut 
en ny kurs for kommunen på viktige samfunns-
områder. Det kan innebære at en nylig vedtatt 
kommuneplan tas opp til revisjon helt eller delvis.

Det kan også foreligge nye nasjonale forventnin-
ger som kan ha betydning for vurderingene av 
behovet for om kommuneplanen bør revideres.

5.1.4 Behov for ny samfunnsdel
For kommuner som ikke har eller har utdatert 
samfunnsdel bør behovet for ny samfunnsdel få 
hovedfokus i planstrategien. Får samfunnsdelen 
hovedprioritet i kommunestyreperioden, kan en 
løsning være å slå sammen planstrategien og plan-
programmet for samfunnsdelen jf. § 10-1 siste ledd. 
Planstrategien behandles da som et planprogram 
og det vil ikke være nødvendig å ta med for eksem-
pel prioriterte satsingsområder fra planstrategien 
til planprogrammet for samfunnsdelen jf. kapittel 
3.2. Alternativt kan planstrategien og planprogram-
met for samfunnsdelen utarbeides parallelt. 

Eksempel på satsingsområder/hovedutfordringer fra 
en større bykommune som skal legge grunnlaget for 
arbeidet med samfunnsdelen til kommuneplanen 
og som kan inngå i sammenslått planstrategi/plan-
program om kommunen ønsker dette 

•	 Klima og miljøutfordringene

•	 Arbeidskraftutfordringene

•	 Kompetanseutfordringene

•	 Trygg, inkluderende og mangfoldig by

•	 Kommunen som tjenesteyter, forvalter og sam-
funnsutvikler

•	 Fattigdomsbekjempelse og barns oppvekstvilkår

Slås den kommunale planstrategien og planpro-
grammet for samfunnsdelen sammen vil dette 
innebære at vurderingene av kommunens øvrige 
planlegging (tema og sektor/fagplaner) som ikke 
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er knyttet til revisjonen av samfunnsdelen ikke vil 
ha en naturlig plass i det sammenslåtte dokumen-
tet eller prosessen. Dersom kommunens øvrige 
planer er et viktig tema i planstrategien, bør det 
vurderes om planstrategien og planprogrammet 
for samfunnsdelen bør utarbeides som to adskilte 
dokumenter og prosesser.

5.2 Nye overordnede føringer
I vurderingene av kommunens planbehov vil både 
nasjonale og regionale føringer og synspunkter 
fra nabokommuner være en del av grunnlaget. 
Her vil samhandlingen mellom kommunene, fyl-
keskommunen, fylkesmannen og øvrige regionale 
statsetater om planstrategiarbeidet i regionen 
være en viktig arena for avklaringer jf. kapittel 4.

For eksempel vil statlige samferdselssatsinger, 
regionale planer, nye reformer som samhand-
lingsreformen og oppgaver som følger av ny 
lovgivning (for eksempel ny folkehelselov og ny 
naturmangfoldslov) kunne ha direkte innvirk-
ning på kommunens planbehov innenfor både 
samfunnsplanlegging og arealforvaltning. Nye 
arealrettede regionale planer (som for eksempel 
berører areal- og transportplanlegging, villreinfjel-
lene, kystsonen m.v.) kan også gi et direkte behov 
for å revidere deler av kommuneplanens arealdel 
som følge av nye regionale planføringer.

5.3 Utviklingstrekk og utfordringer som 
påvirker planbehovet

For de fleste kommunene vil det være nyttig 
å sammenstille eller gi en oversikt over utvi-
klingstrekk og utfordringer for kommunen som 
samfunn og organisasjon som kan ha betydning 
for vurdering av planbehovet. Omfanget vil vari-
ere i forhold til kommunenes behov, men det er 
viktig å legge til grunn at underlaget skal brukes 
til å vurdere planbehovet i valgperioden og må 
tilpasses dette formålet.

I noen kommuner kan det være aktuelt å utar-
beide et eget utfordringsdokument som grunnlag 
for en politisk diskusjon om planbehovet. I andre 
kommuner kan det være tilstrekkelig med en kort 
beskrivelse som del av planstrategidokumentet.

Aktuelle tema for å beskrive utviklingstrekk og 
utfordringer som grunnlag for å vurdere plan-
behovet kan være:

•	Befolkningsutvikling og sammensetning
•	Levekår og folkehelse
•	Næringsliv og sysselsetting
•	Boligbygging
•	Miljø og klima
•	Transport og infrastrukturutbygging
•	Langsiktig arealbruk
•	Kommunal tjenesteyting og forvaltning og 

utfordringene framover innenfor kommunens 
tjenesteområder. 

For noen kommuner kan det også være relevant 
å beskrive utviklingstrekk innenfor satsings-
områdene i gjeldende kommuneplan. I mange 
fylker er det et samarbeid mellom fylkeskom-
munen,  fylkesmannen og kommunene om 
kunnskapsgrunnlaget i planleggingen generelt, 
og som også vil være relevant for arbeidet med 
den kommunale planstrategien.

5.4 Erfaringene med gjeldende kommuneplan 
Erfaringene med (eller evaluering av) hvordan 
gjeldende kommuneplan har virket bør inngå som 
en del av grunnlaget for å vurdere planbehovet 
i kommunestyreperioden. Vurderingene vil om-
fatte to adskilte tema:

•	Hvordan kommuneplanen har virket som poli-
tisk og administrativt styringsverktøy

•	 I hvilken grad utviklingen har gått i den ret-
ningen som var trukket opp i mål og føringer i 
gjeldende kommuneplan 

5.4.1 Kommuneplanen som politisk og administrativt 
styringsverktøy

Vurdering av hvordan gjeldende kommuneplan 
har fungert som styringsverktøy, kan omfatte;

•	Hvordan kommuneplanen har blitt brukt 
som politisk styringsredskap. En eventuell 
evaluering må gjøres med det sittende kom-
munestyre.

•	Hvordan kommuneplanen har blitt brukt som 
administrativt styringsredskap

•	Kan det gjøres endringer i kommuneplanen 
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eller kommunens plansystem som gjør kom-
muneplanen mer egnet som styringsverktøy? 

Eksempel på hovedresultat fra kommuneplan-
evaluering som grunnlag for vurdering av revisjons-
behov i en større kommune 

Resultat:  ( 4 gruppeintervjuer og 25 individuelle )

•	 De fleste er fornøyd med grunnstrukturen – lettlest 
og pedagogisk dokument

•	 Stor enighet om målene og at utviklingen går i 
ønsket retning

•	 Likevel behov for mer rendyrking – horisontalt 
(sektorer) og vertikalt (mål – tiltak)

•	 Svært få politikere bruker den

•	 Ikke tilpasset ny styringsstruktur

•	 Fokuserer ikke hovedutfordringene for kommunen

Vurderingene av hvordan kommuneplanen har 
fungert som styringsverktøy kan gjøres på en 
enkel måte av administrasjonen, eller mer omfat-
tende som en undersøkelse.

5.4.2 Utviklingstrekk sett i forhold til mål og føringer i 
gjeldende kommuneplan

Vurdering av dokumenterte utviklingstrekk sett 
i forhold til vedtatte mål og føringer i gjeldende 
kommuneplan kan være et nyttig underlag for de 
politiske vurderingene av behovet for endringer 
i kommuneplanen. Er det stor avstand mellom 
mål og reell utvikling innenfor for eksempel miljø, 
boligtilbud, sysselsetting eller arealutvikling, kan 
det tilsi at kommuneplanens strategier bør settes 
under ny diskusjon. 

De fleste kommuneplanene er og bør være av 
overordnet strategisk karakter. Det er følgelig 
retningen på utviklingen i forhold til føringer 
trukket opp i kommuneplanen som bør ha hoved-
fokus, ikke en detaljert målanalyse. 

Temaet vil være relevant for det nye kommune-
styret som skal vedta planstrategien både ved at 
kommunestyret får en gjennomgang av gjeldende 
kommuneplan, hvordan den har virket og forhol-
det til utfordringer og planbehov framover.

5.5 Kommunens plansystem og øvrige 
planlegging

Kommunene gjennomfører planoppgaver innen-
for en rekke områder, både lovpålagte og ikke 
lovpålagte. Dette gjelder både planoppgaver som 
ikke følger plan- og bygningsloven (lovpålagte 
etter sektorlovverk og ikke lovpålagte), og plan-
legging som følger plan- og bygningsloven.

I planstrategien er det naturlig at kommunen ikke 
bare vurderer behovet for revisjon av kommu-
neplanen, men kommunens samlede planbehov 
i kommunestyreperioden. Dette gjelder både 
lovpålagte planoppgaver, ikke lovpålagte og utred-
ningsarbeid/utviklingsarbeid. I vurderingene av 
det samlede planbehovet vil det trolig være hen-
siktsmessig med en arbeidsdeling der planstrate-
gien identifiserer planstatus og behov, mens det 
er gjennom den årlige rulleringen av handlings-
delen/økonomiplan at planarbeidet blir prioritert 
og tildelt resurser. Mange kommuner utarbeider 
egne program for plan- og utredningsarbeid kom-
munen skal gjennomføre eller delta i som del av 
revisjon av handlingsdel1/økonomiplan. 

Plan- og utredningsomfanget i kommunene 
kan være omfattende, spesielt i de store kom-
munene, med et betydelig koordineringsbehov 
og avhengigheter i forhold til framdrift hos andre 
offentlige myndigheter og private. Innenfor «sek-
keposten» øvrige planer vil det være planlegging 
og planoppgaver knyttet til blant annet:

Nasjonal og regional utvikling (for eksempel 
kommunal planinnsats knyttet til Nasjonal trans-
portplan (NTP), konseptvalgutredninger vei og 
jernbane, regionale planer for areal og transport-
planlegging (ATP), havneutvikling, flyplass mv).

Næring og verdiskaping (for eksempel næringspla-
ner, by- og stedsutviklingsprosjekter, strategiske 
tiltak for næringsutvikling mv.).

Oppfølging av store offentlige og private regule-
ringsplaner (for eksempel områderegulering i 
offentlig/privat samarbeid, eller regulering av 
store offentlige tiltak).

1  Handlingsprogram etter tidligere lov (PBL 1985).
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Levekår og livskvalitet (for eksempel lovpålagte og 
ikke lovpålagte planer knyttet til omsorg, samlet 
helse- og sosialplan, oppvekst, kultur, anlegg for 
idrett og friluftsliv, smitte og pandemi mv)

Miljø og klima(for eksempel klima og energi-
planer)

Kommunal infrastruktur (for eksempel hovedpla-
ner for vann og avløp, renovasjon og brannbered-
skap)

Samfunnssikkerhet og beredskap (for eksempel be-
redskapsplaner og risiko- og sårbarhetsanalyser)

I den kommunale planstrategien er det flere 
momenter knyttet til kommunens plansystem og 
øvrige planer som det kan være aktuelt å vurdere:

•	Tema og sektor(fag)planer
 > Lovpålagte og ikke lovpålagte
 > Hvilke skal videreføres, utgå eller må utar-

beids som nye i kommunestyreperioden? 

•	Kommunedelplaner 
 > Tematiske (for eksempel idrett og friluftsliv)
 > Areal
 > Hvilke skal videreføres, inngå i arealdelen 

eller utgå i kommunestyreperioden? 

•	Når skal det skal utarbeides tematiske kom-
munedelplaner?
 > Særlig viktige politikkområder?
 > Behov for sterk grad av medvirkning fra 

befolkning og berørte myndigheter 

•	Større reguleringsplaner (områderegulering) 
som kommunen skal utarbeide selv eller 
i   samarbeid med andre myndigheter eller 
private. 

•	 Interkommunale og regionale planer der 
kommunen skal bidra med planinnsats i kom-
munestyreperioden. 

I planstrategien vil det være naturlig å ta opp 
kommunens samlede plansystem og om det 
kan gjøres forenklinger og forbedringer i 
plansystemet. 

5.6 Medvirkning i planstrategiarbeidet
Med medvirkning menes her den medvirkning 
og allmenne debatter kommunen legger opp til 
for å trekke med befolkningen, interesseorgani-
sasjoner og næringsliv i arbeidet med kommunal 
planstrategi. Det lovpålagte kravet om innhenting 
av synspunkter fra statlige og regionale organer 
og nabokommuner defineres her som samarbeid. 
Bestemmelsene om medvirkning går fram av § 
10-1 2. ledd.

Medvirkning er et krevende tema når det gjelder 
utarbeidelse av kommunal planstrategi. Hva skal 
det medvirkes om? Hvor interessant er medvirk-
ning på dette nivået? I hvilken grad har befolknin-
gen reell mulighet til å påvirke planbehovet?

I gjennomgangen av kommuneplanleggingen i 
Danmark2, der den norske planstrategien er hen-
tet fra, blir medvirkning eller borgerdeltagelsen i 
kommuneplanleggingen diskutert. Der konklude-
res det med at borgerdeltagelsen kan styrkes ved 
kun at inddrage offentligheten, når der er et reelt 
planleggingsbehov. Det pekes på at befolkningen 
ikke klarer å skjelne om de er i tidlige planfaser 
eller ikke, og at de føler de ikke har reell innflytel-
se på kommuneplanbeslutningene fordi visjoner 
og mål ikke henger sammen med hva som skjer i 
praktisk handling. Mange føler seg sviktet eller at 
deres engasjement ikke har ført til noe.

Det er grunn til å anta at befolkningen vil ha 
problemer med å skille planbehov fra planinnhold 
og at medvirkning om planstrategi skaper et 
dilemma i forhold til planstrategiens innhold. I 
hvilken grad kan vi forvente at befolkningen er 
interessert i å medvirke om planbehov? 

Erfaringene fra medvirkning på dette nivået 
tilsier at medvirkningsambisjonene knyttet til 
kommunal planstrategi bør målrettes eksempelvis 
mot grupper som kan ha særlige interesser og 
behov som kan møtes ved at kommunen igang-
setter planarbeid. Dette kan eksempelvis være 
utbyggere/grunneiere, miljøorganisasjoner som 
kanskje ønsker områder vernet, eller brukergrup-

2  Strategi og kommuneplanlegging. Miljø og Energiministeriet 
1999.
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per som mener at kommunen bør utarbeide 
temaplaner for å ivareta utsatte gruppers behov. 

Dersom planstrategien knyttes sammen med 
planprogrammet for rullering av kommuneplanen 
vil medvirkningskravene til planprogrammet tre 
inn, jf § 11-13.

5.7 Arbeidsprosess og koordinering i tid
Arbeidet med den kommunale planstrategien har 
5 viktige ytre tidsmessige avhengigheter;

1. Planstrategien skal utarbeides og vedtas av nytt 
kommunestyre.

2. Den skal være vedtatt innen ett år etter at nytt 
kommunestyre konstitueres .

3. Den skal være gjort offentlig kjent minst 30 
dager før kommunestyret gjør vedtak.

4. Nasjonale forventninger til lokal og regional 
planlegging ble fastsatt 24. juni 2011.

5. Nødvendig samhandling i forhold til nabokom-
muner og regionale myndigheter bør være 
gjennomført senest i løpet av første halvår.

5.7.1 Hvor lang bør planstrategiprosessen være?
Kommunene bestemmer selv når forberedelsene 
til planstrategiarbeidet starter administrativt. 
Bestemmelsene i § 10-1 forutsetter at det er det 
nye kommunestyret som skal utarbeide og vedta 
planstrategien.

Planstrategiprosessen med det nye kommunesty-
ret er ment å være et effektivt verktøy som kom-
munene kan tilpasse etter behov. Normalt bør 
den politiske prosessen med planstrategien (fra 
prosessen introduseres for nytt kommunestyre, 
til forslag til planstrategi gjøres offentlig kjent) 
gjennomføres i løpet av 3-4 måneder. Kommuner 
som åpenbart står foran en hovedrevisjon av kom-

muneplanen bør legge vekt på en rask behandling 
av planstrategien, og eventuelt koble den sammen 
med planprogrammet.

En effektiv framdrift forutsetter at adminis-
trasjonen har fått forberedt arbeidet med 
planstrategien, og at en eventuell evaluering av 
gjeldende kommuneplan som styringsverktøy er 
gjennomført med det sittende kommunestyret, jf. 
kapittel 5.4.1. 

5.7.2 Planstrategi og folkevalgtopplæring
For mange kommuner vil det være naturlig å 
koble planstrategiarbeidet til det å sette nye 
politikere inn i kommunens plansystem og bli 
kjent med den gjeldende kommuneplanen. For 
det nye kommunestyret vil dette også være en 
anledning til å drøfte behovet for endringer i 
kommuneplanen som følge av ønske om en annen 
politikk i kommunen. Arbeidsprosessen med 
planstrategien bør legge til rette for dette.

5.7.3 «Planstrategiåret» denne valgperioden
En viktig, men krevende, koordinering i tid vil 
være samhandlingen med nabokommuner, fyl-
keskommunen og regional stat. Kommunene vil 
velge ulike løp og tid for innfasing av planstrate-
gien alt etter egne rutiner, plansituasjon og i noen 
kommuner også administrativ kapasitet. Som det 
er redegjort for i kapittel 5.2, har fylkeskommu-
nen et særlig ansvar for å legge til rette for den 
regionale samordningen i tilknytning til arbeidet 
med regional planstrategi.

I planstrategiarbeidet for denne valgperioden vil 
i praksis perioden fra juni 2011 til august 2012 
være «planstrategiåret». I dette året må sam-
handling om kommunal og regional planstrategi 
forberedes og gjennomføres. Samhandlingen må 
også ta hensyn til når kommunene velger å utar-
beide egen planstrategi. «Planstrategiåret» kan i 
hovedtrekk deles inn i 4 faser.
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JUNI 2011 • Nasjonale forventninger foreligger innen 01.07.2011.

• Administrativt forarbeid og tidlig regional samhandling med 
  nabokommuner, fylkeskommunen og regional stat.

• Planstrategiarbeid med nytt kommunestyre innfaset og lagt fram til
  vedtak etter behov i kommunen. Forslag gjøres kjent i 30 dager og det
  innhentes synspunkter fra berørte myndigheter.

• Vedtak av kommunal planstrategi i kommuner som ønsker sen innfasing
  av planstrategien.

JUNI–OKTOBER 2011

OKTOBER 2011–JUNI 2012

AUGUST–OKTOBER 2012

Figur 6  Hovedfaser i «Planstrategiåret» for kommende valgperiode

5.1 Momenter knyttet til innhold i kommunal 
planstrategi

Kommunene bestemmer selv innholdet i den 
kommunale planstrategien. I det etterfølgende er 
det satt opp noen mulige hovedmomenter knyttet 
til innhold.

•	Formålet med kommunal planstrategi – priori-
tering av kommunens planbehov i valgperioden

•	Kommunens plansystem
 > Samfunnsdel
 > Arealdel
 > Plansystemet i kommunen

•	Erfaringer med (evaluering av) gjeldende kom-
muneplan

•	Overordnede føringer som har betydning for 
kommunens planbehov
 > Nasjonale forventninger
 > Regionale føringer og planer (regional plan-

strategi)
 > Interkommunalt plansamarbeid

•	Utviklingstrekk og utfordringer
 > Samfunns- og arealutvikling
 > Kommunal tjenesteyting

•	Vurdering av planbehovet
 > Revisjon av kommuneplanen (samfunnsdel 

og arealdel)
 - Videreføre gjeldende plan
 - Full revisjon
 - Kun revisjon av samfunnsdelen eller av 

arealdelen
 > Kommunedelplaner (areal eller tema)
 > Større reguleringsplaner som kommunen vil 

utarbeide (områderegulering)
 > Tema og sektor(fag)planer som ikke følger 

plan- og bygningsloven
•	Forslag til prioritering av planoppgaver

 > Kommuneplanen
 > Kommunedelplaner
 > Matrise med oversikt over andre planer 

som skal utarbeides eller rulleres i løpet av 
valgperioden.
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Veileder

Medvirkning i planlegging
Hvordan legge til rette for økt deltakelse og innflytelse  
i kommunal og regional planlegging etter plan- og bygningsloven



Om veilederen:
Formålet med denne veilederen er å formidle prinsipper og gode eksem-
pler for medvirkning i planprosessene etter plan- og bygningsloven av 
2008 (pbl). Veilederen viser medvirkningens rolle i planprosesser med 
fokus på hvordan det kan legges til rette for privat deltakelse. Den gir 
en kortfattet omtale av bestemmelsene for medvirkning etter plan- og 
bygningsloven. Det anbefales at man går til departementets nettside for 
utfyllende notat om innholdet av enkeltbestemmelsene. Notatet gir også 
anbefalinger til hvordan lovbestemmelsene kan følges opp. Medvirkning 
og samhandling mellom myndigheter i planleggingen framgår av andre 
veiledere og rundskriv, se departementets nettside www.planlegging.no. 

Vi håper at denne veilederen kan gi en økt forståelse for mulighetene 
det gir å legge til rette for god medvirkning, samtidig som den sikrer mer 
målrettede planprosesser fra starten av. Målgruppen for veilederen er fol-
kevalgte, offentlige beslutningstakere, offentlige og private planleggere, 
offentlige forvaltningsorgan og råd, private organisasjoner og andre som 
ønsker en rask innføring om medvirkning i planleggingen etter plan- og 
bygningsloven. 

Veilederen inngår i Kommunal- og moderniseringsdepartementets publi-
kasjoner om plan- og bygningsloven, og utgjør en del av departementets 
samlede veiledningsmateriale. 



Forsidefoto: Alnaskolen
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Forord

Regjeringen vil legge økt vekt på lokaldemokratiet. Innbyggernes mulig-
het for deltakelse og innflytelse står sentralt i dette. Likeverdige, kunn-
skapsbaserte og aktive planprosesser kan sikre innflytelse, og bidra til en 
god utvikling av attraktive lokalsamfunn. 

Etter plan- og bygningsloven skal det legges til rette for allmennhetens 
deltakelse i planprosesser. Hovedmålet for planleggingen er å utvikle 
et samfunn som ivaretar viktige fellesverdier og gode levevilkår for alle 
grupper, innen rammen av en bærekraftig utvikling. 

Denne veilederen skisserer prinsipper og anbefalinger for hvordan med-
virkningen kan bidra til å få frem ulike syn og interesser i planleggingen. 
Utforming av fremtidens samfunn er et felles ansvar, og planlegging er et 
viktig redskap. Bruk anledningen til å ta del i planprosessene! 

Jan Tore Sanner
Kommunal- og moderniseringsminister
Oslo, juni 2014
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Innledning1

Hva er medvirkning?
I plan- og bygningsloven forstås medvirkning som enkeltpersoners og 
gruppers rett til å kunne delta i, og påvirke offentlige utrednings- og 
beslutningsprosesser. Det betyr at befolkningen i et samfunn er med på å 
planlegge sin framtid. Medvirkning i planprosessen har et perspektiv om 
”best mulig plan”, og har slik det beskrives i veilederen, mål om å:  

• sikre gode løsninger som tar hensyn til alles behov
• legge til rette for at alle berørte og interesserte  aktører kan komme 

til orde
• fremme kreativitet og engasjement, og være en arena for demokra-

tisk deltakelse i lokalsamfunn
• fremskaffe et godt beslutningsgrunnlag

Hvorfor er medvirkning viktig?
Medvirkning er en grunnleggende forutsetning i et lokaldemokrati, og 
gir befolkningen muligheten til å delta og medvirke til bedre planløsnin-
ger. Befolkningens aktive rolle i plan- og beslutningsprosessen fremhe-
ves som viktig for å ta vare på felles verdier og grunnleggende levekår 
i et bærekraftig samfunn. Hvordan medvirkningen i planleggingen 
tilrettelegges, er avgjørende for å sikre velfungerende og effektive plan-
prosesser.  En for rask oppstart uten tilstrekkelig involvering fra berørte 
interessegrupper, gir ikke nødvendigvis mer effektive planprosesser. 

Hvem vil merke at medvirkning er løftet fram i plan- og 
 bygningsloven av 2008?
De som berøres av nye planer vil møte medvirkningsbestemmelser i 
loven som er satt i system, både i sin alminnelighet og for de enkelte 
planverktøyene. Fylkeskommunene, kommunene og private planfor-
slagsstillere har et stort handlingsrom i tilrettelegging av medvirkning 
og samarbeid. Det er derfor viktig med innsikt i hvordan redskaper og 
metoder kan anvendes for å utnytte dette handlingsrommet, og sikre at 
planprosessen blir målrettet og effektivt styrt. I slike prosesser vil dialo-
gen og innspillene kunne påvirke og nyansere beslutningsgrunnlaget og 
bane vei for bedre planmessige løsninger. Ved at et mangfold av private 
aktører inviteres åpent, engasjeres lokalsamfunnet på en mer inklude-
rende måte fra starten av og oppmerksomhet om hvordan dette kan skje 
ivaretas.
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Befolkningen vil 
ha muligheten til å 
påvirke sitt eget livs
miljø. Det gir gjerne 
større tilhørighet til 
stedet. 
Foto: Christoffer 
Horsfjord Nilsen
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MEDVIRKNING I PLANLEGGING  
2 BAKGRUNN FOR VEILEDEREN
2.1  PLANLEGGING SOM VERKTØY I SAMFUNNSUTVIKLINGEN

Bakgrunn for veilederen

Digitaliserte 
deltakel sesmetoder 
åpner og forenkler 
muligheten for å 
påvirke.
Foto: Christoffer 
Horsfjord Nilsen



Grensen mellom offentlig og privat sfære er mer flytende i dagens sam-
funn enn tidligere. En framtidsrettet planlegging vil derfor være preget 
av flere berørte aktører. Når mange vil på banen i offentlige spørsmål, 
bør flere sektorer og fagmiljøer inkluderes. I tillegg er befolkningen mer 
mangfoldig og utdanningsnivået høyere enn før. Kommunikasjonsfor-
mene er også flere og mer dynamiske, ikke minst på grunn av teknolo-
giske nyvinninger. Planlegging er et verktøy som bør ta hensyn til disse 
utviklingstrendene, og legge til rette for en effektiv samordning og aktiv 
bruk av ulike deltakelsesformer i planprosessen.

Fakta om medvirkning i planprosesser
Nedenfor presenteres noen erfaringer fra aktu-
elle undersøkelser og utredninger som viser 
forbedringspotensialet i dagens medvirknings-
prosesser:

1. Metodepraksis 
- Studier av reguleringsplaner indikerer at det 
ikke foregår omfattende medvirkning utover 
lovens minstekrav. I 100 tilfeldig utvalgte regu-
leringsplaner fra Oslo, Bergen og Trondheim 
var det kun fem prosent som hadde gjennom-
ført medvirkning utover minimumskravet.  

2. Prosessforankring og engasjement
- For å sikre en tilstrekkelig interessant prosess 
er det for mange viktig at politikerne er synlige 
og tar eierskap, også underveis i medvir-
kningsprosessene. Det er ofte politikerne og 
ikke planleggerne som befolkningen vil ha 
kontakt med. 
- Dersom bred medvirkning skal ha en virk-
ning utover deltakelse i seg selv, fungerer den 
best når befolkningen er tilstrekkelig enga-
sjert.
- Det er lettere å engasjere sivilsamfunnet i 

planlegging på de områder hvor befolknin-
gen allerede er aktive, f.eks. gjennom frivillig 
arbeid. 

3. Strategisk tilnærming 
- Få kommuner har en overordnet strategi for å 
sikre systematisk innbyggerdialog

4. Tidlighetsprinsippet 
- Lokale organisasjoner opplever manglende 
muligheter for tidlig medvirkning. De medvir-
ker i høringene, men opplever at høringene 
kommer for sent - i en fase hvor de viktigste 
premissene allerede er lagt. 
- I plansaker med større berøringsomfang og/
eller hvor sannsynligheten for spenninger mel-
lom viktige interesser og hensyn kan oppstå, 
viser erfaringer at tidlig innsats er vesentlig for 
å sikre best mulig samordnende og effektive 
planprosesser. 

5. Åpenhet
- Deltakere i medvirkningsprosesser opplever 
at de ikke får tilbakemelding om hva som skjer 
med innspillene, hvor saken står, og hvordan 
innspill tas hensyn til i det endelige vedtaket.

2.1 Planlegging som verktøy  
i samfunnsutviklingen
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2.2 Bakgrunn for medvirkning  
i planprosessen

Det er særlig fire forhold som støtter opp om betydningen av med-
virkning i planprosessen. Disse er: 

1. Kvalitet i plan- og beslutningsgrunnlaget. Ingen sitter på fullstendig 
informasjon om samfunnsutviklingen. Men en bred, aktiv involvering 
og samarbeid kan bidra til å få fram et helhetlig kunnskapsbilde og 
kjennskap til utviklingsbehov og muligheter. Lokalkunnskap kan f.eks. 
komplettere ekspertkunnskap som er basert på statistikk og utrednin-
ger. Den praktiske erfaringen og kunnskap som personer i et lokal-
samfunn har, kan tilføre planleggingen nye aspekter. Anvendt på en 
hensiktsmessig måte, kan allmennhetens kunnskap, historieforståelse 
og engasjement være en ressurs i den lokale planleggingen. 

2. Mangfold i samfunnet. Et nyansert og helhetlig kunnskapsgrunnlag 
er vesentlig for samfunn med større befolkningsmangfold. Mulighe-
ten til å være en av mange som bruker det offentlige rom, uavhengig 
av alder, etnisk opprinnelse, religiøs overbevisning og funksjonsevne, 
er en anerkjent rettighet i det norske samfunnet. Et høyere utdan-
ningsnivå og økt sosial mobilitet, påvirker også forventingene til del-
takelse i planprosesser. 

3. Eierskap og stedsidentitet. Det er en økende erkjennelse av at 
myndigheter hverken kan eller skal løse lokale samfunnsutfordringer 
alene uten dialog med lokalbefolkningen. Åpne planprosesser ses som 
en velegnet måte å motivere folk flest i politikk og planlegging på en 
mer forpliktende måte. En aktiv involvering av lokalsamfunnet kan 
også stimulere til en bredere, mer engasjert medvirkning i eget nær-
område, og fremme nettverk, felles identitet og tilhørighet. Dette kan 
bidra til å sikre aksept, engasjement og eierskap fra lokale parter, og 
dermed frigjøre tid og ressurser til de neste fasene i planprosessen. 

4. Gjensidig læring og demokratiutvikling. Det er viktig å få med 
folk flest i medvirkningsprosesser. Det å bringe mange ulike grupper 
sammen gjør det mulig at nye ideer og læring om hverandre og pre-
missene i planen utvikles. Ikke minst styrker prosessen demokratikom-
petansen hos den enkelte deltaker, noe som fremmer åpne og levende 
lokalsamfunn.
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Aktiv medvirkning 
ivaretar interesser 
som ikke lett kom
mer til orde i plan
prosessen. Dette 
gir gode løsninger i 
nærmiljøet, og iva
reta interesser som 
ikke lett kommer til 
orde i prosessen.
Foto: Alnaskolen
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Plan- og bygningsloven legger vekt på åpne planprosesser og like mulig-
heter for alle til å delta i planleggingen for å få best mulige planer. Retten 
til deltakelse, miljøinformasjon mv. har også et folkerettslig og konven-
sjonsbestemt grunnlag. 

Plan- og bygningsloven er fleksibel og legger opp til situasjonstilpasset 
medvirkning gjennom lovens ulike plantyper og planprosesser. Med-
virkning er også omtalt i et eget kapittel, hhv. lovens kap. 5. De viktigste 
bestemmelsene er nevnt nedenfor.
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2.3 Om medvirkning i plan- og  
bygningsloven

BRED MEDVIRKNING LOVHJEMLER

Grunnbestemmelser 
Forslagsstiller
• skal legge til rette for medvirkning i alle planer
• skal legge til rette for medvirkning i regional planstrategi 
• bør legge til rette for medvirkning i kommunal planstrategi
• skal sikre aktiv medvirking for de som krever spesiell tilrettelegging

§§ 1-1, 5-1
§ 7-1
§ 10-1
§§ 1-1, 5-1

Gjennomføringsbestemmelser 
Forslagsstiller
• skal i planprogrammet utforme opplegg for medvirkning
• skal sende planprogrammet til høring og offentlig ettersyn
• skal fremstille planprosessen elektronisk
• skal legge til rette for dialog i alle faser
• skal sørge for en særskilt ordning for å ivareta barn og unges interesser i  
  planleggingen
• skal legge til rette for aktuell informasjon med betydning for planprosessens  
  forutsigbarhet

• regional planmyndighet bør ha et regionalt planforum for deltakelse og  
   samhandling
• kommunen skal påse at medvirkning er gjennomført

§ 4-1, 8-3, 11-13, 12-9
§§ 4-1, 8-3, 11-13, 12-9
§ 5-2
§ 5-2
§ 3-3

§ 3-2

§ 5-3

§ 5-1



Medvirkningsbestemmelser for lovens ulike planverktøy:

For nærmere innblikk i enkeltbestemmelsene i pbl og annet aktuelt lov-
verk, anbefales et veiledende utdypningsnotat på departements nettside 
www.planlegging.no.
Det vises til de enkelte veilederne for omtale som gjelder oppfølging av 
medvirkning knyttet til den enkelte plantype.

Nye plantema. Plan- og bygningsloven er et relevant prosessverktøy 
for flere samfunnsområder. Den gir veiledning til hvordan myndigheter 
og forslagsstiller på en systematisk, helhetlig og demokratisk måte kan 
legge til rette for avveiing og prioritering av hensyn for å sikre en bære-
kraftig utvikling, jf. pbl § 3-1. Etter ordningen med nasjonale forventinger 
skal nye plantemaer, som f.eks. folkehelse og universell utforming, også 
ivaretas innenfor planleggingen etter plan- og bygningsloven.

PLANSTRATEGIER OG 
PLANER PÅLEGG OM MEDVIRKNING

Regional planstrategi skal   (pbl § 7-1)

Regional plan skal   (pbl § 8-3)

Kommunal planstrategi bør   (pbl §10-1)

Kommuneplan
- med samfunnsdel
- med arealdel

skal   (pbl §§ 4-1, 11-2, 11-12 - 11-15)

Kommunedelplan  
(temaplan)

skal   (pbl §§ 4-1, 11-2, 11-4, 11-12 – 11-15)

Reguleringsplan skal   (pbl §§ 4-1 - 4-2, og 12-8 -12-12)

Utbyggingsavtale skal   (pbl § 17-2)
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Kjennetegn på en godt tilrettelagt 
medvirkningsprosess  
Prinsipper og råd

Opplegg for medvirkning må avveies mellom deltakelse og involvering i 
planlegging, og effektiv planlegging. Medvirkning kan ta mange former.  
Det er noen prinsipper og råd som kan trekkes fram.

3
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3 KJENNETEGN PÅ EN GODT TILRETTELAGT MEDVIRKNINGSPROSESS – PRINSIPPER OG RÅD  
3.1 PRINSIPPER FOR MEDVIRKNINGEN

Modeller et godt 
utgangspunkt for å 
diskutere løsninger. 
Gildeskål kom
mune.



For å fremme en meningsfull involvering av berørte grupper og interes-
ser, kan man se på de fire prinsippene som er gjengitt nedenfor. Disse 
prinsippene er i bruk i flere norske kommuner og fylkeskommuner, og 
kan bidra til å sikre en fleksibilitet og forutsigbarhet i prosessen.

Åpenhet
Åpenhet i planarbeidet innebærer at alle, enten som direkte berørt eller 
interessent, skal ha lik tilgang til nødvendig informasjon for å ivareta 
sine interesser eller komme med sine meninger. Åpenhet er i seg selv en 
forutsetning for at berørte parter skal ha tillitt til plansystemet. 

Styringseffektivitet
I en tid preget av kort utviklingshorisont, med mange aktive interesser 
og strenge krav til økonomiske resultater, legges det føringer for en aktiv 
ledet medvirkningsprosess. Det er også viktig å sikre tilstrekkelig invol-
vering av allmennheten på et tidlig tidspunkt. I plansaker med latente 
konflikter kan tilstrekkelig tilrettelegging og belysning av utfordringene 
bidra til bedre samordning, og dermed påvirke beslutningsprosessen slik 
at den blir mer smidig og forutsigbar.  

Universell utforming 
En planprosess med lav terskel for deltakelse og innspill fra berørte par-
ter, kan bidra til å sikre et helhetlig bilde av hvilke utfordringer og mulig-
heter som finnes  i den aktuelle plansituasjonen. En prosess som legger 
til rette for universell utforming på alle nivåer i planleggingen, styrker 
muligheten til å utvikle lokalsamfunn som er inkluderende for alle.

Likeverd
Deltakelse på likeverdige vilkår, slik at berørte interessegrupper, f.eks. 
uorganiserte og næringsinteresser, stilles likt med hverandre, er et viktig 
prinsipp i planprosessen. Jo større kompleksitet og interessemangfold i 
plansituasjonen, dess viktigere er ryddige og inkluderende planprosesser 
fra starten av. 

3.1 Prinsipper for medvirkningen
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Råd for god medvirkning

En god tilrettelagt medvirkningsprosess kan identifiseres ved noen kon-
krete råd.

Råd for god medvirkning
1) Samarbeid med interne berørte fagavdelinger  
2) Sikre politikerdeltakelse
3) Sørg for den rette sammensetningen av berørte deltakere fra  

starten av 
4) Begynn med befolkningens perspektiv og sørg for aktive 

tilretteleggings tiltak ved behov
5) Gi klare rammer for å sikre en meningsfull prosess
6) Sikre god oppstart – start tidlig med medvirkningsaktiviteter
7) Legg inn fleksibilitet i bruk av metoder
8) Gi rom for kreativitet og muligheter i prosessen
9) Offentliggjør innspill og resultater for deltakerne

1. Samarbeid med interne berørte fagavdelinger 
Kommunens og fylkeskommunens roller som offentlige myndighets-
utøvere, samfunnsutviklere og tjenesteytere, er roller som må ses i sam-
menheng og kan påvirke planprosessen på ulike måter. Mange temaer 
har i praksis tilknytning til hverandre. Det vil derfor være støttende for 
planmyndigheten å sikre en tverrfaglig diskusjon og forankring internt 
fra starten av planprosessen. Dette er særlig sentralt når oppfølging av 
prosessdelen i planprogrammet skal utvikles og følges opp.

2. Sikre politisk deltakelse
Deltakelse og involvering av politikere og beslutningstakere underveis i 
planprosessen er viktig for å oppnå en bred forankring. Erfaringer viser at 
allmennheten lettere kommer på banen når politikerne er til stede. Dette 
kan gi prosessen mer tyngde. 

Samspillet mellom politikere og allmennheten er også vesentlig av 
hensyn til tidsaspektet. Dette viser seg særlig i miljøspørsmål da politi-
kere kan ha nytte av allmennhetens lengre livsløpsvurderinger for å sikre 
løsinger som bl.a. tar hensyn til fremtidige generasjoner. 
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3. Sørg for den rette sammensetningen av berørte deltakere fra 
starten av 
Jo mer kompleks plansituasjonen er, dess viktigere er det å ha en med-
virkningsstrategi som er målgruppebasert og som identifiserer aktuelle 
berørte parter og interesser. Det gjør det enklere å sette inn målrettede 
varslingsformer. En god, tydelig oppstart, med tilpasset varsling, kan 
være avgjørende for hvor bredt engasjement man kan forvente under-
veis i prosessen. All tilrettelegging må være slik at den tar hensyn til alle 
berørte uavhengig av bakgrunn. Dette kan f.eks. barn, unge, personer 
med nedsatt funksjonsevne, og etniske minoritetsgrupper, jf. pbl § 5-1.

Hvordan definere berørte og interesserte grupper? 
I praksis vil det ofte være vanskelig å avgrense de eksakte 
interessegruppene i en plansak. Alle som er berørt og har 
interesse av planen bør i utgangspunktet være inkludert. Både 
enkeltpersoner, grupper, organisasjoner og institusjoner kan 
representere viktige innsikter og interesser. All innledende 
informasjon omkring planoppstart og planleggingen bør derfor 
rettes mot en bredest mulig målgruppe. Det kan skilles mellom:

a) grupper og enkeltpersoner som har/bør ha interesse av 
planforslaget i bred forstand. Dette vil være de som får infor-
masjon om at planleggingen innledes og inviteres til å delta, 
jf. kap 4.1.1 Allmenn kunngjøring.

b) grupper og enkeltpersoner som er berørt eller har spesiell 
interesse, inkludert den eller de interessegrupper som mest 
sannsynlig vil bli berørt av planen og som det derfor er viktig 
å involvere i forberedende fase av planleggingen. 
Av disse er det noen grupper og enkeltpersoner som er 
berørt, men som ikke er så lett å aktivere. Med mindre de får 
tilrettelagt muligheten til å delta, kan de forbli en ”passiv”, 
men viktig stemme. De kan identifiseres ut fra at de er: 

• villige til å delta, men ikke uten videre i stand til det (f.eks. 
barn, eldre, nasjonale minoriteter, etniske minoriteter, og 
personer med nedsatt funksjonsevne)

• i stand til å delta, men ikke uten videre villige til å delta 
(f.eks. grupper og enkeltpersoner som har dårlige erfarin-
ger med deltakelse i planprosesser, mangler tid, ser seg 
ikke tjent med å delta etc)

• ikke villige, ikke i stand, men berørt

Målrettet varsling og invitasjon kan være avgjørende for å nå 
disse deltakerne.
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4. Begynn med befolkningens perspektiv og sørg for aktive tilrette-
leggingstiltak ved behov
En rekke plantemaer har direkte betydning for folks hverdag. Dette 
gjelder også for grupper som kan ha vanskelig for å fremme sine interes-
ser i planleggingen. I overordnet planer er det ofte mer usikkerhet i 
forberedelsene enn i mer detaljerte planer, mens i de detaljerte planene 
kan følelsene og engasjementet være større. Men overordnede planer 
kan også være interessante for private aktører. Befolkningen som sådan 
kan representere en eller flere interesser i plansaken. I lokale plansaker 
ses befolkningen som bærere av innsikt i lokalhistorien, samt at de har 
ønsker og meninger om levekårene og framtidsbehovene for området 
det planlegges for. 

I sin rapport ”Focus on citizens: Public engagement for better policy 
and services”, løfter OECD fram deltakelse fra befolkningen som et viktig 
premiss for et helhetlig beslutningsgrunnlag i planlegging. OECD peker 
på at det å utforme meningsfulle og engasjerende offentlige prosesser 
som kan utgjøre en forskjell, er den beste måten å legge til rette en aktiv 
prosess på.

Det kan være store forskjeller i kompetanse, kapasitet og ressurser mel-
lom myndigheter og andre deltakere, og deltakerne i mellom. Design og 
bruk av tilpasset kunngjøring/varslingsform og annen medvirkning kan 
sikre deltakelse fra flest mulige interessegrupper. I brede planprosesser 
er ofte miksen av metoder avgjørende for å få fram de representative og 
nyttige bidragene. 

Det finnes ulike måter å utforme medvirkningsopplegg slik at innspillene 
sikres tilstrekkelig kvalitet. Egnede støtteaktiviteter kan være: 

• bruk av fagfolk og politikere i prosessen
• bruk av fagfolk og ulike fagmiljø ved bl.a. digitale nettverk eller ”på 

stedet”-ekspertise
• kontakt med offentlige råd, organisasjonsliv, velforeninger og annen 

interesserepresentasjon ift. tilgjengelighet og deltakelse 

Ved å gjennomføre tiltak for medvirkning som en rutine i all planlegging, 
utvikles lokalsamfunnets demokratikompetanse og deltakerevne.
Dette vil antagelig også påvirke motivasjonen for å delta, og bidra til å 
utvikle en kultur for medvirkning lokalt.

5. Gi klare rammer for å sikre en meningsfull prosess
Hensikten med planprosessen bør defineres så tidlig som mulig. Det 
samme gjelder hvordan medvirkningsopplegget skal utformes, jf. pbl  
§ 4-1. I planleggingen av medvirkningsaktivitetene bør det sikres god 
sammenheng mellom aktivitetene. 
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For å sikre oppmøte, realistiske forventinger og tillit til selve prosessen, er 
det viktig å orientere om rammene for prosessen. Eksempel på rammer 
er bl.a. hvilke arenaer som finnes for deltakelse og medvirkning, og hvilke 
påvirkningsmuligheter man har til enhver tid. Dette bidrar til realistiske 
forventninger fra deltakerne til de ulike planfasene, se eksempel på et 
aktivitetsskjema fra Statens vegvesen. 

En slik klargjøring av rammene kan også bidra til at deltakere lettere ser 
hvordan planprosessen virker inn på planens resultat, og at deres bidrag 
oppleves ønsket inn i planprosessen. Et medvirkningsopplegg bør som 
regel styres slik at de ikke fører til stadige omkamper i og etter prosessen, 
men ha en klar struktur som får fram nyttige bidrag og gir tydelig over-
gang til neste planfase.

Klare rammer for involvering 
Jo tydeligere opplegget for medvirkning er, jo enklere vil det 
antagelig være å gjennomføre. Opplegget bør så langt mulig 
være fastsatt og kjent på forhånd, og omfatte en beskrivelse av: 

• hensikt, mål og premisser for planarbeidet og eventuelle 
usikkerheter i planprosessen. Det bør framgå tydelig hvilke 
temaer som er til behandling og hvilke deltemaer som kan 
være særlig aktuelle for bred medvirkning.

• mål og sannsynlig tidsramme for hver planfase, inkludert are-
naer, metoder, frister for innspill og navn på prosessansvarlig. 
Opplegg for vurdering og diskusjon av alternative forslag 
som kan komme opp i planprosessen bør oppgis, jf. pbl § 5-2.

• deltakende grupper. Rollene til de ulike representantene som 
er involvert i prosessen og deres kontaktopplysninger, bør 
framgå. For identifisering av potensielle deltakere, se råd 3.



6. Sikre god oppstart – start tidlig med medvirkningsaktiviteter
Prosessen i seg selv er en viktig del av planleggingen. Dette betyr at 
jo tidligere de ulike hensyn og ideer kommer frem, dess større påvirk-
ningsmuligheter og bedre avveininger er mulig i forhold til den endelige 
planløsningen. For å komme dit er det vesentlig med en god oppstart og 
kunngjøring som sikrer målgruppebasert og effektiv involvering. 

7. Legg inn fleksibilitet i bruk av metoder
Utvalgte metoder i veilederen er verktøy for å få fram innspillene, jf. en 
metode oversikt på www.planlegging.no. Metodene er sortert etter fire 
kategorier:

• metoder for tilgjengeliggjøring av informasjon
• metoder for innsamling av informasjon
• metoder for dialog 
• metoder for samarbeid 

Spennet av medvirkningsmetoder 
Medvirkning i planleggingen kan fremstilles ved bruk av ”innflytelses-
sirkler” etter ønsket omfang av involvering og engasjement fra befolk-
ningen. Sirkelen er inspirert av Sherry Arnsteins (1969) forsøk på å forstå 
medvirkning i planlegging ved bruk av ”medvirkningsstigen”. 
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Innflytelsessirkelen
Medvirkningspennet for innflytelse i planleggingen kan illustreres gjen-
nom innflytelsessirkelen. Den viser at ulik metodebruk i planleggingen 
gir ulik involvering og innflytelsesmulighet i planprosessen; 

innsamling
av informasjon

samarbeid og  
rådsordninger

lav innflytelse

høy innflytelse

dialog

tilgjengelig- 
 gjøring av  

informasjon

1

2

3

4

Figur. Den minste sirkelen (1) viser tilrettelegging av informasjon, som 
kan tilgjengeliggjøres uten etterfølgelse av andre tilretteleggingstiltak enn 
offentliggjøring av planprosessen.
Sirkel (2) illustrerer innhenting av informasjon, som rommer en åpen pro
sess og større medvirkningsmulighet ved at man kan bidra til kunnskaps
innsamling og bredere beslutningsgrunnlag. 
Påfølgende sirkel (3) viser at en dialogbasert medvirkning der en blanding 
av kommunikative og engasjerende metoder er tilstede, øker muligheten 
for påvirkning. 
Sirkel (4) viser situasjoner der innflytelsen er størst,  i samarbeid og nær 
samhandling med andre berørte. I samsvar med behovet for å balansere 
prinsippene i kap 3 vil det i en bred planprosess være vanlig å bevege seg 
mellom sirklene. 

23
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Det er ingen særskilt metode som er ”den beste” for alle plansammen-
henger. Dette er situasjonsavhengig, og plantype, formålet med planen, 
fasen i planprosessen og planens berørte og interessegrupper, vil være 
avgjørende faktorer. Dersom det skjer endringer i prosessen, kan dette 
også gi behov for tilpasninger av metodeopplegget. 

I planprosessen er det viktig å ta høyde for at valg av medvirkningsme-
tode gir ulik form på tilbakemeldingene fra deltakerne, og det er viktig 
å velge en passende metode i forhold til de som skal involveres. Enkelte 
metoder er rettet mot etablering av relasjoner og tillitsbygging mellom 
deltakere som ikke kjenner hverandre i forkant. Det er også viktig å være 
oppmerksom på at arenaer og metoder for deltakelse både kan eksklu-
dere og inkludere ulike grupper. 

8. Gi rom for kreativitet og muligheter i prosessen
Robuste framtidsløsninger vil mer og mer basere seg på åpen dialog og 
samarbeid på tvers av fagmiljøer, sektorer og forvaltningsnivåer. Innen-
for aksepterte rammer, f.eks. å redusere utslipp av klimagasser, er det å 
fremme kreativitet og nytenking fra lokalsamfunnet en måte å engasjere 
og samarbeide med befolkningen på som kan gi spennende ringvirknin-
ger. Tanker i nye baner kan vekke inspirasjon blant flere til å få til noe nytt 
– og være potensielle såkorn til endring.

9. Offentliggjør innspill og resultater for deltakerne
Planprosessen skal dokumenteres og fremstilles elektronisk underveis,  
jf. pbl § 5-2. Bruk gjerne deltakernes egne ord – det gir en sterkere gjen-
kjenning og autentisitet for leserne. 

Gi tilbakemelding til deltakerne om resultater og evaluering etter endt 
medvirkningsprosess og endelig vedtak. Medvirkning skaper forvent-
ninger, og gir forpliktelser til deltakende parter. Deltakerne bør så langt 
mulig få vite hvilken betydning innspillet har hatt for sluttresultatet. 
Digitale medvirkningsverktøy med vekt på formidling kan bidra til å gjøre 
dette på en enkel måte i dag.
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Informasjon om 
stedet og befaring 
gir grunnlag for 
meninger og inn
spill til planen. 
Foto: Jan Hausken
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I møtet med 
befolkningen på 
Hamar boblet ide
ene til utformin
gen av Stortorget. 
Metodene var flere 
og komplemente
rende for å få opp 
engasjementet 
og innspill fra folk 
flest.
Foto: Christoffer 
Horsfjord Nilsen
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Et utvalg aktuelle metoder 
og gode eksempler4

Det finnes ingen ferdig oppskrift på hvordan man 
velger ut en metode for medvirkning. En rekke meto-
der som f.eks. møte for offentligheten eller en gåtur 
med orientering om planlagte endringer, kan nyttes 
til flere formål – både spredning av informasjon, 
innhenting av innspill og relasjonsbygging. Planleg-
geren kan på sin side utnytte og kvalitetssikre den 
kunnskap og de ønsker som nærmiljøet har for sitt 
område. I dette kapitlet presenteres et utvalg med-
virkningsmetoder med utgangspunkt i deres egen-
skaper og nytte i ulike situasjoner. 

Inndelingen av metodene bygger på de fire katego-
riene som framkommer av innflytelsessirkelen under 
kap 3, råd 7. Endel metoder kan tjene flere og ulike 
formål, og kategorienes grenser er derfor flytende. 
I tillegg til denne enkle oversikten gis det en mer 
omfattende oversikt over metoder på departemen-
tets hjemmeside.

27



Nedenfor følger et par metoder for tilgjengeliggjøring av informasjon:

1 Allmenn kunngjøring 

2 Regionalt planforum
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Informasjon om planprosessen og gode former for varsling eller 
invitasjon til prosessen gir folk flest mulighet til å påvirke planleg-
gingen. Målgruppebasert, tidsriktig og saklig informasjon ved opp-
start og underveis er viktig for at berørte og interesserte deltakere 
skal få en tilstrekkelig mulighet til å være aktiv i planleggingen. 

Tilgjengeliggjøring av informasjon
1
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1 Allmenn kunngjøring

Planansvarlig har plikt til å 
kunngjøre oppstart av plan-
prosessen, hvilke muligheter 
som finnes for å gi innspill til 
planarbeidet, igangsettelse 
av høring og ettersyn av plan-
programmet og planforslaget, 
og informasjon om når planen er 
vedtatt.

Det stilles samme krav til kunn-
gjøring av planoppstart ved alt 
planarbeid. Det vil si at forslags-
stilleren alltid skal kunngjøre en 
melding om oppstart av planarbei-
det i minst én avis som er almin-
nelig lest på stedet, og gjennom 
elektroniske medier. På internett 
kan offentliggjøring av planopp-
starten knyttes opp med lenke 
til plandokumentasjonen. Ved 
nærmere regler §§ 11-2 og 12-8 
i loven framgår kravene til gjen-
nomføring av oppstart. I arbeidet 
med kommuneplan er det vanlig 
å sende forslag til planprogram 
på høring og til offentlig ettersyn 
samtidig med varsel om oppstart 
og kunngjøring av planarbeidet, jf. 
pbl §§ 11-13 og 4-1. Det er viktig å 
ha fokus på kunngjøringens utfor-
ming og klarhet. Bruk et tydelig og 
direkte språk i kunngjøringen, og 
anvend stedsnavn eller begreper 
som er alminnelig kjent. 

Eksempel: Framtids avisa ”Sagene 2020” - Samarbeid med lokale 
medier om lokalutvikling. Varsel om utforming av en fremtidsvi-
sjon for bydelen. Bydel Sagene, Oslo kommune 

Lokal Agenda21 Forumet i bydel 
Sagene inngikk i 2003 et samar-
beid med lokalavisa om utgivelse 
av fremtidsavisa ”Sagene 2020”. 
Avisa kunngjorde oppstarten 
av et større områdeutviklings-
prosjekt for et bedre nærmiljø. 
Framtidsavisa presenterte blant 
annet framtidsbildene fra et for-
utgående fremtidsverksted med 
beboere, lokale forretningseiere, 
og representanter fra bydelsutval-
get og bydelen. I tillegg fungerte 
avisa som en invitasjon til et 
folkemøte. Hensikten med dette 
var å få flere engasjert, både for å 
gi flere innspill til utviklingen av 
sentrale områder og å aktivisere 
deltakelsen fra de ulike arbeids-
gruppene. Framtidsavisa ble delt 
ut til alle husstander i bydelen. I 
tillegg ble det benyttet oppsø-
kende kontakt på torg og møte-
plasser. Det kom 150 mennesker 
til folkemøtet. 

Læring. Ved å ”sette farge på” den 
offentlige kommunikasjonen og 
aktivt samarbeide med nærmiljø-
ets institusjoner, aktuelle interes-
serepresentanter og ildsjeler, la 
bydelen til rette planprosessen 
slik at den sikret deltakelse fra folk 
flest. Det ble også skapt blest om 
planprosessen, som ga gode til-

bakespill og fremmet flere initiativ 
fra beboerne. Kommunikasjonen 
var målrettet og engasjerte bebo-
erne til deltakelse. Flere av inn-
spillene er å finne igjen i form av 
møteplasser, plassering av benker 
og utvidet fortau (”miljøgate”). 
Denne prosessen forsterket også 
fellesskapsfølelsen og stoltheten 
knyttet til stedet blant beboerne.

Nøkkelord. Tidlig medvirkning, 
ulike varslingsformer om opp-
start, invitasjon

Kilde: Sagene bydel, Enhet for 
bærekraft
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Foruten at statlige og regionale 
myndigheter og kommunene som 
er berørt av den enkelte sak deltar, 
kan også aktuelle interesser ved 
de ulike representasjonsordnin-
gene som finnes i regionen, invi-
teres. Akershus fylkeskommune 
har god erfaring med å benytte 
regionalt planforum aktivt i veiled-
ningen av kommunene for å sikre 
involvering av interesser som ikke 
er i stand til å delta direkte, f.eks. 
regionalt eldreråd eller regionalt 
råd for personer med nedsatt 
funksjonsevne. Dette er et nyttig 
og effektivt forum, der rådene kan 
fange opp planer av betydning for 
oppfølging.
Selve sammensetningen av 
rådene er vesentlig for kvalite-
ten på møtene i regionalt plan-
forum. For de fylkeskommunale 
råd i Akershus fylkeskommune 
er det besluttet at de politiske 
representantene også skal være 
fylkestingsrepresentanter.  På den 
måten kan man sikre at rådets 
kommentarer og synspunkter 
ivaretas i den endelige politiske 
behandlingen i fylkestinget.  
Tilsvarende kan det være viktig 
at de politiske representantene 
i de kommunale rådene er kom-
munestyre-/formannskapsre-
presentanter. Det er viktig at 
brukerrepresentantene represen-
terer bredden i funksjonshemme-

des organisasjoner, ikke bare en 
brukergruppe.

Læring. Det er viktig med god 
dialog tidlig i planarbeidet for 
å sikre at vesentlige interes-
ser legges inn i premissene for 
planleggingen. De rammene og 
forventningene som klargjøres 
i Regionalt planforum, kan virke 
veiledende for hvordan vesentlige 
interesser blir ivaretatt i planarbei-
det. 

Nøkkelord. Tidlig medvirkning, 
effektiv samordning, varsel om 
oppstart, invitasjon, aktiv tilrette-
legging for grupper som kan falle 
utenfor planprosesser og/eller er 
uten spesifikk lovfestet deltaker-
rett

Kilder: Lov om forbud mot diskrimi
nering pga nedsatt funksjonsevne 
(2008), Lov om forbud mot diskri
minering på grunn av etnisitet, reli
gion mv. eller, diskrimineringsloven 
(2005), Lov om råd eller anna repre
sentasjonsordning i kommunar og 
fylkeskommunar for menneske med 
nedsett funksjonsevne m.m. (2006), 
Lov om kommunale og fylkeskom
munale eldreråd (revidert 2005), 
Fylkeskommunalt råd for mennes
ker med nedsatt funksjonsevne i 
Akershus fylkeskommune, Eldre
rådet i Akershus fylkeskommune

Et regionalt planforum er etter 
pbl § 5-3, en arena for bedre 
samordning av forskjellige 
interesser og syn, raskere avkla-
ring og en mer samstemt praksis 
i plansakene innen et fylke. 

Regionalt planforum er en møte-
plass mellom berørte regionale og 
lokale myndigheter og interesser 
for å bidra til flyt og klargjøring av 
planinformasjon, særlig i større, 
komplekse saker. Hensikten er å 
styrke beslutningsprosessene og 
gi mer samstemmig planpraksis 
i et fylke. Deltakere er de interes-
ser som er berørt av den aktu-
elle saken, og utgjør normalt de 
statlige og regionale organer og 
kommuner. De regionale rådene 
for mennesker med nedsatt 
funksjonsevne og eldre har også 
en vesentlig rolle i å veilede og 
rådgi kommunene for å sikre at 
viktige hensyn blir ivaretatt tidlig 
og tydelig i planprosessen.  Det er 
fylkeskommunen som har ansva-
ret for planforumets ledelse og 
sekretariat.

2 Regionalt planforum

Eksempel: Rådsdeltakelse i regionalt planforum gir  oversikt, 
Akershus fylkeskommune
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Medvirkning skaper 
nye ideer og møte
plasser mellom 
allmennheten og 
politikerne. Dette 
kan gjøre det lettere 
å finne løsnin
ger som er gode 
nok for de fleste. 
Tilrettelegging for 
rullestolbrukere 
i friluftsområde i 
Karmøy kommune.  
Foto: Jan Hausken
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Innsamling av informasjon

Ved å samle inn informasjon fra både offentlige og private kilder i plan-
prosessen, opparbeides en kunnskapsbank som også kan ivareta befolk-
ningens interesser. Denne informasjonen kan utfylle ekspertkunnskap, 
statistikk og historisk materiale. Denne informasjonen kan gi et nyttig 
overblikk over plansituasjonen, og bidra til et bredt grunnlag for lokale 
og regionale beslutninger. En viktig oppgave er hvordan informasjon 
samles inn og formidles videre i planprosessen. Det er nyttig å tenke 
gjennom hvordan formidlingen av denne informasjonen skal foregå, når 
man planlegger oppstart og kunnskapsinnsamling.

Nedenfor følger et par metoder for innhenting av informasjon:

1 Spørreundersøkelse

2 Gyldighetstest i landskapsanalysen

2
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Øvre Eiker kommune brukte 
spørreundersøkelse som en inn-
ledende metode for å få kartlagt 
ungdommens behov og ønsker 
for utvikling av sentrumsom-
rådet i Hokksund. Kommunen 
utformet spørsmålene i tverrfag-
lige grupper, og laget deretter en 
nettbasert undersøkelse som det 
tok 5 til 10 minutter å besvare. 
Ungdom ble oppmuntret til å 
svare ved at et nettbrett ble lan-
sert som premie. I Hokksund la 
spørreundersøkelsen grunnlaget 
for dybdeintervjuer med ung-
dom, deretter ble det arrangert 
en workshop, og til slutt gjen-
nomførte de et modellverksted.

Læring. I innledende fase kan 
spørreundersøkelser være 
nyttige, spesielt for større og 
komplekse planer som områ-
deregulering, for systematisk å 
avdekke hva ulike målgrupper er 
opptatt av. Politikerne og plan-
leggerne kan ved hjelp av spør-

reundersøkelser sjekke hvorvidt 
deres antagelser stemmer med 
det folk faktisk sier at de mener. 

Nøkkelord. Tidlig medvirkning, 
kartlegging og analyse, utred-
nings- og beslutningsgrunnlag, 
medvirkning til aktuelle tema

Kilde: ”Ungdom i sentrum. Ung
dom som aktive deltakere i byut
viklingen – metoder og erfaringer 
fra Hokksund”. Øvre Eiker kom
mune med prosjektstøtte  
fra Husbanken (2011).

1 Spørreundersøkelse

En spørreundersøkelse kan 
gjennomføres når det er behov 
for generell og representativ 
informasjon om innbyggernes 
meninger. 

