
KONTROLLUTVA  LGET I
NESSET  KOMMUNE 

Eidsvag, 14. juni 2017

Til medlemmene i kontrollutvalget

MØTEINNKALLING

MØTE NR: 3/17

TID: 22.06.2017 kl. 10:00 (Ny dato og tid)
(Fra kl.  09:00  blir det virksomhetsbesøk fra enheten teknisk, samfunn og utvikling)

STED: Formannskapssalen, Nesset  kommunehus

SAKSLISTE:

UTV. SAKSNR. TITTEL

PS 13/17 GODKJENNING AV  PROTOKOLL FRA MOTE 25.APRIL 2017

PS l4/17 REFERAT OG ORIENTERINGER

PS 15/17 NESSET KOMMUNE ØKONOMIRAPPORT PR. l.TFRTI/\I,  2017

PS 16/17 OPPFØLGING AV FORVALTNINUSREVlSJONSRAPPOR'l'JJN
«SAMIIANDLINGSREFORMEN  I  NILSSET KOMMUNE»

PS 17/17 OPPFØLGINGSLISFE

PS 18/17 EVENTUELT

Dersom det er saker kontrollutvalget ønsker  å  kommentere, stille spørsmål ved eller ta opp 1
dette møtet eller i senere møte, kan dette gjøres under Eventuelt.

Eventuelle forfall meldes på tlf. 71  J l 14 52, evt. mob 99160260.
E-post: sVcinLmg.ta1berg@m0lde.kommune.n0
Innkallingen går som melding til varamedlemmer som innkalles eller behov.

Ivar H. Trælvik (s)

Leder

Sveinung 'lalberg
Rådgiver

Kopi:
Ordllarer
Rådmann
Møre og Romsdal Revisjon IKS



Saksmappe: 3(3J3l7-I543/03

 Arkiv:
Kontrollutvalget Saksbehandler: Sveinung Talberg

Dato: 06.06.2017

Saksframlegg

Utvalgssaksnr Utvalg lvlntedítgf
PS I3/'17 Kontrollutvalget _ i  ZZQQZQIYW

GODKJENNING AV  PROTOKOLL  FRA  MØTE  25. APRIL  2017

Sekretariatets innstilling

Protokollen fra møte 25. april 2017 godkjennes.

Til àsignere protokollen sammen med leder. velges:
l. ............ ..
v

Saksopplysninger

Vedlagt følger protokollen fra forrige iiiøte. Protokollen er tidligere utsendt. Det fremkom en
merknad til protokollen om hvem som var valgt til åsignere protokollen fra møte 27.02.2017.
Protokollen godkjennes formelt i påfølgende møte samtidig som det velges to medlemmer til
åsignere protokollen sammen med leder.

Sveinung 'lal berg
rådgiver



å KONTROLLUTVALGET I

NESSET KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL
Møte nr: 2/17
Møtedato: 25.04.2017
Tid: kl 12.00~k1 15.45
Møtested: Formannskapssalen, Nesset koinmtiiielius
Sak nr: 08/17- 12/17
Møteledcr: .losiein Øverås, nestleder (Sp)
Møtende medlemmer: Vigdis Fjøseid (Ap)

Tor Steinar Lien (Ap)
Forfall: Ivar H. Trazlvik, lcdcr (l-`rp)
Ikke møtt: Ingen
lVløtende vara:

Fra sekretariatet:

Fra revisjonen:

Av øvrige møtte:

Vigdis Aandalen Bersås (Krl)
Lars Myrset (Frp)
Sveinung Talberg, rådgiver
June Fostervold. regnskapsrevisor. Ronny Rishaug,
rvppdragsansvarlig revisor. (Begge i sak 10/1 7  og 12/17,
manglende prosjektregnskap)
Solfrid Svcnsli, økonomisjcffl sak 10/17 og 12/17,
manglende prosjektregiiskap)

Nestlederen ønsket velkommen og ledet møtet.

Det lrernkom ingen merknader til sakliste.
Innkalling og sakliste ble godkjent.

TIL  BEHANDLING:

L'Tv. SAKSNR.

PS 08/17

PS 09/17

PS 10/17

PS ll/l7

PS 12/17

TTTTEL

GODKJENNING AV  PROTOKOLL  FRA MØTE 27. FEBRUAR 2017

REFERAT  OG  ORIENTERINGER

NESSET  KOMMUNE  -  ÅRSREGNSKAP FOR 2016

OPPFØLGINGSLISTE

EVENTUELT
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PS 08117  GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 27.  FEBRUAR   

Kontrollutvalgets vedtak

Protokoller] fra mote 27. februar  2017  godkjennes.