En spørreundersøkelse kan deles 
ut til husholdninger i planens 
nedslagsfelt, postes til visse 
målgrupper, eller til tilfeldig 
utvalgte interessegrupper. I en 
spørreundersøkelse kan man bruke 
spørsmål med forhåndsdefinerte 
svaralternativer (ettvalg eller 
flervalg), og/eller åpne spørsmål. 
Man kan innhente informasjon om 
f.eks. informantenes vurdering av 
plansakens aktuelle situasjon (hvor 
mange, hvor mye, hvor ofte, hvor 
viktig) eller informasjon om infor-
mantenes meninger og påstander. 
På åpne spørsmål svarer man med 
egne ord. Her kan svarene avdekke 
helt nye synsvinkler. 
Spørreundersøkelser gjennomføres 
vanligvis anonymt, og kan f.eks. 
gjennomføres med representative 
utvalg. Representative utvalg er 
en gruppe som er valgt ut etter 
bestemte prinsipper, og resulta-
tene en da får, skal kunne si noe 
om hele utvalget, for eksempel 
befolkningen et sted. Dette for-
utsetter at svarprosenten er høy 
nok. En analyse av en spørreunder-
søkelse krever at man behersker 
statistiske metoder. Om man ikke 
har denne kompetansen selv, kan 
man bruke profesjonelle aktører 
for å gjennomføre spørreundersø-
kelsen.

Eksempel: prosjektet «Ungdom i sentrum» i Hokksund  høsten 
2010. Metode for kartlegging av ungdommens behov og 
ønsker tilknyttet utvikling av sentrumsområdet i Hokksund, 
Øvre Eiker kommune.  

Unge kan være viktige bidragsytere og 
 utviklingsagenter for de store linjene.

spørreundersøkelse dybdeintervju workshop modellverksted

Figur 2. Medvirkningsprosess i Hokksund. 
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2 Gyldighetstest i landskapsanalysen

Som grunnlag for revisjon av 
kommuneplanens arealdel 
har Lyngen kommune utført 
landskapsanalyse med bruk av 
gyldighetstest. Hensikten har 
vært å sjekke den innhentede 
kunnskapen om landskap mot 
befolkningens oppfatning av 
landskapet. Med utgangspunkt i 
landskapskarakteren har det til de 
ulike områdene blitt utarbeidet 
en elektronisk spørreundersø-
kelse med mulighet for kom-
mentarer. Skjemaet ble publisert 
på nettsiden til kommunen og 
på kommunens facebook-side. 
Grunneierlag og bygdelag ble i 
tillegg tilskrevet med oppfordring 
om å besvare undersøkelsen. På 
denne måten fikk kommunen vite 
om landskapskarakteren var i tråd 
med innbyggernes oppfatning av 
landskapet. Kommunen fikk også 
inn kunnskap om områdene som 
ikke var fanget opp tidligere.   

Læring. En kritisk målgruppe i 
landskapskartlegging og –analyse 
er innbyggerne som brukere av 
landskapet. For å sikre deltakelse 
i kunnskapsprosessen fra aktive 
grupper og allmennheten, var 
enkelhet og målgruppetilpasning 
en viktig tilnærming i utvelgelsen 
av metodene.  Det ble lagt vekt 
på god tilpasning av språkform, 
design av spørsmål og bruker-
funksjonalitet.

Nøkkelord. Landskap, landskaps-
karakter, landskapsanalyse, kon-
sekvensutredning, kommuneplan

Kilder: Den europeiske landskaps
konvensjonen (2004), Veileder: 
Metode  for landskapsanalyse i 
kommuneplan, Landscape and 
Public Participation fra Landskaps 
labratoriet i Cataluna, www.niku.
no, Kommuneplan for Lyngen kom
mune 20132024   

Eksempel: sosialt nettverk og sosiale media – stort  potensial i 
landskapsdeltakelse, Lyngen kommune 

Et landskap oppleves forskjellig 
avhengig av hvilken tilknytning 
til landskapet og bakgrunn den 
enkelte har. En fagperson vil 
beskrive landskapet på en annen 
måte enn den som er født og 
oppvokst på stedet. En gyldig-
hetstest kan bidra til å justere de 
resultater som konsulenter/kom-
munen har kommet fram til gjen-
nom en landskapsanalyse, slik 
at resultatene er i bedre samsvar 
med befolkningens opplevelse av 
landskapet. 
Gyldighetstesting kan benyttes ved 
områdeinndeling og navnsetting 
av landskap, eller inngå i fastsetting 
av landskapskarakter og eventu-
elt verdisetting. Gyldighetstesten 
kan medføre endringer i område-
inndelingen eller navnsettingen, 
eller den kan resultere i en bedre 
redegjørelse eller begrunnelse for 
den valgte områdeinndelingen. 
En gyldighetstest bidrar til å få 
fram mer helhetlig informasjon om 
landskapskarakteren for et område 
slik at den er i best mulig samsvar 
med innbyggernes opplevelse av 
landskapet. Dette gir økt legitimitet 
til de vurderinger som gjøres senere 
i planprosessen.
Bruk av landskapsanalyse med 
gyldighetstest er grundig og res-
surskrevende, men ressursbruken 
avhenger av hvilket medvirknings-
opplegg som er valgt. Gyldig-
hetstester kan f.eks gjennomføres 
ved bruk av spørreskjema, både 
på papir og elektronisk, via sosiale 
media og gjennom folkemøter.
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Dialog

I en dialog om planen inviteres berørte og andre interesser til et samspill 
og kommunikasjon med planleggeren og andre prosessaktører som f.eks. 
medeiere og beslutningstakere. En dialogbasert deltakelse forutsetter 
tilgang på lik og relevant informasjon. Dialog er særlig egnet i en forbere-
dende fase, f.eks. når mål for planer og prinsipper for planløsningen skal 
defineres, men den kan også være aktuell i fasene fram til beslutningen 
skal tas. I enkelte plansituasjoner er ikke en allmenn invitasjon til dialog 
tilstrekkelig for å få aktuelle berørte befolkningsgrupper på banen. Da 
kan f.eks. digitale dialog-løsninger være et målrettet virkemiddel. Med 
sin umiddelbarhet og tilgjengelighet kan digitale løsninger være både 
demokratiserende og effektive for planprosessen, og bidra til å lette dia-
logen, - ikke minst overfor grupper som ungdom, yngre etniske minorite-
ter og travle småbarnsforeldre.

Nedenfor følger et par metoder som bidrar til dialog:

1 Digitalt planverktøy – med mulighet  
    for integrert sosial medie-løsning

2 Oppsøkende virksomhet 
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1 Digitalt planverktøy – med mulighet for integrert sosial 
medie-løsning 

For å gi innsyn og etablere dialog 
om problemstillinger i de plan-
spørsmål som var aktuelle for 
arealplanen har Fitjar kommune 
tatt i bruk digitale planproses-
ser som også er tilgjengelig for 
smarttelefon og nettbrett. Dette 
har vært en god måte å sette 
allmennheten, politikere og 
regionale høringsinstanser inn 
i planforslaget på, og samtidig 
legge til rette for kommunika-
sjon om konsekvensutredninger 
(KU), risiko- og sårbarhetsanalyse 
(ROS-analyse) og geografisk 
analyse av arealplandata. Ved 
å laste ned en kartapplikasjon 
har innbyggere kunnet stå ute 
i terrenget og studere aktuelt 
planforslag. Gjennom kartappli-
kasjonen har de fått en enkel 
oversikt over forslag til endringer 
i arealplankartet med direkte 
tilgang til KU og relevante plan- 
og temadata. Lokalpolitikere 
og regionale høringsinstanser 
har også i stor grad benyttet de 

mobile mulighetene nettbrettet 
gir for innsyn i planprosessen.

Læring. Bruk av denne applika-
sjonen ga den enkelte økt forstå-
else og innsyn i konsekvenser av 
planen for ulike sektorinteresser. 
Den ga og en bedre innsikt i 
behovet for prioritering mellom 
formål og totalvurdering knyttet 
til omfanget av planfremleg-
gelsen. Videre ga den en større 
forståelse og aksept fra innspills-
haver for kommunale tilrådinger, 
og gjorde det enklere for regio-
nale planmyndigheter å ta stilling 
til planframlegget. 

Nøkkelord. Tidlig medvirkning 
(inkl. idéfase på løsninger), 
elektronisk fremstilling av plan-
prosess, effektiv og tilgjengelig 
dialog i alle planfaser

Kilde: Fitjar kommune, 
12kommunesamarbeidet i Vest
fold

Foto: Svein Andersland, Fitjar kommune

Planloven krever at planproses-
sen er digitalt framstilt, jf. pbl § 
5-2. Digitale planverktøy kan gi 
oversikt både for planlegger og 
innbyggere over innspill, tema, 
analyser og annen planrelevant 
informasjon. 

Innen nettbasert GIS er det et stort 
potensial i å åpne og effektivisere 
arealplanprosesser. Flere og flere 
informasjons- og dialogbaserte 
deltakelsesmetoder finnes alle-
rede i digital form som digitale 
undersøkelser, responsskjemaer og 
diskusjonsfora. Området er i rask 
utvikling, og de planverktøyene 
som er tilgjengelige er blitt enklere 
i oppsetting og moderering. Det 
kreves imidlertid kompetanse og 
investering i programvare for å få 
full utnyttelse av teknologien. En 
fordel med planverktøyene er at 
de kan gjøre det enkelt å sortere 
og analysere innspill fra et større 
utvalg prosessdeltakere. De tillater 
også at deltakerne leser og svarer 
på andres uttalelser uavhengig 
av tid og sted, samtidig som de 
presenterer sine egne. Men slike 
planverktøy kan virke eksklude-
rende på de personer som ikke har 
tilgang til internett eller sosiale 
medier. I tillegg til stasjonær for-
midling kan digitale planverktøy 
brukes i ulike mobile enheter som 
nettbrett og smarttelefon. 

Eksempel: Mobil plattform på nettbrett ga utvidet tilgang og 
bruk, Fitjar kommune
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2 Oppsøkende virksomhet 

Oppsøkende virksomhet ble brukt 
i 2010 som et ledd i høringen av 
”Regional plan – Klimautfordrin-
ger i Nordland”. Det var viktig for 
fylkeskommunen å skape debatt 
og bevissthet omkring klima- og 
energi spørsmål, og å legge til 
rette dialog og felles arena med 
samarbeidspartnere i Nordland. 
I en måneds tid var fylkeskom-
munen på klimaturne i elbil 
rundt i Nordland for å oppsøke 
og komme i kontakt med fylkets 
innbyggere. 
Ulike kanaler ble tatt i bruk for å 
vekke oppmerksomhet omkring 
klimaspørsmål – twitter, facebook, 
blogg og lignende. Partytelt, 
gummistøvler, sydvest og t-shirts 
ble funnet fram for å få en ”vek-
kelseseffekt”. Humor var også en 
viktig ingrediens. Underveis ble 
det lagt ut reiseoppdateringer, bil-
der og oppfordringer til deltakelse 
på kommende arrangementer. 
Fylkesråden for kultur og miljø 
bidro med leserinnlegg i lokalavi-
ser, med oppfordringer til delta-

kelse i planarbeidet. En forenklet 
versjon av klimaplanen ble delt ut 
ved arrangementene. Videre ble 
folk invitert til å gi innspill til pla-
nen ved å fylle ut ”postkort” som 
de kunne avlevere i fylkeskommu-
nens ”postkasse”.

Læring. Prosessen tok mer tid 
enn ventet, og det var krevende 
å håndtere innspill i etterkant. 
Medvirkningsopplegget var 
likevel et nyttig redskap for å få 
med mange deltakere. Turneen ga 
stor oppmerksomhet om planen, 
og det kom flere innspill enn ved 
tidligere medvirkningsprosesser. 
Fylkeskommunens representanter 
fikk møtt folk i flere kommuner, 
og positiv tilbakemelding på at 
fylkeskommunen var oppsøkende 
og tilstede. I etterkant assosieres 
Nordland fylkeskommune med 
klima- og energispørsmål, og for-
ventninger til planen har dermed 
blitt skapt. 

Nøkkelord. Møte på deltakernes 
arena, aktiv tilrettelegging for 
medvirkning, dialog

Kilde: Regional plan – Klimautfor
dringene i Nordland, Klimaplan – 
tweet, http://klimaturne.origo.no//
sandbox/show?ref=mst, Eksempel
samlingen til Århuskonvensjonen.
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 I klimaturneen i Nordland ble det 
blant annet brukt gule støvler med 
påskrift for å tiltrekke oppmerk
somhet til standen. Foto: Nordland 
fylkeskommune

Metoder som fremmer fysisk til-
gjengelighet og personlig engasje-
ment på stedet til planprosessen er 
viktig for å sikre deltakelse, invol-
vering og gode innspill. I tilfeller 
der det kan være vanskelig å få 
grupper i tale, f.eks. i de situasjoner 
der digitale medier ikke når fram, 
er direkte og personlige henven-
delser et effektivt virkemiddel for 
å få etablert kontakt og dialog. 
Det handler også om å være lett 
tilgjengelig der folk ferdes, slik 
at publikum kan ta kontakt eller 
engasjeres til dialog og innspill.

Eksempel: Nordland fylkes kommune – klimaturne, regional 
klimaplan (2011-2020). Dialog og deltakelse gir mer robuste 
klimaplaner.
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Planleggerne fikk med 
seg hele nordlands
samfunnet i arbeidet 
med å utvikle den 
regionale planen for 
klimautfordringer. 
De anvendte enkle, 
oppsøkende og fen
gende metodegrep i 
planprosessen.

Aktiv bruk av 
medier i det 
offentlige 
rom blir sta
dig viktigere 
kanal for 
å legge til 
rette for 
dialog med 
lokalsam
funnet.
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Samarbeid og rådsordninger

Samarbeid i planprosessen omfatter her en mer interaktiv deltakel-
sesform mellom planmyndighet og de private, og har fokus på «den 
gode samtalen». Samarbeid innebærer et mer forpliktende forhold til 
selve planprosessen. Samarbeidsmetoder kan skape en egnet arena for 
deltakelse både for grupper som er omfattet av institusjonelle deltakel-
sesordninger, og de uten slike ordninger. Gjensidig læring, utveksling 
av kunnskap og verdier, samt økt dialog med befolkningen, er viktige 
gevinster i samarbeidsprosessen. Samarbeidet kan være knyttet til et 
planleggingsprosjekt eller til et utviklingsprosjekt i et større område. 
Samarbeidet gjennomføres vanligvis med et utvalg av mindre, repre-
sentative grupper, for å gjøre gjennomføringen enklere enn å samle 
hele befolkningen i et område. Samarbeid er nyttig for å bearbeide ulike 
synspunkter og kontroverser. 

Nedenfor følger et par metoder for samarbeid:

1    Samarbeidsgruppe

2    Forhandling

4
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1 Samarbeidsgruppe

I Vest-Agder har seks kommu-
ner funnet gode måter å sam-
arbeide på. Det skjer gjennom 
Listerrådet, hvor kommunene 
Farsund, Flekkefjord, Lyngdal, 
Hægebostad, Sirdal og Lyngdal 
er representert. Samarbeidet 
har resultert i flere felles planer 
og utstrakt faglig og praktisk 
koordinering på tvers av kommu-
negrensene.

Da det ble klart at alle kommu-
nene i Lister hadde behov for 
oppdatering av sine risiko- og 
sårbarhetsanalyser (ROS-ana-
lyser), besluttet Listerrådet å 
inngå et samarbeid om en felles 
analyse for hele regionen. Dette 

bygget på forståelsen av at 
kommunene hadde mange felles 
ROS-utfordringer og at løsnin-
gene ofte ligger i samarbeid med 
nabokommuner. Kartlegging 
av risiko og sårbarhet skjedde 
i hovedsak i tematiske arbeids-
grupper med deltakere fra alle 
kommunene. På denne måten 
ble flere interessegrupper invol-
vert enn om arbeidsgruppene 
kun hadde vært kommunevise. 
Kommunesamarbeidet mulig-
gjorde deltakelse fra flere organi-
sasjoner, NSB og sivilforsvaret.

En samarbeidsgruppe består av 
ulike interesserepresentanter 
som behandler sentrale spørs-
mål til nytte for partene i plan-
leggingen.  

Samarbeidsgruppen samles for 
å diskutere og forhandle i flere 
omganger under planproses-
sen. I gruppen behandles viktige 
spørsmål til planleggingen, som 
f.eks. trafikksikkerhet, mål med 
planleggingen, planløsningen og 
dens alternativer, og vurdering av 
konsekvenser. Arbeidsformen kan 
variere fra tradisjonell møtepraksis 
til frie arbeidsformer. Samarbei-
det kan intensiveres ved hjelp av 
metoder som er egnet for grup-
pearbeid. En samarbeidsgruppe 
kan være nyttig når mange ulike 
parter er involvert, og kan bidra til 
å gi bedre beslutningsgrunnlag.
 

Eksempel: plan- og analysesamarbeid i Lister-regionen

Deltagelse i samarbeidsgruppen. Foto: Listerrådet
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Det er sivilbeskyttelseslovens  
§ 14 som pålegger kommunene 
å ha oppdatert ROS-analyse. 
Denne forholder seg til pbl 
som vektlegger medvirkning. 
Kommuner i Lister kan av og 
til oppleve at viktige aktører 
ikke har kapasitet eller stor nok 
interesse til å prioritere med-
virkning. Når kommunene i Lister 
stod sammen og henvendte seg 
i fellesskap til de samme aktø-
rene, var det imidlertid enklere å 
utvikle en god dialog og bedre 
medvirkning.

Felles planer i Lister:
- Listerplanen
- Strategisk næringsplan for  
   Lister
- Energi- og klimaplan for Lister

Læring. Bred medvirkning enga-
sjerer, interkommunalt samar-
beid gir større handlingskraft og 
inspirerer til mer samarbeid: For 
Lister-kommunene er felles areal- 
og transportplan neste mulighet.

Nøkkelord. Beslutningsgrunn-
lag, interkommunalt samarbeid, 
risiko- og sårbarhetsanalyse

Kilde: www.Lister.no



43

2 Forhandling

På basis av forslag fra Frilufts-
rådet i Møre og Romsdal startet 
man arbeid med en kyststi fra 
Farstadsanden til Julshamna. 
Fræna kommune er en typisk 
landbrukskommune med stort 
landbruksareal, og lite arealer 
tilrettelagt for funksjonshem-
mede, eldre og småbarnsfor-
eldre. I dette området var det 
derfor mange grunneiere med 
landbrukseiendommer som ble 
berørt av utbyggingen. Det var 
også nødvendig å ta hensyn til 
landbruks – og miljøverninteres-
ser, samt kulturminner fra andre 
verdenskrig og tidligere perioder. 
Her ble det utarbeidet ryddige 
leieavtaler, der ansvar for seinere 
drift og vedlikehold er avklart i 
hele leieperioden.

Læring. Gjennom et godt sam-
arbeid med grunneierne, der det 
ble holdt samla orienteringsmø-
ter før hovedforhandlingene, 
ble grunnlaget lagt for en avtale 
som gjorde området tilgjengelig 
for allmennheten. Kyststien er 
i dag en mye brukt tursti, som 
er tilgjengelig for funksjons-
hemmede. Den er også tilret-
telagt med parkeringsplasser 
og informasjonsskilt om natur, 
flora og historie fra området, 
samt rasteplasser. Flere frivillige 
organisasjoner fra kommunene 
i nærheten bruker Kyststien som 
utgangspunkt for turer der folke-
helse er et sentralt element.

Nøkkelord. Tidlig samordning, 
samarbeid, beslutningsgrunnlag, 
megling

Alle parter skal i utgangspunktet 
møte som likeverdige. Forhand-
ling er en samarbeidsform som 
krever at deltakerne er engasjert 
i de spørsmål som behandles. 
Alle drøftinger og forhandlinger 
bør ha en møtereferent med 
tanke på framdrift for involverte 
parter. Forhandling i en planpro-
sess er et stadie man kan komme 
til når det er nødvendig å avklare 
de ulike partenes ståsted og 
finne løsninger på problemene 
som alle kan godkjenne.

Målet med forhandlinger er å 
redegjøre for de ulike partenes syn 
på saken, utrede mulighetene for å 
finne en fellesløsning, og bli enige 
om videre muligheter. Forhandlin-
ger kan føres mellom to eller flere 
parter. Partene bør bestå av minst 
en representant fra hver av de 
berørte samfunnsgruppene.
I forkant av at partene innkalles 
til forhandlinger, kan det være en 
fordel at prosessleder, i funksjon 
av å være forhandlingsleder eller 
megler, har drøftinger med hver 
enkelt part for seg, for å belyse 
ståsted og muligheter for endring. 
I disse møtene er det viktig at 
forhandlingsleder spiller med åpne 
kort, og følger opp eventuelle avta-
ler som gjøres gjennom hele for-
handlingsprosessen, slik at partene 
opplever at de blir sett og hørt. 
Dette gir også forhandlingsleder 
integritet. En god forhandler lytter 
til hva de andre har uttalt, redegjør 
tydelig for saken, og motiverer for 
løsninger.

Eksempel: Fræna kommune, Kyststien

Informasjonstavlene ble brukt til å informere om kulturarv og naturen i nærområdet. 
Foto: Halvard Hatlen
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Metodeoversikt En  oversikt over noen aktuelle metoder for medvirkning og deltakelse i  
planprosessen. En nærmere beskrivelse av de enkelte metodene er å finne på  
www.planlegging.no.

  Tilgjengeliggjøring av informasjon
1. Oppstart med ulike varslingsformer

• Allmenn kunngjøring 
• Brev 
• Melding
• Brosjyre
• Bruk av offentlige plasser som ofte er besøkt av allmennheten 

- Offentlige oppslagssider og sosiale medier
- Offentlige oppslagstavler 

• Utlegging av planer til offentlig ettersyn
• Elektronisk visnings-/delingssted - Dropbox
• Utstilling
• Annen bruk av massemedier 

- Pressemelding og informasjonsmøte
- Pressekonferanse
- Intervju med politiker eller planlegger

2. Oppstartsmøte

  Innhenting av informasjon
1. Interessent-/aktøranalyse
2. Svarskjema
3. Annen undersøkende metode

• Undersøkelser 
• Spørreundersøkelse
• Nettundersøkelse
• SWOT-analyser
• Stedsanalyse
• Kulturhistorisk stedsanalyse DIVE
• Stedsopplevelse
• Gyldighetstest i landskapsanalysen

4. Intervju
5. Høringsuttalelse

  Dialog
1. Åpent møte/seminar/konferanse

• Informasjonsmøte
• Arbeidsseminar med panel
• Søkekonferanse
• Dialogkonferanse

2. Mottaksarrangementer og oppsøkende virksomhet 
• Åpent kontor/servicedag
• Informasjonskontor
• Utstilling og stands
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• Informasjonsterminaler
• Møtebesøk
• Dør-til-dør-besøk

3. Planleggingsbefaring
• Gåtur/barnetråkk/ungdomstråkk
• Sykkeltråkk
• Rullestoltrilling/-kjøring
• Fotografering 

4. Visualiseringsverktøy
• Digitale planverktøy
• Sosiale medier

- Mobile enheter
- Nettverksdialog/elektroniske diskusjonsgrupper

• Digitale fortellinger
• Mentale og kognitive kart
• Kultur for lokal deltakelse og engasjement

- Kunst som arena
- Idrett som arena

5. Arbeidsgrupper/-verksteder
• Deltakende læringsmetode ”Participatory Learning and Action”
• Diversity Icebreaker
• Fokusgruppe
• Idemyldring
• Kreativ problemløsning
• Arbeidsbokmetoden
• Anerkjennende undersøkelse 
• Åpent forum
• Kafedialog
• Plansmie
• Teater og fortellinger
• “Planning for Real”

6. Fremtidsmetoder 
• Fremtidsverksted
• Scenarioer
• Fremmedkort-scenario
• ”Future City Game”

  Samarbeid og rådsordninger
1. Samarbeid

• Lokalt samarbeid i et nærområde (stedsutvikling, områdeutvikling)
• Arbeidsgrupper

2. Borgerpanel
3. Partnerskap
4. Forhandlinger
5. Råd og representasjonsordninger

4

Nyttige nettsteder: www.planlegging.no              www.miljokommune.no           www.kommunetorget.no
www.stedsutvikling.no          www.vegvesen.no                        www.bufetat.no/bufdir/
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KONTROLLUTVALGET I 

NESSET KOMMUNE  

 

MØTEPROTOKOLL 

Møte nr: 1/15 

Møtedato: 17.03.2015 

Tid: kl 12.00 – kl 15.00 

Møtested: Kommunestyresalen, Nesset kommunehus 

Sak nr: 01/15 – 08/15 

Møteleder: Paul E. Nauste, leder (Ap) 

Møtende medlemmer: Lars Myrset, nestleder (Frp) 

Vigdis Fjøseid (Ap) 

Forfall: ingen 

Ikke møtt: ingen 

Møtende vara: ingen 

Fra sekretariatet: Åse Solveig Eriksen, rådgiver 

Fra revisjonen: Ingen 

Av øvrige møtte: Liv Husby, rådmann (under sak 06/15 – 08/15) 

Rolf Jonas Hurlen, ordfører (under sak 08/15) 

 

 

Lederen ønsket velkommen og ledet møtet.  

 

Det fremkom ingen merknader til sakliste. 

Innkalling og sakliste ble godkjent. 

 

 

 

TIL BEHANDLING: 

 
UTV. SAKSNR.  TITTEL  

PS 01/15 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 8. DESEMBER 2014 

PS 02/15 REFERAT OG ORIENTERINGER 

PS 03/15 KONTROLLUTVALGET. ÅRSMELDING FOR 2014 

PS 04/15 REVISJONENS RAPPORT TIL KONTROLLUTVALGET FOR 2. HALVÅR 2014 

PS 05/15 MØTEPLAN FOR 2015 

PS 06/15 DELTAKELSE PÅ FORUM FOR KONTROLL OG TILSYN – FKT SIN 

FAGKONFERANSE OG ÅRSMØTE 2015 

PS 07/15 OPPFØLGINGSLISTE 

PS 08/15 EVENTUELT 
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PS 01/15 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 8. DESEMBER 2014 

 

Kontrollutvalgets vedtak 

 

Protokollen fra møte 8. desember 2014 godkjennes. 

 

Kontrollutvalgets behandling 

 

Leder orienterte. 

 

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

 

 

PS 02/15 REFERAT OG ORIENTERINGER 

 

Kontrollutvalgets vedtak 

 

Referat- og orienteringssakene tas til orientering. 

 

Kontrollutvalgets behandling 

 
Referatsaker: 

 
RS 01/15 Forslag til budsjett for 2015 for kontroll og tilsyn – utskrift av protokoll fra Nesset 

kommunestyre 11.12.2014 i k-sak 109/14  

RS 02/15 Protokoll fra møte i styret for Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal 

10.12.2014   
RS 03/15 Ny interkommunal revisjonsordning i M&R – referat fra møte i styringsgruppa 

17.11.2014  

RS 04/15 Ny interkommunal revisjonsordning i M&R – referat fra møte i styringsgruppa 

28.01.2015  
 

Orienteringssaker: 

 

OS 01/15 Forbundsbasert kvalitetskontroll av Kommunerevisjonsdistrikt 2, M&R – rapport 

fra Norges Kommunerevisorforbund (NKRF), datert 21.11.2014, vedlagt 

 Kontrollrapport av regnskapsrevisjon 

 Kontrollrapport av forvaltningsrevisjon 

 Skriftlig tilbakemelding fra Kommunerev.distr. 2 M&R 

OS 02/15 Endringer i kommuneloven og offentleglova, brev fra Kommunal- og 

moderniseringsdep., datert 19.12.2014   

OS 03/15 Kontrollutvalgene fyller sin funksjon på en god måte – artikkel fra nkrf.no, 

publisert 09.01.2015  
OS 04/15 Årsrapport og regnskap for 2014 – Skatteoppkreveren i Nesset kommune  

OS 05/15 Kontrollrapport 2014 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen i Nesset 

kommune – brev fra Skatteetaten, Skatt Midt-Norge, datert 16.02.2015 

 

 

Sekretæren orienterte til den enkelte sak. 

 

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretærens innstilling. (3 voterende) 
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PS 03/15 KONTROLLUTVALGET. ÅRSMELDING FOR 2014 

 

Kontrollutvalgets innstilling 

 

Kontrollutvalget vedtar årsmelding for 2014. Saken legges frem for kommunestyret med 

følgende innstilling: 

  

Kontrollutvalgets årsmelding for 2014 tas til etterretning.  

 

Kontrollutvalgets behandling 

 

Sekretæren gikk igjennom årsmeldingen. 

 

Det fremkom ingen merknader eller rettelser til det framlagte utkast til årsmelding. 

Årsmeldingen oversendes til kommunestyret med følgende innstilling:  

  
Kontrollutvalgets årsmelding for 2014 tas til etterretning.  

 

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

 

 

PS 04/15 REVISJONENS RAPPORT TIL KONTROLLUTVALGET FOR 2. HALVÅR 2014 

 

Kontrollutvalgets vedtak 

 

Kontrollutvalget tar revisjonens rapport til kontrollutvalget for 2. halvår 2014 til orientering.  

 

Kontrollutvalgets behandling 

 

Kontrollutvalget gikk igjennom de enkelte punkt i rapporten. 

 

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

 

 

PS 05/15 MØTEPLAN FOR 2015 

 

Kontrollutvalgets vedtak 

 

Følgende møteplan for 2015 godkjennes: 

 

Uke Dato Møte nr Saker til behandling 

12 17.03. 1/15  Kontrollutvalgets årsmelding for 2014 

 Revisjonens rapport til kontrollutvalget for 2. halvår 2014 

 Møteplan for 2015 

 

17 27.04. 2/15  Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2014 for  

 Nesset kommune 

 Revisjonsberetning 

 Selskapsavtale for nytt revisjonsselskap i Møre og Romsdal 

 Resultat av selskapskontroll? 
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24 09.06. 3/15  Økonomirapport 1. tertial 2015 

 Revidering av reglement for kontrollutvalget 

 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjekt 

 Virksomhetsbesøk / alt. orientering fra enhetsleder?  

 

40 30.09. 4/15  Revisjonens rapport til kontrollutvalget for 1. halvår 2015 

 Revisjonsplan for revisjonsåret 2015 

 Budsjett for 2016 for kontroll og tilsyn 

 Kontrollutvalgets rapport til kommunestyret om utvalgets virksomhet i 

valgperioden 2011 - 2015 

 

50 09.12. 5/15  Økonomirapport 2. tertial 2015 

 Opplæring av nye utvalgsmedlemmer  

 Bestilling av nytt forvaltningsrevisjonsprosjekt? 

 

 

Kontrollutvalgets leder i samråd med sekretariatet gis fullmakt til å foreta endringer av 

møtedatoer dersom det blir nødvendig. 

 

Kontrollutvalgets behandling 

 

Sekretæren orienterte og gikk igjennom forslag til møteplan. 

 

Rådmann Liv Husby informerte kontrollutvalget om at regnskapet og ferdigstillelsen av 

årsmeldingen for 2014 blir litt forsinket grunnet arbeid med utskriving av eiendomsskatt. Det 

er ventet at årsmeldingen vil være ferdig 17. april. Foreslått dato for møte nr. 2/15 ble av den 

grunn endret fra 22. april til 27. april.  

 

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med omforent forslag fra utvalgets 

medlemmer. (3 voterende) 

 

Sekretariatets innstilling 

 

Følgende møteplan for 2015 godkjennes: 

 

Uke Dato Møte nr Saker til behandling 

12 17.03. 1/15  Kontrollutvalgets årsmelding for 2014 

 Revisjonens rapport til kontrollutvalget for 2. halvår 2014 

 Møteplan for 2015 

 

17 22.04. 2/15  Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2014 for  

 Nesset kommune 

 Revisjonsberetning 

 Selskapsavtale for nytt revisjonsselskap i Møre og Romsdal 

 Resultat av selskapskontroll? 

 

24 09.06. 3/15  Økonomirapport 1. tertial 2015 

 Revidering av reglement for kontrollutvalget 

 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjekt 

 Virksomhetsbesøk / alt. orientering fra enhetsleder?  

 

40 30.09. 4/15  Revisjonens rapport til kontrollutvalget for 1. halvår 2015 

 Revisjonsplan for revisjonsåret 2015 

 Budsjett for 2016 for kontroll og tilsyn 

 Kontrollutvalgets rapport til kommunestyret om utvalgets virksomhet i 
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valgperioden 2011 - 2015 

 

50 09.12. 5/15  Økonomirapport 2. tertial 2015 

 Opplæring av nye utvalgsmedlemmer  

 Bestilling av nytt forvaltningsrevisjonsprosjekt? 

 

 

Kontrollutvalgets leder i samråd med sekretariatet gis fullmakt til å foreta endringer av 

møtedatoer dersom det blir nødvendig. 

 

 

PS 06/15 DELTAKELSE PÅ FORUM FOR KONTROLL OG TILSYN – FKT SIN 

FAGKONFERANSE OG ÅRSMØTE 2015 

 

Kontrollutvalgets vedtak 

 

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

og årsmøte på Gardermoen 3. og 4. juni 2015. 

 

Kontrollutvalgets behandling 

 

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med omforent forslag fra utvalgets 

medlemmer. (5 voterende) 

 

Sekretærens innstilling 

 

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

Gardermoen  3. og 4. juni 2015. 

 

 

PS 07/15 OPPFØLGINGSLISTE 

 

Kontrollutvalgets vedtak 

 

Følgende saker føres opp på oppfølgingslisten: 

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

formannskap og kommunestyre 

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

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

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

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

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

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

2014, siste gang i møte 08.12.2014. Det er sendt varsel til eier av naustområdet med pålegg 

om å fjerne den ulovlige moloen og det midlertidige deponiet. Eier blir også pålagt å 

tilbakeføre arealet slik det var før moloen ble bygd og steinfyllingen etablert. Frist for å utføre 

dette er satt til 1. april 2015. Kontrollutvalget ønsker å følge denne saken videre. Saken 

overføres fra oppfølgingslisten for 2013 og 2014 til oppfølgingslisten for 2015. 

 

17.03.15: Kommunens administrasjon har sendt et nytt brev til eier av området og 

varslet om tvangsmulkt dersom frist for opprydding av området, som var satt til 1. 

april 2015, ikke overholdes.  
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Innkjøpsreglement for Nesset kommune 

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

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

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

AS vises det til at Nesset kommune holder på å utarbeide innkjøpsrutiner.  Iflg. opplysninger 

fra rådmann til kontrollutvalget er arbeidet med å lage Innkjøpsreglement for Nesset kommune  

i gang. Det er foreløpig ikke satt noen tidsfrist for når arbeidet skal være ferdig. 

Kontrollutvalget vil følge saken videre og overfører saken fra oppfølgingslisten for 2014 til 

oppfølgingslisten for 2015. 

 

17.03.15: Kontrollutvalget vil be om en statusrapport for arbeidet med innkjøps-

reglementet i utvalgets møte i juni. 

 
Forvaltningsrevisjonsrapporten «Interkommunal barneverntjeneste for Nesset, Sunndal 

og Tingvoll kommuner» - ny sak 

Rapporten ble lagt fram for kontrollutvalget i møte 23.06.2014 i sak PS 18/14 og behandlet av 

kommunestyret 02.10.2014 i k-sak 78/14.  

Oppfølging av rapporten vil ventelig skje i løpet av 1. halvår 2015. Saken føres opp som ny 

sak på oppfølgingslisten for 2015. 

  

Kontrollutvalgets behandling 

 

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

 

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

 

 

PS 08/15 EVENTUELT 

 

 

Status og videre framdriftsplan i Nesset kommune knyttet til kommunereformen 
Etter ønske fra kontrollutvalget ble det i møtet gitt følgende orientering fra ordfører Rolf 

Jonas Hurlen om status og den videre framdriftsplan i Nesset kommune vedrørende den 

forestående kommunereformen: 

 

Siden den forrige kommunereformen i 1964 har kommunene fått flere og større oppgaver. 

Hensikten med reformen er å slå sammen kommuner til større og mer økonomisk robuste 

enheter som skal løse disse oppgavene på en god måte. Nesset kommune er i dag deltager i 43 

forskjellige interkommunale samarbeid/selskap for å løse en del av disse oppgavene. Siden 

1964 har folketallsutviklingen i Nesset vært negativ med en nedgang på 17,8 %. 

 

Det politiske miljøet i kommunen ser det som viktig å være aktivt med i prosessen for ny 

kommunestruktur i stedet for å bli tvangssammenslått mot deres vilje. Fylkesmennene har fått 

i oppgave å igangsette, følge opp og legge rammene for fylkesvise prosesser. Framdriftsplan 

for arbeid med kommunereformen lokalt er inndelt i tre faser:  

 Fase 1   Oppstartsfase høsten 2014 

 Fase 2  Utredningsfase 2015 

 Fase 3  Beslutningsfase våren 2016 

Frist for innsending av vedtak til Fylkesmannen er 01.07.2016. 

 

Nesset kommune har fått tildelt kr 200 000,- i skjønnsmidler fra fylkesmannen. 

 



Side 7 av 8 

Nesset kommunestyre vedtok i møte 14.01.2015 at det skal utredes følgende alternativer i arbeidet 

med kommunereformen:  

a) Nesset som egen kommune  

b) Nesset og Sunndal  

c) Romsdalshalvøya med Midsund, Aukra, Fræna, Eide, Gjemnes, Molde og Nesset kommune  

d) Romsdal med Rauma, Vestnes, Midsund, Aukra, Fræna, Eide, Molde og Nesset  

e) Nesset kommune tar initiativ til felles drøftelser mellom kommunene Sunndal, Rauma og 

Nesset med sikte på å utrede de tre kommuner som en framtidig enhet.  

f) Mulighetene for grensejustering mot Gjemnes og Rauma utredes.  

 

Utredningsarbeidet vil gjennomføres av Telemarksforsking med fokus på regjeringens hovedmål i 

kommunereformen.    

 
Det er planlagt å gjennomføre innbyggerundersøkelser i Nesset i løpet av 2015 hvor man bl.a. ber 

om synspunkter på alternative kommunesammenslåinger. Parallelt med at en slik undersøkelse 

gjennomføres, vil kommunen drive et aktivt informasjonsarbeid hvor det er lagt opp til å 

gjennomføre 5 folkemøter forskjellige steder i kommunen. 

 

Kontrollutvalgets leder takket ordføreren for god og informativ orientering. 

 

 

Overskridelser i investeringsbudsjettet 2014 i Nesset kommune 
Under behandling av sak om Budsjettkorrigeringer 2. halvår 2014, ble det avdekket flere 

overskridelser i investeringsbudsjettet for 2014. Kommunestyret vedtok i møte 11.12.2014 å 

be utvalg for Teknisk, Næring og Miljø (TNM) om å utarbeide en fullstendig rapport om svikt 

i prosjektstyring knyttet til investeringsprosjekt.   

 

Kommunens administrasjon har laget en rapport som legges fram for politisk behandling i 

utvalg for TNM, formannskap og kommunestyre. Kontrollutvalget har fremsatte ønske om at 

rådmann kunne orientere kontrollutvalget om innholdet i utredningen og rapporten. 

 

Rådmann Liv Husby orienterte: 

Investeringsprosjektene går ofte over flere år og det skjer av og til at budsjettene sprekker. 

Bemanningen i teknisk avdeling har i perioder vært veldig ustabil det siste året med utskifting 

av personell og langtidssykemeldinger. Dette har vært en medvirkende årsak til at prosjektene 

ikke har vært godt nok fulgt opp av administrasjonen. Feilen i 2014 skyldes i stor grad dårlig 

oppfølging, skiftende ledelse i avdelingen og manglende oppfølging fra byggekomiteene. 

Grunnet enhetslederens sykefravær har rådmann fungert som teknisk sjef i en periode. 

 

Rådmann viste til prosjektet Badeplass Eidsvåg som et av prosjektene som fikk store 

overskridelser i forhold til vedtatt ramme. Underveis i arbeidet ble det satt fram forslag til 

endringer som økte kostnadene hvor det ikke ble fremmet sak til kommunestyret om 

tilleggsbevilgninger. Bemanningssituasjonen i Teknisk, samfunn og utvikling (TSU) har 

medført at kommunestyret ikke har blitt informert om endringer og behov for tilleggs-

bevilgninger. Administrasjonen vil for ettertiden sikre økonomisk styring og kontroll.  

 

Rapporten om svikt i prosjektstyringen er lagt fram for behandling i TNM og formannskapet 

og vil bli behandlet av kommunestyret i møte 26. mars 2015. 
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KONTROLLUTVALGET I 

NESSET KOMMUNE  

 

MØTEPROTOKOLL 

Møte nr: 2/15 

Møtedato: 27.04.2015 

Tid: kl 12.00 – kl 14.45 

Møtested: Formannskapssalen, Nesset kommunehus 

Sak nr: 09/15 – 15/15 

Møteleder: Paul E. Nauste, leder (Ap) 

Møtende medlemmer: Lars Myrset, nestleder (Frp) 

Vigdis Fjøseid (Ap) 

Forfall: ingen 

Ikke møtt: ingen 

Møtende vara: ingen 

Fra sekretariatet: Åse Solveig Eriksen, rådgiver 

Fra revisjonen: Sigmund Harneshaug, distriktsrevisor 

Einar Andersen, forvaltningsrevisor 

Av øvrige møtte: Anne Grete Klokset, ass. rådmann  

Solfrid Svensli, økonomisjef (under sak 11/15) 

 

 

Lederen ønsket velkommen og ledet møtet.  

 

Det fremkom ingen merknader til sakliste. 

Innkalling og sakliste ble godkjent. 

 

 

TIL BEHANDLING: 

 
UTV. SAKSNR.  TITTEL  

PS 09/15 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 17. MARS 2015 

PS 10/15 REFERAT OG ORIENTERINGER 

PS 11/15 NESSET KOMMUNE. ÅRSREGNSKAP FOR 2014 

PS 12/15 SELSKAPSKONTROLL AV NESSET KRAFT AS 

PS 13/15 NESSET KOMMUNE. VALG AV REVISJONSORDNING 

PS 14/15 OPPFØLGINGSLISTE 

PS 15/15 EVENTUELT 

  

 

 

 



Side 2 av 6 

PS 09/15 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 17. MARS 2015 

 

Kontrollutvalgets vedtak 

 

Protokollen fra møte 17. mars 2015 godkjennes. 

 

Kontrollutvalgets behandling 

 

Leder orienterte. 

 

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

voterende) 

 

 

PS 10/15 REFERAT OG ORIENTERINGER 

 

Kontrollutvalgets vedtak 

 

Referat- og orienteringssakene tas til orientering. 

 

Kontrollutvalgets behandling 

 
Referatsaker: 

 
RS 05/15 Sammenslåingsprosjekt – kommunal revisjon M&R – referat fra møte i 

styringsgruppa 09.03.2015  

 

RS 06/15 Protokoll fra møte i styret for Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal 

23.03.2015   
   
Orienteringssaker: 

 

OS 06/15 Kommunale og fylkeskommunale reglement om folkevalgtes taushetsplikt ved 

lukking av møter – brev til kommunene fra KMD, datert 30.01.2015  

 

 Ass. rådmann Anne Grete Klokset orienterte. Nesset kommunes reglement for 

folkevalgte er under revidering og skal behandles politisk i løpet av 1. halvår 

2015. Utkast til revidert reglement skal ut på høring i enhetene. 

  
OS 07/15 KU sekretariatet. Årsmelding for 2014 

 

 

Sekretæren orienterte til den enkelte sak. 

 

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

voterende) 

 

 

PS 11/15 NESSET KOMMUNE. ÅRSREGNSKAP FOR 2014 

 

Kontrollutvalgets uttalelse 
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Kontrollutvalget har i møte 27.04.2015 i sak 11/15 behandlet Nesset kommunes årsregnskap 

for 2014. 

 

Grunnlaget for behandlingen har vært regnskapet, revisors beretning, datert 15. april 2015, 

revisors brev av 17. april 2015 og rådmannens årsmelding for 2014. 

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

om aktuelle problemstillinger. 

 

Årsregnskapet, som består av driftsregnskap, investeringsregnskap, balanseregnskap, 

økonomiske oversikter og noter er avlagt av rådmannen og økonomisjef.  

 

Nesset kommunes driftsregnskap for 2014 viser kr 195 037 639.- til fordeling til drift og et 

regnskapsmessig mindreforbruk på kr 2 947 011.-. Netto driftsresultat er negativt med  

kr 2 066 168.-. Årets bruk av disposisjonsfond utgjør 3,973 mill. kroner, mens det i 2014 ikke 

ble foretatt noen overføringer til investeringsregnskapet.   

 

De fleste av tjenesteområdene har i 2014 hatt god budsjettstyring, mens noen av enhetene har 

et relativt beskjedent merforbruk i forhold til budsjett. Det er redegjort for den enkelte enhet i 

rådmannens årsmelding.  

 

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

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

regnskapsskikk. Kontrollutvalget vil her bemerke at regnskapet for 2014 er avlagt 7. april 

2015, mens regnskapsforskriften sier at frist for avlegging av årsregnskapet er 15. februar.    

 

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

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

virksomhet i 2014 og for kommunen sin økonomiske stilling pr. 31.12.2014.   

 

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

revisjonsberetningen, datert 15. april 2015, har kontrollutvalget ikke merknader til Nesset 

kommunes regnskap for 2014. 

 

Kontrollutvalget anbefaler at kommunestyret godkjenner årsregnskapet for Nesset kommune 

for 2014 slik det er avlagt. 

 

Kontrollutvalgets behandling 

 

Økonomisjef Solfrid Svensli orienterte om den økonomiske utviklingen i kommunen i 2014 

med betydelige svikt i kommunens inntekter. Det har vært iverksatt både innkjøpsstopp og 

ansettelsesstopp, samt at enhetene har hatt stort fokus på god økonomistyring. Videre 

redegjorde økonomisjefen for investeringsregnskapet og svarte på spørsmål fra utvalgets 

medlemmer.  

 

Distriktsrevisor Sigmund Harneshaug kommenterte kommunens lånegjeld og 

nedbetalingsvilkår. 

 

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

voterende) 
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PS 12/15 SELSKAPSKONTROLL AV NESSET KRAFT AS 

 

Kontrollutvalgets innstilling 

 

1. Nesset kommunestyre tar rapporten «Selskapskontroll i Nesset Kraft AS» til 

etterretning og slutter seg til de anbefalingene som kommer fram i rapportens avsnitt 7 

under Samlede vurderinger og anbefalinger. 

 

2. Kommunestyret ber rådmann om å sørge for at revisjonens anbefalinger i avsnitt 7 blir 

fulgt og påse at dette arbeidet gjennomføres. 

 

3. Kommunestyret ber kommunerevisjonen om å følge opp rapporten og gi skriftlig 

tilbakemelding til kontrollutvalget på hvordan rapporten og anbefalingene er fulgt opp 

innen en periode på 12 – 18 mnd. 

 

Kontrollutvalgets behandling 

 

Forvaltningsrevisor Einar Andersen orienterte om arbeidet med selskapskontrollen og 

problemstillingene som danner grunnlaget for rapporten. Videre redegjorde han for de funn 

som ble gjort og bakgrunnen for de anbefalingene som er gitt til kommunen og selskapet.  

 

Forvaltningsrevisor og ass. rådmann Anne Grete Klokset svarte på spørsmål fra utvalgets 

medlemmer. 

 

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

voterende) 

 

 

PS 13/15 NESSET KOMMUNE. VALG AV REVISJONSORDNING  

 

Kontrollutvalgets innstilling 

 

1. Kommunestyret godkjenner at Nesset kommune inngår som deltaker i Møre og 

Romsdal Revisjon IKS og at selskapet blir valgt som revisor for Nesset kommune med 

virkning fra 1. juli 2015. 

 

2. Kontrollutvalget inngår og godkjenner engasjementsavtaler med Møre og Romsdal 

Revisjon IKS 

 

Kontrollutvalgets behandling 

 

Sekretæren orienterte innledningsvis om prosessen videre og den endelige politiske 

behandling av saken og svarte på spørsmål fra utvalget.  

 

Distriktsrevisor Sigmund Harneshaug orienterte og svarte på spørsmål om den siste fasen av 

arbeidet, frem til arbeidsgruppen og styringsgruppen kunne legge frem et utkast til 

selskapsavtale og eieravtale.  

 

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

voterende) 
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PS 14/15 OPPFØLGINGSLISTE 

 

Kontrollutvalgets vedtak 

 

I oppfølgingslisten gjøres følgende endringer: 

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

formannskap og kommunestyre 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kontrollutvalget ønsker å følge denne saken videre. 
 

27.04.15: Ass. rådmann orienterte. Eieren av området ønsker et møte med kommunen 

vedr. kravet om tvangsmulkt. Kontrollutvalget ønsker en ny orientering i neste møte.   

 

Kontrollutvalgets behandling 

 

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

status i følgende sak: 

 

 Naustområdet i Høvik Nesset kommune  

 

Utvalget gikk igjennom de øvrige sakene på oppfølgingslisten. 

 

Det ble ikke foreslått noen nye saker til oppfølgingslisten. 

 

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med omforent forslag fra utvalgets 

medlemmer. (3 voterende) 

 

 

PS 15/15 EVENTUELT 

 

Virksomhetsbesøk – ev. orientering fra enhetsleder 

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

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

 

Kontrollutvalget konkluderte med at de i neste møte ønsker en orientering om situasjonen i 

enhet for Teknisk, samfunn og utvikling (TSU).  

 

 

 

 

 

 

     



Side 6 av 6 

Paul E. Nauste  Lars Myrset  Vigdis Fjøseid 

leder  nestleder   

     

     

Åse Solveig Eriksen     

rådgiver     

 



Referat fra Representantskapsmøtefor Krisesenteretfor Molde og omegn IKS

Dam:4 122.apri1.20:5 kl.l3.00«imo
Mntcnr:WN01Il5 V{ef.il61AF M_
Sted: Rådhuseti Mold: _, è RMN
Deltakere: Aukra Nesset:

?ol:Helge Kjolljr Pol:Forfall
Adm:Jorun Hurlen Adm:MarianneAspås
Eide: Rauma:
Pol: Forfall Pol: Ame Hoem
Adm: LeifArild lewik Adm: Sylvia Vik Mittct
Fræna: Sunndal:
Pol:AudSolveigNlalmedul Poi:Fori'all
AdmzlrenStranden Adm: Forfall
Gjennies: Vestnes:
PolzOddSteinarBjerkcscl Pol;Roger Rishzmg
Admzfiorfall Adm:F0rf'nll
Midsund:
PolzForliill Krisesenteret:
Adm: Ann Elin Hegscl AnixaFjortufi. ncstledcrKrisesenteret (sekretær for rcpr.sk..)
Molde:
Pol: Paula NessSkår
Pol:SidselP.Rykhus
Adm: Anne JorunnVågenM” rrrrrM _____ , 4 “WM y_______W ___

Saksnummer Suk _, '_

0lfl 5 Godkjenning av innkalling og saksliste
Administrasjonensforslagtil vedtak:
lniikafliirg<J_Q.S‘tJ/c/151:?godkjenner

L_‘2I_/{£1/r-' IHNIM/-’!'",;'"gW*1I'-Wgm/’<}'eI'm'S i i f___onw,._.l ,,_m_,W~‘r\»M
02.’!S Godkjenning av referat fra mate i Representantskapet 25.1 LH

Adminisnnsjoiicnsforslagtilvedtak:
Re_fi:ratfi'r1unne i Ileprareiifarrlxkrrper25.1’I. H gm/kjt!nnc.5‘

Vedtak: Refcrqgfrrzmore í Rcpresenralztxkapet25.11.14 gurfkjenizes
031'}5 Valg:iv2 representanter til å underskrivemute-pmmkollcn

Furcslåll:
LeifArild Lervik og,Ann lSlinHogscl

Var/fak: _W Til undertegneprotokollen:velgesLeifA rilrlLervikag.~lm.vElin Ilugset
04/I5 Statushyggingav nyttkrisesenter

Administrasjoncnsforslagtil vedtak:
lnfbrmusjonenms Iii orientering.
Saksopplysning:
Molde EiendomKF, V/pro5je.klicdcrCserdElinLøkenvist:sisteoppdzilcrtetegningerfra
arkitekten.og ínlbniiefle om statusfor prosjektet:

v l forbindelsemedut S1\/H50trakk seg fra prosjekter,mimekommunrznfinneny aktuell
lciclakertil SMlSOsinetiltenktearealer. I

I Det er nå planlagthokollckliv for brukere medvedtakom tilrcttclagtlaoligi Lclg. l dun i
forbindelselI)5fl:?h8lSL‘()g(1mS0rg_mod i planleggingenog har uttaltseg,om
losniiigcnc,

I Pmsjckltztcr nåendelig godkjentav llnsbankeii
- Ulcniiiråduios! for hyggszcler nâogsåuniverseltutformetog tilpasse!lirnkeme i I,

«flusjc

Vaduz/r: . . . . _
. l”.f"”"”~"}"¢'%'€i'J€7,;‘”i ".£_'.‘_"_’L"_"’_"I;’{__.



Dis’!5 lfindring av Sclslcapsznlaie
Adminislrasjunens Forslaglil vedtak:
Furslugtil SeI.3'ktIp.s'uvIuIa'_:;oz!k_;‘u:2nuscg wruflzs(Htil k¢;m:rmmem:fizrheham1!in_\3i
kunmntnusgvtfertct
Saksopplysning:
Sandøy kommune meldte seg utav selskapet frå 0 l .01. IS. Dette medfører endringer
l Sclskapsavtalens§§ l, 3 og 5. Se vedlegg av gjeldende Sclskapsavtnlc,dur endringene or
merkcl med rødt.

l/uriluk: Forslag til Sclskzzpxrwmlagodkjennes ug synrlvx ut til kømmunezrefvr behandling i

kornmmtesljtrerte M A
(lóflñ Valgav revisur' “

Forslagtil vedtak:
Sornrevisor velgcs Kommmyerc'v:.sjo):.n1:sz'r:kI2 ver!¢!isIriI:1src'visoI'SigmundHarneslrtzztgv
Revimr godtgjøres'etter regnírrgt I
Saksopp;ysning_:,.
I tråd med Kriscscntcrcts sclskapsavwle §5.4 skal det velges revisur ug fastsettesgodtgj orclss:
for dennehvert lår.

Verlmk: ` SomreslisargclgesI\’mnImumrevisgirnnsrfjgfffggg _ H H _____'WM_
U7./15 Fastsetting av godtgjørelse til styret, samt eventuell særskilt godtgurclse til leder i styret

Saksopplysning:
I tråd med sclskapsnvtaletts§5.4 skal siryrelsgudt_gim'clscfastsetteshvert Zsår.SatsemaFor
godtgjøring har ikke van endret siden 2007. Styreleder ltar i dag 20.000 prxfir ~I 1000 pnmøtc.
ncsrlcdcl 5,000 t lOOOprnmtc ngm-rigu:styrcmcdlclnmer kr.1000 pmnme.

Vcdtuk: Represcnmnrslmpetfastsetter fulgemle srrrserfor godtgjørelse til styrets leder og øvrige
nwrllemnrer: .S'ryrcImIur25fl!I0pr. år + l 400 pr. mans,nrsxtierler5000 pr.r?r+ 1400 pnmote,

_ m ovrige riled]:-nmrer l40I)y[.”Q1:)fL’.Tap! flrbfl'IL\f0rIj€rtL’xfErlckkes eller vanlige regler. M
OSÃIS Årsmelding2014

.'\d1niniS[r:is_j0neI1sfbrsfag til vedtak;

.—{rm:cfd:ng20/4 godfijg-zines

Verfmk: :frszftclflifzg 2014 grulkiurrrtcx
09715 Årsregnskap2(ll4

.ftdminiwtrasjottcrtsforslag til vedtak;
Regnskap20/ 4 gm/Ajmncx
Saksopplysxlingz
RugxxskapROMviscr ct mindreforbruk på k1,58.l4().-

-,L;’£{’..‘,’!‘i:L.'llllllllll ,W__.M_.__
10/IS Disponering av mindreforbruk 2014

Administrasjoncns. forslag til vedtak:
Kegn3k:rpsr:n:s.s'igmz':;c/ne_,/é)r'bI'ztA'i 20H på kr.§r'\'.lJ6,~cn-Selim:Jíi'I/i.spn.s‘£jjm1.$[‘?>rJd

£gg_gr;:A'apq‘;ggf,g.vigxrrfrrrlreforbrtzki 2014 på k::58.14t§,;r:u-seriestil disposisjonsfondHfzlruk:

«S9111.27,044.?‘Artita lfiçfitflft. rcí-.jettt
9. xg z

\ 4

M; l tltgfnt
Paula:\I:.L'ssSkår mm    i t Z»zz//2;,/z////1,

1‘,e,i/"t’7i‘i<§ilu2flrviVi{’L '

Lcdcr Rcpr‘c«;::nI:1nlsk. Pmtnkolllktrsr Prutulzctllllaret'



 

Nesset kommune Arkiv: U63 

Arkivsaksnr: 2015/409-8 

Saksbehandler:  Hege Jørstad 

 

  

Saksframlegg 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Utvalg for helse, oppvekst og kultur 8/15 12.05.2015 

Nesset kommunestyre 37/15 21.05.2015 

 

Søknad om skjenkebevilling - Eidsvåg Bed & Breakfast 

Vedlegg 

1 Søknad om skjenkebevilling 

2 Tegning - skjenkeområde 

 

 

Rådmannens innstilling 

Eidsvåg Bed & Breakfast v/ Per Olav Eidsæter gis skjenkebevilling for all alkoholholdig drikk i 

perioden 22.05.2015 – 30.06.2016 

 
Per Olav Eidsæter godkjennes som styrer og Hristiana Ivanova godkjennes som stedfortreder. 

 

Tidsbegrensninger for skjenking: 

Skjenking av alkoholholdig drikk inne, under 22 volumprosent kan skje alle dager, kl 08.00 – 02.00  

Skjenking av alkoholholdig drikk inne, under 60 volumprosent kan skje alle dager kl 13.00 – 01.00  

Skjenking av alkoholholdig drikk ute under 22 volumprosent kan skje alle dager kl 13.00 – 24.00  

 

Skjenkebevillingen kan ikke utøves på andre områder enn på definert område ute og inne.  

 

Det skal betales et årlig gebyr for salg av øl på grunnlag av forventet omsatt mengde alkoholholdig drikk.  

 

Bevilling gis med hjemmel i «Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v.» «Forskrift til lov om 

omsetning av alkoholholdig drikk og serveringsloven for Nesset kommune» og «Forskrift om omsetning av 

alkoholholdig drikk mv.» 

Behandling i Utvalg for helse, oppvekst og kultur - 12.05.2015  

Enstemmig som rådmannens innstilling. 

 



Forslag til vedtak i Utvalg for helse, oppvekst og kultur - 12.05.2015  

Eidsvåg Bed & Breakfast v/ Per Olav Eidsæter gis skjenkebevilling for all alkoholholdig drikk i 

perioden 22.05.2015 – 30.06.2016 

 

Per Olav Eidsæter godkjennes som styrer og Hristiana Ivanova godkjennes som stedfortreder. 

 

Tidsbegrensninger for skjenking: 

Skjenking av alkoholholdig drikk inne, under 22 volumprosent kan skje alle dager, kl 08.00 – 02.00  

Skjenking av alkoholholdig drikk inne, under 60 volumprosent kan skje alle dager kl 13.00 – 01.00  

Skjenking av alkoholholdig drikk ute under 22 volumprosent kan skje alle dager kl 13.00 – 24.00  

 

Skjenkebevillingen kan ikke utøves på andre områder enn på definert område ute og inne.  

 

Det skal betales et årlig gebyr for salg av øl på grunnlag av forventet omsatt mengde alkoholholdig 

drikk.  

 

Bevilling gis med hjemmel i «Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v.» «Forskrift til lov om 

omsetning av alkoholholdig drikk og serveringsloven for Nesset kommune» og «Forskrift om 

omsetning av alkoholholdig drikk mv.» 

 

 

 

 

Saksopplysninger 

Eidsvåg Bed & Breakfast AS v/ Per Olav Eidsæter søker om skjenkebevilling. Dette er et nytt selskap som 

fortsetter driften ved Eidsvåg Fjordhotell, etter at Classic Tour AS gikk konkurs.  

Det søkes om serveringsbevilling i tillegg, denne ble innvilget administrativt 26.03.2015.  

Eidsvåg Bed & Breakfast skal i hovedsak satse på turister som sine gjester. Servering av frokost og/eller 

kveldsmat foregår innen- og/eller utendørs. I tillegg servering i enkelte selskap.  

 

I søknaden er Per Olav Eidsæter satt som daglig leder/styrer og Hristiana Ivanova som stedfortreder for 

styrer.Begge har bestått kunnskapsprøven i alkoholloven. Per Olav Eidsæter har i tillegg bestått 

etablererprøven. 
 

Skjenkestedet har åpningstider:  

kl. 08.00 – 22.00 mandag – torsdag, søndag og helligdager 

kl. 08.00 – 02.00 fredag – lørdag  

 

Det søkes om å skjenke all alkoholholdig drikk inne og ute i skjenkestedets åpningstid.  

Alkoholholdig drikk under 22 volumprosent (øl og vin)  

Alkoholdig drikk over 22 volumprosent (brennevin)  

 

Sosialtjenesten v/ NAV Nesset og politiet har ingen merknader.  

Vurdering 

I henhold til Reglement for delegasjon - Nesset kommune, 4.2.1, er rådmannen delegert myndighet etter 

serveringsloven av 13. juni 1997 nr. 55 og kan treffe beslutninger vedrørende søknad om 

serveringsbevilling. Serveringsbevilling ble innvilget 23.03.2015. 

 



I henhold til Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v.»  § 1-7 første avsnitt, er det kommunestyret 

som treffer beslutning vedrørende søknaden. Jf. § 1-7 andre avsnitt skal det innhentes uttale fra politi og 

sosialtjenesten, disse har ingen merknader.  

 

I henhold til ”Forskrift til lov om omsetning av alkoholholdig drikk og serveringsloven, Nesset  

kommune” er det ikke tillatt å servere alkoholdig drikk over 22 volumprosent etter kl. 01.00 inne.  

Alkoholholdig drikk over 22 volumprosent er ikke tillatt ute.  

Alkoholholdig drikk under 22 volumprosent er tillatt mellom kl 13.00 – 24.00 ute.  