Til :i signere protokollen sammen med nestleder velges Vigdis Aandalen Bersàs.

Kontrollutvalgets behandling

Nestleder orienterte. Det fremkom ingen inerktiader til protokollen. Nestleder framsatte
litt-slag på Vigdis Aandalen Bersas til  à  signere protokollen fra 27. februar  2017  sammen med
nestleder.

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i sainsvar med frainlegg frainsatt i motet.  (5
voterende)

l
17 PS  09/17  l  REFERAT  OG  ORIENTERINGER

Kontrollutvalgets vedtak

Referat- og orienteringssakene tas til tirientering.

Kontrollutvalgets behandling

Referatsaker:

RS  04/17  Ny selskapsavtale for  RlR
Protokoll fra Nesset koininunestyre  16.02.2131 7.  sak PS 4/17 (vedlagt)

RS  05/17  Sykefravær  2016
Protokoll fra Nesset konmiunestyre  16.02.2017.  sak PS  7/17  (vedlagt)

RS  06/17  NOS ombygging demens
Protokoll fra Nesset kommunestyre  16.02.2017.  sak PS  10/17  (vedlagt)

RS  07/17  Nybygg helsesenter, omsorgsboliger og hjemmetjenesten
Protokoll fra Nesset koinmunestyre  16.02.20  I  7. sak PS  I  1/17  (vedlagt)

RS  08117  Sporsmal til ordføreren
Protokoll 'fra Nesset koininunesl) re  23.03.2017.  sak PS  17.117 (wdlagl)

RS 09/17  Kontrollutvalgets oppfølging av kommunestyresak  108/16
Protokoll fra Nesset kommunestyre  23.03.2017.  sak PS  23/17  (vedlagt)

RS 10/  l7 Kontrollutvalget  -  arsmelding 2016
Protokoll fra Nesset kommunestyre  23.03.20  I  7.  sak PS  2-1/1 7  (vedlagt)

Orienteringssaker:
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OS  08/17  Årsrapport for 2016  -  Skatteoppkreveren  i  Nesset kommune (vedlagt)

OS  09/17 Kontrollrapport 2016 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Nesset
kommune (vedlagt)

OS  10/17  KOSTRA-tall 2016  -  Barnevern
Statistikk for kommunene  i More  og Romsdal (vedlagt)

OS  1 l/l  7  Barnevern  — kopi a\ Forum for Kontroll og Tilsyn (FKTs) e-post datert  3.4.3017  til
Foreningen Familie i barne\ ern. soin konimentar til e-post fra Foreningen Familie i
barnevem til alle landets ordforere (vedlagt)

Sekretærerr og orienterte til den enkelte sak.

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretærens innstilling. (5 voterende)

PS 10/17 NESSET K()MMUI\'E  ~  ÅRSREGNSKAP FOR 2016

Kontrollutvalgets uttalelse

Kontrollutvalget har i møte 25.04.2017  i  sak  10/17  behandlet Nesset kommunes årsregnskap
for 2016.

Grunnlaget for behandlingen har vært kommunens årsrapport for 2016 sotn innbefatter
årsregnskap. rådmannens årsberetning.  I  tillegg har en revisors beretning datert 19. april
2017. I tillegg har revisjonen og rådmann/økonomisjef supplert tttvalget med muntlig
informasjon om aktuelle problemstillinger i mote.

Årsregnskapet inneholder de oppstillinger og noter som er Lov- og forskriftsbestemt.

Nesset kommunes driftsregnskap for 2016 viser kr 203 523 059.- til fordeling til drift. og et
regnskapsmessig mindreforbruk på kr  4  980 173. Netto driftsresultat er positivt med
kr 3 701 070.

Noen driftsenlteter har også i 2016 hatt utfordringer med  á  holde budsjettet. men regnskapet
viser at enhetene totalt har et  mindreforbruk  pa kr 72 1 14 som er et avvik pá nærmere null
prosent. Kommunen har i 2016 bokført 2.9 mill. kr i lonnsutgitter som tidligere år hadde blitt
fort påfølgende år.  I  2016 har en klart tidsavgrense dette til rett år. Dette innebærer en
isolert merutgift i  2016.  Pä tross av dette oppnådde kommunen et positivt netto driftsresultat
pa 3.7 mill. kr. eller  1.3%  av driftsinntektene. Dette bor være 1.75 %. Korrigert for ekstra
lonnsutgifter på 2.9 rnill. kr i 2016, ville netto driftsresultat vært på 6.6  mill.  kr. eller 2.3  %  av
driftsinntektene og godt over anbefalt nivå for en sunn okonomiforvaltning.