 

Det skal betales et årlig gebyr på salg av øl på grunnlag av forventet omsatt mengde alkoholholdig drikk, 

jf. § 6-1 i forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk mv. 

Økonomiske konsekvenser 

Ingen 

 

Betydning for folkehelse 

Det er positivt med ny drift av Eidsvåg Fjordhotell. Samtidig vil dette gi økt tilgang til alkoholholdig 

drikke i tidsrommet hvor skjenking er tillatt. 
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Nesset kommune Arkiv: L81 

Arkivsaksnr: 2015/162-5 

Saksbehandler:  Anne Grete Klokset 

 

  

Saksframlegg 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Nesset formannskap 44/15 07.05.2015 

Nesset kommunestyre 38/15 21.05.2015 

 

Ny behandling - nytt boligområde ved Langset 

Vedlegg 

1 Søknad om tilskudd til grunnundersøkelser - Boligområde: Langset Gnr 56 Bnr 3, 5 og 12 Søker: 

Odd Arne Langset 

2 Kopi av brev av 21.02.2014 - Kommuneplan for Nesset 2012-2020 - avgjerd i motsegnssak 

3 Nytt boligfelt i Eidsvåg 

4 Boligområde Langset og kommunens deltakelse 

 

 

Rådmannens innstilling 

Nesset kommune kjøper to boenheter til markedspris, maksimum kr 700 000 i Langset boligfelt under 

forutsetning av at området på Langset blir godkjent for boligbygging.  

 

Kommunen forplikter seg til å rive Gammelskolen for kommunens regning og samtykker til at tomten 

Gammelskolen står på reguleres inn som lekeområde i reguleringsplanen.  

 

Behandling i Nesset formannskap - 07.05.2015  

Arild Svensli ba om at hans habilitet ble vurdert. Han ble enstemmig vurdert inhabil etter 

forvaltningslovens § 6, 2.ledd og trådte tilbake. 

 

Rådmannens endret sin innstilling til følgende: 

 

Nesset kommune kjøper tomt til to boenheter til markedspris, maksimum kr 700 000 i Langset 

boligfelt under forutsetning av at området på Langset blir godkjent for boligbygging.  

 

Kommunen forplikter seg til å rive Gammelskolen for kommunens regning og samtykker til at 

tomten Gammelskolen står på reguleres inn som lekeområde i reguleringsplanen.  

 

Det ble enighet om følgende: 



 

Saken oversendes kommunestyret uten forslag fra formannskapet. Til kommunestyrets 

behandling må det avklares hvordan kjøp av tomt og rivning av Gammelskolen skal 

finansieres. 

 

Dette ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 07.05.2015 

Saken oversendes kommunestyret uten forslag fra formannskapet. Til kommunestyrets behandling må 

det avklares hvordan kjøp av tomt og rivning av Gammelskolen skal finansieres. 

 

 

 

Saksopplysninger 

Viser til sak 21/15 i formannskapets møte 12.03.15. Etter at saken ble gjennomgått og drøftet av 

formannskapet ble det fremmet forslag fra Senterpartiet, Høyre og Kristelig folkeparti om at saken 

utsettes til neste møte i formannskapet 12. mai 2015. Dette forslaget ble enstemmig vedtatt.  

 

Odd Arne Langset ble kontaktet av ordfører med informasjon om at saken skulle opp til ny behandling 

7. mai. Kommunen ønsket en bekreftelse om utbygger har endret tidligere forutsetninger for å sette i 

gang med boligområdet.  

 

Kommunen ønsket å få bekreftet følgende: 

 Langset tar grunnundersøkelsene for egen regning og risiko. 

 Skulle området bli godkjent for boligbygging vil kommunen kjøpe en ferdig opparbeidet tomt 

til to boenheter til en sum av kr 700 000-. 

 Når det gjelder et eventuelt salg av gammelskolen vil kommunen avvente dette inntil 

resultatene av grunnundersøkelsene foreligger. 

 

Odd Arne Langset bekrefter i epost av 23. april 2015 at han tar kostnadene og risikoen med 

grunnundersøkelsene. Dette under forutsetning av at kommunen forplikter seg til å kjøpe tomt tilpasset 

to boenheter til markedspris maksimum oppad til kr 700 000. Utbygger tar kostnadene med 

opparbeidelse av vei, vann, kloakk, strøm og fiber blir lagt fram til tomten innen et år etter at NVE har 

gitt klarsignal. Slik planene for området er nå, vil det bli tilrettelagt med rekkehus/ boliger i kjede hvor 

3 boenheter er knyttet sammen. Videre er det en forutsetning av kommunen river gammelskolen på 

egen regning og at tomten gammelskolen står på kan reguleres inn som lekeområde. 

 

Når det gjelder videre faktagrunnlag vises til tidligere saksframlegg i saken.  

Vurdering 

Det er endrende forutsetninger siden saken ble behandlet og utsatt av formannskapet i møte 12.03.15. 

Utbygger har kommet tilbake med informasjon om at han tar det økonomiske ansvaret selv for de 

nødvendige grunnundersøkelsene. Dersom grunnundersøkelsene viser at området kan bebygges tar 

utbygger kostnadene med utarbeidelse av reguleringsplan. Dette under forutsetning av at kommunen 

forplikter seg til å kjøpe tomt til to boenheter til markedspris, begrenset oppad til kr 700 000. Slik 

planene for området er nå, vil det bli tilrettelagt med rekkehus/ boliger i kjede hvor 3 boenheter er 

knyttet sammen. Det vil si at kommunen vil eie 2/3 av en tomt beregnet til 3 enheter. Kommunen har 

fått et muntlig tilbud om kjøp av tomt beregnet for 3 boenheter til en sum av kr. 950 000. For 

kommunen kan det være gunstig å eie hele tomtearealet. Videre er det lagt inn som en forutsetning av 



kommunen av egen regning river gammelskolen og at tomten reguleres inn som lekeområdet i 

reguleringsplan.  

 

Dersom det etter utførte grunnundersøkelser viser seg at området ikke kan reguleres som boligformål 

vil en eventuelt avtale om kjøp av to boenheter falle bort.  

 

Rådmannen er fortsatt av den formening at område vil kunne bli et attraktivt område for boligbygging, 

sentrumsnært, nær sjø og en unik utsikt ut fjorden. Negativt er at området påvirkes av storm fra vest og 

er utsatt for stormflo.  

 

Kommunen har satt seg som mål for kommuneplanperioden å snu befolkningsnedgangen, stabilisere 

folketallet og legge til rette for vekst gjennom å fortsette å framstå som en attraktiv bokommune. 

Videre er det uttalt i kommuneplanen at kommunen ønsker å føre en aktiv næringspolitikk gjennom 

satsing på lokalt entreprenørskap og vekst i næringslivet.  

 

Kommunen har vedtatt en Boligpolitisk handlingsplan. Det er satt i gang arbeid med rullering av 

denne planen. En ser i arbeidet med rullering av planen at det fortsatt vil være behov for sentrumsnære 

boligtomter.  

 

Dersom kommunen forplikter seg til å kjøpe tomt for to eller tre boenheter vil dette være en tomt som 

kan benyttes enten av kommunen selv eller for videre salg. Tomten vurderes å være lett omsettelig.  

Økonomiske konsekvenser 

Kjøp av tomt til to boenheter finansieres ved bruk av kraftfondet eller utviklingsfondet.  

 

Betydning for folkehelse 

 



 

Nesset kommune Arkiv: L81 

Arkivsaksnr: 2015/162-2 

Saksbehandler:  Anne Grete Klokset 

 

  

Saksframlegg 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Nesset formannskap  12.03.2015 

Nesset kommunestyre  26.03.2015 

 

Søknad om tilskudd til grunnundersøkelser - Boligområde: Langset Gnr 56 Bnr 3, 

5 og 12 Søker: Odd Arne Langset 

Vedlegg 

1 Kopi av brev av 21.02.2014 - Kommuneplan for Nesset 2012-2020 - avgjerd i motsegnssak 

2 Nytt boligfelt i Eidsvåg 

 

 

Rådmannens innstilling 

Nesset kommune gir et tilskudd til grunnundersøkelsen i forbindelse med tilrettelegging av Langset 

boligfelt med følgende forutsetninger: 

 Grunneier tar ansvaret og kostnader med grunnundersøkelsen for Langset boligfelt. 

 Nesset kommune dekker inntil 70 % av dokumenterte kostnader, maks 700 000.  

 Kommunen får tildelt en ferdig opparbeidet tomt til to boenheter. 

 Grunneier Odd Arne Langset refunderer 50 % av kommunens tilskudd dersom 

grunnundersøkelsene viser at området ikke kan bebygges med boliger. 

 Kommunens tilskudd dekkes av Kraftfondet. 

 Kommunen avventer salg av «Gammelskolen» på Langset inntil resultatene av 

grunnundersøkelsene foreligger.  

 

 

Saksopplysninger 

Kommuneplanen for Nesset ble vedtatt av kommunestyret 29. mars 2012. I planen er det lagt til rette 

for et nytt boligområde ned mot sjøen på eiendommen Langset gnr 56 bnr 3, 5 og 12, tilhørende Odd 

Arne Langset. Fylkesmannen i Møre og Romsdal v/miljøvernavdelingen og landbruksavdelingen 

fremmet innsigelse mot etablering av dette boligområdet.  

 

Kommunal og moderniseringsdepartementet uttalte i forbindelse med sin vurdering av saken at de 

etter en samlet vurdering finner å kunne gi tiltalelse til boligbygging på omsøkte område under 

forutsetning av: 



 Dette er forsvarlig i forhold til flom- og skredfare (kvikk leire). Kommunen kan ikke 

godkjenne en reguleringsplan for området før dette er avklart.  

 Området får en høg utnyttingsgrad 

 Det blir avsatt et område langs sjøen som ivaretar fri ferdsel og opphold langs strandsonen 

 Det må avklares i reguleringsplanen for området hvor langt byggeforbudet må trekkes tilbake 

fra sjøen. 

I departementet sin godkjennelse er det vist til kommunen sitt ønske om å legge til rette for 

boligbygging i området og at dette ikke kommer i konflikt med naturmangfold eller kulturlandskap av 

nasjonal eller regional verdi.  

 

Eier av området, Odd Arne Langset, har startet opp arbeidet med å utarbeide en reguleringsplan for 

området. Langset møtte i formannskapet den 29.01.15 og orienterte om dette arbeidet. Det er foretatt 

arkeologiske utgravinger og området er frigitt for utbygging. Videre har Statens vegvesen stilt krav om 

støyvold og byggegrense fra hovedvei. Disse kravene er ifølge utbygger tatt hensyn til i forslag til 

reguleringsplan. For å komme videre med reguleringsarbeidet må det nå gjennomføres 

grunnundersøkelser i området. Flere selskap er forespurt, men det er kun Norconsult som har gitt 

tilbud på utførelse av grunnundersøkelser. Kostnadene er beregnet til kr 650 000 eks. mva. 

 

Dette er kostnader som utbygger ønsker at kommunen skal være med å dekke. I epost av 10.02.15 

skriver Langset at:  

 

«For å få fortgang i utbyggingen foreslår jeg Nesset kommune får tomt til to boenheter som er ferdig 

utbygd mot at Nesset kommune tar ansvar og kostnader med grunnundersøkelsen.»  

 

Tomten som tilbys vil være ferdig opparbeidet med vei, vann, kloakk, strøm og fiberkabel og har en 

anslått verdi på ca. kr 700 000.   

 

Langset peker på at det må være i kommunens interesse at det blir foretatt grunnundersøkelser av 

området, slik at NVE kan godkjenne en utbygging av området. Av den grunn mener Langset at 

kommunen burde tatt hele eller deler av kostnadene med grunnundersøkelsen.  

 

Langset ber også kommunen ta stilling hva som skal gjøres med «gammelskolen» som ligger tett ved 

veien inntil dette avsatte området til boligbygging. Han forslår at gammelskolen blir revet og 

begrunner det med at dersom den ikke blir revet vil den bli en «skjemmende bygning» nær et flott 

boligområde.  

 

Nesset kommunestyre vedtok i møte 12.12.2013, at eiendommen gnr 56 bnr 5 skulle avhendes og 

selges på det åpne markedet.  Vurderingen som ble gjort den gang var at når kulturskolen ble flyttet til 

barneskolen høsten 2014 ville behovet for Gamleskolen til kommunal tjenesteproduksjon lenger være 

tilstede.  

Vurdering 

Det formannskap og kommunestyre skal ta stilling til her er om kommunen er villig til å ta kostnadene 

med grunnundersøkelser i området, mot at kommunen som en viss kompensasjon får tildelt en ferdig 

utbygd tomt for to boenheter. 

 

Norconsult foretatt en prøveboring i området og det er påvist forekomster av kvikk leire. Det er derfor 

et usikkerhetsmoment hvor store forekomster det er og om forekomstene er av en slik art at 

boligbygging i området ikke kan tillates.  

 

Dette usikkerhetsmomentet må veies opp mot kommunen sitt behov for nye boligområder og utvikling 

av Eidsvåg som sentrum. Viser her til kommunen sitt hovedmål for planperioden i kommuneplanen at 



det er et uttalt ønske å arbeide for å snu nedgang i folketall og legge til rette for vekst ved å frastå som 

en attraktiv bo- og arbeidskommune. Rådmannen mener at omsøkte område vil kunne bli et attraktivt 

område for boligbygging, sentrumsnært, nær sjø og en unik utsikt ut fjorden. Negativt er at området 

påvirkes av storm fra vest og er utsatt for stormflo.  

 

Viser resultatet av grunnundersøkelsen at området ikke kan legges ut som boligområde bør eier av 

område dekke 50 % av kommunens bidrag.  

 

Når det gjelder gamle skolen på Langset foreslår rådmannen at en avventer salg inntil det foreligger 

resultat av grunnundersøkelsene og om planlagte boligområde kan bebygges.   

Økonomiske konsekvenser 

Utgifter til grunnundersøkelse må dekkes gjennom låneopptak eller kunne dekkes av Kraftfondet eller 

Utviklingsfondet.  

 

Betydning for folkehelse 

 























For arkivering i ephorte.

Mvh Anne Grete

Fra: Odd Arne Langset [mailto:odd.arne@langset.no] 
Sendt: 10. februar 2015 10:56
Til: Anne Grete Klokset
Kopi: Rolf Jonas Hurlen
Emne: Nytt boligfelt Eidsvåg

Nesset Kommune,

Jeg viser til møte med formannskap den 29.01.2015 samt møte med Rolf Jonas Hurlen og Anne Grete Klokset den 
10.02.2015 der jeg orienterte om fremdrift vedrørende det nye planlagte boligfeltet i Eidsvåg sentrum.

Status så langt er at jeg har gitt BBW oppdraget til å utarbeide en reguleringsplan, flere har kommet med innspill 
blant anne ble det stilt krav om arkeologiske utgravinger fra Fylkesmannen og krav til grunnundersøkelse fra NVE 
også Statens Vegvesen kom med krav om støyvold og byggegrense fra hovedvei. 
Arkeologiske utgravinger er foretatt og området er frigitt, kravene fra Statensvegvesen har vi også tatt hensyn til i 
vårt planforslag og vi tror at det ikke byr på noen problem.
Utfordringen vår er grunnundersøkelsene der vi forespurte flere selskap om de var interessert å gi tilbud, vi fikk 
kun et tilbud som vi tilbud på fra Norconsult A/S se vedlegg. 
Se også vedlegget « tilbakemelding på tilbud» der de korrigerte tilbudet til ca. 650 000.- kroner eks. mva. 
Før jeg fikk det endelige tilbudet fikk jeg Norconsult til å prøve borre fire hull, det gjorde vi for og sjekk om det i 
hele tatt var kvikk leire, dessverre så viste prøve boringen at det var ca.13 meter med leire. 
Jeg mener at det er i kommunen sin interesse at grunnundersøkelser blir tatt for området slik at NVE kan godkjenne 
en utbygging av området, jeg mener også at kommunen burde tatt hele eller deler av kostnaden med grunn 
undersøkelsen.

For å få fortgang i utbyggingen foreslår jeg Nesset Kommune får tomt til to boenheter som er ferdig utbygd mot 
at Nesset Kommune tar ansvar og kostnader med grunnundersøkelsen.
Vei, vann, kloakk, strøm og fiberkabel blir ført frem til tomtegrensa på de to aktuelle boenhetene før Kommunen 
tar over, verdien på de to enhetene vil ligge på totalt ca. kroner 700 000.- (utbyggings kostnad på ca. kroner 
500 000.-) 

Når det gjelder gammelskolen så mener jeg at Nesset Kommune ikke må selge denne med den risikoen det 
innebærer, etter min menig burdet den vært revet da den kommer til å bli en skjemmende bygning nær et flott 
boligområde. 

Med Vennlig hilsen
Odd Arne Langset
Daglig leder
Mobil: 00 47 913 99 560
e-post: odd.arne@langset.no
www.langset.no

 Tenk på miljøet før du skriver ut denne E-posten
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Fra: Odd Arne Langset [mailto:odd.arne@langset.no] 
Sendt: 23. april 2015 13:18
Til: Rolf Jonas Hurlen
Kopi: Anne Grete Klokset
Emne: SV: Boligområde Langset og kommunens deltakelse

Hei!

Jeg er litt undrene til formannskapet, risikoen var for formannskapet/kommunen er at jeg kunne finne på å 
kaste kortene men det gjør jeg altså ikke 

Mitt krav for at jeg tar all risiko selv er at Nesset Kommune forplikter seg til å kjøpe to boenheter til 
markedspris max oppad til 700 000.- totalt og kommunen kjøper tomten så snart NVE bekrefter at det kan 
bygges på tomtene. 
Jeg som utbygger forplikter at vei, vann, kloakk, strøm og fiber blir lagt frem til tomten innen et år etter at 
NVE har gitt klarsignal. 

Jeg forutsetter også at kommunen river gammelskolen på egen regning og at tomten gammelskolen står på 
kan reguleres inn som lekeområde av meg. (reguleringsplan under utarbeidelse) 

Jeg forutsetter også at jeg kan bruke anleggsmodellen, jamfør tidligere møter.  

Med Vennlig hilsen
Odd Arne Langset
Daglig leder
Mobil: 00 47 913 99 560
e-post: odd.arne@langset.no
www.langset.no

 Tenk på miljøet før du skriver ut denne E-posten

Fra: Rolf Jonas Hurlen [mailto:rolf.jonas.hurlen@nesset.kommune.no] 
Sendt: 23. april 2015 10:59
Til: Odd Arne Langset
Kopi: Anne Grete Klokset
Emne: Boligområde Langset og kommunens deltakelse

Hei!

Viser til vår telefonsamtale i dag om boligområdet på Langset og kommunens deltakelse. 

Som nevnt ble saken utsatt i formannskapsmøtet den 26. mars. Flere av formannskapets medlemmer var 
blant annet skeptiske til at kommunen skulle være med på å finansiere grunnundersøkelsene.

Formannskapet skal ha saken til ny behandling den 7. mai. For oss er det derfor viktig å få bekreftet fra deg 
at du har endret tidligere forutsetninger for å sette i gang med boligområdet. Ditt nye tilbud går nå på 

Beskrivelse: 
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følgende:

 Langset tar grunnundersøkelsene for egen regning og risiko. 

 Skulle området bli godkjent for boligbygging vil kommunen kjøpe en ferdig opparbeidet tomt til to 
boenheter til en sum av kr 700 000-. 

 Når det gjelder et eventuelt salg av gammelskolen vil kommunen avvente dette inntil resultatene av 
grunnundersøkelsene foreligger.

Ber deg bekrefte at tilbudet ditt er som beskrevet over. Dette som begrunnelse for at vi skal kunne ta saken 
til ny behandling i formannskapet den 7. mai, og forhåpentligvis finne en løsning til beste for alle parter.

Hører fra deg! (Svar gjerne pr e-post da det haster med svar i forhold til vår saksbehandling.)   

Rolf Jonas Hurlen
Ordfører Nesset kommune
Mobil 901 46 076 Tlf 71 23 11 21
www.nesset.kommune.no
rolf.jonas.hurlen@nesset.kommune.no

Jeg velger meg 
Nesset
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Nesset kommune Arkiv: S82 

Arkivsaksnr: 2015/124-3 

Saksbehandler:  Hogne Frydenlund 

 

  

Saksframlegg 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Utvalg for teknisk, næring og miljø 10/15 13.05.2015 

Nesset kommunestyre 39/15 21.05.2015 

   

 

Høring - Melding om planlegging av Kjerringlia vindkraftverk 

Vedlegg 

1 Eoulus Vind Norge AS - Kjerringlia vindkraftverk - høring av melding og invitasjon til møte 

2 Melding om planlegging av Kjerringlia vindkraftverk og tilhørende vei- og nettilknytning i 

Gjemnes og Nesset kommuner 

3 Notat - Utdrag fra konsesjonssøknad 420 kV -ledning ang alternativ 3.0 

 

 

Rådmannens innstilling 

Det vises til brev av 09.03.2015 fra Norges vassdrags- og energidirektorat der det gis anledning å 

komme med merknader til melding om planlegging av Kjerringlia vindkraftverk.  

 

Nesset kommune mener at NVE i utgangspunktet må avvise Eolus Vind Norge AS sin melding om 

planlegging av Kjerringlia vindkraftverk og tilhørende vei- og nettilknytning. Nesset kommune har 

siden 1953 vært involvert i ulike vannkraftutbyggingstiltak. Nesset kommune mener at utbygging av 

vindkraftverk må skje i andre områder som ikke berører innbyggerne i Nesset.  

 

Det vises ellers også til konsekvensutredninger som Statnett utarbeidet i forbindelse med planlegging 

av ny 420 kV ledningsnett mellom Brandhol og Istad. Nesset kommune mener at disse utredningene er 

relevante også for planlegging av en vindmøllepark på Kjerringlia der det er behov for bygging av 

tilkomstvei og ledningsnett som kan kobles på sentralnettet 420 kV ledningen eller nettilknytning på 

132 kV nettet.   

 

Dersom NVE sin konklusjon er at meldingen av Kjerringlia vindkraftverk ikke skal avvises, vil Nesset 

kommune komme med følgende innspill/kommentarer.  

 

Det bør lages egne utredninger for de ulike terrenginngrepene som en vindmøllepark omfatter. Dette 

vil gjelde både veitrasé, ledningsnett og byggeområdet for 10 vindmøller.  



Nesset kommune mener at det vil være en fordel at eventuell nettilknytning til en vindmøllepark blir 

avklart først slik at en kan ha en trinnvis synliggjøring av konsekvensene.  

 

- Veitraséen fra Dalasetra og frem til Kjerringlia må visualiseres.  

- Konsekvensene med en vinterbrøytet vei fra Gammelsetra til Kjerringlia må synliggjøres. Det 

må utarbeides kart som viser 2,5 km avstandssone fra vinterbrøytet vei.  

- Beskrive konsekvensene for friluftslivet ved at snaufjellområdet blir utbygd.  

- Detaljert kartlegging av artsforekomster i vindmølleområdet og planlagt veitrasé.  

 

 

Behandling i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 13.05.2015  

Enstemmig som rådmannens innstilling. 

 

Forslag til vedtak i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 13.05.2015 

Det vises til brev av 09.03.2015 fra Norges vassdrags- og energidirektorat der det gis anledning å 

komme med merknader til melding om planlegging av Kjerringlia vindkraftverk.  

 

Nesset kommune mener at NVE i utgangspunktet må avvise Eolus Vind Norge AS sin melding om 

planlegging av Kjerringlia vindkraftverk og tilhørende vei- og nettilknytning. Nesset kommune har 

siden 1953 vært involvert i ulike vannkraftutbyggingstiltak. Nesset kommune mener at utbygging av 

vindkraftverk må skje i andre områder som ikke berører innbyggerne i Nesset.  

 

Det vises ellers også til konsekvensutredninger som Statnett utarbeidet i forbindelse med planlegging 

av ny 420 kV ledningsnett mellom Brandhol og Istad. Nesset kommune mener at disse utredningene er 

relevante også for planlegging av en vindmøllepark på Kjerringlia der det er behov for bygging av 

tilkomstvei og ledningsnett som kan kobles på sentralnettet 420 kV ledningen eller nettilknytning på 

132 kV nettet.   

 

Dersom NVE sin konklusjon er at meldingen av Kjerringlia vindkraftverk ikke skal avvises, vil Nesset 

kommune komme med følgende innspill/kommentarer.  

 

Det bør lages egne utredninger for de ulike terrenginngrepene som en vindmøllepark omfatter. Dette 

vil gjelde både veitrasé, ledningsnett og byggeområdet for 10 vindmøller.  

Nesset kommune mener at det vil være en fordel at eventuell nettilknytning til en vindmøllepark blir 

avklart først slik at en kan ha en trinnvis synliggjøring av konsekvensene.  

 

- Veitraséen fra Dalasetra og frem til Kjerringlia må visualiseres.  

- Konsekvensene med en vinterbrøytet vei fra Gammelsetra til Kjerringlia må synliggjøres. Det 

må utarbeides kart som viser 2,5 km avstandssone fra vinterbrøytet vei.  

- Beskrive konsekvensene for friluftslivet ved at snaufjellområdet blir utbygd.  

- Detaljert kartlegging av artsforekomster i vindmølleområdet og planlagt veitrasé.  

 

 

Saksopplysninger 

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har sendt ut på høring forslag til utredningsprogram om 

et vindkraftverk på Kjerringlia som ligger sør for Osvatnet, nær inntil kommunegrensa til Nesset. 

 



Det er selskapet Eolus Vind Norge AS som står bak planene om etablering av vindmøllepark med 

inntil 10 vindturbiner med samlet effekt på inntil 40 MW, dvs en produksjon på ca 110 GWh. 

Maksimalt høyde over bakkenivå for mast og rotor er 180 meter.  

  

Hensikten med meldingen om planlegging av Kjerringlia vindkraftverk er å: 

- sikre tidlig varsling av tiltaket 

- få innspill til hvilke utredninger som bør gjennomføres før tiltakshaver kan søke om tillatelse 

til bygging og drift av anlegget.  

 

Det er Eolus Vind Norge AS som har laget forslag til planmeldingen. NVE vil på bakgrunn av 

innkomne merknader/innspill, og egne vurderinger som bestemmer endelig utredningsprogram. 

Etablering av en vindmøttepark på Kjerringlia medfører tre ulike kategorier av inngrep. 

1. Areal der vindmølleparkeringen skal bygges 

2. Trasé for kraftlinje. Her er det skissert fire aktuelle nettilknytninger. Det er til Istad eller 

Brandhol transformatorstasjon, eller 132 kV ledning Istad – Brandhol eller 132 kV ledning 

Brandhol – Rensvik.  

3. Fremføring av adkomstvei. Så langt er det tenkt å benytte veien fra Gammelsetra og inn til 

Dalasetra. Denne må utbedres og det må bygges ny vei videre frem til Kjerringlia med 

forgreninger ut til hver vindturbin.   

 

Tiltakshaver har foreslått følgende utredningsprogram, se kapitel 6. 

Kapitel Tema Kommentar 

6.1 Metode Behovet for masser må beskrives og eventuelt hvordan 

deponering av overskuddsmasser skal skje.  

6.2 Landskap  

6.3 Kulturminner og kulturmiljø  

6.4 Friluftsliv og ferdsel En må ha fokus på å beskrive hvilke natur,- og 

friluftlivskvaliteter som må nedprioriteres ved utbygging 

av vindmøllepark.  

6.5 Naturmangfold Det bør gjennomføres taksering av rypebestanden i 

fjellområdet. 

6.6  Forurensing Håndtering av utslipp både i en anleggsfase og i en 

driftsfase må beskrives.   

6.7 Nærings- og samfunnsinteresser 

  

 

 

Tiltaket krever konsesjon etter energiloven. Kommunene kan ikke pålegge tiltakshaver å utarbeide 

forslag til reguleringsplan.  

I følge fremdriftsplanen skal konsekvensutredningen (KU) og konsesjonssøknaden utarbeides og 

behandles innen første del av 2017 mens byggeperioden for en eventuelt vindmøllepark skal være 

avsluttet i løpet av sommeren 2021.  

Vurdering 

Eolus Vind Norge AS har meldt oppstart av planlegging av vindmøllepark i et fjellområde som 

Statnett tidligere har utredet fremføring av linjetrasé for 420 kV ledning.  

 

I planlegging av fremtidig trasévalg ble et av trasévalgene like nord for Fagervatnet utredet av Statnett,  

det såkalte 3.0 alternativet. 

Rådmannen vil trekke frem vurderingene som Statnett la til grunn i 2002; « P.g.a de store negative 

konsekvensene og relativt få fordeler i forhold til omsøkte alternativ har Statnett ikke funnet det riktig 

å søke på disse alternativene. Innspill fra berørte har også gått i retning av at dette er kontroversielle 

traséer og anbefalt at det sees på alternative traséer.» 



 

Det ble under utredningen også pekt på at «alternativet vil passere et fjellområde uten store inngrep 

bortsett fra spredt hyttebygging. Området er lett tilgjengelig via flere skogsbilveier. Myrområdene, 

vannet og den lette tilgjengeligheten, samt at mesteparten av terrenget er lettgått gjør at området er 

mye brukt. Fjellområdet er uten de store høydeforskjeller, og en kraftledning gjennom dette området 

vil være synlig fra store områder. Lokalt vil ledningen dominere landskapet»…. «Alternativet vurderes 

å ha store negative konsekvenser for friluftsinteressene».   

 

Rådmannen er av den oppfatning at fjellområdet som ligger mellom Gussiåsen – Osmarka – Angvika 

– Raudsand – Eidsvåg og Rød innehar kvaliteter som gjør at det utelukkes behov for nærmere 

utredninger.  Miljødirektoratets kartlegging av INON-områder og Statnetts tidligere vurderinger bør 

tale for at utbygging av vindmøller på Kjerringlia skrinlegges.  

 

 
( INON= inngrepsfrie naturområder i Norge.  Det er delt inn i tre ulike kategorier. 1-3 km fra inngrep, 

3-5 km inngrep og lengre enn 5 km fra inngrep)   

 

Rådmannen vil peke på at Nesset kommune allerede har lagt til rette for stor vannkraftproduksjon.  

Ved Kgl.res av 31.07.1953 ble det vedtatt Statsregulering av Aura og Litledalsvassdraget, endret noe i 

1958.  Her er middelproduksjon ca 1791 Gwh.   

I  Kgl.res av 10.07.1959 kom vedtak om «Takrenneoverføringen» der vannet fra elvene Leipåna, 

Breimega, Bøvra og Høvla i Eikesdal ble overført til Aursjøen og Litledalsvassdraget.  

 

I 1975 kom Gryttenutbyggingen som medførte bortfall av 5,2 m3/s vannføring fra Auravassdraget i 

Nesset. Vannet blir overført til kraftverk i Rauma kommune.      

 

I følge nettsidene til NVE er det gitt konsesjon til en rekke mindre vannkraftverk i Nesset. Det er 

Navn Tiltakshaver Dato  Ny effekt Produksjon 

Nytt Meisal kraftverk Nesset Kraft AS 20.11.1997 0,01 MW 15,60 GWh 

Heina Kraftverk Heina Kraft AS 29.03.2007 2,63 MW 9,70 GWh 

Dokkelva kraftverk Småkraft AS 04.02.2008 6,90 MW 19,70 GWh 

Kanndalen kraftverk Småkraft AS 04.02.2008 7,70 MW 23,20 GWh 

Grytneselva kraftverk 
(endret konsesjon 

28.06.2013) 

Nesset Kraft AS 26.10.2009 5,90 MW 18,70 GWh 

Indre Bogge kraftverk 
(utbygging ikke påstartet) 

HydroPlan AS 26.11.2012 1,20 MW 3,33 GWh 

Grytneselva kraftverk Nesset Kraft AS 28.06.2013 5,00 MW 16,30 GWh 



Det gir en produksjon av 104,13 GWh, ny effekt 38,44 MW.  

 

Som nevnt har det siden 1953 vært gjennomført mange store og små vannkraftutbygginger i 

kommunen. Nesset kommune har stort sett vært positive til alle omsøkte prosjekter. Rådmannen mener 

derfor at mindre fjellområder som ligger nær tettsteder nå bør skånes for inngrep knyttet til 

energiproduksjon av vindmøller.  

 

Dersom NVE kommer til den konklusjon å tillate videre utredninger vil rådmannen komme med 

følgende innspill til utredningsprogrammet.   

 

Landskap: 

Veitraséen fra Dalasetra og frem til Kjerringlia må visualiseres.  

 

Friluftsliv og ferdsel: 

Konsekvensene med en vinterbrøytet vei fra Gammelsetra til Kjerringlia må synliggjøres. Det må 

utarbeides kart som viser avstandssone inntil 2,5 km fra vinterbrøytet vei.  

 

Biologiske mangfold 

Det må gjennomføres en detaljert kartlegging av artsforekomster i vindmølleområdet og etter planlagt 

veitrasé.  

Økonomiske konsekvenser 

 

Betydning for folkehelse 

I utgangspunktet er Skredin et utfartsområde hvor det ikke er ønskelig med bygging av vindmøllepark. 

Området er i kommuneplanens arealdel satt av til Landbruk, Natur og Friluftsliv (LNF).  
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Kjerringlia sett fra Heggem mot sørøst.  Fosterlågen i forgrunnen.  Kilde; Google earth. 
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Figur 1.  Kart over Kjerringlia vindkraftverk med beliggenhet i Gjemnes kommune – mot grensen til 

Nesset kommune.  Kilde; Norgeskart.no.  Bearbeidet av Eolus Vind Norge AS.  Kartet over vindkraftverket 

viser en foreløpig layout.   
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1 SAMMENDRAG 

 

I hht Plan og Bygningslovens forskrift om konsekvensutredninger § 6 meldes det herved at det 
igangsettes planlegging av Kjerringlia Vindkraftverk i Gjemnes kommune i Møre og Romsdal fylke.   
Tiltaket vil også berøre Nesset kommune gjennom veitilknytning og sannsynlig nettilknytning.   

Tiltakshaver er Eolus Vind Norge AS (org. nr. 998 127 068).   

Kjerringlia vindkraftverk er foreløpig skissert som et vindkraftprosjekt som omfatter bygging av ca 10 
vindmøller med en samlet installert effekt på ca 40 MW – noe som tilsvarer en produksjon på ca 110 
GWh eller det årlige forbruket i ca 5.500 husstander.  I tilknytning til selve anlegget kommer nettilknytning, 
veier og annen nødvendig infrastruktur.    

Det vil bli nødvendig å bygge vei helt opp til vindkraftverket og inn til den enkelte vindmølle.   Ved hver 
vindmølle må det også bygges en oppstillingsplass for mobilkran.  Veien tenkes bygget fra Gammelsetra 
og følge eksisterende kjørevei opp til Dalasetra.  Derfra bygges en ny vei opp til Kjerringlia.   

Tiltakshaver foreslår at følgende fagtema konsekvensutredes:    

 Landskap 
 Kulturminner og kulturmiljø 
 Friluftsliv og ferdsel 

o Jakt og fiske 
 Naturmangfold 

o Naturtyper og vegetasjon 
o Fugl 
o Andre dyrearter 
o Samlet belastning 
o Verneområder, Inngrepsfrie områder INON 

 Forurensning 
o Støy 
o Skyggekast og lysblink 
o Drikkevann 

 Nærings- og samfunnsinteresser 
o Verdiskapning 
o Reiseliv, turisme og utmarksnæring 
o Landbruk 
o Luftfart og kommunikasjonssystemer 

 

 

Oslo, 23. januar 2015  

 

Gustav Grumert 

Prosjektleder og Daglig leder 

Eolus Vind Norge AS   
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2 INNLEDNING 

I hht Plan og Bygningslovens forskrift om konsekvensutredninger1 § 6 meldes det herved at det 
igangsettes planlegging av Kjerringlia Vindkraftverk i Gjemnes kommune i Møre og Romsdal fylke.   
Tiltaket vil også berøre Nesset kommune.    

 

2.1 Tiltakshaver.  Eolus Vind Norge AS 

Tiltakshaver, Eolus Vind Norge AS (org. nr. 998 127 068), ble stiftet 17. februar 2012, med følgende 
formål:   

1. Bygging og salg av vindkraftparker i Norge, investere i eksisterende vindkraftanlegg, samt 
investere i andre selskaper og tilhørende aktiviteter.   

Selskapet fikk den 13. november 2014 konsesjon på å bygge et meget stort vindkraftverk (inntil 330 MW) 
med tilhørende infrastruktur på Øyfjellet i Vefsn kommune i Nordland fylke, og er derved godt etablert 
som en relevant aktør i det norske vindkraftmarkedet.     

Eolus Vind Norge AS er et heleid datterselskap til det svenske selskapet Eolus Vind AB, (org. nr: 556389-
3956).   

Eolus Vind AB ble stiftet i 1990 og var da det første kommersielle selskapet for prosjektering av 
vindkraftverk i Sverige.  Forretningsideen var primært å bygge og eie egne vindkraftanlegg for produksjon 
av fornybar energi.  Den kompetansen og erfaringen som selskapet utviklet, ble tidlig meget interessant 
også for andre interessenter.  Forretningsideen ble derfor tidlig komplettert med prosjektering og bygging 
av nøkkelferdige vindkraftanlegg for kunder.   

I dag er Eolus Vind AB Sveriges ledende selskap for prosjektering av vindkraftanlegg.  I tillegg til dette er 
Eolus det selskapet som har etablert flest vindkraftverk i Sverige.  Eolus har medvirket ved oppføringen 
av mer enn 460 av de 2.800 vindkraftverk som finnes i Sverige i dag.  De fleste av disse er blitt solgt 
nøkkelferdige videre til kunder.  

 

2.2 Bakgrunn for utbyggingsplanene  

Kjerringlia vindkraftverk er foreløpig skissert som et vindkraftprosjekt som omfatter bygging av inntil 10 
vindmøller med en samlet installert effekt på ca 40 MW.  I tilknytning til selve anlegget kommer 
nettilknytning, veier og annen nødvendig infrastruktur.  Tiltaket beskrives ytterligere i kap 4.  

 

2.2.1 Nasjonal policy 

Den Europeiske Union, EU, har satt ambisiøse mål for framtidig energiproduksjon – 20-20-20 målene.  
Innen år 2020 skal medlemsstatene i EU oppnå: 

 20% reduksjon av klimagasser basert på 1990-nivå 

 20% energieffektivisering 

 20% av all elektrisitetsproduksjon skal være basert på fornybar energi  

                                                      
1 FOR-2009-06-26-855 
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Norge har i lang tid vært en integrert del av EUs indre kraftmarked.  Disse målene har derved relevans for 
Norge.  Norge har gjennom forhandlinger med EU tatt på seg en fornybarandel på 67,5% i år 2020.  I 
2005 hadde Norge en fornybarandel på 58%2.   

Som følge av 20-20-20 målene er det satt obligatoriske nasjonale mål for produksjon av fornybar energi i 
EU.  Dette innebærer at markedene for fornybar energi både i våre naboland og i EUs 28 medlemsland 
vil øke sterkt i årene som kommer.  Vi viser i denne sammenheng til Figur 2 som indikerer et sterkt 
økende behov for fornybar energi.   

 

Figur 2.  Behov for fornybar energi i våre naboland som følge av EUs 2020-mål. (Kilde: Commission of the 

European Countries. Commission staff working document. Annex to the impact assesssment Com(2008) 

X Final.) 

 

Norge ble fra 1. januar 2012 del av et norsk-svensk elsertifikatmarked som skal bidra til økt produksjon av 
fornybar kraft.  Fram til 2020 skal Sverige og Norge øke kraftproduksjonen basert på fornybare 
energikilder med 26,4 TWh.  Det tilsvarer strømforbruket til mer enn halvparten av alle norske 
husholdninger.  Samarbeidet vil vare fram til utgangen av år 2035. 

Elsertifikater er en støtteordning for fornybar strøm. Strømkundene finansierer ordningen over 
strømregningen, gjennom at kraftleverandørene legger elsertifikatkostnaden inn i strømprisen.  NVE 
forvalter elsertifikatordningen i Norge. 

 

2.2.2 Kraftbalansen i regionen  

Istad Nett AS er gitt ansvaret for å utarbeide kraftsystemutredningene for Møre og Romsdal.  Av 
hovedrapporten3 for 2014 framgår det at kraftbalansen for 2013 var negativ for regionen.  Dette skyldes i 
hovedsak en kraftig vekst innen kraftintensiv industri i de senere år, og en svært begrenset utbygging av 
ny produksjonskapasitet.  I 2013 var det temperaturkorrigerte underskuddet på 4,2 TWh.  Vi ser av Figur 
3 at Møre og Romsdal i 2013 hadde et totalt forbruk på ca 11,7 TWh og en produksjon på ca 7,5 TWh.  Vi 
ser også at Område C (Istad Nett) - der Kjerringlia Vindkraftverk planlegges - hadde i 2013 et forbruk på 
ca 2,3 TWh og en svært liten egenproduksjon.    

Møre og Romsdal inngår i et større område (Midt-Norge) med et stort kraftunderskudd.   

 

                                                      
2 Kilde: NOU 2012:9.  Energiutredningen – verdiskapning, forsyningssikkerhet og miljø. Kap 4.2.2. 
3 Istad Nett AS. Hovedrapport.  Kraftsystemutredning Møre og Romsdal 2014.  Mai 2014.   
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Figur 3.  Kraftbalanse for 2013 i Møre og Romsdal.  Kilde:  Istad Nett AS.    

 

Lokal energiutredning (LEU) er utarbeidet for Gjemnes kommune (2013) av Istad Nett AS.  Lokal 
Energiutredning (LEU) for Nesset kommune (2010) er utarbeidet av Nesset Kraft AS.    

 

Figur 4.  Energiforbruk per innbygger i Nesset, Gjemnes og Rauma kommuner.  Kilde.   Lokal 

Energiutredning Nesset kommune 2010.    
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Vi ser av Figur 4 at energiforbruket pr innbygger er høyere i Gjemnes og Rauma enn i Nesset.  Dette 
skyldes i hovedsak høyere forbruk innen industri og bergverk i disse kommunene.   

 

2.2.3 Prosessen fram til meldingen  

Gjennom møter og avtale med Statsskog SF er eiendomsforholdet i selve vindkraftområdet avklart.   

Det har vært avholdt møte med Møre og Romsdal fylkeskommune og Fylkesmannen i Møre og Romsdal 
dem 15. januar 2014 der Eolus Vind Norge AS gjennomgikk en foreløpig skisse av Kjerringlia 
vindkraftverk.  

Det er også etablert kontakt med Isdal Kraft AS som er informert om planene for Kjerringlia Vindkraftverk.    

I forbindelse med utarbeidelse av denne meldingen har det vært telefonisk kontakt med Møre og 
Romsdal fylkeskommune, Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Gjemnes kommune og Nesset kommune.   

Regionale og lokale myndigheter og Isdal Kraft AS er derved kjent med planene om å etablere et 
Vindkraftverk av denne størrelsesorden på Kjerringlia.    
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3 LOVGRUNNLAG OG SAKSBEHANDLING  

 

3.1 Lovgrunnlag og nasjonale retningslinjer   

Utbygging av vindkraftverk i Norge kommer i hovedsak inn under to lover;   

 Energiloven og 
 Plan og bygningsloven (PBL) 

Både vindkraftanlegget og tilhørende nettilknytning krever konsesjon etter Energiloven.   

I tillegg kommer en rekke særlover som Oreigningsloven, Kulturminneloven, Reindriftsloven, 
Naturmangfoldloven mv.   

 

3.1.1 Energiloven 

I Energilovens4 § 3.-1 slås det fast at: «Anlegg for produksjon, omforming, overføring og fordeling av 
elektrisk energi, kan ikke bygges, eies eller drives uten konsesjon».  Det går fram av energiloven at 
anlegg for produksjon, omforming, overføring og distribusjon av elektrisk energi med høy spenning (1000 
V eller mer) ikke kan bygges eller drives uten konsesjon.  Konsesjonsmyndighet er Norges Vassdrags- og 
energidirektorat (NVE).   

NVEs veileder5 for konsesjonssøknader for vindkraftverk legger til grunn at vindkraftverk med en installert 
effekt på mer enn 10 MW er meldingspliktig.   

 

3.1.2 Plan- og bygningsloven PBL 

I henhold til plan- og bygningsloven skal det utarbeides reguleringsplan for større bygge- og 
anleggsarbeider.  Myndigheten til å vedta reguleringsplan etter plan- og bygningsloven er lagt til 
kommunen.  Tiltakshaver kan fremme privat reguleringsplan etter plan- og bygningslovens §30.   

I «Retningslinjer for planlegging og lokalisering av vindkraftanlegg» (T-1458) legges det til grunn at 
behandlingen etter energiloven koordineres med planbestemmelsene i plan- og bygningsloven.   

Elektriske anlegg, herunder vindkraftanlegg, som er konsesjonsbehandlet etter energiloven, er unntatt fra 
byggesaksreglene om søknad, ansvar og kontroll i PBL kap XVI.   

I hht forskrift om konsekvensutredninger for tiltak etter sektorlover6, vedlegg I, pkt 2, skal vindkraftanlegg 
med en installert effekt på 10 MW eller mer alltid konsekvensutredes.  Ansvarlig myndighet er NVE, og 
lovverket som skal anvendes er energiloven.   

NVE har i sin veileder gitt en oversikt over hvilke fagtema som bør vurderes for konsekvensutredning.   

Vindkraftverk over 10 MW installert effekt krever konsesjon etter energiloven.  Det er imidlertid ikke lenger 
noen absolutt reguleringsplikt etter PBL for slike anlegg.   Kommunene kan heller ikke pålegge utbygger å 
                                                      
4 Lov om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m. (energiloven).  
LOV-1990-06-29-50.   
 
5.http://www.nve.no/Global/Konsesjoner/Vindkraft/Rapporter%20og%20veiledere/Veileder%20vindkraftve
rk%20tom%2010%20MW.pdf 
 
6 FOR 2014-12-19-1758 
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utarbeide planforslag, men kan eventuelt gjøre dette selv.   Ved konflikt mellom kommunale planer og 
konsesjonsvedtaket, kan Olje- og energidepartementet samtidig med klageavgjørelse gi konsesjonen 
virkning som statlig plan7.   

 

3.2 Nasjonalt, regionalt og lokalt planverk   

 

3.2.1 Nasjonale retningslinjer for planlegging og lokalisering av vindkraftanlegg 

«Retningslinjer for planlegging og lokalisering av vindkraftanlegg» er i juni 2007 utgitt av 
Miljøverndepartementet og Olje- og energidepartementet som Retningslinje T-1458.   

Retningslinjene legger til grunn at klimaendringer er en av de største utfordringene menneskeheten står 
overfor.  Regjeringen har derfor som mål å styrke satsingen på en miljøvennlig energiomlegging der 
fornybar energi, energieffektivisering og energisparing er viktige elementer.  I 2006 fastsatte Regjeringen 
et nytt samlet mål på 30 TWh/år økt fornybar energiproduksjon og energieffektivisering i 2016 i forhold til 
2001.   

Retningslinjene skal legges til grunn av kommunene, regionale myndigheter og statlige etater ved 
planlegging og ved behandling av enkeltsaker for vindkraftanlegg etter Plan- og bygningsloven og ved 
konsesjonssøknader for vindkraftanlegg etter Energiloven.    

 

  

                                                      
7 Se: NVE.  Etablering av nye energianlegg – Forholdet til plan- og bygningsloven.   
http://www.nve.no/Global/Konsesjoner/Planlov_og_energianlegg.pdf 
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3.2.2 Strategi for utbygging av vindkraft i Møre og Romsdal fylkeskommune.   

Regional planstrategi 2012-2016 

Møre og Romsdal fylkeskommune har valgt å ikke utarbeide en regional plan for vindkraft.  
Redegjørelsen for dette ble gjort i 20068. 

 

 

Møre- og Romsdal fylkeskommune har vedtatt sin regionale planstrategi (2012-2016)9.  Den regionale 
planstrategien ble godkjent av Miljøverndepartementet den 13. august 2013. Departementet har bl.a. 
følgende hovedsynspunkter på den regionale planstrategien for Møre og Romsdal:  

 «Departementet anbefaler at det bør utarbeides regionale delplaner for vindkraftverk og små 
vannkraftverk.  Departementet forventer at dette også bør ta opp fornybar energi og bioenergi.» 

 

  

                                                      
8 Strategisk konsekvensutredning for landbasert vindkraft.  En evaluering av regionale planer for 
vindkraft.  NINA-Rapport 746 (2011).   
9 Dokument T-7/12.   
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3.2.3 Gjemnes kommune.  Plangrunnlag 

I kommunedelens arealplan for Gjemnes kommune (2002-2014) er Kjerrlinglia i sin helhet avsatt til LNF-
område.  Landbruks- natur og friluftsområde med forbud mot spredt bebyggelse.   

 

Figur 5.  Gjemnes kommune.  Utsnitt av kommuneplanens arealdel 2002-2014.  Lokaliseringen av 

Kjerringlia vindkraftverk er skissert angitt av Norconsult AS.    

  

Kjerringlia 
vindkraftverk 
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3.2.4 Nesset kommune.  Plangrunnlag 

Tilførselsveier, o gevt nettilknytning  mv vil berøre areal i Nesset kommune sør for Kjerringlia.  Disse 
arealene er i kommuneplanens arealdel for Nesset kommune 2012-2020 i all hovedsak avsatt i LNF-
område.    

 

 

 

Figur 6.  Nesset kommune.  Utsnitt av kommuneplanens arealdel 2012-2020.  Beliggenheten av 

Kjerringlia vindkraftverk er skissert angitt av Norconsult AS.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Kjerringlia 
vindkraftverk 
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3.3 Eiendomsforhold.  Grunneieravtale med Statsskog SF 

Grunneier i Kjerringlia er Statsskog SF.  

Det er inngått grunneieravtale mellom Statssjog SF og Eolus Vind Norge AS.  Statsskog SF eier i dag de 
deler av Kjerringlia som ligger i Gjemnes kommune.  For øvrig er det private eierinteresser.   

 

 

Figur 7.  Skisse over Statsskog SFs eiendommer.  Utsnitt av kart.   Grønn farge viser statsgrunn utenom 

Statsallmenning i Kjerringlia.  Kilde:  Kartinnsyn.  Statsskog SF.   
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3.4 Saksbehandling og framdriftsplan 

 

3.4.1 Saksbehandling  

Den videre saksbehandling vil bli:   

1) Denne meldingen om planlegging av Kjerringlia vindkraftverk med tiltakshavers forslag til 
utredningsprogram sendes NVE, som sender meldingen ut på høring til aktuelle 
høringsinstanser.   

2) NVE arrangerer offentlige møter lokalt i forbindelse med høring av denne meldingen.   
3) Etter høringen utarbeider NVE et forslag til utredningsprogram som forelegges 

Miljøverndepartementet før det endelig fastsettes av NVE.  Høringsinstansene mottar det 
endelige utredningsprogrammet til orientering.  

4) Tiltakshaver gjennomfører konsekvensutredninger (KU) i henhold til fastsatt utredningsprogram. 
5) Den samlede konsekvensutredningen sendes sammen med konsesjonssøknaden til NVE. 
6) NVE samordner høring av konsesjonssøknad og KU som sendes til de aktuelle høringsinstanser.   
7) NVE arrangerer åpne møter i forbindelse med høring av konsesjonssøknaden og KU 
8) Høringsinstanser sender sine uttalelser, merknader og evt innsigelser til NVE 
9) NVE avgjør om utredningsplikten er oppfylt etter at høringen er over 
10) NVE gjør et konsesjonsvedtak der NVE gir / avslår konsesjon.    
11) Eventuelle klager på konsesjonsvedtaket behandles av Olje- og energidepartementet.    

 

3.4.2 Framdriftsplan 

Eolus Vind Norge AS har som ambisjon at Kjerringlia vindkraftverk utvikles etter skissert framdriftsplan 
vist i Figur 8.   

 

 

Figur 8.  Skissert framdriftsplan 

 

  

Aktivitet

1 Høring og behandling av melding
2 KU og utarbeidelse av konsesjonssøknad
3 Høring / behandling av konsesjonssøknad
4 Detaljplanlegging, prosjektering, finansiering
5 Byggeperiode, vei, infrastruktur
6 Byggeperiode, vindkraftverket

20212015 2016 2017 2018 2019 2020
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4 TILTAKET  - KJERRLINGLIA VINDKRAFTVERK 

 

4.1 Lokalisering 

Følgende kriterier er viktige for valg av lokalitet:   

 Gode vindforhold – høy årsmiddelvind 
 Infrastruktur – nærhet til vegnett og til kraftlinjenett med kapasitet 
 Bebyggelse – avstand til nærmeste bebyggelse / fritidsbebyggelse 
 Topografi – terrenget skal være lite kupert og kunne gi rimelig og sikker adkomst.  Lite turbulent 

vind 
 Landskap – vindkraftverk bør visuelt virke lite dominerende 
 Natur- og kulturvern – unngå områder/objekter som er fredet eller har en spesiell verdi 
 Næringsvirksomhet / samfunnseffekt – unngå konflikter med annen næringsvirksomhet samtidig 

som det bør tilstrebes å skape positive ringvirkninger for næringsliv og samfunn.   

 

4.1.1 Lokalisering av Kjerringlia vindkraftverk 

Kjerringlia Vindkraftverk er lokalisert i Gjemnes kommune i Møre og Romsdal fylke.  Vi viser i denne 
sammenheng til Figur 1.  Selve vindkraftverket vil ligge i Gjemnes kommune, men veitilknytning og 
sannsynlig kraftlinjetilknytning vil berøre Nesset kommune.  

Gjemnes kommune 

Gjemnes kommune ligger på Nordmøre, i grenselandet mellom kyst og innland. Kommunen har en 
langstrakt kystlinje langs fjordarmene Kvernesfjorden, Batnfjorden og Tingvollfjorden.  E-39 går gjennom 
kommunen og gjør at Gjemnes er sentralt plassert midt i nordfylket mellom byene Kristiansund og Molde.  
E-39 er en viktig turistvei.   

Jord- og skogbruk har fra naturen sin side hatt gode vilkår i Gjemnes, og fremdeles står disse næringene 
som et viktig grunnlag for sysselsetting og bosetting.  I dag har kommunen et variert spekter av 
virksomheter spredd innenfor produksjon, håndverk, handel- og finansnæring, fordelt små og mellomstore 
bedrifter. 

Industri- og produksjonsarbeidsplasser er Gjøco Industrier i Torvikbukt og Warvik mekaniske verkstad i 
Flemma. Totalt står disse bedriftene for om lag 80 arbeidsplasser.  Høgtun folkehøgskole i Torvikbukt 
samler årlig omlag 80 elever fra inn- og utland.  

Befolkningstall 

Befolkningstall for noen kommuner i regionen pr 3. kvartal 2014:    

Kommune: Befolkning pr 3. kvartal 2014 

Gjemnes 2.554 

Nesset 2.997 

Rauma 7.474 

Molde 26.129 

Kristiansund 24.575 
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4.2 Nærmere om utbyggingsplanene 

 

4.2.1 Vindforhold 

På oppdrag fra NVE har Kjeller Vindteknikk gjennomført en landsomfattende kartlegging av 
vindressursene over fastlands-Norge og havområdene utenfor. Kartene har en horisontal oppløsning på 
1x1 km og gir en beregnet årsmiddelvind i en høyde på henholdsvis 50, 80 og 120 meter over bakken. 

 

Figur 9.  Beregnet vindstyrke 120 meter over bakken.  Kilde:   NVE Atlas 

Vi ser av Figur 9 at beregnet vindstyrke 120 meter over bakkenivå omkring toppen av Kjerringlia ligger i 
intervallet 6-8 m/sek.   

 

 

Figur 10.   Beregnet brukstimer pr år 120 meter over bakken.   Kilde:  NVE Atlas 

Vi ser av Figur 10 at beregnet antall brukstimer 120 meter over bakkenivå omkring toppen av Kjerringlia 
ligger i intervallet 2.000 – 3.000 t/år.  
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4.2.2 Veitilknytning 

Vindkraftverk krever at det bygges vei fram til den enkelte vindmøllen, og at det ved hver mølle bygges en 
oppstillingsplass for mobilkran.  En vei fram til et vindkraftverk må ha en horisontal- og vertikalkurvatur 
som tillater frakt av lange og tunge enheter.   

I Figur 11 viser vi en skissert veiløsning fra Gammelsetra ved Skjørsetervatnet i Nesset kommune, via 
Haugasetra og Dalasetra opp mot Fagervatnet sør for Kjerringlia.  Opp til Dalasetra går det i dag en enkel 
vei.  Kartet viser også eiendomsgrenser.  Dette er en foreløpig og skissert vegløsning som kan bli endret i 
løpet av planprosessen.   

 

Figur 11.  Skissert veitilknytning fra Gammelsetra ved Skjørsetervatnet i Nesset kommune og opp mot 

Fagervatnet sør for Kjerringlia.  Kartet viser også eiendomsgrenser.   

 

 

Figur 12.  Veikryss ved Gammelsetra.  Vei opp mot Dalasetra.  Kilde:  Google earth.   
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4.2.3 Nettilknytning 

Kartet (Figur 13) skisserer fire ulike tilknytningspunkt mot 132 kV nettet (alternativ 1-4) og ett mot 22 kV 
nettet – lokalt nett - (alternativ 5) med avstander i luftlinje fra sentrum av et mulig Kjerringlia vindkraftverk. 
I praksis vil avstandene bli høyere fordi ledningstraséene må tilpasses hvor det er praktisk 
gjennomførbart å komme fram med ledningen.  

Alternativ 1 og 3 innebærer tilknytning til eksisterende transformatorstasjon, hhv. Istad og Brandhol, hvor 
det forutsettes utvidelse med ett felt. 

Alternativ 2 og 4 forutsetter etablering av ny koblingsstasjon mot eksisterende ledning, hhv. 132 kV Istad-
Brandhol og 132 kV Brandhol-Rensvik.  Det forutsettes fullverdig koblingsanlegg med enkel samleskinne 
og tre felt.  I enkelte tilfeller tillates T-avgrening mot eksisterende ledning, med kun bryter mot ny 
ledningsavgang.  Om dette tillates her vil det redusere kostnadene i forhold til det som er forutsatt.  

Alternativ 5 er ikke vurdert siden 22 kV nettet ikke har kapasitet for 40 MW (22 kV BLX 150 med 
strømgrense på 510 A).  For en vindkraftpark på 15-20 MW kan en vurdere tilknytning på 22 kV.  En 
unngår da 22/132 kV transformering i vindkraftparken, men det må etableres 132/22 kV transformering i 
Istad. 

Det er Statnett SF som eier 132 kV ledningen Istad-Brandhol og transformatorstasjonene Istad og 
Brandhol (alt. 1 og 3, sentralnett). Nordmøre Energiverk AS eier 132 kV ledningen Brandhol-Rensvik (alt. 
4, regionalnett). Det er mulig at denne ledningen vil kunne bli sanert på lang sikt.  Istad Nett eier 22 kV 
ledningen i alt. 5 (distribusjonsnett). 

 

 

Figur 13.  Alternativer for nettilknytning for Kjerringlia vindkraftverk.  Sentralnett er tegnet med rød 

farge.  Regionalnett er tegnet med blå farge.  Kilde:  www.gislink.no 
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Figur 14.  Linjenett omkring Kjerringlia.  Rød farge;   sentralnett.   Blå farge:  regionalnett.  Kilde:   NVE-

Atlas.   

 

Nettkapasiteten er vurdert i Regional kraftsystemutredning for Møre og Romsdal.  Vurderingen av 
nettkapasiteten er her gjort på et overordnet nivå, og endelig nettkapasitet må derfor undersøkes 
nærmere.  Imidlertid indikerer kraftsystemutredningen at det er ledig innmatingskapasitet (grønn farge i 
oversikten) i regionen – ref fig Figur 15. 

420 kv 

132 kv 
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Figur 15.  Ledig innmatingskapasitet for ny produksjon i regionen.    

. 
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4.3 Nøkkeltall for tiltaket.   Kjerringlia vindkraftverk.   

Kjerringlia vindkraftverk Ca størrelser 

Antall vindmøller   Inntil 10 

Installert effekt 40 MW 

Beregnet årsproduksjon10  110 GWh – tilsvarer 5.500 husstander 

Max høyde over bakkenivå 180m (mast + rotor).   

Lengde tilførselsvei Gammelsetera – Kjerringlia 7,8 km (av dette er 4,1 km eksisterende vei opp til 
Dalsetera).   

 

4.4 Vindkraftprosjekter i Møre og Romsdal 

Konsesjonsgitte vindkraftverk  

 

Figur 16.  Konsesjonsgitte vindkraftverk i Møre og Romsdal fylke.  Kilde:  NVE 

 

Vindkraftverk under behandling  

 

Figur 17.  Omsøkte vindkraftverk under behandling i Møre og Romsdal fylke.  Kilde: NVE.    

                                                      
10 Se www.vindportalen.no/teori/regneeksempler.aspx 



 

 24 

5 MULIGE KONSEKVENSER FOR MILJØ OG SAMFUNN.   

 

5.1 Generelt 

Vi legger her til grunn «Retningslinjer for planlegging og lokalisering av vindkraftanlegg».  Se kap 3.2.1. 

En utbygging av Kjerringlia vindkraftverk vil være et bidrag til at Regjeringens målsettinger nås.    

Bygging av vindkraftverk er store naturinngrep.  I tillegg til bygging av store vindmøller krever 
vindkraftanlegg infrastruktur i form av veier, nettilknytning, transformatorstasjoner og annen infrastruktur.  
I sum gir dette store inngrep i naturen og i samfunnet, og hensikten med denne meldingen er bl.a. å 
fastsette et utredningsprogram som kan bidra til at de negative konsekvensene reduseres mest mulig, og 
at positive konsekvenser kan gi ringvirkninger for positiv samfunnsutvikling.   

 

5.2 Landskap 

Kjerringlia ligger i Landskapsregion 22 «Midtre bygder på Vestlandet».  For nærmere beskrivelse av 
denne landskapstypen viser vi til: «Nasjonalt referansesystem for landskap11».  Landskapsregion 22 
dekker 36 km2 i Møre og Romsdal fylke og 48,1% av arealet i Gjemnes kommune, og er derved en vanlig 
og typisk landskapstype for regionen12.    

 

Figur 18.  Kjerringlia sett fra Heggem mot sørøst.   Fosterlågen i forgrunnen.   Kilde;   Google earth. 

 

 

 

 

 

                                                      
11 Nasjonalt referansesystem for landskap.  Beskrivelse av Norges 45 landskapsregioner-  Oskar 
Pushmann.  NIJOS rapport 10/2005.    
12 www.skogoglandskap.no 
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5.3 Naturmiljø.  INON og verneområder.   

Kjerringlia ligger i et område som berggrunnsgeologisk preges av gneiser og granittiske gneiser isprengt 
striper med kvartsskifer.  Dette er i hovedsak sure og tungforvitrelige bergarter som gir et dårlig grunnlag 
for vegetasjon oppe på fjellryggene.   I lavereliggende områder vil marine sedimenter gi grunnlag for en 
rikere vegetasjon og derved en høyere artsdiversitet.    

 

 

Figur 19 Utsnitt av geologisk berggrunnskart. Berggrunnskart for Norge.   Kilde NGU.   

 

Det er ikke registrert verneområder, viktige naturtyper eller rødlistearter i det området som direkte berøres 
av Kjerringlia vindkraftverk.  Kjerringlia vindkraftverk vil berøre nedslagsfeltet til et vernet vassdrag og et 
INON-område.  Det er viktige naturtyper, rødlistearter vernede områder i nærheten av Kjerringlia 
vindkraftverk.   
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Figur 20  Naturreservater (rød), viktige naturtyper (grønn), nedslagsfelt for vernet vassdrag og INON-

område(lys grønn) omkring Kjerringlia (skissert angitt med firkant i kartet).  Kilde:  Miljødirektoratet.   

 

5.4 Kulturminner og kulturmiljø 

Det er ikke registrert kulturminner og kulturmiljø i direkte tilknytning til Kjerringlia vindkraftverk.   Dette 
innebærer ikke at slike kulturmiljø og kulturminner ikke vil bli berørt av Kjerringlia vindkraftverk.  Dette kan 
avklares gjennom et konsekvensutredningsprogram.   

 

 

Figur 21.  Registrerte kulturminner i området omkring Kjerringlia.  Kilde:  Miljødirektoratet.   
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5.5 Friluftsliv, jakt og fiske.   

I hht miljøverndepartementets og olje- og energidepartementets retningslinjer for lokalisering av 
vindkraftanlegg (kap 5.1.), er det et nasjonalt mål at alle skal ha mulighet til å drive friluftsliv som 
helsefremmende, trivselsskapende og miljøvennlig aktivitet i nærmiljøet og i naturen for øvrig.    

Sett i forhold til friluftslivet, vil det være et svært stort konfliktpotensial i forholdet mellom vindkraftanlegg 
og friluftsliv i forhold til; 

 Offentlig sikrede friluftsområder 

 Områder som er verdisatt som svært viktige (verdi A) etter DN-håndbok 25-2004.    

Det er et statlig sikret friluftsområde (strand) nordøst i Fosterlågen (Osan).   For øvrig er vi ikke kjent med 
at det er registrert svært viktige friluftsområder i dette området.   

Friluftsliv i dette området antas i første rekke å være knyttet til hytteliv, turer, bær- og soppsanking og jakt 
og fiske.    

Det er flere hytter i Langvassdalen, ca 2-3 km øst for Kjerringlia (Figur 22).  For øvrig er det flere hytter 
spredt i området omkring Kjerringlia, men ingen hytter på fjellplatået som vil bli berørt av vindkraftverket.   

Langs foreslått veitrase opp til Kjerringlia vindkraftverk er det to setrer og flere hytter (kap 4.2.2.).   

Det er i gjeldende kommuneplaner ikke lagt ut hytteområder ut over det som er angitt (kap 3.2.3. og 
3.2.4.).   

Vi antar at det drives jakt, fiske, bærplukking, rekreasjon/turgåing  mv i området.  Vi har vært i kontakt 
med kommunene, men vi er ikke kjent med omfanget av denne aktiviteten.   

 

5.6 Støy, skyggekast og refleksblink.    

Det er ingen bebyggelse umiddelbart ved Kjerringlia Vindkraftverk.  Vi har skissert dette i Figur 22.   

 

Figur 22.  Avstander mellom Kjerringlia vindkraftverk og bebyggelse.  Kilde Norgeskart.no.   
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Avstanden mellom vindmøller i Kjerringlia Vindkraftverk (ref fig 1) og nærmeste bebyggelse er som følger 
målt etter kartet:   

 Fostervollen – 2,6 km 

 Heggem – 4,1 km 

 Langvassdalen (hytte) – 2,3 km 

 Store Vetavatnet (hytte) 1,9 km 

 Sør for Kjerringnebba (hytte) 2,4 km.   

 

På grunn av høydeforskjell og avstand antas at støy, refleksblink og skyggekast ikke å være et stort 
problem, men dette bør avklares nærmere gjennom utredningsprogrammet.    

 

5.7 Jordbruk, skogbruk og annen næringsmessig bruk av 

landbruksressurser 

Det drives jordbruk langs Fosterlågen, og det er skogsveier langs Fosterlågen på nordsida av Kjerringlia.   

Selve vindkraftverket vil ikke berøre dyrket/dyrkbar mark eller drivverdig skog.   

Nettilknytning vil ha som konsekvens at det må ryddes en trase for ledningsnettet.   

Veitilknytning via Gammelsetra kan representere en fordel for landbruk / skogsdrift i området.   

Vi antar at Kjerringlia vindkraftverk i første rekke vil ha konsekvenser for beitedrift i området.   

Området inngår ikke i reinbeitedistrikt.    

 

5.8 Samfunn 

En utbygging av Kjerringlia vindkraftverk vil kunne gi positive ringvirkninger for grunneiere og de berørte 
kommunene.  Kommunene vil kunne hente inn eiendomsskatt fra kraftverket, og grunneierne kan få en 
engangserstatning og en årlig kompensasjon.   

Lokalt vil utbyggingen av vindkraftverket – så lengt det er mulig – engasjere lokale entreprenører i 
forbindelse med veibygging, støpning av tårnfundamenter, oppføring av servicebygg mv.    

Kjerringlia vindkraftverk vil kunne gi regionen tilgang på mer fornybar energi.  Vi viser her spesielt til 
energibalansen i regionen (kap 2.2.2.).    
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6 KJERRINGLIA VINDKRAFTVERK.  FORSLAG TIL 

UTREDNINGSPROGRAM.   

 

I det følgende legger tiltakshaver Eolus Vind Norge AS fram sitt forslag til utredningsprogram for 
Kjerringlia Vindkraftverk.    

 

6.1 Metode for konsekvensutredninger 

 Både positive og negative virkninger ved tiltaket skal belyses for de aktuelle fagtema 

 Virkningene av nettilknytning, adkomst- og internveier, oppstillingsplasser, bygninger og annen 
infrastruktur knyttet til bygging av vindkraftverket – herunder mellomlagringsplasser og kaier- skal 
vurderes.  

 Hvert fagtema skal utredes hver for seg.   Temaenes innvirkning på hverandre skal omtales hvis 
dette er relevant.    

 Tiltakshaver skal kontakte regional myndigheter og berørte kommuner i utredningsarbeidet, 
grunneiere og relevante fagmyndigheter.  Det forutsettes at tiltakshaver arrangerer minimum ett 
samrådsmøte regionalt før konsekvensutredninger og konsesjonssøknad sendes NVE.   

 Det anbefales benyttet standard og sammenlignbar metodikk for konsekvensutredninger.  Det 
vises her til Miljøverndepartementets veileder om konsekvensutredning og til Statens Vegvesens 
Håndbok V712 (tidligere Håndbok 140), og til relevante veiledere / håndbøker knyttet til hvert 
fagtema.   

 Ut fra denne metoden skal det legges til grunn et 0-alternativ – dvs en verdifastsettelse av 
dagens situasjon uten at vindkraftverket realiseres.  Videre skal tiltakets innvirkning eller omfang 
på dagens situasjon beskrives – i hvilken grad vil tiltaket endre dagens situasjon.  Ut fra verdi 
(dagens situasjon) og omfang (tiltakets påvirkning)  angis en konsekvens av tiltaket.  

 

6.2 Landskap 

 Landskapet i planområdet og tilgrensende områder skal beskrives.  
 Landskapsverdiene i planområdet og tilgrensende områder skal beskrives, og tiltakets virkninger 

for landskapsverdiene skal vurderes.  
 Tiltakets visuelle virkninger for omkringliggende landskap skal beskrives og vurderes.  
 Det skal utarbeides ett teoretisk synlighetskart som viser vindkraftverkets synlighet inntil 20 

kilometer fra vindkraftverkets ytre avgrensning.  
 Vindkraftverket skal visualiseres fra representative steder; eksempelvis fra bebyggelse, verdifulle 

kulturminner/kulturmiljø, vernede objekter eller områder, viktige reiselivsattraksjoner og 
friluftslivsområder som blir berørt av tiltaket. Visualiseringene skal også omfatte adkomst- og 
internveier, oppstillingsplasser, bygg og nettilknytning (med tilhørende ryddegate), der dette 
vurderes som hensiktsmessig. Fotostandpunktene og -retning skal vises på et oversiktskart.   

 Visuelle virkninger knyttet til lysmerking av vindturbiner skal vurderes kort.  
 Det skal utarbeides visualiseringer av Kjerringlia vindkraftverk sammen med andre nærliggende 

vindkraftverk dersom vindkraftverkene kan påvirke det samme landskapet.  
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Fremgangsmåte: 

Landskapet skal beskrives i henhold til "Nasjonalt referansesystem for landskap" 
(www.skogoglandskap.no). Beskrivelsen skal ha en detaljeringsgrad tilsvarende underregionnivå eller 
mer detaljert.  

Ved hjelp av fotorealistiske visualiseringer skal tiltakets visuelle virkninger synliggjøres fra nær avstand 
(opp til ca. 2-3 km) og midlere avstand (fra ca. 3-10 km). Fotostandpunktene skal velges ut av fagutreder 
for visualiseringer/landskap i samråd med berørt kommune.   

Visualiseringene utarbeides med utgangspunkt i NVEs veileder 5/2007 "Visualisering av planlagte 
vindkraftverk". 

 

6.3 Kulturminner og kulturmiljø 

 Kjente automatisk fredete kulturminner/kulturmiljø, vedtaksfredete kulturminner og nyere tids 
kulturminner og kulturmiljøer innenfor planområdet og nærliggende områder skal beskrives og 
vises på kart. Kulturminnenes og kulturmiljøenes verdi skal vurderes og det skal utarbeides et 
verdikart.  

 Potensialet for funn av automatisk fredete kulturminner skal vurderes og delområder med størst 
potensial for funn skal vises på kart.  

 Direkte og visuelle virkninger av tiltaket for kulturminner og kulturmiljø skal beskrives og vurderes.  
 Det skal redegjøres kort for hvordan virkninger for kulturminner kan unngås ved plantilpasninger.  

 

Fremgangsmåte:  

Relevant dokumentasjon skal gjennomgås, og kulturminnemyndighetene skal kontaktes.  Den regionale 
kulturminnemyndighet er fylkeskommunen.  For å få nødvendig kunnskap om automatisk fredete 
kulturminner, skal det foretas befaring av person med kulturminnefaglig kompetanse.   

Riksantikvarens "Rettleiar: Kulturminne og kulturmiljø i konsekvensutgreiingar" (2003) og NVEs veileder 
3/2008 "Visuell innvirkning på kulturminner og kulturmiljø" kan benyttes i arbeidet med utredningen.  Ved 
utarbeidelse av verdikart henvises det tiI Vegvesenets "Håndbok V712". Databasene askeladden, 
kulturminnesok og SEFRAK i Matrikkelen kan benyttes i utredningsarbeidet.  Presiseringer knyttet til 
håndtering av automatisk fredete kulturminner vil komme fra energi-og miljømyndigheter når nye rutiner 
foreligger.  

 

6.4 Friluftsliv og ferdsel 

 Det skal redegjøres for friluftsområder som berøres av tiltaket.  
 Det skal vurderes hvordan tiltaket vil påvirke friluftslivet i planområdet og tilgrensende områder.  
 Alternative friluftsområder med tilsvarende aktivitetsmuligheter skal kort omtales.  
 Samlede virkninger av flere vindkraftverk i området skal vurderes kort.  

 

Fremgangsmåte:  

Informasjon om dagens bruk av området og om alternative friluftsområder skal innhentes fra lokale 
myndigheter og aktuelle interesseorganisasjoner.  Direktoratet for naturforvaltnings håndbok nr. 25 
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"Kardegging og verdsetting av friluftslivsområder" (2004) kan benyttes i utredningen. Viktige områder skal 
vises på kart.   

 

6.5 Naturmangfold 

 

6.5.1 Naturtyper og vegetasjon  

 Det skal utarbeides en oversikt over verdifulle naturtyper og kritisk truede, sterkt truede, sårbare 
og nær truede arter som kan bli berørt av tiltaket, jf. Direktoratet for naturforvaltnings håndbok nr. 
13, Norsk Rødliste for arter (2010) og Norsk Rødliste for naturtyper (2011).  

 Potensialet for funn av kritisk truede, sterkt truede, sårbare og nær truede arter i området skal 
vurderes, jf. Norsk Rødliste for arter (2010).  

 Det skal vurderes hvordan tiltaket kan påvirke alle utvalgte, truede og nær truede naturtyper og 
prioriterte, truede og nær truede arter, jf. Direktoratet for naturforvaltnings håndbok nr. 13, Norsk 
Rødliste for naturtyper (2011) og Norsk Rødliste for arter (2010).  

 

Fremgangsmåte:  

Vurderingene skal bygge på eksisterende dokumentasjon.  Der eksisterende dokumentasjon er 
mangelfull skal det gjennomføres feltbefaring.  Eventuelle funn av verdifulle naturtyper og rødlistede arter 
som kan bli vesentlig berørt av anlegget skal kartfestes/beskrives.  Vurderingene av rødlistede naturtyper 
skal gjøres i henhold til rapporten "Sammenhengen mellom rødlista for naturtyper og DN-håndbok 13".  
Sensitive opplysninger skal merkes "unntatt offentlighet" og oversendes NVE som et eget dokument. 

 

6.5.2 Fugl  

 Det skal utarbeides en oversikt over fugl som kan bli vesentlig berørt av tiltaket, med fokus på 
kritisk truete, sterkt truede, sårbare og nær truede arter, jf. Norsk Rødliste for arter (2010), 
ansvarsarter og jaktbare arter.  

 Potensialet for funn av kritisk truede, sterkt truede, sårbare og nær truede arter i området skal 
vurderes, jf. Norsk Rødliste for arter (2010).  

 Det skal vurderes hvordan tiltaket kan påvirke kritisk truede, sterkt truede, sårbare og nær truede 
arter gjennom forstyrrelser, områdets verdi som trekklokalitet, kollisjoner, elektrokusjon og 
redusert/forringet økologisk funksjonsområde, jf. Norsk Rødliste for arter (2010).  

 

Fremgangsmåte:  

Vurderingene skal bygge på eksisterende dokumentasjon og kontakt med lokale og regionale 
myndigheter og organisasjoner/ressurspersoner. Der eksisterende dokumentasjon av fugl er mangelfull 
skal det gjennomføres feltbefaring.  Eksisterende registreringer og funn av hekkelokaliteter, trekkruter og 
fødeområder for rødlistede arter og ansvarsarter skal kartfestes/beskrives.  Sensitive opplysninger skal 
merkes "unntatt offentlighet og oversendes NVE som et eget dokument.  
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6.5.3 Andre dyrearter  

 Det skal utarbeides en oversikt over dyr som kan bli vesentlig berørt av tiltaket.  
 Det skal vurderes om viktige økologiske funksjonsområder for prioriterte, kritisk truede, sterkt 

truede, sårbare og nær truede arter, jf. Norsk Rødliste for arter (2010). 

 

Fremgangsmåte:  

Vurderingene skal bygge på eksisterende dokumentasjon og kontakt med lokale og regionale 
myndigheter og organisasjoner/ressurspersoner. Trekkruter for hjortedyr og eksisterende registreringer 
av kritisk truede, sterkt truede og sårbare arter skal kartfestes/beskrives.  Sensitive opplysninger skal 
merkes "unntatt offentlighet" og oversendes NVE som et eget dokument.  

 

6.5.4 Samlet belastning, jf. naturmangfoldloven § 10  

 Det skal vurderes om eksisterende eller planlagte inngrep i området kan påvirke 
forvaltningsmålene for de samme arter/naturtyper som vindkraftverket kan ha virkninger for.   

 Det skal vurderes om tilstanden og bestandsutviklingen til disse arter/naturtyper kan bli vesentlig 
påvirket.  

 

Fremgangsmåte:  

Vurderingene skal bygge på kjent og tilgjengelig informasjon om andre planer og utredede virkninger for 
naturmangfold.  I vurderingen skal det legges vekt på tiltakets virkninger for eventuelle forekomster av 
verdifulle naturtyper jf. Direktoratet for naturforvaltnings Håndbok 13, Norsk Rødliste for naturtyper 
(2011), utvalgte naturtyper utpekt jf. nmfl § 52 og økosystemer som er viktige økologiske 
funksjonsområder for truede arter i Norsk Rødliste for arter (2010) og prioriterte arter utpekt jf. nmfl § 23.  

 

6.5.5 Verneområder og Inngrepsfrie naturområder INON 

 Tiltakets virkning for inngrepsfrie naturområder skal beskrives kort. Reduksjon av inngrepsfrie 
naturområder skal tall-og kartfestes, fordelt på de ulike INON-sonene.  

 Tiltakets virkninger for verneområder skal beskrives jf. nmfl § 49.  

 

Framgangsmåte 

Verneområder og INON er dokumentert på www.naturbase.no.  Regional miljøvernmyndighet skal 
kontaktes.    
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6.6 Forurensning 

 

6.6.1 Støy  

 Det skal vurderes hvordan støy fra vindkraftverket kan påvirke helårs-og fritidsboliger og friluftsliv.  
 Det skal utarbeides støysonekart for vindkraftverket som viser utbredelse av støy med medvind 

fra alle retninger. Bebyggelse med beregnet støynivå over Lden= 40 dB skal angis på kartet.  

 

6.6.2 Skyggekast / lysblink 

 Det skal vurderes hvorvidt skyggekast og lysblink fra vindturbinene kan få virkninger for 
bebyggelse og friluftsliv.  

 Det skal utarbeides et kart som viser faktisk skyggekastbelastning for berørte helårs-og 
fritidsboliger. Tidspunkt og varighet skal oppgis.  

 

Fremgangsmåte:  

Støyutredningene skal ta utgangspunkt i "Retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging" 
(T1442) og "Veileder til retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging" (TA-2115) utarbeidet av 
Klima-og forurensningsdirektoratet. Det skal redegjøres for bruk av metodikk for beregning av 
støyutbredelse og skyggekast.  

 

6.6.3 Drikkevann  

 Tiltakets virkninger for kjente og planlagte drikkevanns-og reservedrikkevannskilder skal 
vurderes. Virkninger i både anleggs-og driftsfase skal utredes. Fare for akutt forurensning av 
drikkevann og fare for avrenning over tid skal vurderes.  

 Nedbørsfelt for drikkevannskilder som kan bli berørt skal oppgis og avmerkes på kart.  

 

Fremgangsmåte:  

Mattilsynet og eiere/ansvarlige drivere av lokale vannverk skal kontaktes for dokumentasjon av 
drikkevannskilder som kan bli berørt og for vurdering av virkninger og avbøtende tiltak for drikkevann.  

 

6.6.4 Annen forurensning  

 Kilder til forurensning fra vindkraftverket i drifts-og anleggsfasen, herunder mengden av olje i 
vindturbinene og lagring av olje/drivstoff i forbindelse med anleggsarbeid, skal beskrives.  

 Avfall som forventes produsert i anleggs-og driftsfasen og planlagt avfallsdeponering, skal 
beskrives.  

 Sannsynligheten for uforutsette hendelser og uhell skal vurderes. Virkninger ved eventuelle 
hendelser, og tiltak som kan redusere disse, skal beskrives.  

 Sannsynlighet for ising og risikoen for iskast skal vurderes. Dersom ising vurderes som 
sannsynlig, skal aktuelle tiltak som kan redusere ising beskrives, og kostnadene ved 
avisingssystemer og sikkerhetstiltak oppgis.  
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6.7 Nærings- og samfunnsinteresser 

 

6.7.1 Verdiskaping  

 Det skal beskrives hvordan tiltaket kan påvirke økonomien i berørt kommune, herunder 
sysselsetting og verdiskaping lokalt og regionalt. Dette skal beskrives både for anleggs-og 
driftsfasen.  

 

Fremgangsmåte:  

Lokale/ regionale myndigheter og lokalt/ regionalt næringsliv skal kontaktes for innsamling av relevant  

informasjon.  

 

6.7.2 Reiseliv, turisme og utmarksnæring 

 Reiselivsnæringen og utmarksbasert næringsvirksomhet i området skal beskrives kortfattet, og 
tiltakets mulige innvirkning for næringsvirksomhetene skal vurderes.  

 

Fremgangsmåte:  

Vurderingene bør bygge på informasjon innhentet hos lokale, regionale og sentrale myndigheter, 
organisasjoner og fra næringene. Eksisterende informasjon og dokumentasjon vedrørende 
utmarksnæring i det berørte området skal gjennomgås og kompletteres med samtaler/intervjuer med 
berørte næringsutøvere og organisasjoner.  Vurderingen av virkninger skal sammenholdes med de 
vurderinger som gjøres under temaene "landskap" og "friluftsliv og ferdsel". Det bør innhentes erfaringer 
fra andre områder i Norge og eventuelt andre land.  

 

6.7.3 Landbruk  

 Det skal gjøres en kortfattet vurdering av tiltakets eventuelle virkninger for jord-og skogbruk, 
herunder beite og jakt.  

 

Fremgangsmåte:  

Lokale og regionale landbruksmyndigheter bør kontaktes for innsamling av informasjon om nåværende 
og planlagt arealbruk til landbruksformål.  

 

6.7.4 Luftfart og kommunikasjonssystemer  

 Det skal vurderes om tiltaket kan påvirke mottakerforhold for TV-og radiosignaler hos 
nærliggende bebyggelse.  

 Det skal redegjøres for hvordan tiltaket vil påvirke omkringliggende radaranlegg, 
navigasjonsanlegg og kommunikasjonsanlegg for luftfarten.  

 Tiltakets eventuelle innvirkning på ut-og innflygingsprosedyrene til omkringliggende flyplasser 
skal beskrives kort.  



 

 35 

 Det skal vurderes om vindkraftverket og tilhørende kraftledninger utgjør ytterligere hindringer for 
luftfarten, spesielt for lavtflygende fly og helikoptre.  

 

Framgangsmåte: 

Avinor AS, ved flysikringsdivisjonen, skal kontaktes for vurdering av tiltaket.  Aktuelle operatører av 
lavtflygende fly og helikoptre – herunder luftforsvaret bør også kontaktes. Norkring AS skal kontaktes for 
innsamling av informasjon vedrørende mulige virkninger for mottaksforhold for radio-og TV-signaler.  
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Vedlegg 

1 Bosetting av flyktninger med bakgrunn i dagens flyktningkrise 

 

 

Rådmannens innstilling 

Kommunestyret i Nesset har som mål at alt bosettings- og integreringsarbeid skal legge til rette for like 

muligheter, rettigheter og plikter til deltakelse i samfunnet for alle innbyggere i Nesset kommune.  

 

Nesset Kommune er i ferd med å bosette 30 flyktninger over tre år etter vedtak i kommunestyret den 

7.11.2013. I tillegg kommer bosetting ved familiegjenforening. Stipulert ut fra erfaringstall vil 

kommunen få ca. 50-60 nye innbyggere i perioden som følge av vedtaket. Kommunen er en ny 

bosettingskommune og har ikke kapasitet til å bosette flere enn det som allerede er vedtatt. 

 

Nesset Kommune ser at begrensingen av introduksjonsprogrammet til to år er vanskelig å gjennomføre 

for dem som tar grunnskoleeksamen. Vi vil derfor oppfordre statsråden til å utvide 

introduksjonsprogrammet til tre år med tilhørende økonomisk kompensasjon for kommunene. 

 

 

 

Saksopplysninger 

Statsråd Solveig Horne i Det Kongelige Barne-, Likestillings- og Inkluderingsdepartementet har sendt 

en forespørsel til alle kommuner, om eventuelt å ta imot og bosette flere flyktninger. Svarfristen er satt 

til 27. mai. 

  

Nesset kommunestyre har allerede tatt et samfunnsansvar med sitt vedtak om å bosette ti flyktninger i 

hvert av åra 2014, 2015 og 2016. De første ti personene kom i månedsskiftet sept.- okt. 2014. I januar 

kom tre nye og i februar kom den første familiegjenforeningen med mor og fire barn. I slutten av mai 

kommer to menn på 21 og 22 år fra Eritrea. Til sammen har da kommunen bosatt seks menn fra 

Eritrea, sju menn, tre kvinner og fire barn fra Somalia. De fem siste som skal bosettes i 2015 etter 



gjeldende vedtak, kommer trolig i august i år. I tillegg kan det komme flere familiegjenforeninger da 

flere av de bosatte har kone og/eller barn som venter i utlandet. 

 

Skal bosetting av så mange flykninger bli vellykket, krever det stor innsats av både kommune og 

lokalsamfunn. Det er mye som skal fungere og mange hensyn å ta. Det gjelder innenfor både helse og 

omsorg, barnehage, skole og utdanning i tillegg til fritidsaktiviteter og alt integreringsarbeid som må 

foregå på fritida i samarbeid med frivillige. For å koordinere og gjennomføre dette arbeidet har 

kommunen i dag gjennom NAV to tilsatte, flyktningkonsulent i 100-prosent- og programrådgiver i 50-

prosent stilling. 

 

Bosetting av flyktninger er ikke detaljregulert og blir gjennomført ulikt i ulike kommuner. Støtteordninger 

i forbindelse med etableringsfasen skal i størst mulig grad samordnes med nabokommuner, og vi har så 

langt det er råd prøvd å følge Sunndal sitt eksempel. De fleste som er bosatt etter avtale med IMDI 

(Inkluderings- og Mangfolds Direktoratet), kommer fra asylmottaket på Sunndalsøra. Alle voksne går også 

på skole på Voksenopplæringssenteret der nå.  

 

Om introduksjonsprogrammet: 

Introduksjonsprogrammet er et 2-årig tilbud som skal gi grunnleggende kvalifisering, og består 

vanligvis av norsk- og samfunnsfagopplæring og arbeidsrettede tiltak. Målsettingen med programmet 

er å styrke nyankomne innvandreres mulighet for deltakelse i yrkes- og samfunnsliv, samt økonomisk 

selvstendighet. Så langt kjøper vi tjenester av Sunndal kommune for norskopplæring og 

introduksjonsprogram med samfunnsfag på morsmålet. For inneværende skoleår har vi avtale om 29 timer 

for alle deltakere i uka gjennom hele skoleåret. I tillegg har flyktningene to timer hver tirsdag i Nesset med 

informasjonsmøte, svømmeopplæring m.m.  

 

Det er flyktningetjenesten i Nesset kommune som planlegger og tar hånd om programinnholdet resten av 

arbeidsåret, vesentlig sommerprogram i fire uker, språkpraksis og arbeidspraksis gjennom hele året. Her 

har næringslivet i Nesset en unik mulighet både til å rekruttere ny arbeidskraft samtidig som de kan hjelpe 

til med integrering av de bosatte. 

 

Det er anbefalt at flest mulig av de bosatt får grunnskoleutdanning. Da kan de etterpå ev ta videregående 

skole og få fagbrev for å få et yrke og en jobb. Dette krever imidlertid mer enn de to åra som staten bidrar 

med midler til introduksjonsprogram. For våre flyktninger er bare to i rute til å greie det innenfor de to åra. 

De andre må bruke lengre tid. Dette kommer også bl.a. av at Sunndal ikke hadde kapasitet til å ta flere inn i 

9. klasse.  

 

Bolig: 

Alle må også få hjelp til å skaffe seg bolig. Kommunen framleier nå gjennomgangsboliger i 

bofelleskap for to og to enslige bosatte, hos private utleiere. Strøm, tv-kanaler og trådløst nett er 

inkludert i husleien. Det kan være en stor utfordring å skaffe egna bolig til en akseptabel pris i Eidsvåg 

sentrum. NAV jobber nå med å fremskaffe egnede boliger til de fem som kommer etter ferien. Det ser 

ut til å ordne seg for de vedtatte bosettinger i 2015 og til evt. familiegjenforeninger som kan komme i 

2. halvår. 

  

Vurdering 

Nesset er en ny bosettingskommune. Vi er i ferd med å bygge opp kompetanse, men er ikke kommet 

særlig langt. Vi er så langt avhengig av å kjøpe tjenester fra Sunndal kommune, men kan på sikt ved 

langsiktig planlegging bygge ut vår egen voksenopplæring til å ha større kapasitet. 

Voksenopplæringen er også avhengig av undervisningslokale, noe som er vanskelig å skaffe på dagtid 

i dag. 

 



Kapasiteten innenfor helse er også begrenset. Å ta imot overføringsflyktninger nærmest direkte fra 

flyktningeleirer kan være ytterst krevende. Det er ikke usannsynlig er de traumatisert og vil kunne 

trenge kompetent traumebehandling.  

 

Kommunens kontaktperson i IMDI (Inkluderings- og MangfoldsDIrektoratet) sier han ikke anbefaler 

nye bosettingskommuner å bosette overføringsflyktninger, da dette er svært ressurskrevende både når 

det gjelder personell og kompetanse. 

 

Oppsummering: 

• Nesset kommune har nylig etablert flyktningetjeneste og vår erfaring, kompetanse og 

kapasitet   er begrenset. 

• Nesset kommune har fokus på kvalitet i tjenesten og å ta vare på de ansatte i forhold til 

arbeidsmengde. 

• Nesset kommune skal følge opp og fremskaffe språkpraksis, arbeidspraksis og integrering 

lokalt, noe som allerede i dag er krevende 

• Boliger utover nåværende behov er utfordrende å fremskaffe. 

  

Nesset kommune ser gjerne at vi kunne tatt imot noen syriske familier, men vi må ha fokus på å lykkes 

med de vi har forpliktelser overfor og de familiegjenforeninger som ventes å komme. 

Nesset kommune har ut ifra sin størrelse allerede tatt et stort ansvar. 

 

Økonomiske konsekvenser 

Kommunen mottar integreringstilskudd for hver bosatt. Integreringstilskuddet skal bidra til at 

kommunene gjennomfører et planmessig og aktivt bosettings- og integreringsarbeid, med sikte på at de 

bosatte skal komme i jobb og greie seg selv. Tilskuddet skal dekke kommunenes gjennomsnittlige 

utgifter ved bosetting og integrering i bosettingsåret og de fire neste årene. Tilskuddet skal dekke 

utgifter til bl.a. innvandrer- og flyktningkontortjenester, bolig, og boligadm., tjenester, sysselsettingstiltak, 

yrkeskvalifisering, arbeidstrening, sosialkontortjenester, sosialhjelp, barneverntjenester, tolketjenester, 

barnehagetjenester, helsetjenester, kultur og ungdomstiltak.   

 

Tabellen viser tilskuddssatsene for 2015 

 År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 Sum 

Voksne (over 18 år) 182 000 210 000 152 000 82 000 70 000 696 000 

Barn 182 000 210 000 152 000 82 000 70 000 696 000 

Enslige voksne 232 000 210 000 152 000 82 000 70 000 746 000 

Barnehagetilskudd 24 400 0 0 0 0 24 400 

Norskopplæringstilsk. 31 900 57 800 35 900 0 0 125 600 

.Grunntilskudd  

I tillegg mottar kommunen et grunntilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap etter 

introduksjonsloven, dersom det er personer som utløser persontilskudd år 1-3 i 2015.  

Der er tildelingskriteriet lavt til kommuner med 1-3 personer i målgruppen (Lav sats, 180 000 kr), 

og høyere (Høy sats, 560 000 kr.) til kommuner med 4-150 personer i målgruppen. For Nesset betyr 

dette at flyktningene i 2015 og 2016 vil utløse 380 000 kr mer enn i et «normalår».  



 

Sunndal kommune har greid å gjennomføre bosetting med hell. Over 80 % av de som har deltatt i 

introduksjonsordningen, har kommet ut med jobb eller videre studie. Økonomisk har Sunndal kommet 

ut i pluss også i kommuneregnskapet. Skal Nesset kommune lykkes med sitt bosettingsarbeid er det en 

forutsetning at våre nye medborgere lykkes i sitt introduksjonsprogram og kommer ut i jobb eller over 

i utdanning. En viktig forutsetning er at kommunen har kompetanse og at antall bosatte står i forhold 

til de rammevilkår vi har for å integrere de bosatte i lokalsamfunnet. 

 

 

Betydning for folkehelse 

Å greie å gjennomføre en vellykket bosetting vil ha stor betydning både for de bosatte og for resten av 

befolkningen. 
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Ungdommens kommunestyre - endring i vedtektene angåande valg av 

vararepresentant 

Vedlegg 

1 Vedtekter UKS med forslag til endring angåande valg av vararepresentant 

 

 

Rådmannens innstilling 

Endring i vedtekter for Ungdommens kommunestyre i §2.b kulepunkt 7 med følgjande 

ordlyd, er vedtatt av Nesset kommunestyre: 

 

 I tillegg til desse direkte valde representantane møter elevrådsleiarane på 

ungdomstrinnet på Eidsvåg barne- og ungdomsskule og Indre Nesset barne- og 

ungdomsskule fast i Ungdomens kommunestyre. Viss elevrådsleiaren allereie er valgt 

som representant i UKS, rykker 1. varamedlem frå skulen opp på fast plass. 

Ny 3. vara må då velgast. 

 

Endringa trer i kraft frå og med valget til UKS våren 2015. 

 

 

Saksopplysninger 

Ungdommens kommunestyre (UKS) skal ivareta ungdommen sine interesser og tale deira sak i Nesset 

kommune. UKS består av til saman 15 ungdomsskuleelevar som representerer dei to ungdomsskulane 

i Nesset.  

UKS blir styrt av ungdommane sjølv som velger ordførar og varaordførar. Det skal haldast minst 4 

møte for UKS i løpet av eit skuleår. UKS engasjerer seg i aktuelle saker, gjev uttalar til høyringar og 

deltek i for eksempel RUS-kampanjer og liknande. Dei er med å arrangere Ungdommens 

kulturmønstring og representerer kommunen utad i saker som gjeld ungdom. I inneverande år set UKS 

mellom anna fokus på kommunereforma og er aktivt med i den diskusjonen. Det er utarbeida vedtekter 

for UKS som skal godkjennast av Nesset kommunestyre.  

 



Valet av representanter til UKS blir gjort om våren før skuleslutt. Valet blir gjort på kvar skule etter 

vedtektene. Leiar i elevråd frå kvar skule er automatisk medlem i UKS.  

På grunn av at elevrådsleiaren blir valt ved skulestart om hausten kan det skje at vedkommande 

allereie er innvalt som fast medlem i UKS. Vedtektene har då sagt at første vara skal rykke opp som 

fast. I slike tilfelle har ein «mangla ein vara» og vedtektene har ikkje fanga opp denne situasjonen. 

Det er dette denne vedtektsendringa handlar om.  

 

Ungdommens kommunestyre hadde oppe sak om vedtektsending i sitt møte den  27 . februar. 

Det vart gjort følgjande vedtak: 

 

Vedtak: Ny tekst i vedtektene er vedtatt av UKS med følgjande ordlyd:  

I tillegg til desse direkte valde representantane møter elevrådsleiarane på 

ungdomstrinnet på Eidsvåg barne- og ungdomsskule og Indre Nesset barne- og 

ungdomsskule fast i Ungdomens kommunestyre. Viss elevrådsleiaren allereie er valgt 

som representant i UKS, rykker 1. varamedlem frå skulen opp på fast plass.  

Ny 3. vara må då velgast.  

 

Endringa trer i kraft frå og med valget våren 2015. 

Vedtektene med denne endringa blir lagt fram som sak for Nesset kommunestyre. 

 

Vedtektsendringa som er gjort av UKS går ut på at det da skal velgast ein ny 3. vara frå den aktuelle 

skulen.  

 

Vurdering 

Leiar i elevråd frå kvar skule er automatisk medlem i UKS. På grunn av at elevrådsleiaren blir valt ved 

skulestart om hausten kan det skje at vedkommande allereie er innvalt som fast medlem i UKS.  

 

Vedtektene har då sagt at første vara skal rykke opp som fast. I slike tilfelle har ein «mangla ein vara» 

og vedtektene har ikkje fanga opp denne situasjonen. Rådmannen tilrår derfor at vedtektsendringa som 

er gjort av UKS og går ut på at det da skal velgast ein ny 3. vara frå den aktuelle skulen blir vedtatt av 

Nesset kommunestyre.  

 

 

Økonomiske konsekvenser 

Ingen økonomiske konsekvenser. 

 

Betydning for folkehelse 
Ungdommens kommunestyre skal ivareta ungdommens interesser i Nesset kommune. Med 

ungdommane sitt engasjement har dette betydning for generell folkehelse. 
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       Vedtatt i Nesset kommunestyre 15.04.2010 (K-sak 25/10).  

       Sist endra av UKS i sak 08/2015. 

 

§ 1 Mandat 

Ungdommens kommunestyre i Nesset (UKS) skal ivareta ungdommen sine interesser og tale deira sak i 

Nesset kommune. 

§ 2 Oppnemning og samansetting 

a) Ungdommens kommunestyre i Nesset er eit underutval under kommunestyret og består av 15 

faste representantar frå kvar ungdomsskole i alderen 13 – 19 år. UKS vel sjølv leiar og 

nestleiar (ordførar og varaordførar) for eitt år om gongen på første møte etter valet ved skulane. 

b) Representantane til UKS veljast på følgjande måte: 

 Alle ungdomssuleklassane i Nesset vel ein gut og ei jente som kandidatar frå kvar 

klasse. 

 Kvar skule arrangerer valmøte for alle på ungdomstrinnet kvart år innan utgangen av 

mai der skulen sine representantar til UKS vert valt. Kandidatane blir presentert for 

valmøtet.  

 Valet gjennomførast skriftleg ved at alle elevane skriv eit gutenamn og eit jentenamn 

av dei føreslåtte på ein lapp. Dei kandidatane som får flest stemmer blir valt. I tillegg 

skal det velgast 3 varamedlemmer i nummerert rekkjefølgje etter tal stemmer.  

 Representantar frå 10. klasse vert valt for to år slik at dei deltar i UKS første og andre 

året på vidaregåande skule. 

 Representantar frå 8. og 9. klasse vert valt for eit år. 

 Representantane fordelast slik: 

 Indre Nesset barne- og ungdomsskule vel 6 representantar og 3 

vararepresentantar. 

 Eidsvåg barne- og ungdomsskole vel 7 representantar og 3 

vararepresentantar. 

 I tillegg til desse direkte valde representantane møter elevrådsleiarane på 

ungdomstrinnet på Eidsvåg barne- og ungdomsskole og Indre Nesset barne- og 

ungdomsskule fast i Ungdommens kommunestyre. Viss elevrådsleiaren allereie er valt 

som representant i UKS rykker 1. varamedlem frå skulen opp på fast plass.  

Ny 3. vara må då veljast. 

 På grunn av at elevane i 10. klasse vert valt for 2 år, kan det kvart år bli ulikt ta 

representantar som skal veljast. UKS sender kvart år i april/mai oversyn over tal 

representantar som skal veljast ved kvar skule. 

c) Ved forfall frå dei faste representantane blir vararepresentant frå den gjeldande skulen kalla inn 

etter den nummer-rekkefølgen som dei har. Vararepresentnanten deltar som ordinær 

representant i det aktuelle møtet eller perioden. 

d) Politisk representasjon: Kommunestyret utnemner to observatørar med vara frå kommunestyret 

som møter fast i møta til UKS. Observatørane har talerett, men ikkje forslags- og stemmerett. 

Observatørane si funksjonstid føl valperioden for kommunestyret. 

§ 3 Arbeidsoppgåver 

a) UKS skal vere ungdommen sitt talerøyr overfor politiske organ og kommune.-administrasjonen. Tiltak, 

planer og saker som på ulike vis vedkjem dei unge skal sendast til UKS for uttale eller høyring. 

b) Inntil 3 personar frå UKS har møte-, tale, og forslagsrett i kommunestyret. 

c) UKS kan på eige initiativ ta opp og utrede saker som skal sendast vidare til handsaming i kommunale 

organ.  

 

Nytt: 
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d) UKS skal ha ein eigen budsjettpost til disposisjon som kan nyttast til å støtte tiltak iverksett for eller av 

ungdom. Kommunestyret avgjer kvart år i budsjetthandsaminga kor stor denne budsjettposten skal vere.  

e) UKS kan sette ned eigne arbeidsgrupper eller utval som kan arbeide med avgrensa oppgåver. 

f) UKS legg kvart år fram ein kortfatta årsrapport for kommunestyret før årleg budsjetthandsaming i 

desember. 

§ 4  Arbeidsmåtar 

a) UKS i Nesset skal ha minst 4 møte i året. Leiaren kallar inn til møte ved behov, eller når minst 1/3 av 

representantane krev det. 

b) Leiaren har ansvaret for å sette opp sakliste og sende ut innkalling i samarbeid med skrivaren for UKS. 

Innkallinga må seinast vere representantane i hende helga før møtet, og seinast 5 dagar før.  

c) Møta i UKS er opne for publikum etter offentleg kunngjering i Kulturmeldinga eller på heimesida til 

Nesset kommune. 

d) Leiaren er møteleiar. I leiaren sitt fråver er det nestleiaren som er møteleiar. 

e) Vedtak i UKS skal fattast i møte. UKS er vedtaksfør når minst 2/3 av representantane er til stades. 

Vedtak blir avgjort med alminneleg fleirtal. Leiren har dobbeltstemme ved likt stemmetal. 

f) Det skal førast møtebok frå alle møta med desse opplysningane: 

 Tid og stad for møtet. 

 Namna på alle frammøtte representantar og obeservatørar. 

 Namna på fråverande. 

 Oversyn over handsama saker. 

 Vedtak som vert fatta og eventuelle stemmetal. 

g) Møteboka skal sendast ut til alle representantane og godkjennast på neste møte. 

h) Møta skal så langt som mogeleg foregå på dagtid, i skuletida på kommunestyresalen i Eidsvåg. 

Deltaking på møte i UKS skal ikkje registrerast som fråver på skulen. 

i) UKS  kalle inn andre personar til møta sine for å belyse aktuelle saker. Desse kan få talerett, men ikkje 

forslags- og stemmerett. 

§ 5 Mindretalsanke 

Viss det ikkje er i strid med særlov, kan eit mindretal i UKS krevje at ei sak vert lagt fram for aktuellt politisk 

fora som anke på vedtak fatta av fleirtalet i UKS. Krav om slik anke må vere framsett før møtet er avslutta og 

førast som merknad i protokollen. 

§ 6 Sekretariat 

Kulturkontoret er skrivar/sekretariat for UKS. 

§ 7 Generelt 

Ut over desse vedtektene gjeld kommunelova og forvaltningslova. 

§ 8 Godtgjering 

Møtegodtgjering er vedtatt til gruppe 4 (lav sats). Leiaren får dobbel møtegodtgjering. 
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Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Nesset kommunestyre 42/15 21.05.2015 

 

Valg av revisjonsordning for Nesset kommune. 

Vedlegg 

1 Valg av revisjonsordning- særutskrift av sak i Kontrollutvalget i Nesset 

2 Oversendt ordf 150429 Sak 1315- Valg av revisjonsordn 

3 MREV IKS INNLEDNING (8) 

4 SELSKAP VERSJON 2 

5 EIERVERSJON 2 

6 Oversikt over vedtak i kommunestyrene vedr  utgreiinga 

7 Uttale fra ansatte 16.3.2015 

 

 

 Kontrollutvalgets innstilling  

 

1. Kommunestyret godkjenner at Nesset kommune inngår som deltaker i Møre og Romsdal Revisjon IKS 

og at selskapet blir valgt som revisor for Nesset kommune med virkning fra 1. juli 2015.  

 

2. Kontrollutvalget inngår og godkjenner engasjementsavtaler med Møre og Romsdal Revisjon IKS  

 

 

 

 

Saksopplysninger 

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

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

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

Kontrollutvalget behandlet i sitt møte 23.06.14 sak om deltagelse i ny interkommunal revisjonsordning i 

Møre og Romsdal – valg av organisasjonsform – videre prosedyre.  

Kontrollutvalget legger fram saker direkte til kommunestyret. Vedlagt følger derfor kontrollutvalgets 

saksframstilling med innstilling til kommunestyret, samt tilhørende vedlegg. 

Vurdering 

 



Økonomiske konsekvenser 

 

 

Betydning for folkehelse 
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Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 

PS 13/15 Kontrollutvalget 27.04.2015 

 Kommunestyret   

 

 

NESSET KOMMUNE. VALG AV REVISJONSORDNING 
 

Kontrollutvalgets innstilling 

 

1. Kommunestyret godkjenner at Nesset kommune inngår som deltaker i Møre og 

Romsdal Revisjon IKS og at selskapet blir valgt som revisor for Nesset kommune med 

virkning fra 1. juli 2015. 

 

2. Kontrollutvalget inngår og godkjenner engasjementsavtaler med Møre og Romsdal 

Revisjon IKS 

 

Kontrollutvalgets behandling – 27.04.2015 

 

Sekretæren orienterte innledningsvis om prosessen videre og den endelige politiske 

behandling av saken og svarte på spørsmål fra utvalget.  

 

Distriktsrevisor Sigmund Harneshaug orienterte og svarte på spørsmål om den siste fasen av 

arbeidet, frem til arbeidsgruppen og styringsgruppen kunne legge frem et utkast til 

selskapsavtale og eieravtale.  

 

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

voterende) 

 

Sekretariatets innstilling 

 

1. Kommunestyret godkjenner at Nesset kommune inngår som deltaker i Møre og 

Romsdal Revisjon IKS og at selskapet blir valgt som revisor for Nesset kommune med 

virkning fra 1. juli 2015. 

 

2. Kontrollutvalget inngår og godkjenner engasjementsavtaler med Møre og Romsdal 

Revisjon IKS 

 

Saksopplysninger 

 

Nesset kommunestyre har tidligere i k-sak 76/13 fattet vedtak om å medvirke til å få etablert 

en interkommunal revisjonsordning for levering av revisjonstjenester til kommunene og 

fylkeskommunen i Møre og Romsdal. En styringsgruppe sammensatt av folkevalgte 

medlemmer fra styreorganene i distriktsrevisjonene/kontrollutvalg og – sekretariatene, samt 

en tillitsvalgt, har ledet arbeidet.  Asmund Kristoffersen har vært engasjert som prosessleder 



og en arbeidsgruppe sammensatt av revisjonssjefene og tillitsvalgte fra hver enhet, har 

medvirket med utredninger. 

 

Styringsgruppen la i april 2014 fram et forslag om å etablere et nytt interkommunalt 

revisjonsselskap (IKS) med deltakelse fra 29 kommuner og fylkeskommunen, dvs. en fusjon 

av revisjonsenhetene på Nordmøre, i Romsdal og nordre Sunnmøre, samt fylkesrevisjonen. 

Søre Sunnmøre Kommunerevisjonsdistrikt IKS valgte å stå utenfor utredningsarbeidet. 

Forslaget ble behandlet i Nesset kommunestyre 4. september 2014 i k-sak 63/14 som 

enstemmig vedtok å slutte seg til utredningen om etablering av en ny interkommunal 

revisjonsordning i fylket og delta i forhandlingene om selskapsavtalen m.m. for det 

interkommunale selskapet. Styringsgruppen for utredningsprosessen ble oppfordret til å legge 

fram en omforent avtalestruktur for det nye selskapet. Tilsvarende ble utredningen lagt fram 

for de 17 kommunestyrene på Nordmøre og i Romsdal som sluttet seg til utredningen. 

Utredningen har ikke vært lagt fram for kommunestyrene på nordre Sunnmøre, men ble 

behandlet internt i selskapsorganet i Kommunerevisjonsdistrikt 3 IKS (KomRev3 IKS). 

 

Styringsgruppa la 30. januar 2015 fram et omforent forslag til selskapsavtale og eieravtale for 

det interkommunale selskapet som skal legges fram til behandling og godkjenning i resp. 

kommunestyre og fylkestinget. Det er forutsatt at det nye selskapet skal være etablert fra 1. 

juli 2015.  

I sluttfasen av arbeidet valgte representantskapet i KomRev3 IKS, som omfatter de 12 

kommunene på nordre Sunnmøre, å innlede sonderinger med representantskapet i Søre 

Sunnmøre Kommunerevisjonsdistrikt IKS om å slå sammen de to selskapene til et felles 

interkommunalt revisjonsselskap for alle kommunene på Sunnmøre. Utfallet av sonderingene 

førte ikke fram til enighet om å etablere et eget IKS. Representantskapet i KomRev3 IKS tok 

endelig avgjørelse i saken i sitt møte 6. mars 2015 og valgte å ikke være med i det nye 

selskapet. Følgende vedtak ble fattet:  

 

1. Med bakgrunn i kommunereforma, usikkerheit knytt til økonomi, framlegg til 

endringar i ansvarsreglane i lov om interkommunale selskap og forslaget om 

plassering av verksemda sitt hovudkontor, ønskjer ikkje KomRev3 IKS å delta i 

selskapet Møre og Romsdal revisjon IKS.  

 

2. KomRev3 IKS er i dag eit selskap som er kostnadseffektivt og har god kompetanse. 

Selskapet er open for å auke talet på medlemskommunar.  

 

Styringsgruppen var oppmerksom på at dette kunne bli utfallet, og utarbeidet alternative 

avtaleforslag for et redusert interkommunalt selskap for kommunene i nord-fylket inkl. 

fylkeskommunen. I møte i styringsgruppa den 9. mars 2015 ble representantene for de 3 

gjenstående revisjonsenhetene enige i å foreslå å etablere et interkommunalt revisjonsselskap 

sammensatt av 17 kommuner og fylkeskommunen. 

 

Det er kontrollutvalget som skal gi sin innstilling til kommunestyret om å delta i 

revisjonsselskapet. Det følger av en forståelse av kommunelovens § 78 nr. 3 og 4, der 

kontrollutvalget er tillagt innstillingsretten i spørsmål om valg av revisjonsordning og revisor. 

Kontrollutvalgssekretariatet er saksforbereder for denne delen av saka.  

 

Mens selskapsavtalen (vedtektene) regulerer det selskapsrettslige etter IKS-loven, er 

eieravtalen en ordinær avtale som regulerer forholdet mellom eierne. Både selskapsavtalen og 

eieravtalen er en eierskapssak som det ligger til rådmannen å forberede og legge fram for 

formannskapet med innstilling til kommunestyret.  

 

Vedlagt saken følger: 

 Møre og Romsdal Revisjon IKS – innledende kommentarer fra styringsgruppen 



 Møre og Romsdal Revisjon IKS – forslag til selskapsavtale 

 Møre og Romsdal Revisjon IKS – forslag til eieravtale 

 Tidligere vedtak i kommunestyrene og fylkestinget 

 Uttalelse fra ansatte i KR2 

 

VURDERING 

 

I utredningen ble det lagt vekt på å få opprettet en slagkraftig interkommunal revisjonsenhet 

med oppdrag og basis i fylket. Styringsgruppen legger til grunn at revisjonsenheten skal 

framstå som uavhengig, objektiv og levere tjenester med høy kvalitet. Revisjonen skal 

medvirke til å styrke kontrollutvalgenes og kommunestyrenes oppgave med tilsyn og kontroll, 

og være en interessant og trygg arbeidsplass for ansatte med bred og høy kompetanse på sine 

felt. En ser for seg en videreføring og oppbygging av verdifull kompetanse som en ellers må 

ut av fylket for få tilgang til. Revisjonsenheten skal sikre kommunene og fylkeskommunen 

spesialtilpassede revisjonstjenester og medvirke til god økonomiforvaltning, særlig i de 

minste kommunene. 

 

Etter at nødvendige vedtak om godkjenning av avtalene er gjort i kommunestyrene og 

fylkestinget, skal det forberedes et stiftelsesmøte (representantskapsmøte). Inntil det er valgt 

styre for selskapet, anbefaler styringsgruppen at de blir oppnevnt som interimsstyre for 

selskapet med nødvendige fullmakter. 

 

Etter at selskapet er etablert, skal selskapet levere revisjonstjenester til kommunen. Det er 

kontrollutvalget sin forutsetning at de skal være i samme omfang som tidligere. Utenom 

ordinær regnskapsrevisjon m.m. innebærer det levering av forvaltningsrevisjonsrapporter og 

selskapskontroll etter bestilling, deltakelse i møter, samt ev. rådgivning. Det vil være aktuelt å 

inngå en engasjementsavtale (leveranseavtale, tjenestekontrakt) mellom kontrollutvalget i 

kommunen og det nye selskapet.  

 

Forslaget til selskapsavtale og eieravtale for selskapet følger vedlagt. Innledningsvis har 

styringsgruppen gitt en orientering om arbeidet og kommentert og grunngitt forskjellige 

forhold i selskapsorganiseringen. Blant annet er det gitt en forklaring på valg av modell for 

fordeling av kostnader og effektiviseringspotensialet for det nye selskapet. 

 

De ansatte ved Kommunerevisjonsdistrikt 2 i Møre og Romsdal (KR2) er gitt anledning til å 

gi en uttalelse til saken som følger vedlagt. I uttalelsen, datert 16.03.2015, går det fram at de 

ansatte støtter etableringen av det nye selskapet med bakgrunn i at en sammenslåing av de 

eksisterende selskapene vil sikre et større og mer solid fagmiljø. Samtidig blir det pekt på 

viktigheten av at det settes av nok tid og ressurser for å kunne hente ut gevinst i form av økt 

kvalitet og effektivitet.  

 

Sekretariatet finner det beklagelig at det ikke var mulig å få etablert et nærmest fylkes-

dekkende interkommunalt revisjonsselskap denne gangen, etter at KomRev3 IKS falt fra helt i 

slutten av prosessen. Selskapet, som en nå forutsetter vil bli etablert, vil få ca. 17 ansatte med 

kontor i Kristiansund, Molde og Surnadal. Vi mener det formelle grunnlaget som etter dette er 

lagt, gir tilstrekkelig fundament for etablering og oppstart av det nye interkommunale 

revisjonsselskapet. Det er i denne fasen et moment at noen avgjørelser knyttet til videre drift 

av selskapet bør overlates til interimsstyret og senere til selskapsorganene å ta stilling til så 

snart de er etablerte.  

 

Dersom en kommune ikke vil delta i etableringen av det nye revisjonsselskapet, vil den 

kommunen stå uten revisor. Det eksisterende revisjonsselskapet vil bli avviklet. Dersom det 

skjer, må kommunen gjennomføre en anbudskonkurranse og velge revisor etter de kriterier 

som følger av innkjøpsreglene og bestemmelsene i kommuneloven.    



 

Anbefaling 

Sekretariatet har i hele denne prosessen foreslått for kontrollutvalget å gi sin anbefaling til 

kommunestyret om å være med i prosessen for å etablere et nytt og større interkommunalt 

revisjonsselskap i fylket. I henhold til kommunelovens § 78, pkt. 3 og 4 skal kommunestyrets 

vedtak om valg av revisjonsordning og valg av revisor, treffes etter anbefaling fra 

kontrollutvalget. Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å be kommunestyret om å godkjenne 

at Nesset kommune inngår som deltaker i Møre og Romsdal Revisjon IKS og at selskapet blir 

valgt som kommunens revisor.   

 

Saken legges fram med ovennevnte forslag til vedtak. 

 

 

 

Åse Solveig Eriksen  

rådgiver  
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OVERSENDELSE AV SAK – KONTROLLUTVALGET 
 

 

Vedlagt følger særutskrift m/vedlegg for følgende sak: 

 

 
PS 13/15 NESSET KOMMUNE. VALG AV 

REVISJONSORDNING 

 

 

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

innstilling. 

 

 

 

 

Med hilsen 

 

 
Åse Solveig Eriksen  
rådgiver  
 
 
 
 
Kopi: 

Rådmann 

Kontrollutvalgets leder 

 

 

Kontrollutvalgssekretariatet 

 

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

 - SELSKAPSAVTALE 
 - EIERAVTALE 
 - VEDTAK I KOMMUNESTYRENE 
 - VEDTAK I MØRE OG ROMSDAL 

FYLKESTING. 

 
 
 

 
 

STYRINGSGRUPPA, 09.03.2015 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

MØRE OG ROMSDAL REVISJON IKS 
 

SELSKAPSAVTALE 
EIERAVTALE 

 
 
 
 
 
 

 
1. BAKGRUNNEN  
 
Det har de siste årene vært et ønske om å utrede ei felles revisjonsordning for 
kommunene og fylkeskommunen i Møre og Romsdal. I 2012 kom det en 
henvendelse fra styret i kommunerevisjonsdistrikt 2 i Møre og Romsdal til 
fylkeskommunen med invitasjon til samarbeid om ny revisjonsordning. Det ble 
besluttet å invitere alle revisjonsdistrikt/kommunene i fylket  inn i samarbeidet. 
Dette ble starten på en politisk styrt utredning. Kommunene på Søre Sunnmøre 
har valgt ikke å delta i dette prosjektet. 
 
Det ble etablert et prosjekt der det ble lagt opp til en to-delt prosess.  
Utarbeiding av selskapsavtale og eieravtale er avslutning av andre del av 
prosessen. Neste fase i arbeidet vil bli å etablere ei felles revisjonsordning for de 
som ønsker å delta i samarbeidet, i et selskap organisert  etter lov om 
interkommunale selskaper.  
 
Kommunerevisjonene inklusiv fylkeskommunal revisjon er små enheter med fra 
5 til 9 ansatte. Revisjon omfatter både regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og 
selskapskontroll. Kravene til kompetanse og standard har økt. Kommunenes 
oppgaver er komplekse, og kommunene har fått større ansvar. Sammen med et 
ønske om sterkere fagmiljø, redusert sårbarhet og mer fleksibilitet, så er dette 
noe av bakgrunnen for ønske om utredning av felles revisjonsordning med en 



organisatorisk og funksjonell sammenslåing for å sikre at kommunene og 
fylkeskommunen i framtida får revisjonstjenester av god kvalitet.  
 
Kommunene valgte representanter til ei styringsgruppe. 
Sammenslåingsprosjektet har nå endt opp i forslag til selskapsavtale og 
eieravtale, og dette er nå styringsgruppas forslag til de deltagende kommuner og 
fylkeskommunen. Styringsgruppa oppnevnte ei arbeidsgruppe bestående av 
representanter for alle 4 deltakende revisjonsselskaper. I tillegg ble ekstern 
utredningsleder engasjert.   
 
Styringsgruppa bestemte at sammenslåingsprosjektet som omfattet 29 
kommuner og fylkeskommunen, skulle deles i to faser, en utredningsfase(fase 1) 
og en fase med forslag til selskapsavtale og eieravtale(fase 2). som fremmes for 
kommuner og fylkeskommune. 
 
Mandatet for arbeidet ble vedtatt og gjengitt i dokumentet for fase 1, ”Utredning 
om sammenslåing av 4 av de 5 revisjonsenhetene i Møre og Romsdal” og 
refereres ikke her. Mandatet ble fulgt opp i denne utredningsfasen, fase 1, og i 
fasen som dette dokumentet omhandler. (fase 2) 
 
 

2. ORGANISERING 
Styringsgruppa har bestått av: 

 Knut Anders Oskarson, leder. (Fra fylkeskommunen ). 
 Ola Rognskog, medlem (Halsa) 
 Ola Krogstad, medlem (Eide) 
 Thorbjørn Fylling, medlem (Ørskog) 
 Ronny Rishaug, medlem (Tillitsvalgt ved fylkesrevisjonen) 

 
På møtet 17.11. 2014 vedtok styringsgruppa bl.a: 

 Styringsgruppa tar vedtakene i kommunestyrene og fylkestinget samt 
orienteringa fra Distrikt 3 til etterretning. Arbeidsgruppa blir bedt om å 
vurdere innspillene som er kommet i det videre arbeid. 

 
 Organiseringa av arbeidet blir videreført etter samme modell som 

tidligere med styringsgruppe og arbeidsgruppe. Som prosessleder og som 
leder av arbeidsgruppa blir engasjert/valgt Asmund Kristoffersen. 

 
 Arbeidsgruppa får i oppdrag å utarbeide utkast til selskapsavtale og 

eieravtale, og at disse foreligger innen neste møte i styringsgruppa.  
 
 
 
Arbeidsgruppa har bestått av: 

 Bjarne Dyrnes, daglig leder Distriktsrevisjon Nordmøre IKS 
 Kjetil Bjørnsen, daglig leder Komrev 3 
 Sigmund Harneshaug, daglig leder Kommunerevisjonsdistrikt 2 
 Eirik Jenssen, Møre og Romsdal fylkeskommune (fra nov 2014) 



 Ingvild Bye Fugelsøy, tillitsvalgt Distriktsrevisjon Nordmøre IKS 
 Svein Ove Otterlei, tillitsvalgt Komrev 3 
 Anny Sønderland, tillitsvalgt Kommunerevisjonsdistrikt 2 
 Asmund Kristoffersen, ekstern utredningsleder. 

 
 

3. GRUNNLAGET FOR ETT REVISJONSSELSKAP 
Grunnlaget for å slå sammen fire revisjonsenheter ble grundig gjennomarbeidet i 
fase 1 av sammenslåingsprosjektet der en bl.a. gikk inn på følgende 
hovedområder: 

 Tilsyn – og kontrolloppgavene i kommunene og fylkeskommunen. 
 Krav- og målsettinger for en framtidig kvalitativ god revisjonsordning. 
 Fordeler og ulemper med et stort revisjonsselskap. 
 Organisering og eierstyring. 
 Forholdet til de ansatte i et nytt og større selskap. 

 
For styringsgruppa var det viktig å velge en modell som gir mulighet for effektiv 
drift og god eierstyring også i et stort revisjonsselskap. Dette var en av grunnene 
til at styringsgruppa anbefalte organisering og styring av selskapet etter Lov om 
interkommunal selskaper, ”IKS-loven”.  
 