Etter revisjonens mening er årsregnskapet avgitt i sainsvar med lov og forskrifter og god
kommunal regnskapsskikk.

Etter utvalgets gjennomgang av årsrapport og regnskap. samt revisors beretning. mener
kontrollutvalget at årsregnskapet gir et forsvarlig uttrykk for resultatet av Nesset kommunes
virksomhet og for kommunen sin økonomiske stilling pr. 31.12.2016.
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Kontrollutvalget anbefaler at kommunestyret godkjenner årsregnskapet for Nesset kommune
for 2016 slik det er avlagt.

Kontrollutvalgets behandling

Økonomisjef redegjorde for tallene i årsregnskapet. Sekretæren spurte om hva som var
årsaken til at kommunen i 2016 kunne følge forskriftene om anordning av lønn. Svaret var at
lømtssvsternet og forsystem nå teknisk var lagt til rette for dette. samt at en hadde gjort en
iherdig innsats i administrasjonen for å få dette til. Kontrollutvalget roste administrasjonen
for dette arbeidet. Videre redegjorde oppdragsansvarlig revisor for de funn som revisjonen
hadde gjort og at dette ville bli tatt opp med administrasjonen i 2017. Videre viste han til
sentrale nøkkeltall som revisjonen hadde utarbeidet.

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretærens innstilling. (5 voterende)

PS ll/17 OPPFØLGINGSLISTE

Kontrollutvalgets vedtak

Følgende saker føres opp på oppfølgingslisten:

Kontrollutvalget ønsker gjennom tenialrapporteringen  â  folge opp hvordan reglement for
avleggelse og rapportering av investeringsregnskap praktiseres

Kontrollutvalgets behandling

Under sak 12/17 hadde kontrollutvalget den 21.04.2017 mottatt et svar fra rådmannen på
spørsmål fra kontrollutvalget i brev' av 07.03.20l7om liva kommunen vil gjøre for  å  få
manglende prosjektregnskap frem til politisk behandling. Økonomisjefen var tilstede og
redegjorde for svaret. Videre ble økonomisjefeti spurt om hvorfor det to så lang tid fra
prosjektet var ferdig til prosjektregnskap ble fremmet politisk. Kontrollutvalget henviste til
pkt. 1 i «Prosedyrebeskrivelse for behandling av investeringsprosjekt». Svaret var at en ofte
måtte vente på «siste faktura». Kontrollutvalget mener en bør se på muligheter for  å  få
avsluttet prosjektene og prosjektregnskapene på et tidligere tidspunkt enn i dag.
Kontrollutvalget vil følge opp dette ved behandlingen av tertialrapportene.

Kontrollutvalget fikk en orientering av leder for koordinerende enhet Kristin Stubo om
hvordan rutinene er for Trygghetsalarmer og hvordan disse praktiseres. Etter redegjørelsen
vedtok kontrollutvalget at denne saken kunne strykes fra oppfolgingslisten.

Kontrollutvalget har fått et svar fra ordfører pa epost den 200-1-.201 7 som svar pà
kontrollutvalgets brev av 07.03.2017 angående arbeidet med kommunereforrnen.
Kontrollutvalget mener. og har fått dette bekreftet med Fylkesmannen. at interimlellesstyret
ikke kan gjore vedtak. Slike vedtak må evt. endelig vedtas av det enkelte kommunestyre.
Kontrollutvalget ønsker  à  gjøre kommunestyret oppmerksom på dette i forhold til
kommunestyresak 109/16. pkt.  4  den 20.10.16 og vil skrive et brev til kommunestyret om
dette.

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med framlegg framsatt i mote av
nestleder. (5 voterende)
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PS 07/17 EVENTUELT

1.  NKRF’s kontrollutvalgskonferanse 2017  —  tcma til videre behandling

Kontrollutvalgets behandling 27.02.2017, sak PS 07/17:
Ivar H. Traclvik, Jostein Øverås og Vigdis Fjøseid representerte kontrollutvalget på
konferansen. Det var meget aktuelle tenia som ble tatt opp og kontrollutvalget konkluderte
med at det kan være aktuelt å se nærmere på to tema i Nesset kommune. Det ene er hvordan
Nesset kommune håndterer varsling og det andre er hvordan Nesset kommune håndterer
etiske problemstillinger. Sekretæren utarbeider spørsmâlsstillinger til behandling i møte
25.04.17.