Behandling i kommunestyrer og fylkesting viser tilslutning til etablering av ei ny 
interkommunal revisjonsordning og at de er beredt til å gå videre i behandling av 
selskapsavtale og eieravtale. 
 
Som det går fram av selskapsavtalen er navnet på det nye interkommunale 
selskapet ”Møre og Romsdal Revisjon IKS”. 
 
4. ØKONOMISKE FORHOLD-KOSTNADSFORDELING 
Anbefaling 
Arbeidsgruppen kommer fram til at medlemskommunene skal dekke selskapets 
driftskostnader basert på prinsippet om medgått ressursbruk. I en 
overgangsfase vil kommunenes betaling ta utgangspunkt i det som kommunene 
betaler i dag. På sikt vil dette sikre at selskapet leverer like tjenester til lik pris. 
 
Det skal lages en 4-årig økonomiplan for selskapet som viser anslag for hva hver 
enkelt kommune skal betale. Her skal den kostnadsmessige gevinsten for 
selskapet/kommunene/fylkeskommunen synliggjøres (Anslagsvis 5-10%). Det 
må forutsettes at større utredninger eller granskninger som ikke ligger inne i 
avtalen med kontrollutvalgene vil komme i tillegg til den avtalte betalingen i 
økonomiplanen (pkt 5). Dette for å unngå kryssubsidiering kommunene imellom. 
 
Faktorer for vurdering av kostnadsfordeling 
I utredningen fase 1 ble følgende faktorer vektlagt for å få en mest mulig riktig 
kostnadsfordeling 

1. Fordeling av tilskuddene skal bli så like som mulige ut fra størrelsen 
på kommunene 

2. De samme revisjonsoppgavene skal inngå i tilskuddet til samtlige 
kommuner 



3. Endringene i tilskuddene skal for flest antall kommuner ikke bli 
vesentlig endret fra dagens tilskudd, justert for faktiske kostnader i 
dagens revisjonsordning 

4. Nivået på tilskuddet skal være tilpasset de revisjonstjenester 
kommunene får, slik at store kommuner ikke subsidierer mindre 
kommuner 

5. Tilskuddene skal være stabile, med unntak av særlig granskninger 
osv. 

6. Inntektssystemet 
 
Fordeling etter ulike nøkler 
Arbeidsgruppen har prøvd seg fram med å bruke ulike fordelingsmodeller basert 
på fastbeløp og innbyggertall og med utgangspunkt i frie inntekter 
(Agdenesmodellen). Alle disse modellene gir store endringer (pkt 3) i forhold til 
det som kommunene betaler i dag. Årsaken til de store endringene skyldes at 
dagens revisjonsselskaper har ulik tjenesteyting. Arbeidsgruppen anbefaler ikke 
at kommunene skal betale etter nøkler som fastbeløp, folketall eller frie 
inntekter i innkjøringsfasen da dette vil gi for store endringer for den enkelte 
kommune. 
 
Fordeling etter medgått ressursbruk 
I medgått ressursbruk inngår ikke reisetid.  
 
Fordeling av utgifter til forvaltningsrevisjon for den enkelte kommune ses samlet 
for planperioden, for å sikre forutsigbarhet i utgiftene. 
 
Effektiviseringspotensiale 
For øvrig legges det opp til et effektiviseringspotensiale der gevinster tas ut i 
form av økonomi, kvalitet og/eller volum på tjenestene bl.a. med bakgrunn i  
 

 spesialisering av kompetanse og arbeidsoppgaver 
 teamarbeid 
 en daglig leder med ett styringsorgan (ett styre og ett representantskap) 
 standardisering av revisjonsverktøy 
 naturlig avgang kan redusere kostnadsnivå der en ikke må erstatte 

vedkommende (pga av muligheter til omorganisering i et stort selskap) 
 
 

5. PENSJONSFORPLIKTELSER 
Pensjonsforpliktelser for tidligere ansatte i revisjonsenhetene overtas av 
eierkommunene. Dette gjøres for å sikre likebehandling mellom kommunene. 
Ordningene er opprettet på ulike tidspunkt, og det vil da ikke være mulig å 
overdra pensjonsforpliktelsene til det nye selskapet uten at det oppstår 
skjevheter mellom kommunene. 
Dette vil også redusere kostnadene for det nye IKS-et, noe som etterhvert vil 
redusere kommunenes tilskudd til selskapet.  
 
 



For øvrig viser styringsgruppa til de enkelte paragrafer i selskapsavtalen 
og eieravtalen i tillegg til Lov om interkommunale selskaper og de 
veiledninger som er utarbeidet til denne loven. 
 
 

6. Utfyllende forklaring til § 3, 5. ledd i Selskapsapsavtalen"   
Selskapsavtalens §3, 4…avsnitt:   «Revisjonsselskapet kan ha eierandel i et 
revisjonsaksjeselskap opprettet etter revisorloven.»  (Heretter kalt Revisjon AS) 
 
For ca 15 år siden ble bestemmelsen som tillot kommunal revisjon å revidere 
aksjeselskaper eid av kommunene tatt bort.  (På bakgrunn av bestemmelser i 
EU) 
 
Et kommunalt revisjonsselskap har nå kun anledning til å revidere kommuner, 
kirkelig fellesråd, menighetsråd, kommunale foretak, IKS, enkelte stiftelser og 
tilsvarende. 
 
Det er i mange tilfeller nyttig at kommunens revisor også reviderer selskaper 
som kommunen har eierinteresser i.  (Tilnærmet konsernrevisjon).  Dette kan 
være nyttig både for kommunen og revisjonen, men dagens regelverk tillater 
ikke at kommunal revisjon reviderer aksjeselskaper.  
 
Nevnte endring medførte at det ble etablert ulike løsninger i og utenfor den 
kommunale revisjonsenhet for å kunne revidere aksjeselskaper eid av 
kommunene. 
 
Kommunenes Sentralforbund har anbefalt en løsning der den kommunale 
revisjonsenheten eier aksjer i et revisjonsaksjeselskap opprettet etter 
revisjonsloven, og det er denne anbefaling arbeidsgruppen har sluttet seg til. 
 
Begrunnelse for Revisjon AS 
 

 Personell.  Det er viktig at vi kan tilby våre ansatte arbeidsoppgaver som 
er utfordrende og utviklende på de områder de forventer.  Og det er 
nødvendig for de ansatte å ha slik praksis med tanke på godkjenning som 
registrert eller statsautorisert revisor.  Derfor er det viktig for å beholde 
og  rekruttere personell at vi har revisjon av en del selskaper som er 
organisert etter aksjeloven, eller etter selskapsloven.   

 
Mer fleksibel organisasjon ved at den blir større og at vi kan overføre 
personell fra kommunal revisjon til privat revisjon, og omvendt ved 
behov.   

 
Formålet er å gjøre en best mulig jobb for kommunene til 
konkurransedyktig pris.  Vi mener at opprettelsen av Revisjon AS kan 
bidra til dette, samt til å beholde kompetansen innen revisjon av 
kommunene, beholde personalet, utvikle kompetanse samt å bistå 
kommunene også innen andre organisasjonsformer. 

 



Vi registrerer at enkelte kommunale revisjonsselskaper må la sine ansatte 
få praksis hos private revisjonsselskaper, for å oppfylle praksiskravet til 
registrert eller statsautorisert revisor.  Ifølge disse kommunale 
revisjonsselskapene er det enkelte revisorer som i disse tilfellene 
begynner i de private revisjonsselskapene.  

 
Målet er å få en mer smidig og kompetent organisasjon. 

 
 
 
Nærmere om forholdet til Revisjon AS 
 

 Det må utarbeides retningslinjer for hvordan belastningen skal skje fra 
Møre og Romsdal Revisjon IKS (MRR)  til Revisjon AS, og eventuelt andre 
veien når AS’et får egne ansatte.  

 
Styrelederen i IKS’et anbefales å være med i styret for AS’et  Det må være 
full åpenhet mellom de to selskapene.  IKS’ets styre får full informasjon 
om hva som skjer i AS’et.  MRR og Revisjon AS bør ha samme revisor. 

 
Selskapet vil etter all sannsynlighet også revidere selskaper som 
kommunene ikke har eierinteresser i.  Dette for å få et volum som er 
tilstrekkelig for å nå de mål vi primært har med selskapet, dvs, tilby våre 
ansatte arbeidsoppgaver som gjør at vi med større sannsynlighet vil 
kunne rekruttere og beholde. Samt revidere aksjeselskaper eid av 
kommunene.  I tillegg til at vi på den måten får utvidet vår kunnskap. 

 
 Hvem bør eie aksjer i dette revisjonsselskapet?  (Revisjon AS) 

Den kommunale revisjonsenheten bør eie så stor andel i Revisjon AS som 
loven tillater.  Aksjer ut over dette bør eies av ansatte. (Begrenses til 
registrerte og statsautoriserte revisorer.) 
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SELSKAPSAVTALE   

 

§ 1 Selskapets navn og deltakere 

MØRE OG ROMSDAL REVISJON IKS er et revisjonsselskap som er opprettet med 
hjemmel i lov om interkommunale selskaper. 

Deltakerkommunene er: Møre og Romsdal fylkeskommune, Molde, Kristiansund, 
Vestnes, Rauma, Nesset, Aukra, Fræna, Eide, Averøy, Gjemnes, Tingvoll, Sunndal, 
Surnadal, Rindal, Halsa, Smøla og Aure. 

§ 2 Hovedkontor 

Selskapet har sitt hovedkontor i Kristiansund kommune. Selskapet har i tillegg 
avdelingskontor i Molde. 

§ 3 Formål og ansvarsområde 

Selskapet skal styrke revisjonens uavhengighet, kvalitet og effektivitet. 

Selskapet skal sikre de deltakende eierkommunene en helhetlig revisjon i egen regi, og 
selskapet har ikke erverv som formål. 

Selskapet skal utføre all lovpålagte revisjon og selskapskontroll for deltakerkommunene. 
I tillegg kan selskapet utføre andre revisjonsoppdrag, rådgivning og andre tjenester for de 
samme. 

Selskapet kan også utføre revisjon og rådgivning for andre selskaper, stiftelser, 
foreninger, kirkelig fellesråd, menighetsråd, andre virksomheter og kommuner m.v. hvor 
lov eller forskrift gir kommunerevisor/selskapet hjemmel til å utføre denne tjenesten. 

Revisjonsselskapet kan ha eierandel i et revisjonsaksjeselskap opprettet etter 
revisorloven, jfr. § 5. 
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§ 4 Eier- / ansvarsandel og innskuddsplikt 

Deltakerkommunenes eier- og ansvarsandel, samt innskuddsplikt fordeler seg som følger: 

DELTAKER  EIER-/ANSVARSANDEL  INNSKUDD 

Fylket 30,4 % 840 000 

Molde 12,1% 336 000 

Kristiansund 12,1% 336 000 

Vestnes 3,8% 105 000 

Rauma 3,8% 105 000 

Nesset 2,3%  63 000 

Aukra 3,0%  84 000 

Fræna 4,6% 126 000 

Eide 2, 3%  63000 

Averøy 3,6% 100 000 

Gjemnes 2,3%   63 000 

Tingvoll 3,0%   84 000 

Sunndal 3,8%  105 000 

Surnadal 3,8%   105 000 

Rindal 2,3%    63 000 

Halsa 1,5%    42 000 

Smøla 2,3%    63 000 

Aure 3,0%     84 000 

SUM: 100% 2 767 000 
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§ 5     Representantskapet 

Representantskapet er selskapets øverste myndighet og består av atten (18) 
representanter, én fra hver deltaker. Fylkestinget og kommunestyrene i de deltakende 
(fylkes-) kommuner velger hver sin representant og vararepresentant. 

Oppnevning av representanter til representantskap gjelder for 4 år og følger 
kommunevalgperioden. Den som er utelukket fra valg til kontrollutvalg i de deltakende 
kommuner, kan heller ikke oppnevnes til representantskapet. Ordførerne og 
varaordførerne i eierkommunene kan allikevel oppnevnes. 

Representantskapet konstituerer seg selv med leder og nestleder. 

Ved votering i representantskapet, stemmer representantene med sin prosentvise 
eierandel, jf. eierfordelingen i §4. 

Med mindre annet er fastsatt i lov om interkommunale selskaper eller selskapsavtalen, 
gjelder som representantskapets vedtak det som flertallet av stemmene er avgitt for. Ved 
stemmelikhet er møteleders stemme avgjørende. 

Representantskapets leder innkaller til møte i representantskapet når det er nødvendig for 
behandling av en sak som etter lov om interkommunale selskaper eller selskapsavtalen 
skal behandles av representantskapet, og når det ellers er nødvendig for behandling av en 
bestemt sak. 

Representantskapet skal behandle: 

.    selskapets regnskap   

.    budsjett og økonomiplan 

.     eventuell eierskap/deltakelse, herunder eventuell eierandel i andre selskaper     

 .   valg av valgkomite 

 .    valg av styre, styreleder og nestleder 

 

§ 6    Valgkomite 

Representantskapet skal velge en valgkomite med tre (medlemmer) og personlige 
varamedlemmer. Valgkomiteen velges for fire (4) år. 

Representantskapet kan utarbeide instruks for valgkomiteen. 
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Valgkomiteen fremmer for representantskapet forslag om medlemmer og 
varamedlemmer til styret. 

Styret skal sammensettes slik at alle deltakernes regioner og fylkeskommunen er 
representert. Jf. også Selskapsavtalens § 7. 

 

§ 7 Styret 

Styret i selskapet består av fem (5) medlemmer og fem (5) personlige varamedlemmer, 
hvorav ett (1) medlem og varamedlem er valgt av og blant de ansatte. 

Styrets leder innkaller til styremøte. Innkallingen skal skje med rimelig varsel og skal, så 
langt mulig, inneholde en saksliste utarbeidet av styrelederen. 

Ved stemmelikhet er møteleders stemme avgjørende. 

 

§ 8 Daglig leder 

Daglig leder ansettes av styre. Daglig leder forestår den daglige ledelse av selskapet og 
har ansvaret for at enhver arbeidsoppgave utføres i overensstemmelse med gjeldende 
bestemmelser og i henhold til de vedtak som er fattet av selskapets organer. 

Daglig leder er sekretariat for representantskapet, valgkomite og styret. Daglig leder har 
møte-, tale-, innstillings- og forslagsrett i styret. 

§ 9 Budsjett- og økonomiplanbehandling 

Representantskapet vedtar budsjettet og økonomiplan innen 15. september, jf. lov om 
interkommunale selskap §§ 18 og 20. 

Sekretariatets utkast til budsjett for Møre og Romsdal Revisjon IKS skal sendes de 
respektive kontrollutvalgssekretariatene før behandling i selskapets styre, slik at de kan gi 
merknader og hensynta utkastet når utvalgene utarbeider budsjettforslag for det samlede 
kontroll- og tilsynsarbeidet i (fylkes-) kommunen. 

Vedtatt budsjett for selskapet danner grunnlaget for årlig driftstilskudd. Vedtatt budsjett 
og økonomiplan sendes til eierkommunene. 
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§ 10 Deltakerkommunenes dekning av selskapets driftskostnader. 

Deltakerkommunene skal dekke driften av Møre og Romsdal Revisjon IKS. 
Kostnadsfordelingen mellom eierkommunene fremgår av eieravtalen. 

Kostnadene til revisjon av andre selskaper, stiftelser, foreninger, kirkelig fellesråd, 
menighetsråd og andre kommuner m.v. skal ikke inngå i grunnlaget for 
kostnadsfordelingen, men prises og faktureres direkte til disse oppdragsgiverne. 

Overskudd / underskudd reguleres mot disposisjonsfond. 

§ 11 Opptak av lån, etc. 

Representantskapet fatter vedtak om låneopptak. Øverste ramme for selskapets samlede 
låneopptak er kr 3.000.000. Styret har fullmakt til å foreta låneopptak etter vedtak i 
representantskapet, samt godkjenne lånevilkårene. 

Styret har ut over dette myndighet til å ta opp driftslån (kassakreditt) begrenset oppad til 
kr 1.200.000. 

§ 12 Godtgjørelse til styrets medlemmer 

Styrets møtegodtgjørelse fastsettes av representantskapet. 

Tap av inntekt og påførte utgifter som følge av tillitsverv erstattes opp til ett visst beløp 
fastsatt av representantskapet. Det skal fastsettes ulike satser for legitimert og ulegitimert 
tap. 

§ 13 Arbeidsgivertilknytning 

Selskapet skal være medlem av KS Bedrift. 

§ 14 Regnskapsplikt og revisjon 

Styret har plikt til å se etter at det føres lovmessig regnskap og at det foretas revisjon av 
selskapet. Selskapets regnskap skal revideres av statsautorisert, registrert revisor eller av 
kommunal revisor. Revisor velges av representantskapet. 

Regnskapet skal føres etter regnskapslovens bestemmelser. 

§ 15 Endring av selskapsavtalen 

Endringer i selskapsavtalen følger bestemmelsene i lov om interkommunale selskaper. 



      MØRE OG ROMSDAL REVISJON IKS 

 

§ 16 Uttreden og oppløsning 

Kommunestyret i den enkelte eierkommune kan ensidig si opp sitt deltakerforhold i Møre 
og Romsdal Revisjon IKS etter reglene i lov om interkommunale selskaper. 

Oppsigelse må varsles av deltakeren minimum ett (1) år før uttredelse. Tidligste uttreden 
er fire (4) år etter inngåelse av avtalen. 

Ved uttreden fra selskapet gjelder bestemmelsen i lov om interkommunale selskaper og 
eieravtalen. 

Ved eventuelt oppløsning av virksomheten, skal selskapets netto eiendeler tilbakebetales 
til eierne. Først skal eventuell gjenværende andel av innskutt egenkapital tilbakebetales. 
Egenkapital ut over dette tilbakebetales i tilsvarende forhold som innbetalt til Møre og 
Romsdal Revisjon IKS de siste 3 år inkludert regnskapsåret. 

§ 17 Tvister 

Eventuell tvist om forståelse av selskapsavtalen, fordeling av driftskostnader eller det 
økonomiske oppgjøret etter eventuell oppløsning, avgjøres endelig av en voldgiftsnemd 
på tre medlemmer som oppnevnes av Fylkesmannen i Møre og Romsdal, om ikke annen 
ordning følger av lov eller forskrift. 

§ 18 Ikrafttredelse 

Selskapsavtalen trer i kraft den 1. juli 2015. 

§ 19 Øvrige bestemmelser 

For øvrig gjelder den til enhver tid gjeldende lov om interkommunale selskaper. 

 

                                                                    ooo0ooo 
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Eieravtale - Møre og Romsdal Revisjon IKS 

mellom kommunene 

 

Møre og Romsdal fylkeskommune, Molde, Kristiansund, Vestnes, Rauma, Nesset, 
Aukra, Fræna, Eide, Averøy, Gjemnes, Tingvoll, Sunndal, Surnadal, Rindal, Halsa, 
Smøla, Aure. 

§ 1 Formål 

Formålet med denne eieravtalen er å formalisere eiernes felles styring av selskapet. 

§ 2 Endring av eieravtalen 

Endring i eieravtalen krever 3/4 flertall blant eierne. Endring i antall eierkommuner 
krever at eieravtalen inngås på nytt. 

§ 3 Årlig kostnadsfordeling mellom deltakerne m.m. 

Deltakerkommunene skal dekke selskapets driftskostnader basert på prinsippet om 
medgått ressursbruk. I en overgangsfase på 4 år vil kommunenes betaling ta 
utgangspunkt i det som kommunene betaler i dag. På sikt vil dette sikre at selskapet 
leverer like tjenester til lik pris. 

Det forutsettes at større utredninger eller granskninger som ikke ligger inne i avtalen med 
kontrollutvalgene vil komme i tillegg. 

Deltakerne skal innbetale samlet oppdragsavtalt pris i 4 terminer med 1/4 for hver termin, 
henholdsvis per 30/1, 30/4, 30/7 og 30/10. 

§ 4 Pensjon og rettigheter ved oppløsning 

Selskapet skal ha pensjonsordning for sine ansatte. Opparbeidede pensjonsmidler og 
pensjonsforpliktelser overtas av det nye selskapet for de ansatte som viderefører sitt 
ansettelsesforhold i Møre og Romsdal Revisjon IKS. 

Reguleringspremie pensjon og andre kostnader som vedrører pensjonister og personell 
som ikke blir ansatt i det nye selskapet, blir ikke å belaste det nye selskapet. Disse 
forpliktelsene gjøres opp med de respektive eierkommunene i de tidligere 
revisjonsordningene. 
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Ved en eventuell oppløsning av selskapet vil eierkommunene forplikte forholdsmessig 
for selskapets fremtidige pensjonsforpliktelser. Ved en eventuell uttreden av selskapet, 
må eierkommunene som velger å ikke være medeier i selskapet, gjøre opp sin andel av 
fremtidige pensjonsforpliktelser på uttredelsestidspunktet. Aktuar tilknyttet selskapets 
pensjonsselskap foretar beregningene, og kommer med avregning som eierne må godta 
uten mulighet for å overprøve. Fremtidig reguleringspremie skal være en del av denne 
forpliktelsen. 

§ 5 Innbetaling av selskapsinnskudd 

I henhold til selskapsavtalen §4 skal deltakerkommunene foreta et innskudd på til 
sammen kr 2.767.000. Innskuddet skal være oppgjort / innbetalt ved stiftelse av selskapet. 

§ 6 Deltakerkommunenes særskilte plikter 

Den enkelte kommune skal vederlagsfritt stille nødvendig(e) arbeidsplass(er) til 
disposisjon for revisor. Arbeidsplassen må være tilstrekkelig utstyrt for utførelse av 
revisors oppgaver. 

§ 7 Lokalisering 

I henhold til selskapsavtalens § 2 skal selskapet være lokalisert i Molde og Kristiansund. 
På grunn av reiseavstander til kommunene på indre Nordmøre, så videreføres det 
avdelingskontoret som Distriktsrevisjon Nordmøre IKS har i Surnadal. 

Vedtatt i:  Det enkelte kommunestyret / fylkestinget 

Signert av ordførerne 

 



Oversikt over vedtak i kommunestyrene vedr. behandlinga av utredninga 

om ny interkommunal revisjonsordning: 
 

Molde kommunestyre, 11.09.14, sak 58/14 («normalvedtak») 
 
1. Kommunestyret slutter seg til utredningen om etablering av en ny interkommunal 

revisjonsordning i fylket, og at Molde kommune vil delta i forhandlingene om 
selskapsavtalen for det interkommunale selskapet. 

 
2. Kontrollutvalget blir bedt om å velge representant fra kommunen i forhandlingene om 

avtaleverket for den interkommunale revisjonsordningen og gitt fullmakt til å ta 

stilling til konkrete spørsmål som i den sammenheng måtte bli lagt fram. 
 
3. Styringsgruppen for utredningsprosessen oppfordres til å gjennomføre 

forhandlings prosessen og legge fram en omforent avtalestruktur for det nye 

selskapet. 

 
Samme vedtak i fylkestinget, Vestnes kommunestyre, Nesset kommunestyre, Aukra 

kommunestyre, Fræna kommunestyre, Eide kommunestyre, Gjemnes kommunestyre og 

Sunndal kommunestyre. 

 
Rauma kommunestyre, 09.09.14, sak 71/14 
 
 

1. Kommunestyret slutter seg til utredningen om etablering av en ny interkommunal 

revisjonsordning i fylket, og at Rauma kommune vil delta i forhandlingene om 

selskapsavtalen for det interkommunale selskapet. 

2. Kontrollutvalget blir bedt om å velge representant fra kommunen i forhandlingene om 

avtaleverket for den interkommunale revisjonsordningen og gitt fullmakt til å ta 

stilling til konkrete spørsmål som i den sammenheng måtte bli lagt fram. 

3. Styringsgruppen for utredningsprosessen oppfordres til å gjennomføre forhandlings- 

prosessen og legge fram en omforent avtalestruktur for det nye selskapet. 
 
4. Kommunestyre ber representanten fra kontrollutvalget i Rauma i forhandlingene om 

avtaleverket for det nye samarbeidet arbeide for at det blir satt konkrete mål for 

hvordan kvaliteten i revisjonen skal forbedres og hvordan en større 

revisjonsorganisasjon skal realisere stordriftsfordeler i form av 

kostnadseffektivisering. Videre at hvert nytt kommunestyre for valgperioden kan stå 

fritt i om forvaltningsrevisjon og selskapskontroll helt eller delvis kan kjøpes utenfor 

revisjonssamarbeid (dvs. at bare regnskapsrevisjon er obligatorisk tjenestekjøp). 

 

Averøy kommunestyre, 24.06.14, sak 35/14 
 
1. Kommunestyret slutter seg til den videre utredningen om etablering av ny 

interkommunal revisjonsordning i Møre og Romsdal.  

2. Styringsgruppen for utredningsarbeidet må framlegge klare anbefalinger vedrørende 

selskapsform, eierstyring, lokalisering, finansieringsmodell, plan for forhandlinger 

ved sammenslåing av revisjonsdistriktene, og en avklaring om dagens 

revisjonsordningers eierinteresser i andre selskap før den videre prosess 

gjennomføres.  

3. Styringsgruppen for utredningsarbeidet bes utarbeide en helhetlig selskapsavtale for 

den nye revisjonsenheten.  

4. Kommunestyret avventer tilleggsrapport og selskapsavtalen for ny revisjonsenhet, 

før vedtak om å inngå eierskap i nytt IKS. 

 

Samme vedtak i Kristiansund bystyre, Halsa kommunestyre, Surnadal kommunestyre, 

Rindal kommunestyre og Tingvoll kommunestyre.   

 



Aure kommunestyre, 23.09.14, sak 45/14 
 
1. Kommunestyret slutter seg til den videre utredning om etablering av ny 

interkommunal revisjonsordning i Møre og Romsdal.  

2. Styringsgruppen for utredningsarbeidet må framlegge klare anbefalinger vedrørende 

selskapsform, eierstyring, lokalisering, finansieringsmodell, plan forforhandlinger ved 

sammenslåing av revisjonsdistriktene, konkurranseutsetting og en avklaring om 

dagens revisjonsordningers eierinteresser i andre selskap før den videre prosess 

gjennomføres.  

3. Styringsgruppen for utredningsarbeidet bes utarbeide en helhetlig selskapsavtale for 

den nye revisjonsenheten.  

4. Kommunestyret avventer tilleggsrapport og selskapsavtalen for ny revisjonsenhet, før 

vedtak om å inngå eierskap i nytt IKS.  
 

Smøla kommunestyre, 26.06.14, sak 30/14 
 
1. Smøla kommune slutter seg til den videre utredning om etablering av nyinterkommunal 

revisjonsordning i Møre og Romsdal. 

2. Smøla kommune ber styringsgruppen for utredningsarbeidet spesielt om å jobbe med 

følgende momenter i det videre arbeidet: 

 Det må framlegges klare anbefalinger vedrørende selskapsform, eierstyri og 

finansieringsmodell 

 Det må legges vekt på en desentral profil av selskapet, der lokalisering sikrer 

nærhet og tilgjengelighet for alle kommunene. 

 Styringsgruppen må komme med klare anbefalinger vedr 

kostnadseffektiviseringer. Det forutsettes at den totale kostnadsrammen s et 

minimum ikke overstiger dagens samlede kostnadsramme for de fire 

revisjonsenhetene som utredes sammenslått. 

 Styringsgruppen må komme med klare anbefalinger og avklaringer om dagens 

eierinteresser i andre selskap. 

 Utredningen må omhandle en plan for avvikling av eksisterende IKS jfr 
kommunelovens paragraf 27. punkt 3, der det settes en frist på ett år for s opp sitt 

deltakerforhold i interkommunale samarbeid. 

3. Styringsgruppen for utredningsarbeidet bes utarbeide en helhetlig selskapsavtale for 

den nye revisjonsenheten. 

4. Kommunestyret avventer tilleggsrapport jfr. punkt 2 og selskapsavtalen for ny 

revisjonsenhet jfr. punkt 3, før det tas stilling til om det inngås eierskap i nytt 

IKS. 

 

  



Uttale fra ansatte ved Kommunerevisjonsdistrikt 2   Molde 16.3.2015   

Kommunesektoren er i stadig endring, og det er økende forventninger til både kvalitet og effektivitet. 

Dette stiller krav til ledere og medarbeiderne om å ta et medansvar for videreutvikling også av 

kommunerevisjonen.  Revisjonsenhetene har i dag få ansatte, og en sammenslåing vil sikre et mer 

solid fagmiljø.  Vi ansatte støtter etableringen av det nye selskapet med bakgrunn i dette. Vi vil 

samtidig peke på viktigheten av at det settes av nok tid og ressurser for å kunne hente ut gevinst i 

form av økt kvalitet og effektivitet.     

 

Kommunestyrene har tidligere som bakgrunn for fusjonen, behandlet utredning om sammenslåing av 

revisjonsenhetene i Møre og Romsdal, datert 30. april 2014. Vi forutsetter at styringsgruppens 

anbefalinger i denne rapporten blir fulgt opp i den videre prosessen:     

 Det skal være et ryddig, forutsigbart og saklig forhold til de ansatte i prosessen i samsvar med 

lov og avtaleverk.  

 Prosessen med etablering av ny organisasjonsplan skal gis prioritet og det skal avsettes 

ressurser til dette viktige arbeidet. 

 De ansatte tilbys ansettelse i det nye selskapet basert på eksisterende arbeidsavtale, i 

samsvar med § 16 om virksomhetsoverdragelse i arbeidsmiljøloven.  

 Eventuelle endringer av arbeidsavtaler som følge av etablering av nytt selskap og ny 

organisering, skal være saklig begrunnet og følge spillereglene i arbeidslivet. 

 I arbeidet med etablering av selskapet skal de ansatte tas aktivt med på råd og medvirkning.   

Det ble også anbefalt at ny revisjonsordning skulle meldes inn i en arbeidsgiverorganisasjon. Det 

framgår av selskapsavtalen at selskapet skal meldes inn i KS Bedrift. Hovedtariffavtalene vil dermed 

til enhver tid gjelde.  

Vi viser til at det er kommet fram noe usikkerhet knyttet til eventuell endring av IKS-loven. I den grad 

en eventuell lovendring vil gi uheldige konsekvenser for kommunene eller de ansatte, antar vi at 

selskapsformen kan vurderes på nytt.  

Eventuelt etablering av/eierandel i revisjonsaksjeselskap opprettet etter revisorloven der ansatte skal 

ha eierandeler bør utredes nærmere inklusiv mulige alternativer.   

Styringsgruppen foreslår at hovedkontoret legges til Kristiansund. De fleste ansatte vil være lokalisert 

i Molde. Det er naturlig at daglig leder jevnlig er tilstede ved begge kontorene, og at det er faste 

avdelingsmøter der alle ansatte møtes.  Eventuelle leder-/koordinatorfunksjoner ellers bør kunne 

lokaliseres til begge kontorene avhengig av kompetanse. Tilgjengelig kompetanse må ses på samlet 

og også benyttes til å drifte selskapet.  Eventuell innsparing av lønnsmidler/stillinger må skje ved 

naturlig avgang.  

Kommunerevisjonsdistrikt 2 har i dag en medarbeider lokalisert til Sunndal kommune. Vi forutsetter 

at det ikke skjer endringer her før ved naturlig avgang. 

Ansatte ser fram til at det blir etablert en nytt og større selskap og mener dette vil være en fordel 

både for de ansatte og kommunene/fylkeskommunen.   

June Fostervoll, Anne Oterhals, Ole Tønnesen, Einar Andersen, Anny Sønderland   



 

Nesset kommune Arkiv: 217 
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Saksframlegg 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Nesset formannskap 47/15 07.05.2015 

Nesset kommunestyre 43/15 21.05.2015 

 

Godkjenning av selskapsavtale og eieravtale for Møre og Romsdal Revisjon IKS 

 

 

Rådmannens innstilling 

1. Nesset kommunestyre godkjenner forslaget til selskapsavtale med Møre og Romsdal Revisjon IKS 

datert 9. mars 2015, og forslaget til eieravtale mellom deltakerne i Møre og Romsdal Revisjon IKS 

datert 9. mars 2015.  

2. Som Nesset kommunes representant i representantskapet i Møre og Romsdal Revisjon IKS (ut 

valgperioden 2011-2015) blir valgt…… og som vararepresentant blir valgt……  

3. Som interimsstyre for Møre og Romsdal Revisjon IKS (selskap under stifting) med fullmakt til å ta 

nødvendige avgjørelser for å etablere selskapet inntil nytt styre er valgt på stiftingsmøtet, blir 

oppnevnt:  

a. Knut Anders Oskarson, leder (leder i kontrollutvalget, Møre og Romsdal fylkeskommune), 

Varamedlem: Trond Hansen Riise (medlem i kontrollutvalget, Møre og Romsdal 

fylkeskommune)  

b. Ola Krogstad, medlem (styreleder i Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal, Eide 

kommune), varamedlem: Rita Rognskog (nestleder i styret for Kontrollutvalgssekretariatet 

for Romsdal, Aukra kommune)  

c. Ola Rognskog, medlem (leder i representantskapet i Distriktsrevisjon Nordmøre IKS, Halsa 

kommune), varamedlem: Viggo Jordahl (leder i kontrollutvalget, Kristiansund kommune).  

d. (Tillitsvalgt valgt mellom de ansatte i de tilsluttede revisjonsenhetene.)  

4. Kommunestyret bevilger inntil 63 000,- kroner som Nesset kommunes egenkapital-innskudd i 

Møre og Romsdal Revisjon IKS. Innskuddet blir finansiert ved bruk av bruk av Investeringsfond. 
 

 

Behandling i Nesset formannskap - 07.05.2015  

Ordføreren fremmet følgende forslag til punkt 2: 

 

Som representant velges leder i kommunens kontrollutvalg, med nestleder som 

vararepresentant. 



 

Dette ble enstemmig vedtatt. 

 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 07.05.2015 

5. Nesset kommunestyre godkjenner forslaget til selskapsavtale med Møre og Romsdal Revisjon IKS 

datert 9. mars 2015, og forslaget til eieravtale mellom deltakerne i Møre og Romsdal Revisjon IKS 

datert 9. mars 2015.  

6. Som Nesset kommunes representant i representantskapet i Møre og Romsdal Revisjon IKS (ut 

valgperioden 2011-2015) blir valgt leder i kommunens kontrollutvalg og som vararepresentant blir 

valgt nestleder i kommunens kontrollutvalg. 

7. Som interimsstyre for Møre og Romsdal Revisjon IKS (selskap under stifting) med fullmakt til å ta 

nødvendige avgjørelser for å etablere selskapet inntil nytt styre er valgt på stiftingsmøtet, blir 

oppnevnt:  

a. Knut Anders Oskarson, leder (leder i kontrollutvalget, Møre og Romsdal fylkeskommune), 

Varamedlem: Trond Hansen Riise (medlem i kontrollutvalget, Møre og Romsdal 

fylkeskommune)  

b. Ola Krogstad, medlem (styreleder i Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal, Eide 

kommune), varamedlem: Rita Rognskog (nestleder i styret for Kontrollutvalgssekretariatet 

for Romsdal, Aukra kommune)  

c. Ola Rognskog, medlem (leder i representantskapet i Distriktsrevisjon Nordmøre IKS, Halsa 

kommune), varamedlem: Viggo Jordahl (leder i kontrollutvalget, Kristiansund kommune).  

d. (Tillitsvalgt valgt mellom de ansatte i de tilsluttede revisjonsenhetene.)  

8. Kommunestyret bevilger inntil 63 000,- kroner som Nesset kommunes egenkapital-innskudd i 

Møre og Romsdal Revisjon IKS. Innskuddet blir finansiert ved bruk av bruk av Investeringsfond. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saksopplysninger 

Det er kontrollutvalget som skal gi innstilling til kommunestyret om valg av revisjonsordning. Det følger 

av en forståelse av kommunelovens § 78 nr. 3 og 4, der kontrollutvalget er tillagt innstillingsretten i 

spørsmål om valg av revisjonsordning og revisor. Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal forbereder 

denne saken for kontrollutvalget. Dersom kommunestyret følger innstillingen fra kontrollutvalget om å 

delta i Møre og Romsdal Revisjon IKS, så skal sak om selskapsavtale og eieravtale for Møre og Romsdal 

Revisjon IKS til behandling i kommunestyret.  

 

Selskapsavtalen (vedtektene) regulerer det selskapsrettslige etter Lov om interkommunale selskaper (IKS-

loven), mens eieravtalen er en ordinær avtale som regulerer forholdet mellom eierne. Både selskapsavtalen 

og eieravtalen er en eierskapssak som det ligger til rådmannen å forberede og legg frem for formannskap 

for innstilling til kommunestyret.  

 

Vedlagt saken følger:  
Møre og Romsdal Revisjon IKS – innledende kommentarer fra styringsgruppa  

Møre og Romsdal Revisjon IKS – forslag til selskapsavtale  



Møre og Romsdal Revisjon IKS – forslag til eieravtale  

Tidligere vedtak i kommunestyrene og fylkestinget  

Uttale fra ansatte i Kommunerevisjonsdistrikt 2  

 

Selskapsavtale  
Selskapsavtalen regulerer forhold som etter IKS-loven § 4 skal være med i avtalen og kan etter IKS-loven 

bare endres etter omforent vedtak i alle deltakende kommunestyrer/ fylkestinget. Følgende kommentarer 

kan knyttes til forslaget:  

§1:  Styringsgruppen foreslår at selskapet får navnet Møre og Romsdal Revisjon IKS.  

§2:  Styringsgruppen foreslår at hovedkontoret for selskapet blir lagt til Kristiansund, med  

Avdelingskontor i Molde. I eieravtalen § 7 er det fastsett at det fremdeles skal være et avdelings-

kontor i Surnadal.  

§4:  Nesset kommunes egenkapitalinnskudd er foreslått til kr 63 000, som gir 2,3 % eierandel og 

vekting ved avstemming i representantskapet.  

Møbler/utstyr som Kommunerevisjonsdistrikt 2 tar med seg inn i selskapet kommer til fradrag i 

innskuddet. 

 

Eieravtale  
Eieravtalens funksjon er å skape grunnlag for en bindende samordnet opptreden mellom eierne. Eieravtalen 

kan endres ved kvalifisert (3/4) flertall blant eierne (§ 2).  

 

Prinsippet for kostnadsfordeling mellom deltakerne er fastsatt i eieravtalen § 3, der hovedregelen er at den 

enkelte deltaker betaler for leverte tjenester «etter medgått forbruk». Prinsippet innebærer prising av 

tjenesten basert på forretningsmessige kriterier, som i privat sektor. Det er lagt til grunn en overgangsfase 

på 4 år som gjør at enkeltkommuner ikke skal få vesentlige endringer i kostnadene til revisjon på en gang. 

 

Etablering av selskapet  
Etter at nødvendige vedtak om godkjenning av avtalene er gjort i kommunestyrene og fylkestinget – 

ventelig innen utgangen av mai måned, skal det forberedes et stiftelsesmøte (representantskapsmøte). For å 

forberede stiftelsesdokumentene og ta nødvendige avgjørelser for å få selskapet etablert inntil det er valgt 

styre for selskapet, anbefaler styringsgruppen at styringsgruppen blir oppnevnt som interimsstyre for 

selskapet med nødvendige fullmakter. Ansettelse av daglig leder/revisjonssjef skal likevel gjøres av det 

ordinære styret når dette er valgt av representantskapet, ifølge selskapsavtalen § 8. En har ellers ingen 

merknader til forslaget om å anbefale at medlemmene i styringsgruppen med varamedlemmer blir valgt 

som interimsstyre (navnene er nevnt i forslag til vedtak pkt. 3).  

 

 

I tillegg må det oppnevnes representant fra kommunen til å møte i representantskapet, samt 

vararepresentant, jf. Pkt. 2 i forslag til vedtak.  

 

Rådmannen foreslår at det i samsvar med selskapsavtalen § 4 blir bevilget kr 63 000 som er kommunens 

innskudd som blir overført til selskapet ved etableringen (jf. Pkt. 4 i forslag til vedtak).  

 

 

Vurdering 

Rådmannen mener det formelle grunnlaget som etter dette er lagt gir et tilstrekkelig fundament for 

etablering og oppstart av det nye interkommunale revisjonsselskapet. Det er i denne fasen et moment at 

noen av avgjørelsene knyttet til videre drift av selskapet bør overlates til interimsstyre og senere til 

selskapsorganene å ta stilling til så snart de er etablert. 

Økonomiske konsekvenser 

Nesset kommunes egenkapital-innskudd i Møre og Romsdal Revisjon IKS vil være kr. 63 000. Dette gir 

2,3 % eierandel og vekting ved avstemming i representantskapet.  



Innskuddet blir finansiert ved bruk av Investeringsfond. 

 

Betydning for folkehelse 

Ingen 
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MØRE OG ROMSDAL REVISJON IKS 
 

SELSKAPSAVTALE 
EIERAVTALE 

 
 
 
 
 
 

 
1. BAKGRUNNEN  
 
Det har de siste årene vært et ønske om å utrede ei felles revisjonsordning for 
kommunene og fylkeskommunen i Møre og Romsdal. I 2012 kom det en 
henvendelse fra styret i kommunerevisjonsdistrikt 2 i Møre og Romsdal til 
fylkeskommunen med invitasjon til samarbeid om ny revisjonsordning. Det ble 
besluttet å invitere alle revisjonsdistrikt/kommunene i fylket  inn i samarbeidet. 
Dette ble starten på en politisk styrt utredning. Kommunene på Søre Sunnmøre 
har valgt ikke å delta i dette prosjektet. 
 
Det ble etablert et prosjekt der det ble lagt opp til en to-delt prosess.  
Utarbeiding av selskapsavtale og eieravtale er avslutning av andre del av 
prosessen. Neste fase i arbeidet vil bli å etablere ei felles revisjonsordning for de 
som ønsker å delta i samarbeidet, i et selskap organisert  etter lov om 
interkommunale selskaper.  
 
Kommunerevisjonene inklusiv fylkeskommunal revisjon er små enheter med fra 
5 til 9 ansatte. Revisjon omfatter både regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og 
selskapskontroll. Kravene til kompetanse og standard har økt. Kommunenes 
oppgaver er komplekse, og kommunene har fått større ansvar. Sammen med et 
ønske om sterkere fagmiljø, redusert sårbarhet og mer fleksibilitet, så er dette 
noe av bakgrunnen for ønske om utredning av felles revisjonsordning med en 



organisatorisk og funksjonell sammenslåing for å sikre at kommunene og 
fylkeskommunen i framtida får revisjonstjenester av god kvalitet.  
 
Kommunene valgte representanter til ei styringsgruppe. 
Sammenslåingsprosjektet har nå endt opp i forslag til selskapsavtale og 
eieravtale, og dette er nå styringsgruppas forslag til de deltagende kommuner og 
fylkeskommunen. Styringsgruppa oppnevnte ei arbeidsgruppe bestående av 
representanter for alle 4 deltakende revisjonsselskaper. I tillegg ble ekstern 
utredningsleder engasjert.   
 
Styringsgruppa bestemte at sammenslåingsprosjektet som omfattet 29 
kommuner og fylkeskommunen, skulle deles i to faser, en utredningsfase(fase 1) 
og en fase med forslag til selskapsavtale og eieravtale(fase 2). som fremmes for 
kommuner og fylkeskommune. 
 
Mandatet for arbeidet ble vedtatt og gjengitt i dokumentet for fase 1, ”Utredning 
om sammenslåing av 4 av de 5 revisjonsenhetene i Møre og Romsdal” og 
refereres ikke her. Mandatet ble fulgt opp i denne utredningsfasen, fase 1, og i 
fasen som dette dokumentet omhandler. (fase 2) 
 
 

2. ORGANISERING 
Styringsgruppa har bestått av: 

 Knut Anders Oskarson, leder. (Fra fylkeskommunen ). 
 Ola Rognskog, medlem (Halsa) 
 Ola Krogstad, medlem (Eide) 
 Thorbjørn Fylling, medlem (Ørskog) 
 Ronny Rishaug, medlem (Tillitsvalgt ved fylkesrevisjonen) 

 
På møtet 17.11. 2014 vedtok styringsgruppa bl.a: 

 Styringsgruppa tar vedtakene i kommunestyrene og fylkestinget samt 
orienteringa fra Distrikt 3 til etterretning. Arbeidsgruppa blir bedt om å 
vurdere innspillene som er kommet i det videre arbeid. 

 
 Organiseringa av arbeidet blir videreført etter samme modell som 

tidligere med styringsgruppe og arbeidsgruppe. Som prosessleder og som 
leder av arbeidsgruppa blir engasjert/valgt Asmund Kristoffersen. 

 
 Arbeidsgruppa får i oppdrag å utarbeide utkast til selskapsavtale og 

eieravtale, og at disse foreligger innen neste møte i styringsgruppa.  
 
 
 
Arbeidsgruppa har bestått av: 

 Bjarne Dyrnes, daglig leder Distriktsrevisjon Nordmøre IKS 
 Kjetil Bjørnsen, daglig leder Komrev 3 
 Sigmund Harneshaug, daglig leder Kommunerevisjonsdistrikt 2 
 Eirik Jenssen, Møre og Romsdal fylkeskommune (fra nov 2014) 



 Ingvild Bye Fugelsøy, tillitsvalgt Distriktsrevisjon Nordmøre IKS 
 Svein Ove Otterlei, tillitsvalgt Komrev 3 
 Anny Sønderland, tillitsvalgt Kommunerevisjonsdistrikt 2 
 Asmund Kristoffersen, ekstern utredningsleder. 

 
 

3. GRUNNLAGET FOR ETT REVISJONSSELSKAP 
Grunnlaget for å slå sammen fire revisjonsenheter ble grundig gjennomarbeidet i 
fase 1 av sammenslåingsprosjektet der en bl.a. gikk inn på følgende 
hovedområder: 

 Tilsyn – og kontrolloppgavene i kommunene og fylkeskommunen. 
 Krav- og målsettinger for en framtidig kvalitativ god revisjonsordning. 
 Fordeler og ulemper med et stort revisjonsselskap. 
 Organisering og eierstyring. 
 Forholdet til de ansatte i et nytt og større selskap. 

 
For styringsgruppa var det viktig å velge en modell som gir mulighet for effektiv 
drift og god eierstyring også i et stort revisjonsselskap. Dette var en av grunnene 
til at styringsgruppa anbefalte organisering og styring av selskapet etter Lov om 
interkommunal selskaper, ”IKS-loven”.  
 
Behandling i kommunestyrer og fylkesting viser tilslutning til etablering av ei ny 
interkommunal revisjonsordning og at de er beredt til å gå videre i behandling av 
selskapsavtale og eieravtale. 
 
Som det går fram av selskapsavtalen er navnet på det nye interkommunale 
selskapet ”Møre og Romsdal Revisjon IKS”. 
 
4. ØKONOMISKE FORHOLD-KOSTNADSFORDELING 
Anbefaling 
Arbeidsgruppen kommer fram til at medlemskommunene skal dekke selskapets 
driftskostnader basert på prinsippet om medgått ressursbruk. I en 
overgangsfase vil kommunenes betaling ta utgangspunkt i det som kommunene 
betaler i dag. På sikt vil dette sikre at selskapet leverer like tjenester til lik pris. 
 
Det skal lages en 4-årig økonomiplan for selskapet som viser anslag for hva hver 
enkelt kommune skal betale. Her skal den kostnadsmessige gevinsten for 
selskapet/kommunene/fylkeskommunen synliggjøres (Anslagsvis 5-10%). Det 
må forutsettes at større utredninger eller granskninger som ikke ligger inne i 
avtalen med kontrollutvalgene vil komme i tillegg til den avtalte betalingen i 
økonomiplanen (pkt 5). Dette for å unngå kryssubsidiering kommunene imellom. 
 
Faktorer for vurdering av kostnadsfordeling 
I utredningen fase 1 ble følgende faktorer vektlagt for å få en mest mulig riktig 
kostnadsfordeling 

1. Fordeling av tilskuddene skal bli så like som mulige ut fra størrelsen 
på kommunene 

2. De samme revisjonsoppgavene skal inngå i tilskuddet til samtlige 
kommuner 



3. Endringene i tilskuddene skal for flest antall kommuner ikke bli 
vesentlig endret fra dagens tilskudd, justert for faktiske kostnader i 
dagens revisjonsordning 

4. Nivået på tilskuddet skal være tilpasset de revisjonstjenester 
kommunene får, slik at store kommuner ikke subsidierer mindre 
kommuner 

5. Tilskuddene skal være stabile, med unntak av særlig granskninger 
osv. 

6. Inntektssystemet 
 
Fordeling etter ulike nøkler 
Arbeidsgruppen har prøvd seg fram med å bruke ulike fordelingsmodeller basert 
på fastbeløp og innbyggertall og med utgangspunkt i frie inntekter 
(Agdenesmodellen). Alle disse modellene gir store endringer (pkt 3) i forhold til 
det som kommunene betaler i dag. Årsaken til de store endringene skyldes at 
dagens revisjonsselskaper har ulik tjenesteyting. Arbeidsgruppen anbefaler ikke 
at kommunene skal betale etter nøkler som fastbeløp, folketall eller frie 
inntekter i innkjøringsfasen da dette vil gi for store endringer for den enkelte 
kommune. 
 
Fordeling etter medgått ressursbruk 
I medgått ressursbruk inngår ikke reisetid.  
 
Fordeling av utgifter til forvaltningsrevisjon for den enkelte kommune ses samlet 
for planperioden, for å sikre forutsigbarhet i utgiftene. 
 
Effektiviseringspotensiale 
For øvrig legges det opp til et effektiviseringspotensiale der gevinster tas ut i 
form av økonomi, kvalitet og/eller volum på tjenestene bl.a. med bakgrunn i  
 

 spesialisering av kompetanse og arbeidsoppgaver 
 teamarbeid 
 en daglig leder med ett styringsorgan (ett styre og ett representantskap) 
 standardisering av revisjonsverktøy 
 naturlig avgang kan redusere kostnadsnivå der en ikke må erstatte 

vedkommende (pga av muligheter til omorganisering i et stort selskap) 
 
 

5. PENSJONSFORPLIKTELSER 
Pensjonsforpliktelser for tidligere ansatte i revisjonsenhetene overtas av 
eierkommunene. Dette gjøres for å sikre likebehandling mellom kommunene. 
Ordningene er opprettet på ulike tidspunkt, og det vil da ikke være mulig å 
overdra pensjonsforpliktelsene til det nye selskapet uten at det oppstår 
skjevheter mellom kommunene. 
Dette vil også redusere kostnadene for det nye IKS-et, noe som etterhvert vil 
redusere kommunenes tilskudd til selskapet.  
 
 



For øvrig viser styringsgruppa til de enkelte paragrafer i selskapsavtalen 
og eieravtalen i tillegg til Lov om interkommunale selskaper og de 
veiledninger som er utarbeidet til denne loven. 
 
 

6. Utfyllende forklaring til § 3, 5. ledd i Selskapsapsavtalen"   
Selskapsavtalens §3, 4…avsnitt:   «Revisjonsselskapet kan ha eierandel i et 
revisjonsaksjeselskap opprettet etter revisorloven.»  (Heretter kalt Revisjon AS) 
 
For ca 15 år siden ble bestemmelsen som tillot kommunal revisjon å revidere 
aksjeselskaper eid av kommunene tatt bort.  (På bakgrunn av bestemmelser i 
EU) 
 
Et kommunalt revisjonsselskap har nå kun anledning til å revidere kommuner, 
kirkelig fellesråd, menighetsråd, kommunale foretak, IKS, enkelte stiftelser og 
tilsvarende. 
 
Det er i mange tilfeller nyttig at kommunens revisor også reviderer selskaper 
som kommunen har eierinteresser i.  (Tilnærmet konsernrevisjon).  Dette kan 
være nyttig både for kommunen og revisjonen, men dagens regelverk tillater 
ikke at kommunal revisjon reviderer aksjeselskaper.  
 
Nevnte endring medførte at det ble etablert ulike løsninger i og utenfor den 
kommunale revisjonsenhet for å kunne revidere aksjeselskaper eid av 
kommunene. 
 
Kommunenes Sentralforbund har anbefalt en løsning der den kommunale 
revisjonsenheten eier aksjer i et revisjonsaksjeselskap opprettet etter 
revisjonsloven, og det er denne anbefaling arbeidsgruppen har sluttet seg til. 
 
Begrunnelse for Revisjon AS 
 

 Personell.  Det er viktig at vi kan tilby våre ansatte arbeidsoppgaver som 
er utfordrende og utviklende på de områder de forventer.  Og det er 
nødvendig for de ansatte å ha slik praksis med tanke på godkjenning som 
registrert eller statsautorisert revisor.  Derfor er det viktig for å beholde 
og  rekruttere personell at vi har revisjon av en del selskaper som er 
organisert etter aksjeloven, eller etter selskapsloven.   

 
Mer fleksibel organisasjon ved at den blir større og at vi kan overføre 
personell fra kommunal revisjon til privat revisjon, og omvendt ved 
behov.   

 
Formålet er å gjøre en best mulig jobb for kommunene til 
konkurransedyktig pris.  Vi mener at opprettelsen av Revisjon AS kan 
bidra til dette, samt til å beholde kompetansen innen revisjon av 
kommunene, beholde personalet, utvikle kompetanse samt å bistå 
kommunene også innen andre organisasjonsformer. 

 



Vi registrerer at enkelte kommunale revisjonsselskaper må la sine ansatte 
få praksis hos private revisjonsselskaper, for å oppfylle praksiskravet til 
registrert eller statsautorisert revisor.  Ifølge disse kommunale 
revisjonsselskapene er det enkelte revisorer som i disse tilfellene 
begynner i de private revisjonsselskapene.  

 
Målet er å få en mer smidig og kompetent organisasjon. 

 
 
 
Nærmere om forholdet til Revisjon AS 
 

 Det må utarbeides retningslinjer for hvordan belastningen skal skje fra 
Møre og Romsdal Revisjon IKS (MRR)  til Revisjon AS, og eventuelt andre 
veien når AS’et får egne ansatte.  

 
Styrelederen i IKS’et anbefales å være med i styret for AS’et  Det må være 
full åpenhet mellom de to selskapene.  IKS’ets styre får full informasjon 
om hva som skjer i AS’et.  MRR og Revisjon AS bør ha samme revisor. 

 
Selskapet vil etter all sannsynlighet også revidere selskaper som 
kommunene ikke har eierinteresser i.  Dette for å få et volum som er 
tilstrekkelig for å nå de mål vi primært har med selskapet, dvs, tilby våre 
ansatte arbeidsoppgaver som gjør at vi med større sannsynlighet vil 
kunne rekruttere og beholde. Samt revidere aksjeselskaper eid av 
kommunene.  I tillegg til at vi på den måten får utvidet vår kunnskap. 

 
 Hvem bør eie aksjer i dette revisjonsselskapet?  (Revisjon AS) 

Den kommunale revisjonsenheten bør eie så stor andel i Revisjon AS som 
loven tillater.  Aksjer ut over dette bør eies av ansatte. (Begrenses til 
registrerte og statsautoriserte revisorer.) 
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SELSKAPSAVTALE   

 

§ 1 Selskapets navn og deltakere 

MØRE OG ROMSDAL REVISJON IKS er et revisjonsselskap som er opprettet med 
hjemmel i lov om interkommunale selskaper. 

Deltakerkommunene er: Møre og Romsdal fylkeskommune, Molde, Kristiansund, 
Vestnes, Rauma, Nesset, Aukra, Fræna, Eide, Averøy, Gjemnes, Tingvoll, Sunndal, 
Surnadal, Rindal, Halsa, Smøla og Aure. 

§ 2 Hovedkontor 

Selskapet har sitt hovedkontor i Kristiansund kommune. Selskapet har i tillegg 
avdelingskontor i Molde. 

§ 3 Formål og ansvarsområde 

Selskapet skal styrke revisjonens uavhengighet, kvalitet og effektivitet. 

Selskapet skal sikre de deltakende eierkommunene en helhetlig revisjon i egen regi, og 
selskapet har ikke erverv som formål. 

Selskapet skal utføre all lovpålagte revisjon og selskapskontroll for deltakerkommunene. 
I tillegg kan selskapet utføre andre revisjonsoppdrag, rådgivning og andre tjenester for de 
samme. 

Selskapet kan også utføre revisjon og rådgivning for andre selskaper, stiftelser, 
foreninger, kirkelig fellesråd, menighetsråd, andre virksomheter og kommuner m.v. hvor 
lov eller forskrift gir kommunerevisor/selskapet hjemmel til å utføre denne tjenesten. 

Revisjonsselskapet kan ha eierandel i et revisjonsaksjeselskap opprettet etter 
revisorloven, jfr. § 5. 
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§ 4 Eier- / ansvarsandel og innskuddsplikt 

Deltakerkommunenes eier- og ansvarsandel, samt innskuddsplikt fordeler seg som følger: 

DELTAKER  EIER-/ANSVARSANDEL  INNSKUDD 

Fylket 30,4 % 840 000 

Molde 12,1% 336 000 

Kristiansund 12,1% 336 000 

Vestnes 3,8% 105 000 

Rauma 3,8% 105 000 

Nesset 2,3%  63 000 

Aukra 3,0%  84 000 

Fræna 4,6% 126 000 

Eide 2, 3%  63000 

Averøy 3,6% 100 000 

Gjemnes 2,3%   63 000 

Tingvoll 3,0%   84 000 

Sunndal 3,8%  105 000 

Surnadal 3,8%   105 000 

Rindal 2,3%    63 000 

Halsa 1,5%    42 000 

Smøla 2,3%    63 000 

Aure 3,0%     84 000 

SUM: 100% 2 767 000 
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§ 5     Representantskapet 

Representantskapet er selskapets øverste myndighet og består av atten (18) 
representanter, én fra hver deltaker. Fylkestinget og kommunestyrene i de deltakende 
(fylkes-) kommuner velger hver sin representant og vararepresentant. 

Oppnevning av representanter til representantskap gjelder for 4 år og følger 
kommunevalgperioden. Den som er utelukket fra valg til kontrollutvalg i de deltakende 
kommuner, kan heller ikke oppnevnes til representantskapet. Ordførerne og 
varaordførerne i eierkommunene kan allikevel oppnevnes. 

Representantskapet konstituerer seg selv med leder og nestleder. 

Ved votering i representantskapet, stemmer representantene med sin prosentvise 
eierandel, jf. eierfordelingen i §4. 

Med mindre annet er fastsatt i lov om interkommunale selskaper eller selskapsavtalen, 
gjelder som representantskapets vedtak det som flertallet av stemmene er avgitt for. Ved 
stemmelikhet er møteleders stemme avgjørende. 

Representantskapets leder innkaller til møte i representantskapet når det er nødvendig for 
behandling av en sak som etter lov om interkommunale selskaper eller selskapsavtalen 
skal behandles av representantskapet, og når det ellers er nødvendig for behandling av en 
bestemt sak. 

Representantskapet skal behandle: 

.    selskapets regnskap   

.    budsjett og økonomiplan 

.     eventuell eierskap/deltakelse, herunder eventuell eierandel i andre selskaper     

 .   valg av valgkomite 

 .    valg av styre, styreleder og nestleder 

 

§ 6    Valgkomite 

Representantskapet skal velge en valgkomite med tre (medlemmer) og personlige 
varamedlemmer. Valgkomiteen velges for fire (4) år. 

Representantskapet kan utarbeide instruks for valgkomiteen. 
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Valgkomiteen fremmer for representantskapet forslag om medlemmer og 
varamedlemmer til styret. 

Styret skal sammensettes slik at alle deltakernes regioner og fylkeskommunen er 
representert. Jf. også Selskapsavtalens § 7. 

 

§ 7 Styret 

Styret i selskapet består av fem (5) medlemmer og fem (5) personlige varamedlemmer, 
hvorav ett (1) medlem og varamedlem er valgt av og blant de ansatte. 

Styrets leder innkaller til styremøte. Innkallingen skal skje med rimelig varsel og skal, så 
langt mulig, inneholde en saksliste utarbeidet av styrelederen. 

Ved stemmelikhet er møteleders stemme avgjørende. 

 

§ 8 Daglig leder 

Daglig leder ansettes av styre. Daglig leder forestår den daglige ledelse av selskapet og 
har ansvaret for at enhver arbeidsoppgave utføres i overensstemmelse med gjeldende 
bestemmelser og i henhold til de vedtak som er fattet av selskapets organer. 

Daglig leder er sekretariat for representantskapet, valgkomite og styret. Daglig leder har 
møte-, tale-, innstillings- og forslagsrett i styret. 

§ 9 Budsjett- og økonomiplanbehandling 

Representantskapet vedtar budsjettet og økonomiplan innen 15. september, jf. lov om 
interkommunale selskap §§ 18 og 20. 

Sekretariatets utkast til budsjett for Møre og Romsdal Revisjon IKS skal sendes de 
respektive kontrollutvalgssekretariatene før behandling i selskapets styre, slik at de kan gi 
merknader og hensynta utkastet når utvalgene utarbeider budsjettforslag for det samlede 
kontroll- og tilsynsarbeidet i (fylkes-) kommunen. 

Vedtatt budsjett for selskapet danner grunnlaget for årlig driftstilskudd. Vedtatt budsjett 
og økonomiplan sendes til eierkommunene. 
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§ 10 Deltakerkommunenes dekning av selskapets driftskostnader. 

Deltakerkommunene skal dekke driften av Møre og Romsdal Revisjon IKS. 
Kostnadsfordelingen mellom eierkommunene fremgår av eieravtalen. 

Kostnadene til revisjon av andre selskaper, stiftelser, foreninger, kirkelig fellesråd, 
menighetsråd og andre kommuner m.v. skal ikke inngå i grunnlaget for 
kostnadsfordelingen, men prises og faktureres direkte til disse oppdragsgiverne. 

Overskudd / underskudd reguleres mot disposisjonsfond. 

§ 11 Opptak av lån, etc. 

Representantskapet fatter vedtak om låneopptak. Øverste ramme for selskapets samlede 
låneopptak er kr 3.000.000. Styret har fullmakt til å foreta låneopptak etter vedtak i 
representantskapet, samt godkjenne lånevilkårene. 

Styret har ut over dette myndighet til å ta opp driftslån (kassakreditt) begrenset oppad til 
kr 1.200.000. 

§ 12 Godtgjørelse til styrets medlemmer 

Styrets møtegodtgjørelse fastsettes av representantskapet. 

Tap av inntekt og påførte utgifter som følge av tillitsverv erstattes opp til ett visst beløp 
fastsatt av representantskapet. Det skal fastsettes ulike satser for legitimert og ulegitimert 
tap. 

§ 13 Arbeidsgivertilknytning 

Selskapet skal være medlem av KS Bedrift. 

§ 14 Regnskapsplikt og revisjon 

Styret har plikt til å se etter at det føres lovmessig regnskap og at det foretas revisjon av 
selskapet. Selskapets regnskap skal revideres av statsautorisert, registrert revisor eller av 
kommunal revisor. Revisor velges av representantskapet. 

Regnskapet skal føres etter regnskapslovens bestemmelser. 

§ 15 Endring av selskapsavtalen 

Endringer i selskapsavtalen følger bestemmelsene i lov om interkommunale selskaper. 
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§ 16 Uttreden og oppløsning 

Kommunestyret i den enkelte eierkommune kan ensidig si opp sitt deltakerforhold i Møre 
og Romsdal Revisjon IKS etter reglene i lov om interkommunale selskaper. 

Oppsigelse må varsles av deltakeren minimum ett (1) år før uttredelse. Tidligste uttreden 
er fire (4) år etter inngåelse av avtalen. 

Ved uttreden fra selskapet gjelder bestemmelsen i lov om interkommunale selskaper og 
eieravtalen. 

Ved eventuelt oppløsning av virksomheten, skal selskapets netto eiendeler tilbakebetales 
til eierne. Først skal eventuell gjenværende andel av innskutt egenkapital tilbakebetales. 
Egenkapital ut over dette tilbakebetales i tilsvarende forhold som innbetalt til Møre og 
Romsdal Revisjon IKS de siste 3 år inkludert regnskapsåret. 

§ 17 Tvister 

Eventuell tvist om forståelse av selskapsavtalen, fordeling av driftskostnader eller det 
økonomiske oppgjøret etter eventuell oppløsning, avgjøres endelig av en voldgiftsnemd 
på tre medlemmer som oppnevnes av Fylkesmannen i Møre og Romsdal, om ikke annen 
ordning følger av lov eller forskrift. 

§ 18 Ikrafttredelse 

Selskapsavtalen trer i kraft den 1. juli 2015. 

§ 19 Øvrige bestemmelser 

For øvrig gjelder den til enhver tid gjeldende lov om interkommunale selskaper. 

 

                                                                    ooo0ooo 
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Eieravtale - Møre og Romsdal Revisjon IKS 

mellom kommunene 

 

Møre og Romsdal fylkeskommune, Molde, Kristiansund, Vestnes, Rauma, Nesset, 
Aukra, Fræna, Eide, Averøy, Gjemnes, Tingvoll, Sunndal, Surnadal, Rindal, Halsa, 
Smøla, Aure. 

§ 1 Formål 

Formålet med denne eieravtalen er å formalisere eiernes felles styring av selskapet. 

§ 2 Endring av eieravtalen 

Endring i eieravtalen krever 3/4 flertall blant eierne. Endring i antall eierkommuner 
krever at eieravtalen inngås på nytt. 

§ 3 Årlig kostnadsfordeling mellom deltakerne m.m. 

Deltakerkommunene skal dekke selskapets driftskostnader basert på prinsippet om 
medgått ressursbruk. I en overgangsfase på 4 år vil kommunenes betaling ta 
utgangspunkt i det som kommunene betaler i dag. På sikt vil dette sikre at selskapet 
leverer like tjenester til lik pris. 

Det forutsettes at større utredninger eller granskninger som ikke ligger inne i avtalen med 
kontrollutvalgene vil komme i tillegg. 

Deltakerne skal innbetale samlet oppdragsavtalt pris i 4 terminer med 1/4 for hver termin, 
henholdsvis per 30/1, 30/4, 30/7 og 30/10. 

§ 4 Pensjon og rettigheter ved oppløsning 

Selskapet skal ha pensjonsordning for sine ansatte. Opparbeidede pensjonsmidler og 
pensjonsforpliktelser overtas av det nye selskapet for de ansatte som viderefører sitt 
ansettelsesforhold i Møre og Romsdal Revisjon IKS. 

Reguleringspremie pensjon og andre kostnader som vedrører pensjonister og personell 
som ikke blir ansatt i det nye selskapet, blir ikke å belaste det nye selskapet. Disse 
forpliktelsene gjøres opp med de respektive eierkommunene i de tidligere 
revisjonsordningene. 
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Ved en eventuell oppløsning av selskapet vil eierkommunene forplikte forholdsmessig 
for selskapets fremtidige pensjonsforpliktelser. Ved en eventuell uttreden av selskapet, 
må eierkommunene som velger å ikke være medeier i selskapet, gjøre opp sin andel av 
fremtidige pensjonsforpliktelser på uttredelsestidspunktet. Aktuar tilknyttet selskapets 
pensjonsselskap foretar beregningene, og kommer med avregning som eierne må godta 
uten mulighet for å overprøve. Fremtidig reguleringspremie skal være en del av denne 
forpliktelsen. 

§ 5 Innbetaling av selskapsinnskudd 

I henhold til selskapsavtalen §4 skal deltakerkommunene foreta et innskudd på til 
sammen kr 2.767.000. Innskuddet skal være oppgjort / innbetalt ved stiftelse av selskapet. 

§ 6 Deltakerkommunenes særskilte plikter 

Den enkelte kommune skal vederlagsfritt stille nødvendig(e) arbeidsplass(er) til 
disposisjon for revisor. Arbeidsplassen må være tilstrekkelig utstyrt for utførelse av 
revisors oppgaver. 

§ 7 Lokalisering 

I henhold til selskapsavtalens § 2 skal selskapet være lokalisert i Molde og Kristiansund. 
På grunn av reiseavstander til kommunene på indre Nordmøre, så videreføres det 
avdelingskontoret som Distriktsrevisjon Nordmøre IKS har i Surnadal. 

Vedtatt i:  Det enkelte kommunestyret / fylkestinget 

Signert av ordførerne 

 



Oversikt over vedtak i kommunestyrene vedr. behandlinga av utredninga 

om ny interkommunal revisjonsordning: 
 

Molde kommunestyre, 11.09.14, sak 58/14 («normalvedtak») 
 
1. Kommunestyret slutter seg til utredningen om etablering av en ny interkommunal 

revisjonsordning i fylket, og at Molde kommune vil delta i forhandlingene om 
selskapsavtalen for det interkommunale selskapet. 

 
2. Kontrollutvalget blir bedt om å velge representant fra kommunen i forhandlingene om 

avtaleverket for den interkommunale revisjonsordningen og gitt fullmakt til å ta 

stilling til konkrete spørsmål som i den sammenheng måtte bli lagt fram. 
 
3. Styringsgruppen for utredningsprosessen oppfordres til å gjennomføre 

forhandlings prosessen og legge fram en omforent avtalestruktur for det nye 

selskapet. 

 
Samme vedtak i fylkestinget, Vestnes kommunestyre, Nesset kommunestyre, Aukra 

kommunestyre, Fræna kommunestyre, Eide kommunestyre, Gjemnes kommunestyre og 

Sunndal kommunestyre. 

 
Rauma kommunestyre, 09.09.14, sak 71/14 
 
 

1. Kommunestyret slutter seg til utredningen om etablering av en ny interkommunal 

revisjonsordning i fylket, og at Rauma kommune vil delta i forhandlingene om 

selskapsavtalen for det interkommunale selskapet. 

2. Kontrollutvalget blir bedt om å velge representant fra kommunen i forhandlingene om 

avtaleverket for den interkommunale revisjonsordningen og gitt fullmakt til å ta 

stilling til konkrete spørsmål som i den sammenheng måtte bli lagt fram. 

3. Styringsgruppen for utredningsprosessen oppfordres til å gjennomføre forhandlings- 

prosessen og legge fram en omforent avtalestruktur for det nye selskapet. 
 
4. Kommunestyre ber representanten fra kontrollutvalget i Rauma i forhandlingene om 

avtaleverket for det nye samarbeidet arbeide for at det blir satt konkrete mål for 

hvordan kvaliteten i revisjonen skal forbedres og hvordan en større 

revisjonsorganisasjon skal realisere stordriftsfordeler i form av 

kostnadseffektivisering. Videre at hvert nytt kommunestyre for valgperioden kan stå 

fritt i om forvaltningsrevisjon og selskapskontroll helt eller delvis kan kjøpes utenfor 

revisjonssamarbeid (dvs. at bare regnskapsrevisjon er obligatorisk tjenestekjøp). 

 

Averøy kommunestyre, 24.06.14, sak 35/14 
 
1. Kommunestyret slutter seg til den videre utredningen om etablering av ny 

interkommunal revisjonsordning i Møre og Romsdal.  

2. Styringsgruppen for utredningsarbeidet må framlegge klare anbefalinger vedrørende 

selskapsform, eierstyring, lokalisering, finansieringsmodell, plan for forhandlinger 

ved sammenslåing av revisjonsdistriktene, og en avklaring om dagens 

revisjonsordningers eierinteresser i andre selskap før den videre prosess 

gjennomføres.  

3. Styringsgruppen for utredningsarbeidet bes utarbeide en helhetlig selskapsavtale for 

den nye revisjonsenheten.  

4. Kommunestyret avventer tilleggsrapport og selskapsavtalen for ny revisjonsenhet, 

før vedtak om å inngå eierskap i nytt IKS. 

 

Samme vedtak i Kristiansund bystyre, Halsa kommunestyre, Surnadal kommunestyre, 

Rindal kommunestyre og Tingvoll kommunestyre.   

 



Aure kommunestyre, 23.09.14, sak 45/14 
 
1. Kommunestyret slutter seg til den videre utredning om etablering av ny 

interkommunal revisjonsordning i Møre og Romsdal.  

2. Styringsgruppen for utredningsarbeidet må framlegge klare anbefalinger vedrørende 

selskapsform, eierstyring, lokalisering, finansieringsmodell, plan forforhandlinger ved 

sammenslåing av revisjonsdistriktene, konkurranseutsetting og en avklaring om 

dagens revisjonsordningers eierinteresser i andre selskap før den videre prosess 

gjennomføres.  

3. Styringsgruppen for utredningsarbeidet bes utarbeide en helhetlig selskapsavtale for 

den nye revisjonsenheten.  

4. Kommunestyret avventer tilleggsrapport og selskapsavtalen for ny revisjonsenhet, før 

vedtak om å inngå eierskap i nytt IKS.  
 

Smøla kommunestyre, 26.06.14, sak 30/14 
 
1. Smøla kommune slutter seg til den videre utredning om etablering av nyinterkommunal 

revisjonsordning i Møre og Romsdal. 

2. Smøla kommune ber styringsgruppen for utredningsarbeidet spesielt om å jobbe med 

følgende momenter i det videre arbeidet: 

 Det må framlegges klare anbefalinger vedrørende selskapsform, eierstyri og 

finansieringsmodell 

 Det må legges vekt på en desentral profil av selskapet, der lokalisering sikrer 

nærhet og tilgjengelighet for alle kommunene. 

 Styringsgruppen må komme med klare anbefalinger vedr 

kostnadseffektiviseringer. Det forutsettes at den totale kostnadsrammen s et 

minimum ikke overstiger dagens samlede kostnadsramme for de fire 

revisjonsenhetene som utredes sammenslått. 

 Styringsgruppen må komme med klare anbefalinger og avklaringer om dagens 

eierinteresser i andre selskap. 

 Utredningen må omhandle en plan for avvikling av eksisterende IKS jfr 
kommunelovens paragraf 27. punkt 3, der det settes en frist på ett år for s opp sitt 

deltakerforhold i interkommunale samarbeid. 

3. Styringsgruppen for utredningsarbeidet bes utarbeide en helhetlig selskapsavtale for 

den nye revisjonsenheten. 

4. Kommunestyret avventer tilleggsrapport jfr. punkt 2 og selskapsavtalen for ny 

revisjonsenhet jfr. punkt 3, før det tas stilling til om det inngås eierskap i nytt 

IKS. 

 

  



Uttale fra ansatte ved Kommunerevisjonsdistrikt 2   Molde 16.3.2015   

Kommunesektoren er i stadig endring, og det er økende forventninger til både kvalitet og effektivitet. 

Dette stiller krav til ledere og medarbeiderne om å ta et medansvar for videreutvikling også av 

kommunerevisjonen.  Revisjonsenhetene har i dag få ansatte, og en sammenslåing vil sikre et mer 

solid fagmiljø.  Vi ansatte støtter etableringen av det nye selskapet med bakgrunn i dette. Vi vil 

samtidig peke på viktigheten av at det settes av nok tid og ressurser for å kunne hente ut gevinst i 

form av økt kvalitet og effektivitet.     

 

Kommunestyrene har tidligere som bakgrunn for fusjonen, behandlet utredning om sammenslåing av 

revisjonsenhetene i Møre og Romsdal, datert 30. april 2014. Vi forutsetter at styringsgruppens 

anbefalinger i denne rapporten blir fulgt opp i den videre prosessen:     

 Det skal være et ryddig, forutsigbart og saklig forhold til de ansatte i prosessen i samsvar med 

lov og avtaleverk.  

 Prosessen med etablering av ny organisasjonsplan skal gis prioritet og det skal avsettes 

ressurser til dette viktige arbeidet. 

 De ansatte tilbys ansettelse i det nye selskapet basert på eksisterende arbeidsavtale, i 

samsvar med § 16 om virksomhetsoverdragelse i arbeidsmiljøloven.  

 Eventuelle endringer av arbeidsavtaler som følge av etablering av nytt selskap og ny 

organisering, skal være saklig begrunnet og følge spillereglene i arbeidslivet. 

 I arbeidet med etablering av selskapet skal de ansatte tas aktivt med på råd og medvirkning.   

Det ble også anbefalt at ny revisjonsordning skulle meldes inn i en arbeidsgiverorganisasjon. Det 

framgår av selskapsavtalen at selskapet skal meldes inn i KS Bedrift. Hovedtariffavtalene vil dermed 

til enhver tid gjelde.  

Vi viser til at det er kommet fram noe usikkerhet knyttet til eventuell endring av IKS-loven. I den grad 

en eventuell lovendring vil gi uheldige konsekvenser for kommunene eller de ansatte, antar vi at 

selskapsformen kan vurderes på nytt.  

Eventuelt etablering av/eierandel i revisjonsaksjeselskap opprettet etter revisorloven der ansatte skal 

ha eierandeler bør utredes nærmere inklusiv mulige alternativer.   

Styringsgruppen foreslår at hovedkontoret legges til Kristiansund. De fleste ansatte vil være lokalisert 

i Molde. Det er naturlig at daglig leder jevnlig er tilstede ved begge kontorene, og at det er faste 

avdelingsmøter der alle ansatte møtes.  Eventuelle leder-/koordinatorfunksjoner ellers bør kunne 

lokaliseres til begge kontorene avhengig av kompetanse. Tilgjengelig kompetanse må ses på samlet 

og også benyttes til å drifte selskapet.  Eventuell innsparing av lønnsmidler/stillinger må skje ved 

naturlig avgang.  

Kommunerevisjonsdistrikt 2 har i dag en medarbeider lokalisert til Sunndal kommune. Vi forutsetter 

at det ikke skjer endringer her før ved naturlig avgang. 

Ansatte ser fram til at det blir etablert en nytt og større selskap og mener dette vil være en fordel 

både for de ansatte og kommunene/fylkeskommunen.   

June Fostervoll, Anne Oterhals, Ole Tønnesen, Einar Andersen, Anny Sønderland   



Til adressatane –

Fylkestinget i Møre og Romsdal behandla i møte den 13. april sak T-6/15 – Godkjenning av selskapsavtale og 
eigaskapsravrtale for Møre og Romsdal Revisjon IKS, og gjorde samrøystes vedtak i samsvar med 
fylkesutvalet og kontrollutvalet sine tilrådingar.  Vedtaket har slik ordlyd:

Samrøystes vedtak i Fylkestinget - 13.04.2015 
1.   Fylkestinget godkjenner at fylkeskommunen inngår som deltakar i Møre og Romsdal 

Revisjon IKS og at selskapet blir valt som revisor for fylkeskommunen med verknad frå 1. 
juli 2015. 

2.   Fylkestinget gir kontrollutvalet fullmakt til å inngå og godkjenne årlege 
engasjementsavtalar med Møre og Romsdal Revisjon IKS. 

3.   Fylkestinget godkjenner forslaget til selskapsavtale med Møre og Romsdal Revisjon IKS 
datert 9. mars 2015, og forslaget til eigaravtale mellom deltakarane i Møre og Romsdal 
Revisjon IKS datert 9. mars 2015. 

4.   Fylkestinget kan ikkje rå til at enkelttilsette i IKSet kan halde eigardelar i eit eventuelt 
revisjonsselskap som IKSet òg skal ha eigardel i. 

6.   Som interimsstyre for Møre og Romsdal Revisjon IKS (selskap under stifting) med fullmakt 
til å ta nødvendige avgjerder for å etablere selskapet inntil nytt styre er valt på 
stiftingsmøtet, blir oppnemnt: 
1. Knut Anders Oskarson, leiar (leiar i kontrollutvalet, Møre og Romsdal fylkeskommune), 

varamedlem: Trond Hansen Riise, (medlem i kontrollutvalet, Møre og Romsdal 
fylkeskommune). 

2. Ola Krogstad, medlem (styreleiar i Kontrollutvalssekretariatet for Romsdal, Eide 
kommune), varamedlem: Rita Rognskog (nestleiar i styret for Kontrollutvalssekretariatet 
for Romsdal, Aukra kommune). 

3. Ola Rognskog, medlem (leiar i representantskapen i Distriktsrevisjon Nordmøre IKS, 
Halsa kommune), varamedlem: Viggo Jordahl (leiar i kontrollutvalet, Kristiansund 
kommune). 

4. (Tillitsvalt valt mellom dei tilsette i dei tilslutta revisjonseiningane.) 
7.   Fylkestinget løyver inntil 840 000 kroner som fylkeskommunens eigenkapitalinnskot i Møre 

og Romsdal Revisjon IKS. Innskotet blir finansiert ved bruk av investeringsfond.
Behandling i Fylkesutvalet - 13.04.2015 
Pkt. 5 blei utsatt i fylkestingets behandling 13.04.2015. 
Toril Melheim Strand (Ap) fremma følgjande forslag: 
«5. Som fylkeskommunens representant i representantskapen i Møre og Romsdal Revisjon IKS 

(ut valperioden 2011 – 2015) blir valt fylksordførar og som vararepresentant blir valt 
fylkesvaraordførar.» 

Votering: 
Forslaget frå Toril Melheim Strand blei samrøystes vedteke. 

Samrøystes tilråding i Fylkesutvalet - 13.04.2015 
Som fylkeskommunens representant i representantskapen i Møre og Romsdal Revisjon IKS (ut 
valperioden 2011 – 2015) blir valt fylkesordførar og som vararepresentant blir valt 
fylkesvaraordførar. 

Samrøystes vedtak i Fylkestinget - 14.04.2015 
5.   Som fylkeskommunens representant i representantskapen i Møre og Romsdal Revisjon IKS 

(ut valperioden 2011 –2015) blir valt fylkesordførar og som vararepresentant blir valt 
fylkesvaraordførar.

Mvh. 

Hans Blø
Kontrollsjef
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Møre og Romsdal fylkeskommune
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Nesset kommune Arkiv: S04 

Arkivsaksnr: 2014/965-15 

Saksbehandler:  Liv Fleischer Husby 

 

  

Saksframlegg 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Nesset kommunestyre 44/15 21.05.2015 

 

Nesset Kraft AS - selskapskontroll 

Vedlegg 

1 Selskapskontroll i Nesset kraft as - særutskrift av sak i Kontrollutvalget i Nesset 

2 Oversendt ordf 150429 Sak 1215- Selskapskontr. i Nesset kraft 

3 15-04-10 Selskapskontroll Nesset Kraft AS - oversendelsesbrev 

4 Rapport Nesset Kraft AS (10.4.2015) 

5 Kontrollutvalget i Nesset - Oversending av sak til kommunestyret 

 

 

Kontrollutvalgets innstilling 

1. Nesset kommunestyre tar rapporten «Selskapskontroll i Nesset Kraft AS» til etterretning og slutter seg 

til de anbefalingene som kommer fram i rapportens avsnitt 7 under Samlede vurderinger og 

anbefalinger.  
 

2. Kommunestyret ber rådmann om å sørge for at revisjonens anbefalinger i avsnitt 7 blir fulgt og påse at 

dette arbeidet gjennomføres.  

 

3. Kommunestyret ber kommunerevisjonen om å følge opp rapporten og gi skriftlig tilbakemelding til 

kontrollutvalget på hvordan rapporten og anbefalingene er fulgt opp innen en periode på 12 – 18 mnd.  

 

 

 

 

Saksopplysninger 

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

tilsynsansvar med den kommunale forvaltningen. 

 

Kontrollutvalget forestår det løpende tilsyn med den kommunale forvaltning på vegne av 

kommunestyret, jfr kommunelovens § 77 nr 1. 

 

Kontrollutvalget behandlet rapport om selskapskontroll Nesset kraft AS på møtet 27.04.2015. 



 

Det er kontrollutvalget som legger fram saker direkte til kommunestyret. Vedlagt følger derfor 

Kontrollutvalgets saksframstilling med innstilling til kommunestyret, samt tilhørende vedlegg. 

 



  

NESSET KOMMUNE 
Kontrollutvalget 

Saksmappe:  

Arkiv:  

Saksbehandler:  

Dato:  

2015-1543/02 

216 

Åse S. Eriksen  

16.04.2015 

 

Saksframlegg  
 

 

Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 

PS 12/15 Kontrollutvalget 27.04.2015 

 Kommunestyret   

 

 

SELSKAPSKONTROLL I NESSET KRAFT AS 
 

Kontrollutvalgets innstilling 

 

1. Nesset kommunestyre tar rapporten «Selskapskontroll i Nesset Kraft AS» til 

etterretning og slutter seg til de anbefalingene som kommer fram i rapportens avsnitt 7 

under Samlede vurderinger og anbefalinger. 

 

2. Kommunestyret ber rådmann om å sørge for at revisjonens anbefalinger i avsnitt 7 blir 

fulgt og påse at dette arbeidet gjennomføres. 

 

3. Kommunestyret ber kommunerevisjonen om å følge opp rapporten og gi skriftlig 

tilbakemelding til kontrollutvalget på hvordan rapporten og anbefalingene er fulgt opp 

innen en periode på 12 – 18 mnd. 

 

Kontrollutvalgets behandling – 27.04.2015 

 

Forvaltningsrevisor Einar Andersen orienterte om arbeidet med selskapskontrollen og 

problemstillingene som danner grunnlaget for rapporten. Videre redegjorde han for de funn 

som ble gjort og bakgrunnen for de anbefalingene som er gitt til kommunen og selskapet.  

 

Forvaltningsrevisor og ass. rådmann Anne Grete Klokset svarte på spørsmål fra utvalgets 

medlemmer. 

 

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

voterende) 

 

Sekretariatets innstilling 

 

1. Nesset kommunestyre tar rapporten «Selskapskontroll i Nesset Kraft AS» til 

etterretning og slutter seg til de anbefalingene som kommer fram i rapportens avsnitt 7 

under Samlede vurderinger og anbefalinger. 

 

2. Kommunestyret ber rådmann om å sørge for at revisjonens anbefalinger i avsnitt 7 blir 

fulgt og påse at dette arbeidet gjennomføres. 

 

3. Kommunestyret ber kommunerevisjonen om å følge opp rapporten og gi skriftlig 

tilbakemelding til kontrollutvalget på hvordan rapporten og anbefalingene er fulgt opp 

innen en periode på 12 – 18 mnd. 

 



Saksopplysninger 

 

Kontrollutvalget er pålagt å påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens 

eierinteresser. Kommunestyret i Nesset vedtok Plan for selskapskontroll 2012 – 2015 i møte 

29.03.2012 i sak 38/12. Vedtaket inneholdt også en bestemmelse om at kontrollutvalget gis 

fullmakt til å prioritere prosjekter som ikke inngår i planen dersom utvalget finner det 

nødvendig. 

 

Prioriterte prosjekt for eierskapskontroll er: 

- Kommunens kontroll av selskapenes måloppnåelse 

- Kommunens arbeid for å sikre at selskapene følger opp kommunens vedtak 

 

Prioriterte prosjekt for forvaltningsrevisjon er: 

- Etterlevelse av saksbehandlingsregler i forvaltningsloven 

- Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser 

 

Selskapskontroll kan omfatte både eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon. Eierskaps-

kontroll vil si å undersøke hvordan kommunen utøver sitt eierskap. Slik kontroll er 

obligatorisk for kommunene å utføre. Med bakgrunn i plan for selskapskontroll for 2012 – 

2015, vedtok kontrollutvalget i Nesset i sitt møte 24. september 2012 i sak 30/12 at det skulle 

iverksettes en selskapskontroll av Nesset Kraft AS. Kontrollen skulle omfatte både utøvelsen 

av kommunens eierskap i selskapet (eierskapskontroll) og driften av selskapet (forvaltnings-

revisjon). Det var naturlig at undersøkelsen skulle se nærmere på kommunens styring av 

selskapet gjennom styret og generalforsamlingen og eventuell annen kontakt mellom eier og 

selskap. Forvaltningsrevisjon skulle sikre at selskapet drives på en økonomisk og etisk 

forsvarlig måte og at det oppfyller sine mål. 

   

Ihh. til Engasjementsavtalen mellom kontrollutvalget i Nesset og Kommunerevisjonsdistrikt 2 

Møre og Romsdal (KR2) skal det i starten av et revisjonsprosjekt utarbeides et utkast til 

prosjektplan som skal danne grunnlaget for gjennomføringen av prosjektet. Prosjektplanen for 

ovennevnte prosjekt ble vedtatt av kontrollutvalget i møte 8. desember 2014 i sak 35/14. 

 

Kontrollutvalgets oppgaver ved selskapskontroll følger av kommunelovens § 77, nr. 5 og 

Forskrifter for kontrollutvalg, kap. 6. Kontrollutvalget skal rapportere og legge fram 

gjennomførte selskapskontroller og resultatet av disse til kommunestyret.  

Med hjemmel i Kommuneloven § 80 har kontrollutvalg og revisor rett til å kreve de 

opplysninger som finnes påkrevd for å kunne utøve deres kontroll av interkommunale 

selskaper.  

 

Kommunerevisjonsdistrikt 2 i Møre og Romsdal har gjennomført undersøkelsen og 

resultatene presenteres i vedlagte rapport, datert 10. april 2015. 

 

Vedlagt saken følger: 

 Oversendelsesbrev fra Kommunerevisjonsdistrikt 2 i Møre og Romsdal, datert 

10.04.2015 

 Rapporten Selskapskontroll av Nesset Kraft AS (eget vedlegg) 

 

VURDERING 

 

Grunnlaget for rapporten er undersøkelser av følgende problemstillinger:  

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

 Utøves selskapets interne styring i tråd med reglene for dette? 

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

 Omfattes Nesset Kraft AS av offentlighetsloven?  



På bakgrunn av en henvendelse til kontrollutvalget, ble det presisert at revisjonen også skulle 

se nærmere på lovligheten av salget av installasjonsavdelingen i Nesset Kraft AS i 2013. 

Dette er omhandlet i rapportens pkt. 6 med følgende problemstilling: 

 Ble installasjonsavdelingen i Nesset Kraft AS avviklet i samsvar med reglene for 

dette? 

 

Revisjonen har avgrenset undersøkelsen noe og det er i hovedsak sett på perioden 2011 – 

2014. Under arbeidet med rapporten var årsrapporter og regnskapstall frem til og med 2013 

tilgjengelig.  

 

Utøver Nesset kommune sin eierstyring i tråd med reglene for dette? 

Aksjeloven regulerer styring av selskapene, myndighetsforholdene og hvilke saker 

generalforsamlingen, som er selskapets høyeste organ, skal behandle. Nesset Kraft AS er et 

selskap som eies 100 % av Nesset kommune. Kommunestyret utgjør generalforsamlingen i 

selskapet og fatter vedtak knyttet til selskapets aktivitet og hvordan styringsdialogen mellom 

eierne og selskapet føres. Det er utarbeidet styrende dokumenter som avklarer hvordan 

selskapets saker skal behandles. Det er viktig at det er samsvar mellom beslutningene i 

generalforsamlingen og den retning selskapet drives. Revisjonen finner i sin undersøkelse at 

beslutningsstrukturen i generalforsamlingen er i samsvar med lovverk, anbefalinger og interne 

retningslinjer.  

 

Forvaltningen av selskapet utøves av selskapets styre. Styrets medlemmer blir valgt av 

generalforsamlingen. En valgkomite bestående av tre personer, nominerer kandidater til verv i 

styret. Eierne skal sørge for at styret innehar den nødvendige kompetanse for å stå for driften 

av selskapet. Valgkomiteen har en dialog med styret og styreleder om behov for kompetanse i 

forkant av sitt arbeid med nominasjonen. Vedtektene regulerer hvem som er på valg og 

valgperioden.  

 

I tillegg til generalforsamlingen, kan det innkalles til eiermøter hvor eierne uformelt kan 

drøfte saker uten at det fattes formelle vedtak. Det er opp til eierne selv å vurdere både behov 

og hvordan slike møter skal gjennomføres. I Nesset Kraft AS avholdes eiermøter umiddelbart 

før generalforsamling eller etter behov. Styrets leder og selskapets daglige leder deltar på 

eiermøtene som representanter for selskapet, mens kommunestyret representerer eierne. 

Rådmann deltar på eiermøtene. Det skal skrives en protokoll eller oppsummering fra 

eiermøtene. Revisjonen fant at det ikke forelå protokoller eller oppsummeringer fra 

eiermøtene i 2013. Revisjonen er av den oppfatning at det bør utarbeides en beskrivelse av 

eiermøtene hvor det bl.a. avklares hvem som har ansvar for å føre protokoll og hvem som skal 

motta denne. 

 

Nesset kommune er eier eller medeier i en rekke selskap som forvalter store verdier på vegne 

av fellesskapet. Etter påtrykk fra kontrollutvalget utarbeidet Nesset kommune i 2011 en 

Eierskapsmelding som ble vedtatt av kommunestyret 16. juni 2011. Eierskapsmeldingen skal 

si noe om kommunens eierstrategi og forventninger til selskapet og skal være et viktig 

styringsverktøy for kommunen og kommunens representanter i selskapet. Nesset kommune 

har ikke utarbeidet egen eierstrategi for Nesset Kraft AS.  

Revisjonen fant i sin undersøkelse at enkelte punkt i eierskapsmeldingen etter snart fire år, 

ikke er grepet fatt i når det gjelder Nesset Kraft AS. Etter revisjonens mening bør eier vurdere 

om det skal utarbeides en egen eierskapsstrategi for selskapet og gjennom dette bl.a. avklare 

forventninger om avkastning, utbytte og nivå på enkeltinvesteringer som skal godkjennes av 

generalforsamlingen.      

 

Nesset Kraft AS sin konkurransevirksomhet utøves i form av kraftproduksjon og 

kraftomsetning, samt monopolvirksomhet i form av nettvirksomhet. Disse virksomhetene er 

organisert i samme selskap. Eierskapsmeldingen til Nesset kommune gir retningslinjer for 



fysisk skille mellom monopol og konkurransevirksomhet. Iflg. KS sine anbefalinger for 

eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt eide selskaper, bør selskapene som 

hovedregel skille ut virksomheten for å unngå mistanke om mulighet for rolleblanding og 

kryss-subsidiering. Det påpekes her at konkurranseutsatt virksomhet bør være ledelsesmessig, 

personalmessig og fysisk atskilt fra monopolvirksomheten. Revisjonen er ikke kjent med at 

fysisk skille mellom monopol og konkurransevirksomhet har vært tema på generalforsamling, 

bortsett fra at det i ett tilfelle har vært drøftet i et møte under Eventuelt. Det går fram av 

rapporten at styreleder og daglig leder i selskapet har konkludert med at det hittil ikke har 

vært aktuelt å skille ut nettvirksomhet i eget selskap.   

  

På bakgrunn av ovennevnte anbefaler revisjonen at Nesset kommune vurderer å iverksette 

følgende tiltak for å sikre god eierstyring:  

 

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

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

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

og gjennom dette tydeliggjøre eier sine strategier for selskapet. 

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

konkurranseutsatte aktivitetene i selskapet fysisk og organisatorisk bør skilles 

fra monopolvirksomhet, jf. Eierskapsmelding punkt 1.3 nummer 5.  
 

Utøves den interne styring av Nesset Kraft AS i samsvar med regelverk for dette?  

Selskapets styre består av fem medlemmer og tre vararepresentanter. Det avholdes normalt 6 

til 8 styremøter i året. Styremedlemmenes kompetanse sikres gjennom interne kurs og kurs 

gjennom bransjeorganisasjon og andre aktører. Styrets viktigste oppgaver er å føre kontroll 

med daglig leders utøvelse av lederskap i selskapet. Det er utarbeidet instruks for daglig leder. 

Mer detaljert faktabeskrivelse av styrets og daglig leders oppgaver går fram av rapportens pkt. 

3.2.  

Etter de undersøkelser som er gjort vurderer revisjonen det slik at Nesset Kraft AS styres i 

tråd med kommunestyrets vedtak og intensjoner. Det er ikke avdekket forhold som tilsier at 

selskapet ikke drives i samsvar med gjeldende lover, regler og vedtekter for selskapet.  

 

I henhold til KS sine anbefalinger om eierskap, har Nesset Kraft AS utarbeidet Etiske 

retningslinjer som er datert 19.02.2009. Disse er siste gang endret 10.03.2012. KS anbefaler 

at retningslinjene diskuteres og eventuelt revideres årlig. Revisjonen kunne ikke finne at dette 

blir gjennomført i Nesset Kraft AS og mener at selskapet med fordel kan legge dette inn som 

et årlig fast punkt på kontormøter og i styremøter, og eventuelt foreta en revidering av 

retningslinjene. 

 

Ut over dette kommer ikke revisjonen med konkrete anbefalinger til kommunen/selskapet 

under dette punktet. 

 

Er økonomistyringen i Nesset Kraft AS i tråd med reglene for dette? 
Årsberetning og regnskap for selskapet avlegges årlig i henhold til aksjeloven og 

regnskapsloven. Generalforsamlingen behandler dokumentene og tar disse til orientering. 

Selskapets revisor har ikke avdekket forhold i perioden som har krevd påpekning gjennom 

revisjonsberetningene.  

Revisjonens undersøkelser viser at økonomistyringen i Nesset Kraft AS er i tråd med reglene 

for dette. 

 

Gjennom låneopptak finansierer selskapet sine investeringer. Selskapets låneopptak til drift 

og investeringer er ikke begrenset til en viss sum. Når sak om investeringer legges fram for 

styret er finansieringsordningen en del av saksutredningen. Gjennom regnskap og oversikt 

over investeringer formidler styret informasjon til selskapets eier.   



Etter revisjonens mening bør eier ta stilling til om låneopptak over et gitt beløp skal kreve 

vedtak i generalforsamlingen. 

 

På bakgrunn av de funn som det her er redegjort for anbefaler revisjonen at Nesset kommune 

vurderer å iverksette følgende tiltak for å sikre god eierstyring: 

 

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

generalforsamlingen. 

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

henholdsvis vannkraftverkene, vannprosjektene og distribusjonsnettet.  

 

Omfattes Nesset Kraft AS av offentlighetsloven? 

Kriteriene for om et selskap omfattes av offentlighetsloven går fram av lovens § 2. Det 

avgjørende for selskaper er om det offentlige direkte eller indirekte har en eierandel som gir 

mer enn halvpartene av stemmene i selskapets øverste styringsorgan, dvs. generalforsamling, 

representantskap eller tilsvarende. 

 

Nesset Kraft AS er som nevnt 100 % eid av Nesset kommune og faller dermed inn under 

lovens virkeområde, jf. offl. § 2, første ledd, bokstav c. Nevnte paragraf har et unntak som 

sier at lovens § 2, bokstav c likevel ikke gjelder for rettssubjekt som hovedsakelig driver 

næring i direkte konkurranse med og på samme vilkår som private. Bakgrunnen for 

unntaksregelen er konkurranserelatert og en unngår at slike rettssubjekt blir påført 

konkurranseulemper. Spørsmålet her er om selskapet driver i direkte konkurranse med og på 

samme vilkår som private. Av veilederen til offentlighetsloven går det fram at det kreves at 

mer enn halvparten av virksomheten må være konkurranseutsatt for at unntaksvilkåret skal 

gjelde. Dette er nærmere beskrevet og redegjort for i rapportens pkt 5.3. 

 

Nesset Kraft AS har ikke foretatt en juridisk vurdering i forhold til offentlighetsloven. I 

henhold til anbefalinger fra KS Eierforum bør selskaper som opererer med 

konkurransevirksomhet i tillegg til monopolvirksomhet skille ut virksomheten for å unngå 

mistanke om rolleblanding og kryss-subsidiering. Dersom Nesset Kraft AS foretar et slikt 

skille vil dette sikre at nettvirksomheten blir omfattet av offentlighetsloven. 

 

Revisjonen vurderer det slik at det er mindre sannsynlig at Nesset Kraft AS omfattes av 

Offentlighetsloven. På bakgrunn av at det er fattet ulike avgjørelser i fylkene i saker som 

omhandler hvorvidt energiselskapene omfattes av loven eller ikke, anser revisjonen det som 

lite aktuelt å gå inn på denne problemstillingen. På bakgrunn av de vurderinger som 

revisjonen har gjort anbefaler de at: 

 

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

offentlighetsloven gjelder for selskapet, og fastsette sitt forhold til 

offentlighetsloven.  

 

Ble installasjonsavdelingen i Nesset Kraft AS avviklet i samsvar med reglene for dette? 

I dette avsnittet er det vurdert om styret i Nesset Kraft AS hadde fullmakt til å treffe 

beslutning om avvikling av installasjonsavdelingen og om salget ble gjennomført på lovlig 

måte. 

 

Bakgrunnen for at selskapet ønsket å avvikle installasjonsavdelingen var at den gjennom en 

periode hadde påført selskapet 1,5 mill. kroner i underskudd. Styret fattet vedtak om avvikling 

av installasjonsavdelingen og salg av varelager og biler. 

 

I henhold til aksjelovens bestemmelser er det styret i selskapet som har som oppgave å 

organisere selskapet. Dette innbefatter avvikling av installasjonsavdelingen så lenge dette 



ikke er i lov eller vedtekter lagt til generalforsamlingen. Revisjonen har ikke, ved 

gjennomgang av styrende dokumenter, avdekket at det finnes slike bestemmelser i selskapet. 

Gjennom årsmeldinger for perioden 2011 – 2013, samt eiermøter er generalforsamlingen blitt 

informert av styret om de utfordringer selskapet hadde til installasjonsavdelingen og 

avviklingen av denne.  

 

I forbindelse med salg av varelageret, ble det ikke innhentet ekstern bistand for fastsettelse av 

verdi, men prisfastsettelsen ble utarbeidet av Nesset Kraft AS og solgt uten konkurranse. 

Dersom flere interessenter hadde blitt kontaktet eller varelageret var lagt ut til salg til 

høystbydende, ville det etter revisjonens vurdering vært en mulighet til å oppnå en høyere 

pris.  

 

Revisjonen konkluderer med at styret i Nesset Kraft AS hadde kompetanse til å avvikle 

installasjonsavdelingen. Eierne ble løpende orientert gjennom protokoller fra 

generalforsamlinger, årsberetninger og informasjon fra eiermøter om utfordringene knyttet til 

installasjonsavdelingen og styrets håndtering av dette. Etter revisjonens vurdering kunne 

verdifastsettelsen av varelageret med fordel vært kvalitetssikret av ekstern ekspertise. Videre 

mener revisjonen at varelageret kunne vært lagt ut til salg slik at flere kjøpere kunne gi bud 

for å oppnå en best mulig pris.     

 

Ut over dette kommer ikke revisjonen med konkrete anbefalinger til kommunen/selskapet 

under dette punktet. 

 

Anbefalinger 

På bakgrunn av de skisserte problemstillinger, revisjonskriterier og vurderinger har revisjonen 

i rapportens kapittel 7 gjort sine samlede vurderinger og anbefalinger nedfelt i 4 anbefalinger 

til Nesset kommune og 2 anbefalinger til Nesset Kraft AS. 

 

Anbefalinger til Nesset kommune: 

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

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

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

gjennom dette tydeliggjort eier sine strategier for selskapet.  

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

konkurranseutsatte aktivitetene i selskapet fysisk og organisatorisk bør skilles fra 

monopolvirksomhet, jf. Eierskapsmelding punkt 1.3 nummer 5.  

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

generalforsamling.  

 

Anbefalinger til Nesset Kraft AS : 

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

vannkraftverkene, vannkraftprosjektene, og distribusjonsnettet.  

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

gjelder for selskapet, og fastsette sitt forhold til offentlighetsloven. 

 

 

Sekretariatet mener det er viktig å ta revisors anbefalinger videre og synliggjøre de tiltak som 

blir anbefalt for å sikre god eierstyring og selskapsstyring. Kontrollutvalget anbefales derfor 

om å ta rapporten til etterretning og legge den frem for kommunestyret med forslag om å be 

rådmann følge opp revisors anbefalinger i rapporten.  

 

Utkast av rapporten er sendt på høring til Nesset kommune. Eier behandlet utkastet i møte 

26.03.2015. Høringsuttale fra eier følger som vedlegg 1 i rapporten.  



Nesset Kraft AS har behandlet utkast av rapporten ved to anledninger. Selskapet hadde ingen 

merknader til endelig rapport.  

 

Sekretariatet mener at rapporten i stor grad belyser de problemstillinger og 

operasjonaliseringer som fremgikk av prosjektplan som ble framlagt og godkjent av 

kontrollutvalget i desember 2014. Den gir en relevant og god tilbakemelding på eierstyringen 

og andre områder som kontrollutvalget ønsket å få belyst.    

 

På bakgrunn av dette legges saken frem for behandling i kontrollutvalget med ovenstående 

forslag til vedtak. 

 

 

 

Åse Solveig Eriksen  

rådgiver  
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Kommunerevisjonsdistrikt 2 Møre og Romsdal er et interkommunalt selskap etter kommune-
loven § 27. Eiere er kommunene Aukra, Eide, Fræna, Gjemnes, Molde, Nesset, Rauma, 
Sunndal og Vestnes. Selskapet utfører regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og selskaps-
kontroll for eierkommunene og har i dag seks revisorer. Selskapet har hovedkontor i Molde. 
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1 Innledning 

1.1 Bakgrunn 
Kommunestyret i Nesset vedtok Plan for selskapskontroll for perioden 2012 til 2015 i møte 
29.3.2012 (sak 38/12). 
 
Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eier-
interesser i selskaper. Nesset Kraft AS er omfattet av dette tilsynsansvaret. Kontrollutvalget i 
Nesset kommune bestilt i møte 24.9.2012 selskapskontroll i Nesset Kraft AS (sak 30/12). 
Kontrollen omfatter både utøvelsen av kommunenes eierskap i selskapet (eierskapskontroll) 
og driften av selskapet (forvaltningsrevisjon).  
 
I møte 8.12.2014 behandlet Kontrollutvalget i Nesset kommune plan for gjennomføring av 
prosjektet (sak 35/14). Den fremlagte prosjektplan for selskapskontroll av Nesset Kraft AS ble 
godkjent, og planen danner grunnlaget for gjennomføringen av prosjektet.  Kontrollutvalget 
presiserte at revisjonen i rapporten skal se nærmere på lovligheten av salget av 
installasjonsavdelingen i Nesset Kraft AS i 2013.  
 
Hjemmelen for selskapskontroll følger av kommunelovens § 77 nr. 5 som fastsetter at 
«Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i 
selskaper m.m».   
 
Kommuneloven § 80 gir kontrollutvalg og revisor rett til å kreve de opplysninger som finnes 
påkrevd for å kunne utøve deres kontroll av interkommunale selskaper og aksjeselskaper der en 
kommune alene eller sammen med andre kommuner/ fylkeskommuner eier alle aksjer. I den ut-
strekning det finnes nødvendig, kan kontrollutvalget og kommunens revisor selv foreta under-
søkelser i selskapet. For ytterligere informasjon om selskapskontroll viser vi til vedlegg 2. 

 

1.2 Problemstillinger og revisjonskriterier 
På bakgrunn av bestillingene fra kontrollutvalget har revisjonen satt opp følgende 
problemstillinger for undersøkelsen: 

- Utøves kommunens eierstyring av Nesset Kraft AS i tråd med reglene for dette? 
- Utøves selskapets interne styring i tråd med reglene for dette? 
- Er økonomistyringen i Nesset Kraft AS i tråd med reglene for dette? 

 
Revisjonskriterier er den målestokk som funnene i undersøkelsen blir vurdert opp mot. I 
denne undersøkelsen er revisjonskriteriene særlig utledet av kommuneloven (koml.), 
regnskapsloven (rskl.) og forvaltningsloven (fvl.), og KS sine 19 anbefalinger om eierskap; 
Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/ fylkeskommunalt eide 
selskaper og foretak, KS Eierforum (2010). I tillegg er selskapet vurder i forhold til vedtak og 
styrende dokumenter utarbeidet av eier eller av styret. De enkelte kriteriene er omtalt under 
det enkelte kapittel i rapporten. 
 

1.3 Avgrensing av undersøkelsen 
I undersøkelsen er det hovedsakelig sett på perioden 2011 til 2014. Ved utarbeidelse av 
rapporten var årsrapporter og regnskapstall fram til og med 2013 tilgjengelig.   
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1.4 Metode 
Denne undersøkelsen er basert på Norges Kommunerevisorforbunds standard for forvalt-
ningsrevisjon «RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon». Selv om prosjektet ikke er et 
forvaltningsrevisjonsprosjekt, men en selskapskontroll, har vi lagt til grunn tilsvarende 
metodikk. Kommunerevisorforbundet har laget en egen veileder for selskapskontroller 
(Norges Kommunerevisorforbund 2010), som tar for seg mer generelle eierskapskontroller. 
Denne er også blitt benyttet i planlegging og gjennomføring av prosjektet.  
 
Undersøkelsen er hovedsakelig lagt opp som en dokumentanalyse. Dette er utfylt med 
intervjuer med generalforsamling v/ ordfører, styreleder, daglig leder og økonomisjef. 
 
Revisjonen ba ved oppstart av prosjektet om en egenerklæring fra styret, der styret ble bedt 
om å besvare en rekke spørsmål. Generalforsamling v/ ordfører besvarte et tilsvarende 
skjema. I tillegg har revisjonen innhentet uttale fra selskapets revisor. 
 

1.5 Nesset Kraft AS 
Nesset kommune er eier eller medeier i en rekke selskap som forvalter store verdier på vegne 
av fellesskapet. Et av disse er Nesset Kraft AS hvor kommunen eier 100 % av selskapet. 
Nesset kommune utarbeidet en eierskapsmelding i 2011. Av eierskapsmeldingen fremgår 
kommunens eierstrategi og forventninger til selskapet. 
 
Nesset Kraft AS ble opprettet som eget selskap med virkning fra 1. januar 2000. Nesset Kraft 
AS er medeier i Trønderkraft AS, Energi 1 Kraft, Langfjord Kraft og bredbåndselskapet 
SuCom AS. Selskapet har som formål å produsere, transportere og omsette energi mest mulig 
effektivt, arbeide for en rasjonell og miljømessig forsvarlig utnyttelse av energiressursene, 
være en pådriver for utvikling av lokalsamfunnet og bidra til en sikker og rasjonell 
energiforsyning.  
 
Nesset Kraft AS driver nettvirksomhet som er drift og vedlikehold av høy- og lavspent 
distribusjonsnettet i Nesset kommune, i tillegg til kraftproduksjon. Selskapet drev fram til 
1.9.2013 også en egen installasjonsavdeling. Selskapet har også som mål å dekke kundene 
sine behov for kommunikasjon og samhandling gjennom en framtidsretta bredbåndsteknologi.  
 
Nesset Kraft AS skal gjennom en samfunnsansvarlig profil være en pådriver for utvikling av 
lokalsamfunnet. Nesset Kraft AS skal være en sikker og rasjonell leverandør av energi basert 
på et godt utviklet HMS-system. Innen eget område eie ledningsbunden infrastruktur for 
energi, bredbånd, telefoni og fjernsyn.  
 
Selskapet skal arbeide aktivt for den beste service overfor kunder innen sine 
forsyningsområde. Tilby produktsammensetninger til sluttbrukere som kunden etterspør.  
Selskapet skal inngå samarbeid med andre der dette vil fremme og styrke Nesset Kraft AS sin 
framtidige eksistens.  Arbeide for en rasjonell, sunn og miljømessig forsvarlig utnyttelse av 
egne vannkraftressurser. I det som ovenfor er nevnt ligger det at Nesset Kraft AS driver 
innenfor følgende virksomhetsområder: 1) Kraftproduksjon 2) Distribusjon 3) 
Energiomsetning 4) Bredbånd  
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1.6 Høring 
Et utkast til rapport ble 3.2.2015 forelagt Nesset kommune. Revisjonen avholdt møte med 
Nesset kommune ved ordfører og rådmann der utkastet ble gjennomgått. Rapporten ble justert 
etter innspill, og justert rapport ble 17.2.2015 sendt på høring til Nesset kommune. Eier 
behandlet utkast til rapport i møte 26.3.2015, eieres høringsuttalelse følger som vedlegg 1.  
 
Et utkast til rapport ble 19.1.2015 forelagt Nesset Kraft AS. Selskapet gav skriftlig 
tilbakemelding i brev datert 2.2.2015. Rapporten ble justert etter innspill fra selskapet, og 
justert rapport ble 17.2.2015 sendt på høring. Nesset Kraft AS hadde ingen merknader til 
endelig rapport.   
 

2 Nesset kommune sin eierstyring av Nesset Kraft AS 

2.1 Problemstilling og revisjonskriterier 
Problemstilling 
 Utøver Nesset kommune sin eierstyring i tråd med reglene for dette? 
 
Revisjonen har sett på de organ som skal ivareta kommunens eierinteresser, og om styrende 
dokumenter er utarbeidet og hvordan saker knyttet til selskapet behandles. Dette området må 
sees i sammenheng med kapittel 4 der revisjonen vurderer økonomistyringen i Nesset Kraft 
AS. 
 
Revisjonskriterier 
 Generalforsamlingen i Nesset Kraft AS ivaretar sine oppgaver i henhold til lovverket  

o generalforsamling avholdes årlig innen 30. juni 
o krav til saker som skal behandles på generalforsamlingen overholdes 
o generalforsamling nedsetter valgkomite  
o generalforsamlingen sikrer at styret har komplementær kompetanse  

 Nesset kommune har tilstrekkelig og tilfredsstillende styrende dokumenter 
o de organ som skal ivareta kommunens eierinteresser gjør dette 
o styrende dokumenter er utarbeidet  
o styrende dokumenter avklarer hvordan saker knyttet til selskapet skal behandles  

 Nesset kommune mottar tilstrekkelig og dekkende informasjon om Nesset Kraft AS 
o informasjon gis på generalforsamling (inkludert årsrapport og regnskap) 
o rapportering til kommunestyret  
o det gjennomføres eiermøter   

 
Revisjonen vil undersøke om de organ som skal ivareta kommunens eierinteresser gjør dette, 
og om styrende dokumenter er utarbeidet og hvordan saker knyttet til selskapet behandles.  
Revisjonskriteriene som Nesset Kraft AS er vurdert mot er gitt i aksjeloven, regnskapsloven 
(Rskl.) og revisorloven. I tillegg vurderes selskapet mot krav i eierskapsmelding og vedtekter 
for Nesset Kraft AS. Revisjonen har også nyttet Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og 
kontroll av kommunalt/ fylkeskommunalt eide selskaper og foretak, KS Eierforum (2010). 
 
I følge aksjeloven utøver aksjeeierne den øverste myndigheten i selskapet gjennom  
generalforsamlingen (§ 5-1). Det innebærer at eierne ikke utøver sin myndighet gjennom 
andre myndighetslinjer, for eksempel ved direkte påvirkning av daglig leder. Aksjeloven 



Nesset Kraft AS - Selskapskontroll 

Kommunerevisjonsdistrikt 2 Møre og Romsdal – rapport 3/2015  8 

bestemmer at det skal gjennomføres årlig generalforsamling innen 30. juni. Aksjeloven stiller 
krav til hvilke saker generalforsamlingen skal behandle. 
 
Forvaltningen av selskapet ligger til styret, og medlemmene blir valgt av generalforsamlingen 
(§ 6-3). Styret skal føre tilsyn med den daglige ledelsen av selskapet (§ 6-13). Selskapet skal 
ha vedtekter som oppfyller aksjelovens minstekrav til innhold (§ 2-2).  
Aksjeselskapsformen er en fleksibel organisasjonsform. Innenfor de faste rammene loven 
setter, har en eier av et heleid aksjeselskap stor frihet til å definere hvordan selskapet skal 
fungere og hvordan kontakten mellom eier og selskapet skal være. Dette innebærer at en eier 
kan forskyve kompetanseforholdet mellom eier og selskapets ledelse for å sikre seg større 
innflytelse over selskapet, så lenge det forankres i selskapets vedtekter. For offentlige eiere er 
det likevel normalt å stille noen krav til hvordan de utøver sin eierrolle. 
 

2.2 Faktabeskrivelse 

2.2.1 Generalforsamling 
Generelt 
Av aksjeloven § 5-1 første ledd, går det fram at aksjeeierne representerer den øverste 
myndigheten i selskapet gjennom generalforsamlingen. Hver aksje gir én stemme dersom ikke 
annet følger av lov eller vedtekter (jf. § 5-3). Styreleder og daglig leder skal være til stede på 
generalforsamlingen (jf. § 5-4). Ordinær generalforsamling skal være gjennomført av 
selskapet innen seks måneder etter utgangen av hvert regnskapsår (jf. § 5-5, første ledd).  
 
Følgende saker skal behandles og avgjøres på den ordinære generalforsamlingen (jf. § 5-5, 
andre ledd):  

1. godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen, herunder utdeling av utbytte 
2. andre saker som etter loven eller vedtektene hører under generalforsamlingen 

 
Eksempler på saker som etter loven hører under generalforsamlingen er fastsettelse av 
godtgjørelse til styremedlemmer, varamedlemmer og observatører (§ 6-10) og valg av og 
godtgjørelse til revisor (§ 7-1). 
 
Seneste en uke før generalforsamling skal årsregnskapet, årsmeldingen og 
revisjonsberetningen sendes til hver aksjeeier med kjent adresse (jf. § 5-5, tredje ledd). Også 
innkalling til generalforsamling skal være sendt senest en uke før møtet skal holdes, og i 
innkallingen skal det være med et forslag til dagsorden som bestemt angir sakene som skal 
behandles i møtet (jf. § 5-10). Møtelederen skal sørge for at det blir ført protokoll for 
generalforsamlingen (jf. § 5-16).  
 
I protokollen skal generalforsamlingens beslutning tas med, med angivelse av utfallet av 
avstemmingen (jf. § 5-16, andre ledd). En beslutning av generalforsamlingen krever flertallet 
av de avgitte stemmene, om ikke annet er bestemt i loven (jf. § 5-17, første ledd). Styret kan 
bestemme at det skal innkalles til ekstraordinær generalforsamling (jf. § 5-6).  
  
Nesset Kraft AS 
Generalforsamlingen i Nesset Kraft AS er kommunestyret i Nesset kommune. Det er 
utarbeidet styrende dokumenter som skal avklare hvordan saker knyttet til selskapet skal 
behandles. Generalforsamlingen er selskapets øverste organ. 
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Generalforsamlingen treffer vedtak knyttet til selskapets aktiviteter og hvordan styrings-
dialogen mellom eierne og selskapet føres. I vedtektene for Nesset Kraft AS er det 
bestemmelser om generalforsamlingen og hvilke saker som skal behandles der. 
 
Generalforsamlingen har ikke kommet med føringer knyttet opp mot konkrete investeringer, 
ut over forventning om at selskapet skal være ledende på kraftproduksjon. Generalforsamling 
i Nesset Kraft AS er et åpent møte der de som ønsker kan være tilhører. 
  

2.2.2 Eiermøter 
Generelt 
I anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/ fylkeskommunalt eide 
selskaper og foretak, som er utarbeidet av KS, er det anbefalinger om gjennomføring av 
eiermøter (nr. 8). Det informeres om at de formelle eiermøtene er generalforsamling, men at 
det også kan innkalles til eiermøter i tillegg til disse. Anbefalingen om gjennomføring av 
eiermøter er en presisering av loven. I tillegg til generalforsamling kan det arrangeres andre 
eiermøter for eksempel formøter, eller møter for å drøfte en sak uten at det blir gjort formelle 
vedtak. Det er opp til eierne selv å vurdere behovet for, og hvordan slike eiermøter skal 
gjennomføres 
 
Nesset Kraft AS 
Det opplyses i intervju at det avholdes eiermøte umiddelbart før generalforsamling, og ellers 
ved behov. Ordfører setter opp saksliste, og det skal skrives protokoll/ oppsummering fra 
møtet. Det opplyses at styreleder har tett dialog med ordfører og formannskapet før eiermøtet. 
Eiermøtet skal sikre informasjonsutveksling mellom eier og ledelsen i selskapet.  
 
Styreleder og daglig leder representerer selskapet i eiermøtene. Kommunestyret som er 
generalforsamling i selskapet representerer eier i eiermøtene. Rådmann deltar på eiermøtene.  
 
Vedtektene har ikke bestemmelser om eiermøtene.   
 

2.2.3 Valgkomite 
Eierne skal sørge for at selskapets styre er sammensatt slik at det har nødvendig kompetanse 
for å kunne stå for selskapets drift.  
 
Generalforsamlingen velger en valgkomité som består av tre representanter. Alle tre 
representanter og vararepresentanter velges for en treårsperiode, hvor en skiftes ut hvert år. 
Valgkomiteen nominerer kandidater til verv som leder og nestleder blant aktuelle kandidater. 
Bestemmelser om valgkomiteen er ikke tatt inn i vedtektene for Nesset Kraft AS.  
 
Det opplyses i intervju at valgkomiteen normalt har samtaler med styret/ styreleder om behov 
for kompetanse før de starter sitt arbeid.  
 
I intervju kom det fram at nominasjonsordningen fokuserer på å sikre styrets samlede kompe-
tanse, og at dagens styre har nødvendig kompetansen. Iht vedtektene velges styrets leder og 
nestleder av generalforsamlingen for ett år. Styremedlemmer velges for to år slik at to er på 
valg hvert år. Dette sikrer kontinuitet i styret. 
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2.2.4 Eierskapsmelding 
Nesset kommune er eier eller medeier i en rekke selskap som forvalter store verdier på vegne 
av fellesskapet. Nesset kommune utarbeidet en eierskapsmelding i 2011, jf. 
kommunestyrevedtak 16.6.2011 (sak 66/2011).  
 
Eierskapsmeldinger er et viktig styringsverktøy for kommunen og kommunens representanter 
i selskapet. Det vil også kunne være klargjørende og øke forutsigbarheten for selskapet. Av 
eierskapsmeldingen fremgår kommunens eierstrategi og forventninger til selskapene, 
herunder forventninger til Nesset Kraft AS. 
 
Eierskapsmeldingen tar utgangspunkt i KS Eierforum sine 19 anbefalinger om eierskap, og 
det ble lagt til grunn at Nesset kommune sin eierpolitikk skal baseres på prinsipp, regler og 
rutiner innen følgende områder: 
 

1. Obligatorisk opplæring av og informasjon til folkevalgte  
2. Utarbeidelse av eierskapsmeldinger 
3. Utarbeidelse og revidering av selskapsstrategi og selskapsavtale/ vedtekter  
4. Vurderinger og valg av selskapsform  
5. Fysisk skille mellom monopol og konkurransevirksomhet  
6. Tilsyn og kontroll med kommunale foretak og med forvaltningen av kommunens 

interesser i selskaper 
7. Sammensetning og funksjon til eierorgan 
8. Gjennomføring av eiermøter  
9. Eiers krav til profesjonelle styrer i kommunal sektor  
10. Valgkomité for styreutnevnelse i aksjeselskap og interkommunale selskaper  
11. Rutiner for kompetansevurdering av selskapsstyrene 
12. Styresammensetning i konsernmodell  
13. Oppnevnelse av vararepresentanter 
14. Habilitetsvurderinger og politisk representasjon i styrene 
15. Kjønnsrepresentasjon i styrene  
16. Godtgjøring og registrering av styreverv  
17. Arbeidsgivertilhørighet i selvstendige rettssubjekter 
18. Utarbeidelse av etiske retningslinjer  
19. Administrasjonssjefens rolle i kommunale og fylkeskommunale foretak. 

 

2.2.5 Eierstrategi for Nesset Kraft AS 
Nesset kommune har ikke utarbeidet egen eierstrategi for Nesset Kraft AS.  
 

2.2.6 Vedtekter for Nesset Kraft AS 
Generelt 
Aksjeloven § 2-2 gir bestemmelser om minstekrav til vedtektene i et aksjeselskap. Selskapets 
vedtekter skal være registrert i Foretaksregisteret, jf. lov 21. juni 1985 nr. 78 om registrering 
av foretak (foretaksregisterloven § 3-1 første ledd nr. 1). Vedtekter suppleres ofte av 
aksjonæravtaler, som ikke er regulert i loven. En aksjonæravtale er forpliktende for de av 
aksjeeierne som er part i avtalen, men den er ikke bindende for andre aksjonærer eller 
selskapet selv. 
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En beslutning om å endre vedtektene for selskapet skal treffes av generalforsamlingen, 
dersom ikke annet er fastsett i lov. Beslutningen krever tilslutning fra minst to tredeler av de 
avgitte stemmer av aksjekapitalen som er representert på generalforsamlingen (jf. § 5-18, 
første ledd).  
 