Sekretariatets innstilling

Kontrollutvalget i Nesset ønsker å stille rådmannen følgende spørsmål i tilknytning temaet
varsling:
l. Har kommunen utarbeidet regler, retningslinjer og rutiner for varsling?
2. Hvordan registreres varslene/varslerne?
3. Hvordan følges varslerne opp?
4.  Ilvordan følges varslene opp?

Kontrollutvalget i Nesset ønsker åstille rådmannen følgende spørsmål i tilknytning til temaet
etiske problemstillinger:
l. Har kommunen reglement som omhandler etiske retningslinjer?
2.  Hvordan praktiseres dette reglementet, eller i mangel av slikt reglement hvordan

praktiseres etiske problemstillinger?
3. Hvilke rutiner har kommunen for å følge opp dette?

Kontrollutvalget ønsker svar på dette til møtet 20.06.2017.

Kontrollutvalgets behandling:
Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretærens innstilling.  (5  voterende)

Virksomhetsbesøk
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. Det er satt av tid i møte 2/2017
den  25.4.2017  til dette. Utvalgets medlemmer kan komme med forslag til hvilken kommunal
virksomhet det kan være aktuelt  å  besøke eller få informasjon om.

l møte 25.04. l7 er det ønskelig med et virksomhetsbesøk. Kontrollutvalget konkluderte  i
møtet 27.02.2017 med at en ønsker å invitere enhetsleder pà Teknisk, samfunn og utvikling til
dette møtet for en orientering om enheten. Sekretæren gjør en forespørsel med en
redegjørelse om hva kontrollutvalget ønsker med denne orienteringen.

Kontrollutvalgets behandling:
Kontrollutvalget har mottatt melding fra enheten om at det ikke passer  å  møte kontrollutvalget
25.04.2017 på grunn av andre møter i enheten. Enheten ønsker heller å komme i
kontrollutvalgets møte 20.06.2017.
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Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar rned enheten sitt ønske. (5 voterende)

Kontrollutvalgets håndtering av misligheter og korrupsjon
Under kontrollutvalgskonferaitsen på Gardermoen 1.2.-2.2.20l7, var et av temaene
korrupsjon. Dette gikk på en presentasjon av kontrollutvalget i Drammen sin granskning av
b fggesaksbehandlirigeri i Drammen kommune.
Spørsmålet en kan stille seg etter denne presentasjonen er om kommunen og kontrollutvalget
har en beredskap, plan eller rutine for liåridtering når en korrupsjonssak oppstår? En
forutsetter at kommunen har rutiner som hindrer at korrupsjon oppstår. men når korrupsjon
eller misligheter blir avdekt, er det viktig at dette blir håndtert på en korrekt måte.
Det er viktig áskille mellom de ulike rollene. Spesielt hva som er politiets rolle og hva som
er kommunens rolle. Kommunens rolle er som administrasjon og som kontroll og tilsyn
gjennom kontrollutval get.

Pâ  denne bakgrunn har sekretariatet utarbeidet et forslag til plan og rutiner for håndtering av
korrupsjon og rnisligheter i kontrollutvalget. Denne er ennå ikke ferdig, men deles ut i møtet
som et «intern arbeidsdoktinient» for diskusjon og unntas fra offentlighet inntil videre.

Planen er trtgaiigsptltikt for diskusjon og senere vedtak.

Kontrollutvalgets behandling:
Kontrollutvalget Lok redegorelsen til orientering og vil komme tilbake til saken senere.

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretærens innstilling. (5 voterende)

Manglende prosiektregnskzip -  avklaringer
Kontrollutvalget viser til epost 28.10.2016 til rådmannen om at kontrollutvalget ikke har fått
prosjektregnskap for investering til behandling på flere år og ba om en tilbakemelding på status og
om det er prosjekt som skulle vært forelagt kontrollutvalg og komrntinestyre.

Bakgrunnen var også at Nesset kommunestyre i sak PS 74/14 den 02.10.2014 vedtok revidert
investeringsregletnent. l dette reglementet fremgår det ikke prosedyrer for politisk sluttbehandling
av prosjektregnskapene eller eventuelle beløpsgrenser for politisk sluttbehandling.

l kontrollutvalgets møte 030320015, sak 02/05 vedtok kontrollutvalget å tilskrive rådmannen om
at utvalget for fremtiden ønsket å tå tramlagt alle prosjekt over 2 mill. kr. Rådmannen har forholdt
seg til dette ønsket. og lagt det inn i vurderingene i saken og prosedyrenotatet som er vedlagt sak
74/ 14 til kornmunestyfret.