Aksjeloven § 2-2, 1. ledd gir bestemmelser om minstekrav til vedtekter i et selskap. 
Vedtektene skal minst angi: 1) selskapets foretaksnavn 2) den kommunen i riket hvor 
selskapet skal ha sitt forretningskontor 3) selskapets virksomhet 4) aksjekapitalens størrelse, 
jf. § 3-1 5) aksjenes pålydende (nominelle beløp) jf. § 3-1 
 
Nesset Kraft AS 
Generalforsamlingen har vedtatt vedtekter for Nesset Kraft AS. Gjeldende vedtekter er sist 
revidert 22.5.2008, og har bestemmelser om formål, aksjekapital, styret, generalforsamling og 
ekstraordinær generalforsamling. 
 
I vedtektene § 3 gis informasjon om formålet til Nesset Kraft AS. Formålet er: 
 

«Selskapet skal alene eller sammen med andre, drive med energirelatert virksomhet og 
delta i annen naturlig tilhørende virksomhet.»  

   

2.2.7 Andre organ i Nesset kommune som har oppgaver knyttet til 
Nesset Kraft AS 

I forbindelse med gjennomgang av delegasjonsreglementet i Nesset kommune i 2009, ble det 
gjort vedtak om å opprette et eget kraftutvalg. Kraftutvalget la en strategi for forvaltning av 
kommunens konsesjonskraft. Blant annet ble det bestemt at innbyggerne skulle få et pristilbud 
på strøm som på avtaletidspunktet lå 1-2 øre/kWh under det som er gjeldende markedspris. 
Kraftutvalget ble lagt ned høsten 2011 og myndighet ble overført til formannskapet, jf. 
Reglement for folkevalgte organer og Reglement for delegasjon punkt 3.4.5 (sist revidert 
6.7.2012).  
 
Formannskapet har myndighet til å forhandle avtaler om salg av kommunens konsesjonskraft 
og avtaler om fordeling av overskuddskraft med Møre og Romsdal fylke. 
 
Styreleder og daglig leder i Nesset Kraft AS har egne møter med formannskapet. 
 

2.2.8 Styrevervregisteret  
Styrevervregisteret er et verktøy som Kommunenes Sentralforbund (KS) tilbyr kommuner, 
fylkeskommuner og kommunalt eide selskaper å ta i bruk. Her kan det søkes på personer i 
kommunal sektor og se deres ulike roller som blant annet folkevalgt, ansatt, styreleder, 
styremedlem, oppdragstaker og innehaver av andre næringsinteresser. 
 
Nesset kommunestyre har i vedtak av 30.10.2008, besluttet å slutte seg til ordninga om 
«Registrering av verv og økonomiske interesser i styrevervregisteret» på KS sin hjemmeside. 
For folkevalgte og ansatte i kommunen vil deres verv eller stilling være synlig. Registeret 
innhenter også opplysninger fra Enhetsregisteret og Foretaksregisteret en gang pr. år. I tillegg 
kan du se eventuelle opplysninger personen selv har lagt inn om andre roller, verv eller 
interesser. 
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2.2.9 Organisering av monopolvirksomhet 
Nesset Kraft AS driver nettvirksomhet som er drift og vedlikehold av høy- og lavspent 
distribusjonsnettet i Nesset kommune, i tillegg til kraftproduksjon. Monopolvirksomheten og 
konkurranseutsatt virksomhet er organisert i samme selskap. 
 

2.3 Vurdering og anbefaling 
Generalforsamling 
Det er konsistens mellom beslutningene i generalforsamlingen og den retning selskapet ellers 
drives. Signalene fra eier følges opp, og det blir rapportert til eier i generalforsamling eller 
eiermøte. Beslutningsstrukturen er i samsvar med lovverk, anbefalinger og interne 
retningslinjer.  
 
Eiermøte 
Eiermøtet skal sikre informasjonsutveksling mellom eier og ledelsen i selskapet. Det opplyses 
i intervju at det avholdes eiermøte umiddelbart før generalforsamling. Ordfører setter opp 
saksliste, og eier er normalt representert av kommunestyret. Det skal skrives protokoll/ 
oppsummering fra eiermøtene. Revisjonens gjennomgang viser at det ikke foreligger 
protokoll/ oppsummering fra eiermøtene i 2013. Revisjonen er av den oppfatning at det bør 
utarbeides beskrivelse av eiermøtene, der det blant annet avklares hvem som skal skrive 
protokoll/ oppsummering, og hvem dette skal distribueres til. 
 
Valgkomite 
Det opplyses i intervju at valgkomiteen normalt har samtaler med styret/ styreleder om behov 
for kompetanse før de starter sitt arbeid. De som revisjonen har hatt samtaler med mener at 
valgordningen i selskapet i tilstrekkelig grad sikrer at styret har nødvendig kompetanse.  
 
I intervju kom det fram at nominasjonsordningen fokuserer på å sikre styrets samlede kompe-
tanse, og at dagens styre har nødvendig kompetansen. Styreleder og nestleder velges hvert år 
sammen med to styremedlemmer som velges for to år. Dette sikrer kontinuitet i styret.  
 
Eierskapsmelding 
Kommunestyret i Nesset kommune vedtok i møte 16.6.2011 i sak 66/11 Eierskapsmelding for 
Nesset kommune 2011. Vedtak lyder:  
 

«Eierskapsmeldingen for Nesset kommune datert 20. mai 2011 vedtas. Eierskapsmeldingen 
gjelder fra og med kommunevalgperioden og skal evalueres det siste året i 
kommunevalgperioden». 

 
I protokoll fra kommunestyre i nevnte sak, går det ikke fram om eller hvilke drøftelser det var 
i denne saken. For kommunerevisjonen framstår det som kommunestyret har gitt sin 
tilslutning til KS sine 19 anbefalinger, uten å gå nærmere inn på hva dette betyr for 
forvaltning av selskaper som kommunen eier. 
 
Revisjonen viser til rådmannens saksutredning som sier noe om de utfordringene eier står 
overfor og bør avklare. Under gjengis sentrale deler av saksutredningen:  
 

Saksopplysninger 
Kontrollutvalget i Nesset tok opp i møte den 23.2.2010 spørsmålet om eierskapskontroll. 
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Denne eierskapskontrollen er obligatorisk og skal gjennomføres årlig. For å kunne gjennomføre en 
slik eierskapskontroll må det utarbeides retningslinjer for forvaltning av kommunens eierinteresser 
i selskap. Dette er hjemlet i kommunelovens § 77 nr.5. 
 
Formålet med eierskapskontrollen er å kontrollere at den som forvalter kommunens eierskap 
utøver myndighet på den måten som er fastsatt i vedkommende selskapslov, og i samsvar med 
vedtak og forutsetninger for forvaltning av eierinteressene. Eierskapsmeldingen skal diskutere 
kommunen sine motiv for å etablere eller å delta i selskap. Videre å få etablert prinsipper og 
retningslinjer for kommunen sin eierstyring, rammer for utøvelse av eierskap i ulike 
selskapsformer, samt regler og prosedyrer for politisk og administrativt oppfølging av selskapene. 
 
En forutsetning for aktivt eierstyring er at det fra eier sin side er formulert forventninger, mål og 
strategier for selskapene. Eier sine forventninger og strategier skal være utgangspunktet for 
selskapskontrollen og for behandling av selskapet si drift og resultat. 
 
Det blir foreslått en ordning der eierskapsmeldingen rulleres i kommunestyret hvert 4 år. 
Forttrinnvis året etter at det har hvert kommunevalg. En slik behandling vil utvikle kommunen som 
eier og klargjøre rollefordelinga mellom eier og selskap. 
 
Selskapene sine strategiske mål blir i stor grad utformet av styrene i selskapene. Derfor er det 
viktig at kommunestyret i Nesset overfor selskap med store kommunale eierinteresser aktivt 
definerer og revurderer motiv, mål og forventninger. Styret si oppgave blir å videreutvikle 
strategien og å arbeide for å realisere selskapene sine mål. 
 
KS Eierforum – 19 råd om eierskap og selskapsledelse 
KS Eierforum er et kompetanseforum i regi av Kommunens Sentralforbund. Eierforumet har 
utarbeidet nitten råd om eierskap, selskapsledelse og kontroll. Sist revidert i februar 2010. 
Nesset kommune sin eierskapsmelding er systematisert etter KS Eierforum sine råd, som langt 
på vei er lagt til grunn for de prinsipp, retningslinjer og rutiner som inngår i eiermeldingen. 
 
Oppbyggingen av eierskapsmeldingen 
Eiermeldingen er delt i 2. Del 1 presenterer aktuelle selskapsformer for kommunen, felles 
prinsipp og strategier for god eierstyring i de ulike selskapsformene, samt prosedyrer for politisk 
og administrativt forvaltning av eierstyringen. Del 2 omhandler selskap som Nesset kommune eier 
eller har eierinteresser i. 
 
Vurdering 
Dette er den første eierskapsmeldinga for Nesset kommune. Det er derfor viktig at kommunestyret 
bruker tid på å sette seg inn meldingen. Rådmannen har begrenset eierskapsmeldingen slik at de 
selskapene kommunen har liten eierandel i blir referert i en konsentrert oppstilling. For de andre 
selskapene er det viktig at kommunestyret klargjør eierstrategien. Dette gjelder spesielt Nesset 
Kraft AS der eierskapet er finansielt motivert. 
 
Rådmannens innstilling 
Eierskapsmelding for Nesset kommune, datert 20. mai 2011, godkjennes som kommunens plattform 
for eierstyring. Eierskapsmeldingen evalueres hvert 4 år. Fortrinnsvis året etter at det har hvert 
kommunevalg. 

 
Kommunerevisjonen konstaterer at det nesten fire år etter at eierskapsmelding ble vedtatt ikke 
er grepet fatt i punkt 1, 3 og 5 i forhold til Nesset Kraft AS. Etter revisjonens mening bør eier 
vurdere om det skal utarbeides egen eierstrategi for selskapet, og gjennom dette for eksempel 
avklare forventninger til avkastning, utbytte og nivå på enkeltinvesteringer som skal 
godkjennes av generalforsamlingen. 
 



Nesset Kraft AS - Selskapskontroll 

Kommunerevisjonsdistrikt 2 Møre og Romsdal – rapport 3/2015  14 

Eierstrategi  
Nesset kommune har ikke utarbeidet egen eierstrategi for Nesset Kraft AS. En egen 
eierstrategi for selskapet vil kunne konkretisere bestemmelsene i eierskapsmeldingen slik at 
eier klargjør sine strategier for selskapet.  
 
I KS Eierforum sine anbefalinger om eierskap m.m. gis det anbefalinger om utarbeidelse og 
revidering av selskapsstrategi og selskapsavtale/ vedtekter (anbefaling nummer 4). Det bør i 
selskapsstrategien klargjøres forventninger knyttet til for eksempel type avkastning, enten det 
er i finansiell forstand eller på annen måte. Styret skal i henhold til aksjeloven foreslå utbytte 
innenfor de begrensninger aksjeloven setter for adgangen til å utdele utbytte. Det er derfor 
viktig at eierne har forventninger om en utbyttepolitikk som gjør at selskapets formål kan 
realiseres.  
 
Nesset Kraft AS er et viktig selskap for kommunen. Eier av Nesset Kraft AS bør etter 
revisjonens mening vurdere om det skal utarbeides egen eierstrategi for selskapet, og gjennom 
dette tydeliggjort eier sine strategier for selskapet. Dette gjelder særlig spørsmål knyttet til 
avkastning og utbytte, eiers rolle ved låneopptak, og rapportering til eier. 
 

Vedtekter 
Generalforsamlingen har vedtatt vedtekter for Nesset Kraft AS. Gjeldende vedtekter er sist 
revidert 22.5.2008, og er i tråd med aksjelovens bestemmelser. Etter revisjonens vurdering 
bør vedtektene revideres jevnlig.  
 
Styrevervregisteret 
Revisjonen ser det som positivt at kommunestyre har vedtatt å slutte seg til ordninga om 
«Registrering av verv og økonomiske interesser i styrevervregisteret» på KS sin hjemmeside. 
For folkevalgte og ansatte i kommunen vil deres verv eller stilling være synlig. Registeret 
innhenter også opplysninger fra Enhetsregisteret og Foretaksregisteret en gang pr. år. I tillegg 
kan du se eventuelle opplysninger personen selv har lagt inn om andre roller, verv eller 
interesser. 
 
Organisering av monopolvirksomhet 
Nesset Kraft AS opererer med konkurransevirksomhet i form av kraft produksjon og 
kraftomsetning, og monopolvirksomhet i form av nettvirksomhet. Virksomhetene er 
organisert i samme selskap. 
 
I eierskapsmelding for Nesset kommune punkt 1.3 nummer 5 gis det retningslinjer for fysisk 
skille mellom monopol og konkurransevirksomhet: 
 

«Nesset kommune som eier skal foreta en særlig vurdering av om selskap driv 
konkurransevirksomhet i tillegg til monopolvirksomhet. Kommunen vil i slike tilfeller i 
størst mulig grad legge til grunn at selskap og virksomheter som dette er aktuelt for skiller 
ut de konkurranseutsatte aktivitetene fysisk og organisatorisk fra monopolvirksomhet for å 
unngå mistanke om muligheten for rolleblanding og kryssubsidiering.» 

 
I KS sine anbefalinger om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt eide selskaper 
og foretak gis det anbefaling om fysisk skille mellom monopol og konkurransevirksomhet 
(anbefaling nummer 5). Selskaper som opererer med konkurransevirksomhet i tillegg til 
monopolvirksomhet, bør i henhold til anbefalingen som hovedregel skille ut virksomheten for 
å unngå mistanke om muligheten for rolleblanding og kryssubsidiering. Anbefalingene 
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påpeker videre at organiseringen av konkurranseutsatt virksomhet bør så langt mulig være 
ledelsesmessig, personalmessig og fysisk atskilt fra monopolvirksomheten. Dette må være 
utgangspunktet, og oppfyller man ikke dette må det være en bevissthet om hvorfor. 
 
Reiten-utvalgets rapport om organiseringen av strømnettet som ble lagt fram for Olje- og 
energidepartementet våren 2014 har som ett av syv hovedforslag at det innføres et 
selskapsmessig og funksjonelt skille mellom nett og annen virksomhet. 
 
Revisjonen har ikke mottatt informasjon om at fysisk skille mellom monopol og 
konkurransevirksomhet har vært tema på generalforsamling. I eiermøte 22.5.2014 er det 
opplyst at dette var et tema under eventuelt, det foreligger imidlertid ikke referat fra dette 
møte. Styreleder og dagligleder i Nesset Kraft AS opplyser at selskapet har konkludert med at 
det hittil ikke har vært aktuelt å skille ut nettvirksomheten i eget selskap.  
 
Anbefaling 
På bakgrunn av de funn som det er redegjort for i rapporten anbefaler revisjonen at Nesset 
kommune vurderer å iverksette følgende tiltak for å sikre god eierstyring: 
 Eier bør utarbeide beskrivelse av eiermøtene, der det blant annet avklares hvem som 

skal skrive protokoll/ oppsummering og hvem dette skal distribueres til. 
 Eier bør vurdere om det skal utarbeides en egen eierstrategi for Nesset Kraft AS, og 

gjennom dette tydeliggjort eier sine strategier for selskapet.  
 Eier bør foreta en særlig vurdering sammen med Nesset Kraft AS om de 

konkurranseutsatte aktivitetene i selskapet fysisk og organisatorisk bør skilles fra 
monopolvirksomhet, jf. Eierskapsmelding punkt 1.3 nummer 5.  
 

3 Den interne styringen av Nesset Kraft AS  

3.1 Problemstilling og revisjonskriterier 
Problemstilling 
 Utøves den interne styring av Nesset Kraft AS i samsvar med regelverk for dette? 
 
Revisjonen har avgrenset undersøkelsen av selskapets interne styring til å se på styrets og 
daglig leders virksomhet. Dette området må sees i sammenheng med kapittel 4 der revisjonen 
vurderer økonomistyringen i Nesset Kraft AS. 
 
Revisjonskriterier 
 Nesset Kraft AS drives i samsvar med gjeldende lover, regler og vedtekter for selskapet 

o Styret har komplementær kompetanse  
o Styret har vedtatt instruks for sitt arbeid  
o Styret holder seg orientert om selskapets økonomiske stilling 
o Styret har fastsatt instruks for daglige ledelsen 
o Daglig leder følger de retningslinjer og pålegg som styret gir  
o Det er utarbeidet etiske retningslinjer 

 
Revisjonskriteriene som Nesset Kraft AS er vurdert mot er gitt i aksjeloven, regnskapsloven 
(Rskl.) og revisorloven. I tillegg vurderes selskapet mot krav i eierskapsmelding og vedtekter 
for Nesset Kraft AS, og styreinstruks og instruks for daglig leder. Revisjonen vurderer også 
selskapet i forhold til KS Eierforum sin anbefaling om eierskap m.m. 
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3.2 Faktabeskrivelse 

3.2.1 Styret 
Styret velges av generalforsamlingen. Styret har fem medlemmer, og tre vararepresentanter i 
prioritert rekkefølge. Et av styremedlemmene representerer de ansatte. I tillegg har styret en 
observatør fra de ansatte, denne møter i styremøtene og er vara for ansattes representant i 
styret.  
 
Det er vanligvis 6 til 8 styremøter i året.  
 
Det gjennomføres opplæringstiltak innen styrearbeid for nye styremedlemmer. Noe av 
opplæringen skjer i samlet styre. Andre deler av opplæring skjer ved deltakelse på kurs og/ 
eller konferanser. Det kom fram i intervju at nye styremedlemmer raskt får kunnskap om 
hovedoppgavene til selskapet. I første styremøte etter generalforsamling gis det informasjon 
og opplæring til nye styremedlemmer. Styremedlemmene får utlevert styreperm med 
relevante dokumenter om selskapet. Det er avsatt ressurser som skal sikre styrets kompetanse 
gjennom interne kurs og kurs gjennom bransjeorganisasjon eller andre aktører. 
 
Eier gir innspill til driften av selskapet gjennom eiermøter, og kan gjennom vedtak i 
generalforsamling ta beslutninger.  Dette er i tråd med prinsippet om at styremedlemmers 
lojalitet skal ligge i det selskapet man er en del av og ikke hos den som har nominert ved-
kommende. Styremedlemmer har samme bestemmelser om taushetsplikt for saker som angår 
selskapet overfor eierkommunen som overfor andre eksterne parter.  
 
I intervju framkom det at habilitet vurderes for personer som har verv eller er ansatt i Nesset 
Kraft AS etter samme regler som for kommunene. Som hovedregel velges ikke ansatte i 
Nesset kommune eller medlemmer av kommunestyret til styret i Nesset Kraft AS.   
 
Styret er bevist på at styrets viktigste oppgaver er å føre kontroll med daglig leders ledelse av 
Nesset Kraft AS, og styret har vedtatt instruks for daglig leder. Instruks gjennomgås i 
forbindelse med tilsetting av ny daglig leder. Styret evaluerer en gang i året daglig leder, uten 
at denne er til stede i møtet. Basert på drøftelsene i styret gjennomfører styreleder årlig 
evalueringssamtale med daglig leder. 
 
Det gjennomføres løpende kontroll med daglig leder gjennom faste saker på styremøtene om 
økonomi, og orienteringer fra daglig leder. 
  
Saker vedrørende helse, miljø og sikkerhet inkludert sykemeldingsstatistikk behandles i 
styremøter.  
 
Revisor deltar på styremøte når årsregnskap behandles. Revisor møter i generalforsamling. 
Revisor har ikke egne møter med styret uten at daglig leder er til stede. 
 
Saksliste og sakspapirer til styremøtene utarbeides av styreleder og daglig leder og sendes til 
styremedlemmene i god tid før hvert møte. Det utarbeides protokoll etter hvert styremøte som 
signeres av deltakerne på påfølgende styremøte.  
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Innkalling og protokoll fra styremøter legges ikke ut på selskapets hjemmeside. Dette er 
begrunnet med at mange saker er av forretningsmessig art. Hvis slike dokument skal gjøres 
tilgjengelig kreves et stort arbeid med å sladde taushetsbelagt informasjon. Styret har ikke 
vurdert åpenhet rundt styrets møter. Det er sjelden at noen krever innsyn i disse dokumentene. 
Årsmeldinger er tilgjengelig på selskapets hjemmeside.  
 

3.2.2 Styreinstruks 
Styret har vedtatt en instruks for sitt arbeid. Instruksen er fastsatt iht aksjeloven § 6-23. 
Dokumentet er sist revidert 26.2.2008.  
 
Styreinstruksen har i punkt 3.1 til 3.18 bestemmelser om styrets arbeid og saksbehandling. 
 

3.2.3 Daglig leder 
Ansettelses- og oppsigelsesmyndigheten knyttet til stilling som daglig leder er lagt til styret. 
Dette er i tråd med vanlige styringsprinsipper at daglig leder ansettes av styret som også 
fastsetter dennes lønn. Ny daglig leder tiltrådte 1.1.2013, og ble ansatt av styret. 
 
Styret har vedtatt en instruks for sitt arbeid. Dokumentet som sist ble revidert 26.2.2008 har i 
punkt 4.1 til 4.6 bestemmelser om daglig leders arbeidsoppgaver og plikter overfor styret. 
 
Styret har vedtatt instruks for daglig leder. I forbindelse med tilsetting av ny daglig leder ble 
instruksen gjennomgått. Selskapet har inngått ansettelsesavtale med daglig leder som blant 
annet omhandler selskapets mål, og ansvar og myndighet.  
 
Daglig leder og økonomisjef informerer om selskapets økonomi på hvert styremøte. Nesset 
Kraft AS har en økonomiavdeling bestående av økonomisjef og to ansatte. Disse utarbeider 
nødvendige dokumenter som legges fram for styret. Det legges frem måneds- og 
halvårsrapporter, og eventuelle avvik fremskrives i rapportene til en årsprognose.  
 
Daglig leder rapporterer til styret om det avdekkes at det blir vesentlig svikt i inntektene eller 
økning i utgiftene i forhold til budsjett.  
 
Daglig leder gir også informasjon i styremøtene om forvaltningstjenestene. Det er periodisk 
rapportering på disse områdene til styret.  
 
Daglig leder har ikke interesser i andre selskap eller bierverv. 
 
Daglig leder informerer i etterkant av det enkelte styremøte ansatte om avgjørelser som er tatt. 
 

3.2.4 Etiske retningslinjer 
Etiske retningslinjer setter opp grenser for ansattes adferd i ulike situasjoner. Dette vil kunne 
være med å skape et godt omdømme for selskapet. Det er derfor anbefalt å utarbeide slike 
retningslinjer, jf. KS Eierforum sine anbefalinger om eierskap m.m. (nr. 18).  
 
Nesset Kraft AS har særskilte etiske retningslinjer datert 19.2.2009, som sist er endret 
10.3.2012. Retningslinjene består av fem korte avsnitt som omtaler: 1) Lojalitet 2) Ansvar 3) 
Representasjon 4) Uavhengighet 5) Profesjonalitet 
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3.3 Vurdering 
De undersøkelser som revisjonen har gjennomført viser at Nesset Kraft AS styres i tråd med 
kommunestyrets vedtak og intensjoner. Revisjonen har ikke avdekket forhold som tilsier at 
selskapet ikke drives i samsvar med gjeldende lover, regler og vedtekter for selskapet. 
 
Det er krav til representasjon av begge kjønn i styret. To av medlemmene er kvinner, og 
selskapet oppfyller derfor dette kravet. 
 
Styret har vedtatt en instruks for sitt arbeid. Styreinstruksen har i punkt 3.1 til 3.18 
bestemmelser om styrets arbeid og saksbehandling. Revisjonen har hatt samtaler med 
styreleder, dette sammen med gjennomgang av styreprotokoll for 2010 til 2014 tilsier at 
styremøtene gjennomføres iht instruks. 
 
Nesset Kraft AS har i tråd med KS Eierforum sin anbefaling om eierskap m.m. utarbeidet 
etiske retningslinjer. KS anbefaler at retningslinjene diskuteres og eventuelt revideres årlig. 
Revisjonen kan ikke se at dette gjøres i Nesset Kraft AS. Nesset Kraft AS kan med fordel 
legge inn som fast punkt hvert år på kontormøter og i styremøter diskusjon, og eventuell 
revidering, av de etiske retningslinjene.  
 

4 Økonomistyring 
Revisjonen har som del av selskapskontroll undersøkt selskapets rutiner knyttet til 
økonomistyring, herunder økonomiplan og årsregnskap. 
 

4.1 Problemstilling og revisjonskriterier 
Problemstilling 
 Er økonomistyringen i Nesset Kraft AS i tråd med reglene for dette? 
 
Revisjonen har valgt å undersøke noen problemstillinger som er utledet fra krav gitt i 
aksjeloven, regnskapsloven (Rskl.) og revisorloven. 
 
Revisjonskriterier 
 Det utarbeides økonomiplaner hvert år 
 Det utarbeides årsberetning og årsregnskap i samsvar med regelverk 
 Investeringer og lånopptak foretas iht styrende dokumenter og regelverk  
 
Revisjonskriterier er den målestokk som funnene i undersøkelsen blir vurdert opp mot. I 
denne undersøkelsen er revisjonskriteriene særlig utledet av kommuneloven (koml.), 
regnskapsloven (rskl.) og forvaltningsloven (fvl.). De enkelte kriteriene er omtalt under det 
enkelte punkt i rapporten. 
 

4.2 Faktabeskrivelse 
Økonomiplan 
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Nesset Kraft AS utarbeider årlige økonomiplaner inkludert investerings- og 
finansieringsbudsjett. Det har vært drøftet i styret om selskapet skal utarbeide økonomiplan 
for fire år som rulleres årlig – styret har ikke ønsket dette. 
 
Årsregnskap 
Styret utarbeider årsregnskap og årsberetning for selskapet hvert år. Dokumentene behandles i 
generalforsamlingen som normalt tar disse til orientering.  
 
Nesset Kraft AS har avlagt årsregnskap og årsberetning hvert år i undersøkelsesperioden i tråd 
med kravene for dette, jf. aksjeloven og Rskl. § 3-1. 
 
Revisor har i perioden ikke avdekket forhold som har krevd påpekning gjennom revisjons-
beretningene (revisorloven § 5-6) eller nummererte brev (revisorloven § 5-4). 
 
Nesset Kraft AS har rutiner som sikrer at selskapet oppfyller kravene til innsending av 
opplysninger til offentlige registre. Selskapet sender inn nøkkelopplysninger til 
Brønnøysundregistrene, jf. Rskl. § 8-2. Årsregnskapene for 2009-2013 er korrekt levert, og 
rapportert om endringer i styret i perioden er sendt til Brønnøysundregisteret. 
 
Resultatregnskap 2010-2013 

                      År 
Regnskapsposter 

2010 2011 2012 2013 

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 
SUM driftsinntekter  55 346 915 51 640 418 49 467 064 51 519 328 
SUM driftskostnader  44 933 389 47 395 726 47 554 109 47 042 872 
DRIFTSRESULTAT 10 413 527 4 244 693 1 912 956 4 476 457 
FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER 
Resultat finansposter -1 427 898 -1 254 437 -1 774 427 -964 541 
Resultat før skattekostnad 8 985 628 2 990 256 138 529 3 511 916 
SKATTEKOST 
SUM skattekostnad 2 726 030 847 385 95 914 1 014 741 
Årsoverskudd 6 259 598 2 142 871 42 615 2 497 175 
OVERFØRINGER/ DISPONERINGER 
Avsatt til utbytte - ordinært 3 129 799 1 071 435 0 1 248 587 
Avsatt til annen egenkapital 3 129 799 1 071 436 42 615 1 248 588 
SUM overføringer 6 259 598 2 142 871 42 615 2 497 175 

Kilde: Nesset Kraft AS Årsrapport inkludert årsregnskap 2010, 2011, 2012 og 2013 
 
Låneopptak 
Nesset Kraft finansierer sine investeringer gjennom låneopptak. Selskapets låneopptak er ikke 
begrenset slik at driftslån og lån til investeringer ikke skal overstige en viss sum. 
 
Styret formidler informasjon om investeringer og lånopptak til eier i regnskap og 
investeringsoversikter.  
 

4.3 Vurdering og anbefaling 
De undersøkelser som revisjonen har gjennomført viser at økonomistyringen i Nesset Kraft 
AS er i tråd med reglene for dette. 
 



Nesset Kraft AS - Selskapskontroll 

Kommunerevisjonsdistrikt 2 Møre og Romsdal – rapport 3/2015  20 

Styret får informasjon på styremøtene om selskapets økonomiske stilling og skal gjennom 
dette påser at dets virksomhet, regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende 
kontroll.  
 
Selskapet har avlagt årsregnskap og årsberetning hvert år i undersøkelsesperioden i tråd med 
kravene for dette. Selskapets revisor har i undersøkelsesperioden ikke avdekket forhold som 
har krevd påpekning gjennom revisjonsberetningene  
 
Selskapet har rutiner som skal sikrer at selskapet oppfyller kravene til innsending av 
opplysninger til offentlige registre. 
 
Nesset Kraft AS finansierer sine investeringer gjennom banklån. Når sak fremmes for styret 
er finansieringsordningen del av saksutredningen. Administrasjon informerer og fremmer sak 
for styret. Styret informerer generalforsamling om investeringer. Selskapets låneopptak er 
ikke begrenset slik at driftslån ikke skal overstige en viss sum og lån til investeringer ikke 
skal overstige en viss sum. Eier bør etter revisjonens mening ta stilling til om låneopptak over 
et gitt beløp skal kreve vedtak i generalforsamling. 
 
Styret formidler informasjon om investeringer og lånopptak til eier i regnskap og 
investeringsoversikter.  
 
Anbefaling 
På bakgrunn av de funn som det er redegjort for i rapporten anbefaler revisjonen at Nesset 
kommune vurderer å iverksette følgende tiltak for å sikre god eierstyring: 
 Eier bør ta stilling til om låneopptak over et gitt beløp skal forankres i vedtak i 

generalforsamling. 
 Nesset Kraft AS kan med fordel utarbeide oversikt som viser verdiene til henholdsvis 

vannkraftverkene, vannkraftprosjektene, og distribusjonsnettet.  
 

5 Nesset Kraft AS – offentlighetsloven 
Formålet med dette temaet er å beskrive selskapenes forhold til offentlighetsloven og vurdere 
om selskapenes praksis er i tråd med regelverket.  
 
Innledningsvis ser vi på om selskapet er omfattet av offentlighetsloven. Hvis selskapet 
omfattes av offentlighetsloven har revisjonen definert følgende problemstillinger:  

 Sikrer selskapets rutiner at arkivverdig post journalføres fortløpende?  
 Sikrer selskapets rutiner innsynsrett i offentlige dokumenter i samsvar med 

offentlighetsloven?  
 Er regelverk og rutiner kjent i organisasjonen?  

 

5.1 Problemstilling og revisjonskriterier  
Problemstilling 
 Omfattes Nesset Kraft AS av offentlighetsloven?  
 
Revisjonskriterier 
Hvilke selskap som er omfattet finner vi kriteriene for i offentleglova § 2 som sier at: 
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«Lova gjeld for:  
a) staten, fylkeskommunane og kommunane,  
b) andre rettssubjekt i saker der dei gjer enkeltvedtak eller utferdar forskrift,  
c) sjølvstendige rettssubjekt der stat, fylkeskommune eller kommune direkte eller 

indirekte har ein eigardel som gir meir enn halvparten av røystene i det øvste organet 
i rettssubjektet, og  

d) sjølvstendige rettssubjekt der stat, fylkeskommune eller kommune direkte eller 
indirekte har rett til å velje meir enn halvparten av medlemmene med røysterett i det 
øvste organet i rettssubjektet.  

Bokstavane c og d gjeld ikkje rettssubjekt som hovudsakleg driv næring i direkte konkurranse 
med og på same vilkår som private. For verksemder som etter offentleg oppkjøp eller liknande 
kjem inn under bokstavane c eller d, gjeld lova frå og med fjerde månadsskiftet etter den 
månaden da vilkåra vart oppfylte.»  

 
En viktig endring skjedde fra 1.1.2009 ved at dens virkeområde i forhold til selskaper og 
andre selvstendige rettssubjekter er regulert mer direkte i loven enn tilfellet var med den 
forrige loven. Det er nå slått fast at loven gjelder for selskaper og andre rettssubjekter som det 
offentlige samlet sett har avgjørende innflytelse over (§ 2 bokstav c og d). Det avgjørende for 
selskaper er om det offentlige direkte eller indirekte har en eierandel som gir mer enn 
halvparten av stemmene i det øverste styringsorganet i selskapet, dvs. generalforsamling, 
representantskap eller tilsvarende.  
 
For aksjeselskaper med delvis kommunalt eierskap må det gjøres en konkret vurdering av om 
kravet er oppfylt. Samtidig er det tatt inn et unntak for rettssubjekter som i hovedsak driver 
næringsvirksomhet i direkte konkurranse med og på samme vilkår som private.  
 

5.2 Faktabeskrivelse 
Nesset Kraft AS er 100 % eid av Nesset kommune. Selskapet driver nettvirksomhet som er 
drift og vedlikehold av høy- og lavspent distribusjonsnettet i Nesset kommune, i tillegg til 
kraftproduksjon. Selskapet drev fram til 1.9.2013 også en egen installasjonsavdeling. 
Selskapet har også som mål å dekke kundene sine behov for kommunikasjon og samhandling 
gjennom en framtidsretta bredbåndsteknologi.  
 

5.3 Vurdering og anbefaling 
Nesset Kraft AS er 100 % eid av Nesset kommune. Selskapet er dermed fullt ut kommunalt 
eid og faller inn under lovens virkeområde, jf. offl. § 2 første ledd bokstav c.  
 
Spørsmålet er om Nesset Kraft AS er omfattet av unntaket i lovens § 2 første ledd andre 
punktum. Her fremgår det at bokstav c likevel ikke gjelder for: “rettssubjekt som hovudsakleg 
driv næring i direkte konkurranse med og på same vilkår som private”.  
 
Bakgrunnen for unntaksregelen er konkurranserelatert. Når man unntar slike rettssubjekter 
unngår man at de blir påført konkurranseulemper. Selv om offentleglova i liten grad bidrar til 
å eksponere dokumenter som det ut fra konkurransemessige betraktninger vil være uheldig at 
gjøres kjent, kan det ikke utelukkes at dette kan skje. Innsynsrett vil også kunne utgjøre en 
konkurransemessig ulempe i form av administrativt merarbeid.  
 
I vilkåret om at selskapet “hovudsakleg driv næring i direkte konkurranse med og på same 
vilkår som private”, ligger det for det første et krav om at selskapets hovedformål må være å 
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drive næring. Altså et krav om at selskapet driver virksomhet med sikte på økonomisk 
fortjeneste.  
 
I regnskapet for 2013 opplyses det at inntekter i hovedsak kommer fra produksjon og salg av 
strøm.  
 
Det avgjørende spørsmålet blir om selskapet driver i “direkte konkurranse med og på same 
vilkår som private”. Det er ikke nærmere fastsatt hvor stor del av virksomheten som må være 

konkurranseutsatt for at unntaksvilkåret skal gjelde, men det følger av veilederen til 
offentleglova pkt. 3.3.2, utgitt av Justisdepartementet, at det kreves mer enn halvparten. Det 
kreves imidlertid ikke at hele eller nesten hele virksomheten er konkurranseutsatt.  
 
Hva som nærmere menes med “direkte konkurranse” er definert i forarbeidene til loven, se 

Ot.prp. nr. 102 (2004-2005), side 116. 
  

“Etter første ledd andre punktum gjeld lova likevel ikkje for eit sjølvstendig rettssubjekt som går inn under 
første ledd bokstav c eller d dersom rettssubjektet hovudsakleg driv næringsverksemd i direkte konkurranse 
med og på same vilkår som private. Ein liknande regel var med i forslaget frå i utvalfleirtalet til § 2 første ledd 
bokstav b tredje punktum, sjå NOU 2003: 30 s. 252 og s. 254. Etter utvalsfleirtalet sitt forslag skulle likevel 
vurderinga av om rettssubjektet var konkurranseutsett, skje i høve til dei ulike delane av verksemda, slik at 
berre dei delane som var utsett, for direkte konkurranse frå private skulle vere unnatekne. Etter departementet 
sitt forslag skal det ikkje skje noka slik vurdering av dei enkelte delane av verksemda, men det avgjerande er 
om verksemda sedd under eitt hovudsakleg driv næringsverksemd i direkte konkurranse med private. Dersom 
dette er tilfellet og verksemda også driv på same vilkår som private, vil heile verksemda falle utanom lova sjølv 
om mindre delar av verksemda ikkje er utsette for konkurranse. På den andre sida vil lova gjelde for heile 
verksemda sjølv om nokre delar av verksemda er konkurranseutsette så lenge verksemda ikkje hovudsakleg 
driv næringsverksemd i direkte konkurranse med private.  
Meininga med kravet om at rettssubjektet hovudsakleg må drive næringsverksemd i direkte konkurranse med 
private, er å vidareføre dei retningslinjene som er lagde til grunn ved vurderinga av konkurransemomentet i 
heilskapsvurderinga etter gjeldande rett. Vilkåret skal tolkast nokså strengt. Relevant konkurranse vil berre 
liggje føre dersom verksemda er utsett for konkurranse innanfor hovudmarknaden sin. […] At verksemda må 
vere utsett for direkte konkurranse frå private, skal tolkast slik at konkurranse frå andre verksemder som er 
omfatta av offentleglova, ikkje vil kunne føre til at lova ikkje gjeld. Grunngivinga for at konkurranse kan føre 
til at ei verksemd blir halden utanfor lova, er omsynet til at verksemda skal ha same rammevilkår som 
konkurrentane. Dette omsynet slår ikkje til dersom også konkurrentane er omfatta av lova.”  

 
Av forarbeidene fremgår det altså at det skal legges til grunn et snevert konkurransebegrep, og 
at indirekte konkurranse ikke vil være relevant. Det er et krav at selskapet må være utsatt for 
reell konkurranse innenfor virksomhetens hovedmarked. Det må være konkurranse om 
kundene til det produkt som Nesset Kraft AS handler med, altså strøm. Konkurransen må 
være fra private, altså fra andre tilbydere som ikke er omfattet av offentleglova. 
Konkurransetilsynets kraftprisoversikt viser at det er private tilbydere i Nesset kommune.  
 
Nesset Kraft AS opplyser at virksomheten i selskapet i hovedsak går ut på kraftproduksjon. I 
selskapets årsregnskap for 2013 fremgår det at 21,5 mill av omsetningen kommer fra 
salgsinntekter fra nett av en total driftsinntekt på kr. 51,5 mill. Hoveddelen av inntektene 
kommer fra kraftproduksjon og andre driftsinntekter.  
 
Dette betyr at 42 % av driftsinntektene i 2013 kom fra nettvirksomhet, som er monopolbasert. 
Isolert sett tilsier dette at offentlighetslovens regler ikke gjaldt for selskapet i 2013. 
 

Nesset Kraft AS  
Driftsinntekter 2010 2011 2012 2013 
Sum drifts inntekter monopol 20 309 000 17 630 000 19 380 000 21 587 000 
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Sum driftsinntekter 55 346 915 51 640 418 49 467 064 51 519 328 
Monopolvirksomhet (nett) i % 
av total inntekt i selskapet 

 
37 % 

 
34 % 

 
39 % 

 
42 % 

 
For perioden 2010 til 2013 utgjorde salgsinntekter fra monopolvirksomhet markant mindre 
enn halvparten av de totale driftsinntektene til selskapet.  
 
Det foreligger ikke opplysninger som tilsier at Nesset Kraft AS sin oppgave i hovedsak er å 
selge strømmen til andre enn aktører på det private markedet, eller at selskapet er i en 
monopolsituasjon.  
 
Nesset Kraft AS har ikke oversikt som viser markedsverdien knyttet til virksomhetene som 
selskapet driver. Selskapet kan med fordel utarbeide oversikt som viser verdiene til 
vannkraftverkene og vannkraftprosjektene, og distribusjonsnettets verdi. Markedsverdien av 
den konkurranseutsatte delen av Nesset Kraft AS antas å utgjøre mer enn halvparten av den 
samlede selskapsverdien.  
 
Det er fylkesmennene som avgjør klager på avslag om innsyn i enkeltdokumenter. Det har 
vist seg at det er ulike avgjørelser i fylkene i saker som omhandler hvorvidt energiselskap er 
underlagt offentlighetsloven eller ikke. Eksempler på dette er:  
 

Fylkesmannen i Oppland har vedtatt at energiselskapene AS Eidefoss (brev av 22.11.2012) og Gudbrandsdal 
Energi AS (brev av 22.11.2012) ikke er omfattet av offentleglova. Begge selskapene er fullt ut offentlig eid, 
og i utgangspunktet faller de da inn under offentleglovas virkeområde. Spørsmålet Fylkesmannen måtte ta 
stilling til var om unntaket for “rettssubjekt som hovudsakleg driv næring i direkte konkurranse med og på 

same vilkår som private” slår inn for disse to selskapene. Fylkesmannen kom til at begge selskapene har 

såvidt stor andel av sin omsetning fra konkurranseutsatt virksomhet (energiproduksjon og salg til 
sluttbruker) at offentleglova likevel ikke blir gjeldende.  
 
Fylkesmannen i Møre og Romsdal fastslo i 2011 at kraftselskapene Tafjord Kraft AS, Nordmøre Energiverk 
AS (NEAS) og Tussa Kraft AS er omfattet av offentleglova. Alle de tre kraftselskapene er tilnærmet 100 % 
offentlig eid. Gjennom sitt eierskap har kommunene samlet avgjørende innflytelse i de ulike styrene. Dette 
gjør at selskapene er omfattet av offentleglova etter lovens § 2 (1) bokstav c. Avgjørende for denne 
vurderingen er likevel om selskapene er utsatt for konkurranse, slik at de må unntas fra loven etter § 2 (2). 
Dersom selskaper skal unntas på grunn av konkurranse, må konkurransen gjelde mer enn halvpartene av 
selskapenes virksomhet (hovedsakelig), den må komme fra samme marked som selskapene driver i (direkte), 
og selskapene må være i en reell konkurransesituasjon, dvs. ikke få noen fordeler som private aktører ikke 
har (på samme vilkår). 

 
Nesset Kraft AS opplyser at selskapet ikke har foretatt en juridisk vurdering i forhold til 
offentlighetsloven. Møre og Romsdal Redaktørforening gjennomførte i 2011 et 
offentlighetsprosjekt «operasjon døråpner». I prosjektet ble en rekke offentlig eide selskap 
kontaktet og bedt om å svare på noen spørsmål om selskapet kommer inn under offentleglova, 
og noen oppfølgingsspørsmål om offentlig innsyn. Nesset Kraft AS var ikke del av 
undersøkelsen, men de problemstillinger som tas opp er relevant å avklare for selskapet. 
 
Energi Norge har laget en praktisk håndbok for å etterleve offentlighetsloven. Håndboken er 
utarbeidet av Thommessen Krefting Greve Lund AS Advokatfirma, og er beregnet for ledere 
og medarbeidere i selskaper som er omfattet av den nye offentlighetsloven. Den nye 
offentlighetsloven med forskrift trådte i kraft 1.1.2009. Håndboken er utarbeidet for å hjelpe 
selskapene til å håndtere den nye loven i praksis. Boken gir en oversikt over hvilke typer 
virksomhet som er omfattet av loven og hvilke kriterier som i denne sammenheng er sentrale. 
Videre gjennomgås regler for journalføring, saksbehandlingsregler ifm håndtering av inn-
synsbegjæringer og regler for hvilke saksdokumenter/opplysninger selskapet skal gi innsyn i.  
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Selskaper som opererer med konkurransevirksomhet i tillegg til monopolvirksomhet, bør i 
henhold til anbefalinger fra KS Eierforum som hovedregel skille ut virksomheten for å unngå 
mistanke om muligheten for rolleblanding og kryssubsidiering. Hvis et slikt skille 
gjennomføres i Nesset Kraft AS vil dette sikre at nettvirksomheten blir omfattet av 
offentlighetsloven. 
 
Selskapet har brevjournal for inn- og utgående post, og ulike arkiv. 
 
Konklusjon 
Det framstår for revisjonen som mindre sannsynlig at Nesset Kraft AS omfattes av 
offentleglova. I og med at det er fattet ulike avgjørelser i fylkene i saker som omhandler 
hvorvidt energiselskap er underlagt offentlighetsloven eller ikke, anser vi at det er lite aktuelt 
å gå inn på denne problemstillingen. Vi viser for øvrig til det som er sakt om å skille 
konkurranseutsatt virksomhet fra monopolvirksomheten. Et slikt skille vil sikre at 
offentleglova blir gjort gjeldende for nettvirksomheten.    
 
Anbefaling 
På bakgrunn ovennevnte vurdering anbefaler revisjonen at: 
 Nesset Kraft AS bør foreta en juridisk vurdering i forhold til om offentlighetsloven 

gjelder for selskapet, og fastsette sitt forhold til offentlighetsloven. 
 

6 Avvikling av installasjonsavdeling 
Kontrollutvalget har i møter og i forbindelse med bestilling av selskapskontroll stilt spørsmål 
omkring lovligheten av vedtak i styret i Nesset Kraft AS om avvikling av 
installasjonsavdelingen uten at dette var behandlet i selskapets generalforsamling. 
 

6.1 Problemstilling og revisjonskriterier 
Problemstilling  
 Ble installasjonsavdelingen i Nesset Kraft AS avviklet i samsvar med reglene for dette? 
 
Revisjonskriterier 
 Styret i Nesset Kraft AS hadde fullmakt til å treffe beslutning om avvikling av 

installasjonsavdelingen 
 Salg av installasjonsavdelingen (varelageret) i Nesset Kraft AS ble gjennomført på lovlig 

måte  
 
Aksjeloven § 6-12 første ledd bestemmer at forvaltningen av et aksjeselskap hører til under 
styret. Styret skal sørge for forsvarlig organisering av virksomheten (jf. § 6-12, første ledd), 
og i nødvendig utstrekning fastsette planer og budsjetter for selskapets virksomhet (jf. § 6-12, 
andre ledd). Styret skal videre holde seg orientert om selskapet sin økonomiske stilling og 
plikter å se til selskapets virksomhet, regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for 
tryggende kontroll (jf.§ 6-12, tredje ledd).  
 
Av aksjeloven § 5-1 første ledd, går det fram at aksjeeierne representerer den øverste 
myndigheten i selskapet gjennom generalforsamlingen. Hver aksje gir én stemme dersom ikke 
annet følger av lov eller vedtekter (jf. § 5-3). Styreleder og daglig leder skal være til stede på 
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generalforsamlingen (jf. § 5-4). Aksjeloven § 5-5, andre ledd bestemmer at: Følgende saker 
skal behandles og avgjøres på den ordinære generalforsamlingen: 

- godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen, herunder utdeling av utbytte 
- andre saker som etter loven eller vedtektene hører under generalforsamlingen 

 
Bestilling fra kontrollutvalget 
Kontrollutvalget ba i møte 9.12.2013 kommunerevisjonen om å vurdere lovligheten av styrets 
vedtak om salg uten at det har vært behandlet selskapets generalforsamling (sak 34/2013). I 
protokollen fra møtet er følgende bestilling gitt: 
 

«Salg av installasjonsavdelingen i Nesset Kraft AS – brev fra Nordmøre Elektro AS  
Kontrollutvalget har fått brev fra Nordmøre Elektro AS, datert 27.11.2013. Leder la fram brevet i 
dagens møte. I brevet stiller Nordmøre Elektro AS spørsmål omkring saksgangen rundt 
salget/overdragelsen av installasjonsavdelingen. Firmaet har tidligere fått svar fra styret i Nesset 
Kraft AS på dette. I kontrollutvalgets møte ble det stilt spørsmål omkring lovligheten av styrets 
vedtak om salg uten at det har vært behandlet selskapets generalforsamling. 
 
Konklusjon:   
Kontrollutvalget ber sekretæren lage et utkast til et brev til Nordmøre Elektro AS hvor det vises til 
at enkelte av hans spørsmål omkring salget vil bli tatt med i selskapskontrollen av Nesset Kraft AS 
som kontrollutvalget bestilte i 2012. Øvrige spørsmål må klager rette til Nesset Kraft AS». 

 
Kontrollutvalget sendte 13.12.2013 brev fra til Nordmøre Elektro AS, der det gis nærmere 
informasjon om de problemstillinger som utvalget ønsker belyst i selskapskontrollen. I brevet 
er følgende informasjon gitt: 
 

«I deres brev stilles det spørsmål omkring saksgangen rundt salget/ overtagelsen som skjedde 
mellom Nesset Kraft AS og Angvik Elektro. Kontrollutvalget vil rette disse spørsmålene til 
Kommunerevisjonsdistrikt 2 i Møre og Romsdal som skal gjennomføre selskapskontroll, og be om 
at dette belyses i rapporten. Øvrige spørsmål som informasjon av salget og om overføring av 
varelageret har vært i samråd med Nesset kommune bes rettet til Nesset Kraft AS».  

 
Kontrollutvalget gikk i møte 8.12.2014 gjennom prosjektplan utarbeidet av 
kommunerevisjonen (sak 35/14). Den fremlagte prosjektplan for selskapskontroll av Nesset 
Kraft AS ble godkjent, og planen dannet grunnlaget for gjennomføringen av prosjektet. 
Kontrollutvalget presiserte at de ønsker at revisjonen i rapporten skal se nærmere på 
lovligheten av salget av installasjonsavdelingen i Nesset Kraft AS i 2013.  
 

6.2 Faktabeskrivelse 
Revisjonen vil i det følgende beskrive prosessen fram mot avvikling av installasjons-
avdelingen 1.9.2013.  
 
Installasjonsavdelingen var en del av Nesset Kraft AS. Avdelingen gikk dårlig og ulike 
løsninger ble drøftet i styret. I denne perioden ble daglig ledelse i Nesset Kraft AS skiftet og 
det var ikke nok fokus på installasjonsavdelingen. Installasjonsavdelingen gikk i denne 
perioden med 1,5 mill i underskudd. Informasjon om dette ble gitt til eier i eiermøter. 
 
Daglig leder og styret arbeidet for å snu driften slik at avdelingen kunne levere overskudd. 
Det var et ønske om å beholde arbeidsplassene. BDO ble engasjert til å utarbeide analyse av 
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de forhold som gjorde at avdelingen gikk dårlig. Arbeidet med å snu driften slik at denne 
kunne levere overskudd lykkes en ikke med. 
 
Avvikling av installasjonsavdelingen 
Styret behandlet i 2011 og 2012 sak om å avvikle installasjonsavdelingen, og det ble truffet 
vedtak om å legge ned virksomheten. Varelageret ble solgt, og avdelingen ble nedlagt.  
 
Det ble avholdt møter med ansatte og fagforening. Det foreligger referat fra disse møtene. 
Møtene omhandlet informasjonsutveksling og avklaring av pensjonsrettigheter. Nesset Kraft 
AS bistod i tillegg de ansatte med å skaffe annet arbeid. To firma tilbød ansatte arbeid, og fire 
ansatte valgte å gå til ett firma, og en ansatt til annen arbeidsgiver.  
 
Under gjengis den informasjon som er gitt av Nesset Kraft AS i årsrapporter, eiermøter og 
brev om installasjonsavdelingen. I tillegg er informasjon om brev sendt fra Kontrollutvalget i 
Nesset kommune til Nordmøre Elektro AS tatt inn i oversikten. 
 

10.4.2012, Nesset Kraft AS, Årsrapport 2011 
Framtidig Utvikling 
… det er knyttet noen utfordringer til Installasjonsavdelinga som har over tid slitt med lav 
inntjening og høyt sykefravær. Her vil fokuset være å redusere sykefraværet, trimme rutiner og 
organisasjonen samt se på alternativer ift framtidig organisering og utvikling. 
 
4.10.2012, Eiermøte i Nesset Kraft AS, sak: Installasjonsavdelingen 
 
4.4.2013, Nesset Kraft AS, Årsrapport 2012 
Installasjon/Teknisk 
Installasjonsavdelingen ble i 2012 vedtatt avviklet og ny teknisk avdeling opprettet. Dette arbeidet 
er forsinket på grunn av bl.a. skifte av daglig leder. 
 
1.9.2013, Installasjonsavdelingen avviklet 
 
29.10.2013, brev fra Nesset Kraft AS til Nordmøre Elektro AS 
 
13.12.2013, brev fra Kontrollutvalget i Nesset kommune til Nordmøre Elektro AS 
 
8.4.2014, Nesset Kraft AS, Årsrapport 2013 
Installasjon/Teknisk 
Installasjonsvirksomheten ble første september 2013 avviklet. Dårlig resultat over flere år og lite 
håp om forbedring medførte dette. En avtale om salg av varelager og biler ble inngått med Angvik 
Elektro AS. En ansatt begynte i Statens vegvesen og fire begynte i Angvik Elektro AS. 
 
16.5.2014, Eiermøte i Nesset Kraft AS, sak: Orientering om avviklingen av installasjonsavdelingen 
 

Salg av varelager 
I forbindelse med avvikling av installasjonsavdelingen ble varelageret som var knyttet til 
avdelingen solgt. Nesset Kraft AS fastsatt i forbindelse med salget en pris på varelageret. 
Varelageret ble solgt for kr. 100 000 til Angvik Elektro AS. I forbindelse med salget ble det 
også inngått avtale om leie av lagerareal i Nesset Kraft AS sitt bygg i Eidsvåg. 
 
I forbindelse med avvikling av installasjonsavdelingen og salget av varelageret utarbeidet 
daglig leder saker som ble behandlet av styret. Daglig leder og styret vurderte flere 
alternativer. Varelageret ble vurdert som lite salgbart, blant annet fordi det var lite kurante og 
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gamle varer. Det opplyses at lageret burde vært avskrevet mer på et tidligere tidspunkt og 
kastet. Selskapet foretok en vurdering av verdi, og selskapet mener at varelageret ble solgt for 
en akseptabel pris. 
 
Styret traff vedtak om avvikling av installasjonsavdelingen og salget av varelageret.  
 

6.3 Vurdering  
Aksjeloven § 5-5, andre ledd bestemmer at følgende saker skal behandles og avgjøres på den 
ordinære generalforsamling: 
 

1. godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen, herunder utdeling av utbytte 
2. andre saker som etter loven eller vedtektene hører under generalforsamlingen 

 
Aksjeloven § 6-12 første ledd bestemmer at forvaltningen av Nesset Kraft AS hører til under 
styret, og at styret skal sørge for forsvarlig organisering av virksomheten (jf. § 6-12, første 
ledd). Det kan imidlertid være styrets oppgave å følge opp generalforsamlingens vedtak. 
Styrets kompetanse kan begrenses ytterligere gjennom vedtektsbestemmelse, f.eks. 
virksomhetsangivelse, eller særskilt generalforsamlingsbeslutning. Det gjelder i norsk rett 
neppe noen alminnelig, ulovfestet plikt til å forelegge saker av stor viktighet e.l. for 
generalforsamlingen, jf. Ot.prp. nr. 36 (1993-94). 
 
Aksjeloven gir bestemmelser om at daglig leder skal stå for den daglige ledelsen av selskapets 
virksomhet og følge de retningslinjer og pålegg som styret gir (jf. § 6-14, første ledd).  
 
Den daglige ledelsen omfatter ikke saker som etter selskapets forhold er av uvanlig art eller av 
stor betydning (jf. § 6-14, andre ledd). Hva som er av uvanlig art, må vurderes ut fra 
selskapets ordinære drift sett i lys av selskapets størrelse og omfanget av virksomheten, 
virksomhetens art mv. Saker som faller utenfor dette skal behandles av styret. Hva som er 
saker av stor betydning, må bl.a. vurderes i lys av selskapets størrelse. Daglig leder har ansvar 
for å forberede saker som skal behandles av styret i samråd med styrets leder (jf. § 6-21, første 
ledd). En sak skal bli forberedt og framlagt slik at styret har et tilfredsstillende grunnlag for å 
ta en avgjørelse (jf. § 6-21, andre ledd).  
 
Avvikling av installasjonsavdelingen 
Etter aksjelovens bestemmelser er det tillagt styret i Nesset Kraft AS å organisere selskapet. 
Dette innbefatter avvikling av installasjonsavdelingen, så langt dette ikke i lov eller i 
vedtekter er lagt til generalforsamlingen. Revisjonens gjennomgang av styrende dokumenter 
har ikke avdekket slike bestemmelser. 
 
I årsmelding for 2011, 2012 og 2013 har styret i Nesset Kraft AS informert 
generalforsamlingen om utfordringer knyttet til installasjonsavdelingen og avvikling av 
denne. Installasjonsavdelingen har også vært tema på eiermøter i 2012 og 2014. 
 
Salg av varelager 
Nesset Kraft AS fastsatt i forbindelse med ønske om å selge varelageret en pris på dette.  Det 
ble i forbindelse med salget ikke innhentet ekstern bistand for å få fastsatt verdi på 
varelageret. Prisfastsettelsen ble utarbeidet av Nesset Kraft AS og varelageret ble solgt uten 
konkurranse. I forbindelse med salget ble det også inngått avtale om leie av lagerareal i 
Nesset Kraft AS sitt bygg i Eidsvåg. 
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I regnskap for Nesset Kraft AS for 2011 og 2012 var verdi på varelageret 
(installasjonsavdelingen) fastsatt til henholdsvis kr. 829 949 (31.12.2011) og kr. 541 005 
(31.12.2012). 
 
En vil normalt kunne oppnå en høyere pris hvis flere er interessert i å kjøpe en vare. Hvis flere 
interessenter var kontaktet, eller varelageret var lagt ut for salg til høystbydende, ville det etter 
kommunerevisjonens vurdering vært en mulighet for å oppnå en høyere pris. Verdi på 
varelager som er oppgitt i årsregnskap er basert på fortsatt drift. Denne verdien kan ikke 
direkte sammenlignes med pris ved avvikling. Pris på et varelager er normalt markant lavere 
ved avvikling.  
 
Konklusjon 
Kommunerevisjonen konkluderer med at styret i Nesset Kraft AS hadde kompetanse til å 
avvikle installasjonsavdelingen.  
 
Gjennomgang av generalforsamlingsprotokoller, årsberetninger og informasjon fra eiermøter 
viser at generalforsamlingen var informert om utfordringene knyttet til installasjons-
avdelingen, og styrets håndtering av dette. Eier ble på eiermøter og generalforsamlinger holdt 
løpende orientert om prosessen. 
 
God forvaltning av verdiene knyttet til varelageret tilsier etter revisjonens vurdering at 
verdifastsettelse med fordel kunne vært kvalitetssikret av ekstern ekspertise. Videre mener 
revisjonen at for å oppnå en best mulig pris kunne varelageret vært lagt ut til salg slik at flere 
kjøpere kunne gi tilbud.  
 

7 Samlede vurderinger og anbefalinger 
Revisjonen har undersøkt om Nesset kommune utøver eierstyring av Nesset Kraft AS i tråd 
med reglene for dette. Nesset kommune har et system for å følge opp Nesset Kraft AS. 
Eierskapsmelding regulerer hvordan kommunens eierskap i selskaper skal forvaltes.  
 
Eierskapsmeldingens bestemmelser er ikke fullt ut gjort gjeldende for styring av Nesset Kraft 
AS.  Nesset Kraft AS er et viktig selskap for Nesset kommune. Eier av Nesset Kraft AS bør 
etter revisjonens mening vurdere om det skal utarbeides egen eierstrategi for selskapet, og 
gjennom dette tydeliggjort eier sine strategier for selskapet. Dette gjelder særlig spørsmål 
knyttet til avkastning og utbytte, eiers rolle ved låneopptak, og rapportering til eier. 
 
Revisjonen har videre undersøkt selskapets interne styring. Nominasjonsordningen i selskapet 
sikrer at styret har nødvendig og tilstrekkelig samlet kompetanse. 
 
Revisjonen har ut fra funn satt opp anbefalinger til eierkommunen og til selskapet.  
 

7.1 Anbefalinger til Nesset kommune 
På bakgrunn av de funn som er nevnt i rapporten anbefaler revisjonen at Nesset kommune 
vurderer å iverksette følgende tiltak for å sikre god eierstyring: 
 Eier bør utarbeide beskrivelse av eiermøtene, der det blant annet avklares hvem som 

skal skrive protokoll/ oppsummering og hvem dette skal distribueres til. 
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 Eier bør vurdere om det skal utarbeides en egen eierstrategi for Nesset Kraft AS, og 
gjennom dette tydeliggjort eier sine strategier for selskapet.  

 Eier bør foreta en særlig vurdering sammen med Nesset Kraft AS om de 
konkurranseutsatte aktivitetene i selskapet fysisk og organisatorisk bør skilles fra 
monopolvirksomhet, jf. Eierskapsmelding punkt 1.3 nummer 5.  

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

 

7.2 Anbefalinger til Nesset Kraft AS 
På bakgrunn de vurdering som revisjonen har foretatt i rapporten gis følgende anbefalinger: 
 Nesset Kraft AS kan med fordel utarbeide oversikt som viser verdiene til henholdsvis 

vannkraftverkene, vannkraftprosjektene, og distribusjonsnettet.  
 Nesset Kraft AS bør foreta en juridisk vurdering i forhold til om offentlighetsloven 

gjelder for selskapet, og fastsette sitt forhold til offentlighetsloven. 
 
 
Molde 10.4.2015 
 
 
Sigmund Harneshaug    Einar Andersen   
Distriktsrevisor     Forvaltningsrevisor   
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Referanser og kilder 
Lover og tilhørende forskrifter 
Lov om aksjeselskaper  
Lov om allmennaksjeselskaper  
Lov om årsregnskap m.v. (regnskapsloven) 
Lov om revisjon og revisorer (revisorloven) 
Lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offentleglova) 
Lov om arkiv (arkivlova) 
Lov om behandlingsmåter i forvaltningssaker (forvaltningsloven) 
Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) 
 
Retningslinjer, veiledere og fortolkinger 
KS Eierforum (2010): Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/ 
fylkeskommunalt eide selskaper og foretak 
 
Annet 
Eierskapsmelding for Nesset kommune, jf. kommunestyrevedtak 16.6.2011 (sak 66/2011)  
Vedtekt for Nesset Kraft AS, sist revidert 22.5.2008  
Aksjonæravtale for Nesset Kraft AS  
Eierstyring og selskapsledelse i Nesset Kraft AS 
Styreinstruks for Nesset Kraft AS, sist revidert 26.2.2008 
Etiske retningslinjer for Nesset Kraft AS, sist endret 10.3.2012 
Protokoll fra generalforsamling i Nesset Kraft AS, 2012, 2013 og 2014 
Protokoll/ oppsummering fra eiermøte, 26.4.2012, 24.9.2011, 30.10.2009 og 17.9.2009 
Styreprotokoll for styremøter i Nesset Kraft AS, 2012, 2013 og 2014 
 
 
 



Nesset Kraft AS - Selskapskontroll 

Kommunerevisjonsdistrikt 2 Møre og Romsdal – rapport 3/2015  31 

Vedlegg 1: Høringsuttalelse fra Nesset kommune som eier  
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Vedlegg 2: Kort om selskapskontroll  
Under gis det kort informasjon om hva selskapskontroll er, og hvilket juridisk grunnlag 
selskapskontrollen hviler på. 

 
Selskapskontroll 

Kommuneloven §§ 77 nr. 5 (hjemmel) og 80 (innsynsrett). Forskrift om kontrollutvalg – kapittel 6 
 
 

Eierskapskontroll 
 

Obligatorisk 
 

Utfører: 
Sekretariatet, 

revisjonen eller andre 
 

Forvaltningsrevisjon 
 

Frivillig 
 

Utfører: 
Kvalifisert og 

uavhengig revisor 
 

 

Omfatter kommunalt eierskap i: 
IKS’er, aksjeselskaper og interkommunalt samarbeid som er egne rettssubjekter 

MEN innsynsretten i § 80 kan kun benyttes overfor selskaper som fullt ut – direkte 
eller indirekte – er eid av kommuner/fylkeskommuner 

 

 
Hjemmel 
Selskapskontroll er hjemlet i kommuneloven (koml.) § 77 nr. 5 og for øvrig nærmere omtalt i 
forskrift om kontrollutvalg kapittel 6 (§§ 13 – 15). 
 
§ 77 Kontrollutvalget nr. 5 
Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eller 
fylkeskommunens interesser i selskaper m.m. 
 
§ 13 Selskapskontroll 
Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eller 
fylkeskommunens interesser i selskaper m.m. 
Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden og senest innen utgangen av året etter at 
kommunestyret eller fylkestinget er konstituert, utarbeide en plan for gjennomføring av 
selskapskontroll. Planen skal vedtas av kommunestyret eller fylkestinget selv som kan 
delegere til kontrollutvalget å foreta endringer i planperioden. 
Kontrollutvalget avgjør selv hvem som på dets vegne skal gjennomføre selskapskontroll. 
 
§ 14 Selskapskontrollens innhold 
Kontrollutvalget skal påse at det gjennomføres kontroll med forvaltningen av eierinteressene i 
de selskaper som er omfattet av slik kontroll, herunder å kontrollere om den som utøver 
kommunens eller fylkeskommunens eierinteresser i selskaper gjør dette i samsvar med 
kommunestyrets/ fylkestingets vedtak og forutsetninger (eierskapskontroll). 
Selskapskontrollen kan også omfatte forvaltningsrevisjon, jf. forskrift om revisjon i kommuner 
og fylkeskommuner kap. 3. 
 
§ 15 Rapportering om selskapskontrollen 
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Kontrollutvalget fastsetter selv hvordan utført selskapskontroll skal rapporteres til utvalget, 
herunder hvilket innhold slik rapport skal ha. Et selskap som er omfattet av 
selskapskontrollen, og den som utøver kommunens eierfunksjon, skal alltid gis anledning til å 
gi uttrykk for sitt syn på de forhold som omtales i rapporten. Eventuelle kommentarer skal 
fremgå av rapporten.  
Med utgangspunkt i planen for gjennomføring av selskapskontroll skal kontrollutvalget avgi 
rapport til kommunestyret eller fylkestinget om hvilke kontroller som er gjennomført samt om 
resultatene av disse. 
 
I tillegg gir koml. § 80 en innsynsrett i selskaper som fullt ut – direkte eller indirekte – er eid 
av kommuner/fylkeskommuner. Denne retten gjelder for kommunens/ fylkeskommunens 
kontrollutvalg og den som på utvalgets vegne utfører selskapskontroll. 
 
§ 80 Selskapskontroll 
I interkommunale selskaper etter lov 29. januar 1999 nr. 6 og i aksjeselskaper der en 
kommune eller fylkeskommune alene eller sammen med andre kommuner eller 
fylkeskommuner eier alle aksjer, og i heleide datterselskaper til slike selskaper, har 
kommunens eller fylkeskommunens kontrollutvalg og revisor rett til å kreve de opplysninger 
som finnes påkrevd for deres kontroll, så vel fra selskapets daglige leder som fra styret og den 
valgte revisor for selskapet. I den utstrekning det finnes nødvendig, kan kontrollutvalget og 
kommunens revisor selv foreta undersøkelser i selskapet. 
Kommunestyret eller fylkestinget kan fastsette regler om kontrollutvalgets og revisors kontroll 
med forvaltningen av kommunens eller fylkeskommunens interesser i selskapet og herunder 
fastsette hvilke dokumenter mv. som skal sendes kommunens eller fylkeskommunens 
kontrollutvalg og revisor. 
Kontrollutvalget og kommunens eller fylkeskommunens revisor skal varsles og har rett til å 
være tilstede på selskapets generalforsamling, samt møter i representantskap og tilsvarende 
organ. 
 
Innhold 
Innholdsmessig deles selskapskontroll i to komponenter – eierskapskontroll og 
forvaltningsrevisjon. Eierskapskontroll er den obligatoriske delen av selskapskontroll 
(Kontrollutvalget skal påse …), jf. forskrift om kontrollutvalg § 14 første ledd. Den omfatter 
kontroll med forvaltningen av kommunens/ fylkeskommunens eierinteresser, herunder å 
kontrollere om den som utøver eierinteressene gjør dette i samsvar med kommunestyrets/ 
fylkestingets vedtak og forutsetninger. 
 
Forvaltningsrevisjon er den frivillige delen av selskapskontroll (Selskapskontrollen kan også 
omfatte …), jf. forskrift om kontrollutvalg § 14 andre ledd, og er nærmere omtalt i forskrift 

om revisjon kapittel 3 (§§ 6 – 8), jf. forskrift om kontrollutvalg kapittel 5 (§§ 9 – 12) og RSK 
001 Standard for forvaltningsrevisjon. Den omfatter systematiske vurderinger av økonomi, 
produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets/fylkestingets vedtak og 
forutsetninger, jf. forskrift om revisjon § 7 første ledd. 
 
Selskapstyper som omfattes 
Selskapskontroll omfatter alt kommunalt/ fylkeskommunalt eierskap som er organisert med 
hjemmel i andre lover enn kommuneloven samt interkommunalt samarbeid etter koml. 
kapittel 5 og som er egne rettssubjekt. Inkludert er dermed interkommunale selskaper (IKS), 
aksjeselskaper og samvirkeforetak. Utenfor rekkevidden av selskapskontroll er f.eks. 
kommunale foretak (KF) organisert etter koml. kapittel 11 eller interkommunalt samarbeid 
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etter koml. kapittel 5 og som ikke er eget rettssubjekt. Heller ikke stiftelser omfattes av 
regelverket om selskapskontroll. 
 
Kontrollutvalgets plikt til å gjennomføre selskapskontroll påvirkes ikke av eierskapets omfang 
eller av hvem som eventuelt er medeiere. Selskapskontrollens innhold og omfang kan 
imidlertid påvirkes av dette. For eksempel vil rammene for forvaltningsrevisjon være påvirket 
av manglende innsynsrett etter koml. § 80, i selskaper som ikke fullt ut – direkte eller 
indirekte – er eid av kommuner/ fylkeskommuner. I slike tilfeller må forvaltningsrevisjon 
basere seg på innsyn i åpne kilder eller alternativt på et utvidet innsyn etter særskilt avtale 
med de øvrige eierne. 
 
Hvem kan gjennomføre selskapskontroll? 
Kontrollutvalget avgjør selv hvem som på dets vegne, skal gjennomføre selskapskontroll, jf. 
forskrift om kontrollutvalg § 13 tredje ledd. Når det gjelder eierskapskontroll er valget åpent 
– enten kontrollutvalgets sekretariat, kommunens/ fylkeskommunens revisjon eller andre 
habile utførere. Forvaltningsrevisjon er pr. definisjon revisjon, og kan derfor kun utføres av en 
revisor som tilfredsstiller kravene i forskrift om revisjon til kvalifikasjoner mv. og 
uavhengighet og objektivitet, jf. hhv. kapittel 5 (§§ 11 – 12) og 6 (§§ 13 – 15). 
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Vedlegg 3: Anbefalinger om eierskap m.m. (KS Eierforum) 
 
Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/ fylkeskommunalt eide 
selskaper og foretak, KS Eierforum (2010) 
 
Nr. 1 Obligatorisk opplæring av og informasjon til folkevalgte 
Kommuner bør som en del av folkevalgtopplæringen gjennomføre obligatoriske kurs og/ eller 
eierskapsseminarer for samtlige folkevalgte i de ulike aspektene knyttet til eierstyring av 
utskilt virksomhet. Den første opplæringen bør gjennomføres i løpet av de første 6 månedene 
av valgperioden og senere med oppfølging etter 2 år. Det anbefales at kommunestyret etter 
gjennomføring av generalforsamling, får forelagt en oversikt over status for selskapene. 
 
Nr. 2 Utarbeidelse av eierskapsmeldinger 
Kommuner skal foreta en politisk gjennomgang av virksomhet som er organisert som 
selvstendige rettssubjekter eller interkommunale organer gjennom utarbeidelse av en 
eierskapsmelding. Eierskapsmeldingen bør gjennomgås og eventuelt revideres hvert år i 
kommunestyret. Eierskapsmeldingen skal følges av strategier og formål/selskapsavtale for det 
enkelte selskap. Alt eierskap i selvstendige rettssubjekter skal fremgå på en klar og instruktiv 
måte i kommunens årsberetning. Interkommunale eierskapsmeldinger kan også utarbeides. 
 
Nr. 3 Utarbeidelse og revidering av selskapsstrategi og selskapsavtale/vedtekter 
Selskapets virksomhet skal tydeliggjøres i vedtektene/selskapsavtalen. Innenfor rammen av 
vedtektene/selskapsavtalen bør selskapet ha klare mål og strategier for sin virksomhet. Eierne 
skal ha et bevisst forhold til en eventuell forventet avkastning. For selskaper som opererer innen-
for et marked skal prinsippene for en eventuell utbyttepolitikk klargjøres og deretter fremmes for 
eierorganet gjennom selskapsavtalen/vedtektene. Langsiktighet og samfunnsansvar bør legges til 
grunn for det kommunale/fylkeskommunale eierskap. Formålsangivelsen i selskapsavtale/ 
vedtekter bør vurderes med jevne mellomrom for å se om det er behov for endringer. 
 
Nr. 4 Vurderinger og valg av selskapsform 
Det er eiers ansvar å sikre en selskapsform som er tilpasset virksomhetens formål, 
eierstyringsbehov, markedsmessige forhold og konkurranseregelverket. Skal selskapet ta 
risiko og operere i et marked bør det etableres et selskap med begrenset ansvar. Der selskapet 
skal yte tjenester til eierne i egenregi kan både interkommunale selskap og foretak være 
hensiktsmessige former. Stiftelser er ikke anbefalt for virksomhet som krever eierstyring. 
 
Nr. 5 Fysisk skille mellom monopol og konkurransevirksomhet 
Selskaper som opererer med konkurransevirksomhet i tillegg til monopolvirksomhet, bør som 
hovedregel skille ut virksomheten for å unngå mistanke om muligheten for rolleblanding og 
kryssubsidiering. Organiseringen av konkurranseutsatt virksomhet bør så langt mulig være 
ledelsesmessig, personalmessig og fysisk atskilt fra monopolvirksomheten. Dette må være 
utgangspunktet, og oppfyller man ikke dette må det være en bevissthet om hvorfor. 
 
Nr. 6 Tilsyn og kontroll med kommunale foretak og med forvaltningen av kommunens 
interesser i selskaper 
Kommunestyret har både et tilsyns og kontrollansvar for å sikre at kommunen når sine mål, at 
regelverket etterleves og at etiske hensyn ivaretas. Kontrollen utføres blant annet gjennom 
regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. Kontrollutvalget er delegert 
denne funksjonen fra kommunestyret og har derfor en spesielt viktig rolle i eierstyringen. 
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Nr. 7 Sammensetning og funksjon til eierorgan 
For aksjeselskap og interkommunale selskaper anbefales det at kommunestyret oppnevner 
politisk ledelse som selskapets eierrepresentanter i eierorganet. Eierutøvelsen skal speile 
kommunestyrets samlede/ flertallsbeslutning. Det er sentralt at det opprettes en forutsigbar og 
klar kommunikasjon mellom eierorgan og kommunestyre i forkant av generalforsamling/ 
representantskapsmøte. 
 
Nr. 8 Gjennomføring av eiermøter 
De formelle eiermøtene er enten generalforsamling eller representantskap, men det kan også 
innkalles til eiermøter i tillegg til disse. Styret bør tilrettelegge for at flest mulig av 
eierorganets medlemmer kan delta i generalforsamling/representantskapet og at dette blir en 
effektiv møteplass for aksjeeierne og styret. Dette gjøres ved å følge lovens regler om 
innkalling, at saksdokumentene er utførlige nok til å ta stilling til sakene, at eierne som ikke 
kan møte skal kunne stemme ved bruk av fullmakt (gjelder ikke interkommunale selskaper), 
at styret, revisjon og valgkomité er tilstede samt rutiner for at eierorganet velger møteledelse. 
 
Nr. 9 Eiers krav til profesjonelle styrer i kommunal sektor 
Det er eiers ansvar å sørge for at styret sammensettes og gis de nødvendige styringsrammene 
for å utøve sitt virke som et profesjonelt organ. Et profesjonelt styre som kollegium består av 
personer med egnede personlige egenskaper som utfyller hverandre kompetansemessig. 
 
Nr.10 Valgkomité for styreutnevnelse i aksjeselskap og interkommunale selskaper 
Ved valg av styre til selskaper organisert etter aksjeloven og lov om interkommunale 
selskaper bør det vedtektsfestes bruk av valgkomité hvor formålet er å sikre sammensetning 
av styre med komplementær kompetanse og i tråd med eiers formål med selskapet. 
Representantskapets/ generalforsamlingens leder velger leder av valgkomiteen. I selskap med 
flere eierkommuner bør valgkomiteen sammensettes for å speile eierandel. Flertallet av 
valgkomiteen bør være uavhengige av styret og ansatte. Valgkomiteens innstilling bør 
begrunnes. Valgperioden kan vedtektsfestes men allikevel være fleksibel i forhold til eiers 
behov for kompetanse. 
 
Nr. 11 Rutiner for kompetansevurdering av selskapsstyrene 
Eier har ansvar for å sikre at styret besitter den nødvendige kompetansen for å nå selskapets 
mål, jmf. punkt 9. I dette ligger det også at eier står fritt til å skifte ut styremedlemmer 
innenfor valgperioden. Men styret selv har også et selvstendig ansvar for jevnlig å vurdere 
egen kompetanse i forhold til eiernes formål med selskapet og det er derfor anbefalt en rekke 
rutiner for å sikre nødvendig kompetanse. 
 
Nr. 12 Styresammensetning i konsernmodell 
Styret i morselskap bør ikke sitte i styret til datterselskap. Konserndirektøren kan være 
representert i datterselskapenes styrer. Dersom datterselskap yter tjenester til morselskap i 
konkurranse med andre bør det være ledelsesmessig og funksjonelt skille mellom selskapene 
for å unngå inhabilitet og rolleblanding i anbudsprosesser. Dersom det i konsernet er et 
datterselskap som yter monopoltjenester til sine eiere eller innbyggerne i eiers kommuner bør 
eksterne kandidater ha flertall i datterstyret. 
 
Nr. 13 Oppnevnelse av vararepresentanter 
Der det utpekes vara til styre bør ordningen med numerisk vara benyttes for å sikre kontinuitet 
og kompetanse i styret. 
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Nr. 14 Habilitetsvurderinger og politisk representasjon i styrene 
Det er opp til hvert enkelt eierorgan (representantskap/generalforsamling) å avgjøre hvilken 
type kompetanse et styre skal ha. I utgangspunktet anbefales det å unngå situasjoner der 
styrets medlemmer jevnlig blir vurdert i forhold til forvaltningslovens regler om habilitet og 
derfor kritisk vurderer bruken av ledende politikere i selskapsstyrene. Det anbefales at styrene 
etablerer faste rutiner for å håndtere mulige habilitetskonflikter, og at kommunestyret 
oppretter en valgkomité som innstiller til det organ som skal velge styrerepresentanter. 
 
Nr. 15 Kjønnsrepresentasjon i styrene 
I loven er det nå krav om 40 % kjønnsrepresentasjon i styrene for både interkommunale 
selskap, aksjeselskap og aksjeselskap hvor kommuner og fylkeskommuner har eiermajoritet. 
Egne rekrutteringsseminar bør iverksettes der det er vanskelig å oppnå lik 
kjønnsrepresentasjon. 
 
Nr. 16 Godtgjøring og registrering av styreverv 
Kommunen bør i forbindelse med utarbeidelse og eventuell revidering av eiermelding 
gjennomføre en prinsipiell diskusjon om honorar som grunnlag for eierorganets fastsetting av 
styrehonorar, uavhengig av organisasjonsform. Alle som påtar seg styreverv for kommunale 
selskaper bør registrere vervene på www.styrevervregister.no 
 
Nr. 17 Arbeidsgivertilhørighet i selvstendige rettssubjekter 
Det anbefales at selskapene ved utskilling av virksomhet til selvstendige rettssubjekter søker 
medlemskap i en arbeidsgiverorganisasjon 
 
Nr. 18 Utarbeidelse av etiske retningslinjer 
Det anbefales at eier påser at selskapsstyrene utarbeider og jevnlig reviderer etiske 
retningslinjer for selskapsdriften. 
 
Nr. 19 Administrasjonssjefens rolle i kommunale og fylkeskommunale foretak 
Administrasjonssjefens rolle som budsjettansvarlig for kommunens samlede økonomiske 
virksomhet herunder foretakene kombinert med manglende instruksjonsmyndighet overfor 
daglig leders disponeringer bør være gjenstand for en samhandlingsdiskusjon ved opprettelse 
av foretak. Administrasjonssjefen, stedfortreder eller andre i ledende administrative posisjoner 
samt medlem av fylkes- og kommunalråd kan ikke sitte i styret. I kommuner med 
parlamentarisme kan ikke kommune- og fylkesråd sitte i foretaksstyrene. Det samme gjelder 
administrasjonssjef/stedfortreder. Det anbefales at styrene etablerer faste rutiner for å håndtere 
mulige habilitetskonflikter. 



Vedlagt følger særutskrift m/vedlegg for sak PS 12/15 Selskapskontroll i Nesset Kraft AS.

Det forutsettes at kontrollutvalgets særutskrift og vedlegg blir lagt fram for politisk behandling i 
kommunestyret.

Med hilsen

Åse Solveig Eriksen
Rådgiver

Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal
Rådhusplassen 1
6413 Molde
Tlf            71 11 10 00 sentralbord
Tlf            71 11 14 52 direkte
Fax          71 11 10 28
Mob         99 70 80 19
E-post: aase.eriksen@molde.kommune.no
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Nesset kommune Arkiv: 210 

Arkivsaksnr: 2015/449-2 

Saksbehandler:  Liv Fleischer Husby 

 

  

Saksframlegg 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Nesset kommunestyre 45/15 21.05.2015 

 

Kontrollutvalget - årsmelding 2014 

Vedlegg 

1 Samlet saksframlegg sak 0315 - Årsmelding KU 2014 

2 Årsmelding Nesset KU for 2014 

3 Behandlede saker 2014 

 

 

Kontrollutvalgets innstilling 

Kontrollutvalgets årsmelding for 2013 tas til etterretning. 

 

 

 

Saksopplysninger 

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

tilsynsansvar med den kommunale forvaltningen. 

 

Kontrollutvalget forestår det løpende tilsyn med den kommunale forvaltning på vegne av 

kommunestyret, jfr kommunelovens § 77 nr 1. 

 

Kontrollutvalget behandlet sin årsmelding på møtet 17.03.15. 

 

Det er kontrollutvalget som legger fram saker direkte til kommunestyret. Vedlagt følger derfor 

Kontrollutvalgets saksframstilling med innstilling til kommunestyret, samt tilhørende vedlegg. 

 



  

NESSET KOMMUNE 
Kontrollutvalget 

Saksmappe:  

Arkiv:  

Saksbehandler:  

Dato:  

2015-1543/01 

033 &14 

Åse S. Eriksen  

04.03.2015 

 

Saksframlegg  
 

 

Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 

PS 03/15 Kontrollutvalget 17.03.2015 

 Kommunestyret   

 

 

 

KONTROLLUTVALGET. ÅRSMELDING FOR 2014 
 

Kontrollutvalgets innstilling 

 

Kontrollutvalgets årsmelding for 2014 tas til etterretning. 

 

Kontrollutvalgets behandling – 17.03.2015 

 

Sekretæren gikk igjennom årsmeldingen. 

 

Det fremkom ingen merknader eller rettelser til det framlagte utkast til årsmelding. 

Årsmeldingen oversendes til kommunestyret med følgende innstilling:  

  
Kontrollutvalgets årsmelding for 2014 tas til etterretning.  

 

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

 

Sekretærens innstilling 

 

Kontrollutvalgets årsmelding for 2014 tas til etterretning. 

 

Saksopplysninger 

 

I henhold til lov 25.september 1992 nr 107 om kommuner og fylkeskommuner (koml.) § 76 er 

det kommunestyret som har det øverste kontroll- og tilsynsansvaret med den kommunale 

forvaltning. 

 

Kontrollutvalget er kommunestyrets eget kontroll- og tilsynsorgan og skal forestår det 

løpende tilsynet med kommunen og kommunens virksomhet på vegne av kommunestyret, jfr 

koml. § 77 nr 1. 

 

Utvalget rapporterer sine saker til kommunestyret løpende gjennom året. For å oppsummere 

foregående års aktivitet og for å gi kommunestyret et innblikk i virksomheten, utarbeider 

kontrollutvalget likevel sin egen årsmelding som legges frem for kommunestyret. 

 

Det følger av koml. § 77 nr 6 første punktum: 

 
”Kontrollutvalget skal rapportere resultatene av sitt arbeid til kommunestyret eller fylkestinget.” 

 



Vedlagt følger: 

 Utkast til årsmelding for 2014 for kontrollutvalget i Nesset 

 Oversikt over behandlede saker i 2014 

 

 

VURDERING 

 

Kommunelovens bestemmelser om tilsyn og kontroll gir kommunestyret og kontrollutvalget 

betydelig ansvar og det er derfor viktig med en dialog mellom kontrollutvalget og 

kommunestyret. 

 

I tillegg til kontrollutvalgets uttalelser til kommunens årsregnskap, særregnskap for bygge- og 

investeringsprosjekt, samt oversendelse av avsluttede forvaltningsrevisjonsprosjekt gjennom 

egne forvaltningsrevisjonsrapporter, finner en det formålstjenlig å gi en oppsummering av 

kontrollutvalgets virksomhet i løpet av året gjennom en egen årsmelding. 

 

Årsmeldingen kan bidra til å synliggjøre kontrollutvalgets rolle og øke kunnskapen i 

kommunestyret om kontrollutvalgets arbeid. Kommunestyret kan likevel komme med innspill 

og tanker knyttet til kontrollutvalgets virksomhet i tilknytning til behandlingen i kommune-

styret. 

 

Kontrollutvalgets sekretariat viser til vedlagte årsmelding for kontrollutvalget for 

2014. 

 

 

 

Åse Solveig Eriksen  

rådgiver  
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KONTROLLUTVALGET I 

NESSET KOMMUNE 

 
 
 

 

ÅRSMELDING FOR 2014 
 

1. INNLEDNING 

Etter lov av 25.september 1992 nr 107 om kommuner og fylkeskommuner (koml.) § 77 er 

Nesset kommune pålagt å ha et kontrollutvalg. Utvalget er kommunestyret sitt kontrollorgan 

og skal på vegne av kommunestyret, forestå det løpende tilsynet med kommunens forvaltning. 

Utvalgets uavhengige stilling i forhold til andre folkevalgte organ og administrasjonen er 

ivaretatt gjennom strenge krav til valgbarhet.  

 

Det følger av koml. § 77 nr 2: 

 
”Utelukket fra valg er ordfører, fylkesordfører, varaordfører, medlem og varamedlem av formannskap og  

fylkesutvalg, medlem og varamedlem av kommunal eller fylkeskommunal nemnd med 

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

fylkeskommunen.” 

 

Funksjonen som kontrollorgan forutsetter en uavhengig stilling i forhold til den som blir 

kontrollert, dvs. forvaltningen. 

Utvalget rapporterer og gir innstilling direkte til kommunestyret i saker som vedkommer 

denne oppgaven. 
 

 

2. UTVALGETS SAMMENSETNING 

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

 
Funksjon Navn Parti Varamedlemmer Nr Navn Parti 

Leder Paul Edvin Nauste * Ap  1 Irene Glærum Ap 

Nestleder Lars Myrset Frp  2 Per Olav Eidsæter IL 

Medlem Vigdis Fjøseid Ap  3 Ivar H. Trælvik Frp 

       
*medlem av kommunestyret. 

 

I tillegg har ordfører og oppdragsansvarlig revisor møte- og talerett i utvalgets møter. 

 
 

3. SEKRETARIAT 

Det følger av koml § 77 nr 10: 

 
”Kommunestyret og fylkestinget skal sørge for sekretærbistand til kontrollutvalget.” 

 

I 2004 ble det inngått Samarbeidsavtale om interkommunal sekretærfunksjon for 

kontrollutvalgene (kommunene Aukra, Eide, Fræna, Gjemnes, Molde, Nesset, Rauma, 

Sunndal og Vestnes), datert 31.desember 2004. 

 

I første halvår 2013 ble det, etter anmodning fra Samarbeidsforumet, fremmet en sak om 

endring av organisasjonsformen for kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal. Forslaget gikk 

ut på å endre organiseringen av sekretariatet til et Interkommunalt samarbeid (IS) etter 

kommunelovens § 27 med status som eget rettssubjekt og med eget styre. Endring av 
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organisasjonsformen for sekretariatsfunksjonen for kontrollutvalgene ble behandlet av 

kommunestyrene i de 9 kommunene som omfattes av kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal 

der samtlige kommuner enstemmig sluttet seg til forslaget om organisasjonsendring. Styret er 

samarbeidets øverste organ og ivaretar arbeidsgiveransvaret for sekretariatets ansatte. Ola 

Krogstad, Eide kommune er styreleder med Rita Rognskog, Aukra kommune som nestleder.  

 

I 2014 er sekretærfunksjonen for kontrollutvalget ivaretatt av rådgiver Åse Solveig Eriksen. 
 

Grunnet plassmangel flyttet sekretariatet våren 2014 inn i nye tilstøtende lokaler i Hamnegata 

35 i Molde sentrum og er inntil videre samlokalisert med Kommunerevisjonsdistrikt 2 Møre 

& Romsdal. 
 

 

4. KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER 

4.1 Innledning 

Med hjemmel i koml. § 77 har Kommunaldepartementet fastsatt Forskrift 15.juni 2004 

nr 905 om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner (kontrollutvalgsforskriften) hvor 

kontrollutvalgets oppgaver er konkretisert. 

 

Det fremgår av forskriftens § 4: 

 
”Kontrollutvalget skal føre det løpende tilsyn og kontroll med den kommunale eller fylkeskommunale 

forvaltningen på vegne av kommunestyret eller fylkestinget, herunder påse at kommunen eller 

fylkeskommunen har en forsvarlig revisjonsordning.” 

 

I departementets merknader til denne paragrafen blir det bemerket: 
 

”Kontrollutvalget fører etter første ledd kontroll og tilsyn med hele kommunens/fylkeskommunens virksomhet, 

men har prinsipielt ikke et tilsynsansvar overfor kommunestyret/fylkestinget selv, ettersom kontrollutvalget er 

underordnet kommunestyret/fylkestinget. Kontrollutvalget kan i prinsippet ta opp et hvert forhold ved 

kommunens/fylkeskommunens virksomhet så lenge det kan defineres som kontroll eller tilsyn. 

Kontrollutvalget har anledning til å føre kontroll og tilsyn med alle deler av den kommunale/fylkeskommunale 

virksomheten, herunder kommunale og fylkeskommunale foretak etter kommuneloven kap 11.” 

 

4.2 Regnskapsrevisjon 

Kontrollutvalgets oppgaver ved regnskapsrevisjon følger av forskriftens kap. 4, herunder 

 
 Uttalelse til årsregnskapet (§ 7), samt 

 Oppfølging av revisjonsmerknader (§ 8) 

 

4.3 Forvaltningsrevisjon 

Kontrollutvalgets oppgaver ved forvaltningsrevisjon følger av forskriftens kap. 5, herunder 

 
 Plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon (§ 10) 

 Rapporter om forvaltningsrevisjon (§ 11), samt 

 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporter (§ 12) 

 

4.4 Selskapskontroll 

Kontrollutvalgets oppgaver ved selskapskontroll følger av forskriftens kap. 6, herunder 

 
 Selskapskontrollens innhold (§ 14), samt 

 Rapportering om selskapskontrollen (§ 15) 

 

4.5 Særlige oppgaver for kontrollutvalget 

Kontrollutvalgets særlige oppgaver følger av forskriftens kap. 7, herunder 

 
 Valg av revisjonsordning og valg av revisor (§ 16) 
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 Saker om ansettelse, suspensjon, oppsigelse og avskjedigelse (§ 17), samt 

 Budsjettbehandling (§ 18) 

 

4.6 Saksbehandling og sekretariat 

Bestemmelser om saksbehandling og sekretariat følger av forskriftens kap 8 

Det følger av § 20 andre ledd 

 
”Sekretariatet skal påse at de saker som behandles av kontrollutvalget er forsvarlig utredet og at utvalgets 

vedtak blir iverksatt.” 

 

 

5. VIRKSOMHET I 2014 

Kontrollutvalget har hatt 5 ordinære møter og behandlet i alt 35 protokollerte saker. Av disse 

er 5 saker oversendt kommunestyret enten som ordinær sak eller som referatsak. I tillegg er 

det i 2014 behandlet 11 referatsaker og 14 orienteringssaker. 

 

Kontrollutvalgets møteprotokoller legges frem for kommunestyret som referatsak. 

 

Møtene blir hovedsakelig avholdt på kommunehuset. 

 

Kontrollutvalgets møter holdes for åpne dører. 

 

Reglement for kontrollutvalget 

Reglement for kontrollutvalget i Nesset er vedtatt av kommunestyret i møte 22.09.2011, k-sak 

73/11.   

 

Representasjon 

Utvalgets leder Paul Nauste er Nesset kommunes representant i styret for 

Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal og har i 2014 deltatt på styremøter avholdt 28.mai, 

11. september og 10. desember.  

 

Utvalgets leder Paul E. Nauste, nestleder Lars Myrset og utvalgsmedlem Vigdis Fjøseid 

deltok på NKRFs1 Kontrollutvalgskonferanse 2014 på Clarion Airport Hotel Gardermoen 

5.- 6. februar 2014. 

 

Utvalgets leder Paul Nauste deltok på FKTs2 Årsmøte og Fagkonferanse 2014 på Rica 

Maritim Hotell i Haugesund 3.- 4. juni 2014. 

 

5.1 Tilsyn med revisjonen 

Utvalget har fått seg forelagt følgende i 2014: 

 
 Revisjonens rapport til kontrollutvalget for 2. halvår 2013 

 Revisjonens rapport til kontrollutvalget for 1. halvår 2014 

 Revisjonsplan for revisjonsåret 2014 

 Revisors vurdering av uavhengighet 

 

Dokumentene er blitt supplert med muntlig orientering fra oppdragsansvarlig revisor. 

Videre er revisjonsberetninger, kundebrev og nummererte brev blitt forelagt utvalget. 

 

5.2 Uttalelse til regnskapene 

Utvalget har behandlet og vurdert årsregnskapet for 2013 for  

 
 Nesset kommune 

                                                 
1 Norges Kommunerevisorforbund 
2 Forum for Kontroll og Tilsyn 
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og gitt sin uttalelse til dette. 

 

Samtidig har utvalget fått seg forelagt kommunens tertialvise økonomirapporter. 

 

Kontrollutvalget har fått seg forelagt som orienteringssak det årlige skatteregnskapet fra 

skatteoppkrever sammen med Skattefutens kontrollrapport med skatteoppkreverfunksjonen. 

 

Kvaliteten og presentasjonsformen av regnskapene har vært tilfredsstillende. Det samme kan 

sies om rådmannens årsmelding og skatteoppkreverens årsrapport. 

 

Kontrollutvalget har i 2014 ikke fått seg forelagt noen sluttregnskap/byggeregnskap til 

behandling og uttalelse. 

 

5.3 Forvaltningsrevisjonsrapporter 

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

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

29.03.2012 i K sak 37/12. 

 

Etter anmodning fra administrasjonen i Nesset og Sunndal kommuner vedtok kontrollutvalget 

i sitt møte 02.10.2013 å bestille følgende forvaltningsrevisjonsprosjekt: 

 

 Evaluering av Interkommunalt barnevernsamarbeid i Nesset, Sunndal og 

Tingvoll kommuner  
   

Prosjektet inngikk ikke i Plan for forvaltningsrevisjon 2012 – 2015. 

 

Kontrollutvalget har i 2014 fått seg forelagt og behandlet følgende forvaltningsrevisjons-

rapport: 

 

 Interkommunal barneverntjeneste for Nesset, Sunndal og Tingvoll kommuner 

 

Rapporten ble lagt fram for kontrollutvalget og behandlet i møte 23.06.2014 i sak PS 18/14 og 

av kommunestyret 02.10.2014 i k sak 78/14. 
 

Kontrollutvalget har i 2014 ikke behandlet oppfølging av tidligere forvaltningsrevisjons-

rapporter. 

 

I kontrollutvalgets møte 08.12.2014 ble det vedtatt å bestille følgende forvaltningsrevisjons-

prosjekt: 

 

 Samhandlingsreformen i Nesset kommune 
 

Prosjektet kommer inn under prioritert område i pkt. 3.2 i Plan for forvaltningsrevisjon 2012 – 

2015. 

 

5.4 Selskapskontroll 

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

kontrollutvalget i møte 16.02.2012, sak 06/12 og senere vedtatt av kommunestyret i møte 

29.03.2012 i K sak 38/12. 

Gjennomføring av eierskapskontroll forutsetter at kommunen har utarbeidet eierskapsmelding 

(retningslinjer for forvaltning av kommunens interesser i selskap samt eierstrategier for hvert 

enkelt selskap). Nesset kommunes Eierskapsmelding ble vedtatt av kommunestyret i møte 

16.06.2011 i k-sak 66/11. 
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Kontrollutvalget har heller ikke i 2014 blitt varslet om avholdte representantskapsmøter i 

interkommunale selskap (IKS) eller generalforsamlinger i kommunalt heleide aksjeselskap 

(AS). 

 

5.5 Oppfølging av politiske vedtak 

I forbindelse med de tertialvise økonomirapportene, blir kontrollutvalget orientert om status 

for politiske vedtak som av ulike årsaker ikke er blitt iverksatt innen rimelig tid 

 

Denne oversikten skal inneholde vedtak fattet av formannskapet, kommunestyret, utvalg for 

helse, oppvekst og kultur, utvalg for teknisk, næring og miljø og andre politiske utvalg med 

beslutningsmyndighet, og som av ulike årsaker ikke er iverksatt innen slutten av kalenderåret. 

 

Utvalget mener at dette skal være en prioritert oppgave også i fremtiden. 

  

5.6 Oppfølging av kontrollutvalgets saker 

Saker fra kontrollutvalget som ikke er endelig avsluttet pr 31.12.2014 er følgende: 

 
Sak nr / 

dato 

Sakstittel Vedtak 

 

Merknad 

 

KU sak 

30/12 

24.09.2012 

Bestilling av selskapskontroll 

av Nesset Kraft AS  

1. Kontrollutvalget bestiller en selskapskontroll av 

Nesset Kraft AS og ber revisjonen gi tilbakemelding 

til kontrollutvalget om utførelsen og resultatet av 

kontrollen. 

2. Kontrollen skal omfatte utøvelsen av kommunens 

eierskap i selskapet (eierskapskontroll) og driften av 

selskapet (forvaltningsrevisjon). 

3. Undersøkelsen bestilles utført av 

Kommunerevisjonsdistrikt 2 Møre og Romsdal. 

 

Det var ventet at 

rapporten ville 

foreligge i løpet av 1. 

halvår 2014. 

Arbeidet med 

rapporten ble 

forsinket og vil 

derfor bli lagt fram 

for behandling tidlig 

i 2015. 

KU sak 

18/14 

23.06.2014 

K sak 

78/14 

02.10.2014 

Forvaltningsrevisjonsrapporten 

«Interkommunal barnevern-

tjeneste for Nesset, Sunndal og 

Tingvoll kommuner» 

 

1. Nesset kommunestyre tar 

forvaltningsrevisjonsrapporten «Interkommunal 

barneverntjeneste for Nesset, Sunndal og Tingvoll 

kommuner» til etterretning og slutter seg til de 

anbefalingene som kommer fram i rapportens avsnitt 

8 under Samlede vurderinger og anbefalinger. 

2. Kommunestyret ber rådmann om å sørge for at 

revisjonens anbefalinger til samarbeidskommunene i 

avsnitt 8 blir fulgt og påse at dette arbeidet 

gjennomføres. 

3. Kommunestyret ber kommunerevisjonen om å følge 

opp rapporten og gi skriftlig tilbakemelding til 

kontrollutvalget innen en periode på 12 mnd. 

 

Det er ventet at 

oppfølging av 

rapporten vil skje i 

løpet av høsten 2015. 

KU sak 

19/14 

23.06.2014 

K sak 

63/14 

04.09.2014 

Deltakelse i ny interkommunal 

revisjonsordning i Møre og 

Romsdal – valg av 

organisasjonsform – videre 

prosedyre  

1. Kommunestyret slutter seg til utredningen om 

etablering av en ny interkommunal revisjonsordning 

i fylket, og at Nesset kommune vil delta i 

forhandlingene om selskapsavtalen for det 

interkommunale selskapet. 

2. Kontrollutvalget blir bedt om å velge representant 

fra kommunen i forhandlingene om avtaleverket for 

den interkommunale revisjonsordningen og gitt 

fullmakt til å ta stilling til konkrete spørsmål som i 

den sammenheng måtte bli lagt fram. 

3. Styringsgruppen for utredningsprosessen oppfordres 

til å gjennomføre forhandlings-prosessen og legge 

fram en omforent avtalestruktur for det nye 

selskapet. 

Prosessen med 

etablering av ny 

revisjonsordning 

fortsetter i 2015. 

KU sak 

33/13 

09.12.2013 

 

Oppfølgingsliste I oppfølgingslisten er følgende saker ikke avsluttet 

• Naustområde i Høvik Nesset kommune – manglende 

oppfølging av vedtak i Nesset formannskap og 

kommunestyre  

Gjenstående saker 

fra oppfølgingslisten 

for 2014 blir ført 

over til 
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• Innkjøpsreglement for Nesset kommune 

 

oppfølgingsliste for 

2015. 

 

5.7 Spesielle undersøkelsesoppgaver 

Kontrollutvalget hadde i 2014 ingen saker som refererte seg til uregelmessigheter og/eller 

misligheter. 

 

5.8 Sentrale kommunale styringsverktøy 

Nesset kommune har følgende sentrale styringsverktøy: 

 

 Økonomireglement for Nesset kommune (revidert 30.04.03 i K sak 29/03) 

 Delegasjonsreglement for Nesset kommune (vedtatt 19.05.05 i K sak 42/05) 

 Finansreglement for Nesset kommune (vedtatt 16.06.2011 i K sak 60/11) 

 Eierskapsmelding for Nesset kommune (vedtatt 16.06.2011 i K sak 66/11) 

 Beredskapsplan for kriseledelse i Nesset kommune pr. 31.08.2011 
 Investeringsreglement for Nesset kommune – revidering (vedtatt 02.10.2014 i K 

sak 74/14) 

 

Reglementene dekker bl.a. områdene budsjettdelegasjon, attestasjon og anvising, 

rapporteringsrutiner og delegert beslutningsmyndighet. Finansreglementet regulerer 

plassering av ledig likviditet, langsiktige finansielle aktiva og forvaltning av kommunens 

gjeldsportefølje og øvrige finansieringsavtaler. 

Beredskapsplanen er en samordna plan for kommunens ledelse og er en samling av strategiske 

opplysninger om personell, utstyr og tiltak. 

 

Alle vesentlige rutiner bør være skriftlig dokumentert med hensyn til hvordan de fungerer, og 

hvilken intern kontroll som ligger inne i systemene. 

 

5.9 Tilsyn fra andre 

I tillegg til kontrollutvalget, utfører eksterne forvaltningsorgan tilsyn med Nesset kommune. 

Disse tilsyn kan avdekke avvik eller svakheter i den kommunale organisering og utøving av 

tjenesteproduksjonen. 

En ser det formålstjenlig at kontrollutvalget blir orientert om slikt tilsyn for å kunne løpende 

følge opp at den samlede tjenesteproduksjonen i Nesset kommune kvalitetssikres og 

forbedres. 

 

Kontrollutvalget har ikke fått seg framlagt tilsynsrapporter fra andre tilsynsorgan i 2014. 

 

5.10 Diverse 

Kontrollutvalgets overordnede oppgave er å være med å skape tillit til kommunal forvaltning. 

I hvor stor grad utvalget har lykkes, bør vurderes av andre. Utvalget har gjennom året påpekt 

overfor administrasjonen og politikere forhold som bør bedres for at kommunen skal framstå 

som en god tjenesteyter og forvalter av fellesskapets verdier og lovverk 

 

Kontrollutvalget har på forespørsel og i nødvendig utstrekning fått orienteringer fra 

administrasjonen og kommunerevisjonen i saker som har vært til behandling i møtene. 
 

 

6. SAMMENDRAG 

Kontrollutvalget legger vekt på å være en nyttig medspiller i å forbedre kommunens eksterne 

tjenesteproduksjon og myndighetsutøvelse så vel som de interne forvaltningsfunksjoner, ved å 

legge opp til en konstruktiv – ikke nødvendigvis bare kritisk – tilnærming ut fra hva som er 

realistisk å oppnå. Kommunen er avhengig av tillit til disse prosessene hos brukerne, og en 

aktiv og troverdig tilsyns- og kontrollfunksjon kan medvirke til å bygge opp om denne tilliten. 

 



Side 7 av 7 

For å bli kjent med den kommunale forvaltningen og for at ansatte i kommunen skal bli bedre 

kjent med kontrollutvalget, har kontrollutvalget i 2014 gjennomført besøk i en kommunal 

virksomhet. Gjennomføring av virksomhetsbesøk gir kontrollutvalget et godt innblikk i den 

kommunale forvaltningen og gir virksomheten mulighet til å bli kjent med kontrollutvalget. 

Kontrollutvalget besøkte Nesset omsorgssenter i forbindelse med sitt møte 03.11.2014. Hensikten 

med besøket var å få orientering om kommunens helse- og omsorgsarbeid, samt omvisning på 

omsorgssenteret.  

 

Kontrollutvalget har i 2014 fortsatt fokus på å styrke kontrollutvalgets stilling i den 

kommunale forvaltning og overfor innbyggerne i kommunen. Gjennom endringer i kommune-

loven som trådte i kraft 1. juli 2013, er kontrollutvalgets rolle og posisjon ytterligere styrket. 

Kontrollutvalget har også i 2014 behandlet saker på bakgrunn av henvendelser fra 

kommunens innbyggere.  

 

Utvalgets arbeid krever at medlemmene er aktive og setter seg inn i til dels kompliserte saker 

som kan gjelde hele virksomhetsområdet til Nesset kommune. Skolering av utvalgs-

medlemmene vil fortsatt ha prioritet i tiden fremover.   

 

Som kommunestyrets hjelpeorgan i tilsyns- og kontrollspørsmål er kontrollutvalgets virke 

avhengig av å ha legitimitet i kommunestyret, bl.a. for å få gjennomslagskraft for 

forbedringsforslag og anbefalinger og dermed kunne bistå i arbeidet for at kommunestyrets 

målsetninger blir realisert. Kontrollutvalget har i 2014 behandlet sak om Deltakelse i ny 

interkommunal revisjonsordning i Møre og Romsdal og bedt kommunestyret om å slutte seg 

til utredningen om etableringen av en ny interkommunal revisjonsordning i fylket. På 

bakgrunn av kontrollutvalgets anbefaling vedtok kommunestyret enstemmig i møte 

04.09.2014 å slutte seg til utredningen og delta i forhandlingene om selskapsavtalen for det 

nye interkommunale selskapet. 

 

Kontrollutvalget har som mål å være uavhengig i sitt arbeide og anser at det har blitt ivaretatt 

på en god måte. I utvalgsmøtene er det tilsynsperspektivet som styrer diskusjoner og vedtak, 

mens partipolitiske hensyn legges tilbake og møtene er i liten grad preget av å være politiske 

omkamper eller ha partipolitiske agendaer. Utvalget har vært bevisst på problemstillinger 

knyttet til uavhengigheten og satt denne høyt i sitt arbeid. 

 

 

 

 
 Eidsvåg, 17. mars 2014 

 

 

   

 Kontrollutvalget i Nesset kommune  

   

   

   

Paul Edvin Nauste Lars Myrset Vigdis Fjøseid 

leder nestleder  

   

 



KONTROLLUTVALGET I 

NESSET KOMMUNE 
 

BEHANDLEDE SAKER I 2014 
Saks nr Sakstittel Statuskode 

PS 01/14 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 9. DESEMBER 2013 A 

PS 02/14 REFERAT OG ORIENTERINGER A 

PS 03/14 KONTROLLUTVALGET. ÅRSMELDING FOR 2013 A 

PS 04/14 REVISJONENS RAPPORT TIL KONTROLLUTVALGET FOR 2. HALVÅR 2013  A 

PS 05/14 MØTEPLAN FOR 2014 A 

PS 06/14 OPPFØLGINGSLISTE A 

PS 07/14 EVENTUELT A 

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

PS 09/14 REFERAT OG ORIENTERINGER A 

PS 10/14 NESSET KOMMUNE. ÅRSREGNSKAP FOR 2013 A 

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

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

FAGKONFERANSE OG ÅRSMØTE I 2014 
A 

PS 13/14 OPPFØLGINGSLISTE A 

PS 14/14 EVENTUELT A 

PS 15/14 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 9. APRIL 2014 A 

PS 16/14 REFERAT OG ORIENTERINGER A 

PS 17/14 NESSET KOMMUNE. ØKONOMIRAPPORT FOR 1.TERTIAL 2014 A 

PS 18/14 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN «INTERKOMMUNAL 

BARNEVERNTJENESTE FOR NESSET, SUNNDAL OG TINGVOLL KOMMUNER» 

O 

PS 19/14 DELTAKELSE I NY INTERKOMMUNAL REVISJONSORDNING I MØRE OG 

ROMSDAL – VALG AV ORGANISASJONSFORM – VIDERE PROSEDYRE 

B 

PS 20/14 OPPFØLGINGSLISTE A 

PS 21/14 EVENTUELT A 

PS 22/14 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 23. JUNI  2014 A 

PS 23/14 REFERAT OG ORIENTERINGER A 

PS 24/14 NESSET KOMMUNE. ØKONOMIRAPPORT FOR 2. TERTIAL 2014  

PS 25/14 REVISJONENS RAPPORT TIL KONTROLLUTVALGET FOR 1. HALVÅR 2014  A 

PS 26/14 REVISJONSPLAN FOR REVISJONSÅRET 2014 O 

PS 27/14 FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2015 FOR KONTROLL OG TILSYN A 

PS 28/14 OPPFØLGINGSLISTE A 

PS 29/14 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 3. NOVEMBER 2014 A 

PS 30/14 REFERAT OG ORIENTERINGER A 

PS 31/14 FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT. BESTILLING B 

PS 32/14 NKRF’s KONTROLLUTVALGSKONFERANSE I 2015. DELTAKELSE A 

PS 33/14 OPPFØLGINGSLISTE O 

PS 34/14 EVENTUELT A 

PS 35/14 SELSKAPSKONTROLL AV NESSET KRAFT AS. GJENNOMGANG AV 

PROSJEKTPLAN 

B 

 

 

 

 
Kode Forklaring 

A Saken er avsluttet 

B under behandling 

O Til videre oppfølging 

U Saken går ut 

 



 

Nesset kommune Arkiv: 210 

Arkivsaksnr: 2015/406-1 

Saksbehandler:  John Walseth 

 

  

Saksframlegg 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Mardølafondet 5/15 22.04.2015 

Nesset formannskap 51/15 07.05.2015 

Nesset kommunestyre 46/15 21.05.2015 

 

Årsmelding og regnskap 2014 - Mardølafondet 

Vedlegg 

1 Årsmelding og regnskap  2014 - Mardølafondet 

 

 

Rådmannens innstilling 

 

Årsmelding og regnskap 2014 godkjennes 

 

Behandling i Mardølafondet - 22.04.2015  

 

Enstemmig 

Forslag til vedtak 

Årsmelding og regnskap 2014 godkjennes 

 

 

Behandling i Nesset formannskap - 07.05.2015  

Mardølafondets forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 07.05.2015 

Årsmelding og regnskap 2014 godkjennes 

 

 

 



Saksopplysninger 

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

 

Balanseregnskapet er avsluttet med en fondskapital på kr 26 537 297. I forhold til balansen i 2013 er 

fondskapitalen økt med kr 215 060. Driftsregnskapet viser et mindreforbruk på kr 335 577. 

 

Viser til vedlegg. 

 

 













 

Nesset kommune Arkiv: 210 

Arkivsaksnr: 2015/57-37 

Saksbehandler:  Solfrid Svensli 

 

  

Saksframlegg 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Råd for eldre og funksjonshemma 5/15 06.05.2015 

Nesset formannskap 52/15 07.05.2015 

Nesset kommunestyre 47/15 21.05.2015 

 

Årsmelding 2014 inkl. årsberetning og årsregnskap - Nesset kommune 

Vedlegg 

1 Årsmelding 2014 - elektronisk utgave 

2 Kontrollutvalgets uttalelse til regnskap 2014 

 

 

Rådmannens innstilling 

 

1. Nesset kommunes årsmelding for 2014, inklusive årsberetning og årsregnskap, godkjennes. 

 

2. Driftsregnskapet for 2014 avsluttes med et mindreforbruk (regnskapsmessig overskudd) på  

kr 2 947 010,68.  Beløpet avsettes til disposisjonsfond, herav kr 42 544,61 til utviklingsfondet. 

 

 

 

 

Behandling i Nesset formannskap - 07.05.2015  

Ordføreren var innvilget permisjon fra møtet, og varaordføreren trådte inn i hans sted. 

 

Rådmannen og økonomisjefen orienterte og svarte på spørsmål. 

 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 07.05.2015 

3. Nesset kommunes årsmelding for 2014, inklusive årsberetning og årsregnskap, godkjennes. 

 



4. Driftsregnskapet for 2014 avsluttes med et mindreforbruk (regnskapsmessig overskudd) på  

kr 2 947 010,68. Beløpet avsettes til disposisjonsfond, herav kr 42 544,61 til utviklingsfondet. 

 

 

 

Saksopplysninger 

 

Den 7. april d.å ble regnskapet for 2014 formelt oversendt til revisjonen med forklaringer, 

obligatoriske oversikter og noter. Fristen for avleggelse av regnskapet er 15. februar. Årsaken til at 

rådmannen ikke greide å overholde fristen i år var at vedtak om utskriving av eiendomsskatt på alle 

eiendommer i 2015 førte til streng prioritering av oppgaver. Selv om kommunen leide inn hjelp for 

besiktigelse av eiendommer ble det veldig mye administrativt arbeid bl.a. på økonomiavdelinga som 

samtidig skulle foreta regnskapsavslutning. Arbeidet med eiendomsskatt måtte prioriteres for å bli 

ferdig innen fristen for utskriving 1. mars. Årsregnskap med årsberetning vil likevel komme til politisk 

behandling innenfor fristen 1. juli, jf. merknader til § 10 i regnskapsforskriften. 

 

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

nr. 1.    

 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

formålet i diskrimineringsloven og i diskriminerings- og tilgjengelighetsloven”. 

 

For 2014 legger rådmannen fram en årsmelding som inneholder både lovens krav til årsberetning, samt 

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

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

mer informasjon enn det som er lovbestemt. 

 

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

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

forhold til kommunens 6 hovedmål som gjaldt for 2014. Årsrapporten er detaljert og omfattende. Dette 

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

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

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

årsmelding for 2014. 

 

Årsregnskapet for 2014 omfatter alle økonomiske midler som er anskaffet gjennom året, samt 

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

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

regnskapsskikk, jf. kommunelovens § 48 nr. 2. 

 



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

formannskapet, jf. kommunelovens § 48 nr. 3. 

 

Driftsregnskapet 

 

Ved rapportering 1. tertial 2014 la rådmannen fram prognose på kr 7,8 mill i merforbruk. Prognosen 

inneholdt mindre inntekter av konsesjonskraft, utbytte og skatt/rammeoverføringer, samt 

overskridelser på enhetene. Dette førte til at rådmannen innførte innkjøpsstopp av varer og tjenester. 

En arbeidsgruppe bestående av alle gruppelederne for politiske partier i kommunestyret hadde flere 

møter med gjennomgang av kommunens økonomi. Rådmannen la fram flere forslag til innsparing uten 

at arbeidsgruppa tok stilling til disse. 

   

Kommunen fikk redusert arbeidsgiveravgifta fra sone 1a (14,1 pst, minus bunnfradrag på kr 450 000, 

pluss kompensasjon gjennom skjønnsmidler) til sone 2 (10,6 pst) fra 1.7.2014. Enhetenes budsjett for 

2014 ble redusert i forhold til forventet innsparing på arbeidsgiveravgift. Kommunen fikk beholde 

kompensasjonen for DAA (differensiert arbeidsgiveravgift) for hele året. Mottatte skjønnsmidler som 

kompensasjon for arbeidsgiveravgift 2. halvår, sammen med mindreforbruk for 2013 og bruk av resten 

av disposisjonsfondet, gjorde at kommunestyret kunne regulere budsjettet for 2014 i balanse. 

 

Driftsregnskapet er avsluttet med et mindreforbruk på kr 2 947 010,68 (regnskapsmessig overskudd).   

Ved behandling av årsregnskapet skal kommunestyret angi disponering av regnskapsmessig 

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

 

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

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

år.” Regnskapet for utviklingsfondet ble i 2014 avsluttet med kr 42 544,61 i merinntekt. Dette er en 

del av kommunens mindreforbruk.  

 

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

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

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

 

Avvik mellom regulert budsjett og regnskap for 2014: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

For skatt og rammeoverføringer gav egne skatteinntekter en merinntekt på kr 0,122 mill. 

Skatteutjevningen gav en mindreinntekt på kr 0,633 mill. Kommunen fikk kr 0,193 mill mindre i 

innbyggertilskudd. 

 

Netto driftsresultat er negativt med kr 2,066 mill. I netto driftsresultat ligger det utgifter som 

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

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

på kr 2,947 mill. 

  

Utgifter/inntekter 
Beløp  

(1000 kr) 

Skatt og rammeoverføringer -704 

Eiendomsskatt 9 

Konsesjonskraftinntekter 520 

Kompensasjonsinntekter (mva og renter) 202 

Enhetene 2 920 

Totalt mindreforbruk 2 947 



Netto driftsresultat er på -0,8 pst av driftsinntektene, men bør ligge på 3 pst. For 2014 ville 3 prosent 

av driftsinntektene gitt et netto driftsresultat på kr 7,9 mill. Det er viktig for kommunen å få et godt 

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

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

og rentekostnader, samt ha egenkapital til investeringer. 

 

Etter avleggelsen av årsregnskapet er det kommet fram følgende opplysninger: 

 

 Revidert refusjonskrav på tilskudd til ressurskrevende brukere viser kr 1,486 mill mer enn det 

som ble inntektsført ved regnskapsavslutningen. Kommunen vil sannsynligvis få disse midlene 

og de vil bli inntektsført i 2015. 

 

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

har fått i refusjon for sjukefravær. Pensjonskostnadene som det knyttet seg noe usikkerhet omkring ble 

regnskapsført omtrent i tråd med budsjettet. 

 

Investeringsregnskapet 

 

Det er foretatt investeringer i anleggsmidler med kr 34,9 mill, dvs. at 81 pst av bevilga midler er 

benyttet i 2014. Utlån og forskutteringer på kr 3,7 mill gjelder utlån fra mardølafondet og startlån. 

Kjøp av aksjer og andeler gjelder egenkapitalinnskudd som Kommunal landspensjonskasse krever inn 

hvert år, samt mardølafondets investeringer. I tillegg har kommunen betalt til Husbanken kr 3,8 mill 

som låntakere har innbetalt i avdrag. 

 

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

finansieringsbehov på kr 43,6 mill. Investeringsregnskapet er fullfinansiert i henhold til 

regnskapsskjema 2A. 67 pst av investeringene er finansiert med lånemidler, kr 29,4 mill.  

 

Flere investeringsprosjekter som fikk bevilgning i 2014 ble ikke ferdig.  Budsjetterte prosjekter som 

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

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

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

investeringsprosjektene i 2014 videreføres i 2015.  

 

Balanseregnskap 

 

Kommunens egenkapitalprosent er 6,8 og sier hvor stor andel av kommunens eiendeler som er 

finansiert med egenkapital. Jo høyere egenkapitalprosent desto større handlefrihet har kommunen ved 

å kunne bruke egne midler til evt. investeringer. 

 

Netto lånegjeld i prosent av kommunens driftsinntekter er økt fra 79,6 pst i 2013 til 85,3 i 2014. Det er 

tatt opp lån til investeringer i 2014 på kr 32,9 mill, men samtidig er det betalt avdrag på lån med kr 8,7 

mill. Ved opptak av lån påløper renter og avdrag som belastes driftsregnskapet.  

 

Akkumulert netto premieavvik er økt fra kr 17,4 mill til kr 23,4 mill. Dette er penger som kommunen 

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

premieavvik kan føre til anstrengt likviditet i kommunen.  

 

Ubrukte lånemidler pr. 31.12.14 er på kr 17,3 mill. Herav kr 15 mill til investeringer og kr 2,3 mill til 

videreutlån (startlån).  

 

Disposisjonsfond utgjør kr 2,7 mill ved utgangen av 2014. 



 

Vurdering 

 

Tidlig i 2014 ble det klart at kommunen ville få svikt i inntektene på salg av konsesjonskraft og utbytte 

fra Nesset kraft as. Sluttregnskapet viser at enhetene sparte mye midler i forhold til tildelte rammer. 

Netto driftsresultat som er negativt viser at kommunen fortsatt har for høyt driftsnivå i forhold til sine 

driftsinntekter.  

 

Det er viktig å gi innbyggerne gode tjenester, samt redusere kostnadene. Utfordringen blir å samtidig 

skaffe seg stort nok handlingsrom for å ha buffer i forhold til svingningene i frie inntekter og renter. 

Ett prosentpoeng opp i rentekostnaden utgjør kr 1,3 mill i merutgifter. Signalene er at renta skal holde 

seg lav lenge, derfor ser ikke rentekostnaden ut til å være den største utfordringen per i dag. 

 

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

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

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

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

reduksjoner på andre områder, hvis det ikke er mulig å øke inntektene.  

 

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

prosent overensstemmelse mellom budsjett og regnskap. Investeringsbudsjettet er regulert gjennom 

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

enkelte år.  

 

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

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

underskudd og regelverket sier at dette skal utgiftsføres over 7 år fra premieavviket for 2014, mot 

tidligere 10/15 år, hvis ikke kommunen velger å utgiftsføre dette året etter.  Det er derfor viktig å ha 

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

 

Økonomiske konsekvenser 

Kommunestyret har kr 5,6 mill frie midler til disposisjon, inkl. årets regnskapsmessige mindreforbruk. 

 

 

Betydning for folkehelse 

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

området folkehelse. 
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KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE TIL NESSET KOMMUNES ÅRSREGNSKAP 

FOR 2014 

 

Kontrollutvalget har i møte 27.04.2015 i sak 11/15 behandlet Nesset kommunes årsregnskap 

for 2014. 

 

Grunnlaget for behandlingen har vært regnskapet, revisors beretning, datert 15. april 2015, 

revisors brev av 17. april 2015 og rådmannens årsmelding for 2014. 

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

om aktuelle problemstillinger. 

 

Årsregnskapet, som består av driftsregnskap, investeringsregnskap, balanseregnskap, 

økonomiske oversikter og noter er avlagt av rådmannen og økonomisjef.  

 

Nesset kommunes driftsregnskap for 2014 viser kr 195 037 639.- til fordeling til drift og et 

regnskapsmessig mindreforbruk på kr 2 947 011.-. Netto driftsresultat er negativt med  

kr 2 066 168.-. Årets bruk av disposisjonsfond utgjør 3,973 mill. kroner, mens det i 2014 ikke 

ble foretatt noen overføringer til investeringsregnskapet.   

 

De fleste av tjenesteområdene har i 2014 hatt god budsjettstyring, mens noen av enhetene har 

et relativt beskjedent merforbruk i forhold til budsjett. Det er redegjort for den enkelte enhet i 

rådmannens årsmelding.  

 

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

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

regnskapsskikk. Kontrollutvalget vil her bemerke at regnskapet for 2014 er avlagt 7. april 

2015, mens regnskapsforskriften sier at frist for avlegging av årsregnskapet er 15. februar.    

 

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

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

virksomhet i 2014 og for kommunen sin økonomiske stilling pr. 31.12.2014.   

 

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

revisjonsberetningen, datert 15. april 2015, har kontrollutvalget ikke merknader til Nesset 

kommunes regnskap for 2014. 

 

Kontrollutvalget anbefaler at kommunestyret godkjenner årsregnskapet for Nesset kommune 

for 2014 slik det er avlagt. 

 

 

Kontrollutvalget i Nesset 

kommune  

 

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

 

27.04.2015 

 

   

 Paul E. Nauste (s)  

 leder  
 

 

 

Kopi: 

Formannskapet 
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