På bakgrunn av epost fra kontrollutvalget til rådmannen 28.10.2016. la rådmannen i
kontrollutvalgsniøte 27.02.2017 fram en liste over status i ulike prosjekt over 2 mill. kr. Listen
inneholder i alt 26 investeringsprosjekt i perioden 2010-2017, der 20 prosjekt er ferdigstilt og 6 er
under arbeid. Bare 5 av disse 20 prosjektene er behandlet i kornmunestyret.

På bakgrunn av behandling i møte sendte kontrollutvalget den 07.03.2017 brev til rådmannen.
Kontrollutvalget ber om en redegjørelse på hva kommunen vil gjøre for å få
investeringsprosjekt frem for politisk behandling i kommunestyret _jf. vedtatt
investeringsreglenient. Svar fra rådmannen foreligger 21.04.2017.

Side 6 av 8



Kontrollutvalgets behandling:
Økonomisjefen var tilstede og redegjorde for forholdene og hvorfor det ikke har blitt tranilagt
prosjektregnskap. Kontrollutvalget tok svaret i brev datert 21.04.2017 samt redegjørelsen fra
økonomisjef  til  orientering. Kontrollutvalget onsker gjennom tertialrapporteriiigen åfølge
opp hvordan reglement for avleggelse og rapportering av investeringsregnskap praktiseres og
fører saken opp på oppfølgingslisten.

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med framlegg framsatt i inøte av
nestleder. (5 voterentle)

Behandling av nvtt avfallsdeponi på Rausand  -  Bergmesteren Raudsand  AS
Medlem Vigdis lfijøseid tok opp spørsmålet om hvorvidt kommunestyret var kjent med alle
dokument og forhold i saken siden møtet 23.06.2016, sak 65/l6 der de vedtok planprogram  -
Reguleringsplan for Bergmestereii Raudsand AS. Kontrollutvalget er kjent med at det i
september 2016 har vaert korrespondanse mellom Klima-og iniljødepartenientet, Nesset
kommune og Bergmesteren Raudsand AS.

Kontrollutvalgets behandling:
Kontrollutvalget ber ordføreren om en redegjørelse om kommunestyret er kjent med
korrespondansen mellom Klima-og miljødepartementet. Nesset kommune og Bergmesteren
Ratidsand AS og innholdet i denne etter at kommunestyret behandlet saken  23.06.2016.
Videre livordaii ordføreren vil tlzllge opp vedtaket i sak 65/16 om  å  infonnere innbyggerne i
nærområdet.

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med framlegg framsatt i møte av
nestleder. (5 voterende)

Lars Myrset Jostein Øverås Vigdis Fjøseid
nestleder

Vigdis Aandalen Bersås Tor Steinar Lien

Sveinung Talberg
sekretær
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Saksmappe: 2017-1543/03

 Arkiv: 033
Kontrollutvalget Saksbehandler: Sveinung Talberg

Dato: 06.06.2017

Saksframlegg

Iltvzllgssalísnr  Utvalg i Møtedato
PS 14/17 Kontrollutvalget 22.06.2017

REFERAT  OG  ORIENTERINGER

Sekretariatets innstilling

Reierat- og oricntcringssakene tas til orientering.

Saksopplysninger

Referatsaker:

RS 1 1/17 Opptlragsansvarlig revisors vurdering av uavhengighet
Brev fra oppdragsansvarlig revisor, datert 21.04.2017 (vedlagt)

RS 12/17 PS  27/17  Spørsmål til ordføreren
Protokoll fra Nesset kommunestyre 18.05.2017. sak  PS  27/17 (vedlagt)

RS 13/17 PS 30/17 Mandat for fellesnemnda  i  nye Molde kommune
Protokoll fra Nesset kommunestyre 18.05.2017, sak PS 30/17 (vedlagt)

RS  14/17 PS  31/17  Oppnevning av medlemmer til fellesnemnda for Nye Molde kommune
Protokoll fra Nesset kommunestyre 18.05.2017, sak PS  31/17  (vedlagt)

RS 15/17 PS  33/17  Deltakelse  i  prosjekt vedr. Velfertlsteknologi i Romsdal
Protokoll fra Nesset koinmunestyrc 18.05.2017, sak PS 33/17 (vedlagt)

RS 16/17 PS 35/17 Uttalelse til Miljødirektoralet  -  Søknad fra Bergmesteren Raudsand  AS
om  å  etablere et deponi for ordinært avfall
Protokoll fra Nesset kommunestyre 18.05.2017, sak PS 35/17 (vedlagt)

RS 17/17 PS 38/17 Årsrapport 2016 Nesset kommune, inkl. årsberetning og årsregnskap
Protokoll fra Nesset konimunestyfre 18.05.1201 7, sak PS 35/17 (vedlagt)



Orienteringssaker:

OS  12/I7  Referat  fra møte i kommuncsektorens etikkutvalg ]1.mai 2017
Ytringsfrihet. varsling. clikk i kommunal planlegging (vedlagt)

OS [3/17 Det kommunale og fylkeskommunale risikobildet
KS har fill kart lagt hva kommuncstyrer og fylkesting vurderer som mest risikofylt i
egen virksomhet (vedlagt)

OS 14/17 Varslere må ha flere kanaler
Artikkel fra Forum for 'Tilsyn og Kontroll 04.05.17(veLIlag1)

OS 15/17 Varslere  i  Karmøy angrer på at de varslet
Artikkel fra Forum for Tilsyn og Kontroll 16.05. 1 7(vedlagt)

OS 16/17 Etiske utfordringer  i  forvaltningen
Kronikk i <<Komnnmcrevisoren» nr. 3. Tora Aasland. Iedcr av Kolnmunesektorens
etikkulvalg (vedlagt)

Sveinung Talberg
Rådgiver
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MØRE OG ROMSDAL REVISJON IKS

KontrollutvaIgssekretariatet for Romsdal
Kommunenr

Til kontrollutvalgeti 'i 'l l I) å
Nesset kommune Dam: 2 1 APR 2017

Sa‘k_5ogArkiv'n‘ 'Ein  I _
f  3  ‘J 7-, Rf!  /' 137
Arkivkode, Gmdomng'

t t' .-,2‘  g

Vurdering av uavhengighet

Innledning
Ifølge forskrift om revisjon  §  15 skal oppdragsansvarlig revisor minimum hvert år avgi  en
skriftlig egenvurdering av sin uavhengighet til kontrollutvalget. Undertegnede tok over som
oppdragsansvarlig revisor for revisjon av Nesset kommune i mars 2017.

Krav til uavhengighet og objektivitet gjelder også for revisors medarbeidere, men det er kun
oppdragsansvarlige revisorer som plikter ålegge fram en skriftlig vurdering for
kontrollutvalget. I Møre og Romsdal Revisjon IKS” (heretter benevnt som MRR)
revisjonsplaner inngår vurdering av uavhengigheten til hver enkelt revisor i kommunens
revisjonsteam som et eget punkt i revisjonsplanen. Oppdragsansvarlig revisors skriftlige
egenvurdering skal ligge som et vedlegg til dette punktet.

Både kommuneloven (§ 79) og forskrift om revisjon (kap. 6) setter krav til revisors
uavhengighet. Kravene er nærmere beskrevet nedenfor.

Lovens og forskriftens krav til uavhengighet
I flg. Kommuneloven  §  79 og § 13 i forskrift om revisjon kan den som foretar revisjon ikke:

1. være zmsatti andre stillinger i kommunen eller i virksomhet som kommunen deltar i
2. være medlem av styrende organer i virksomhet som kommunen deltar i
3. delta i, eller ha funksjoner i annen virksomhet, når dette kan føre til at vedkommendes

interesser kommer i konflikt med interessene til oppdragsgiver, eller på annen måte er
egnet til å svekke tilliten til den som foretar revisjon

4. ha nærstâende (ektefelle, samboer, nære slektninger), som har slik tilknytning til
revidert at det kan svekke revisors uavhengighet og objektivitet.

Itillegg stiller loven  §  79 og forskriften  §  14 følgende begrensninger:
5. revisor kan ikke utføre rådgivnings- eller andre tjenester der dette er egnet til  ä  påvirke

eller reise tvil om revisors uavhengighet og objektivitet
6. revisor kan ikke yte tjenester som hører inn under den revisjonspliktiges (dvs.

kommunens) egne ledelses- og kontrolloppgaver
7. revisor kan ikke opptre som fullmekti g for den revisjonspliktige, unntatt ved bistand i

skattesaker etter domstolloven
8. det må ikke foreligge andre særegne forhold som er egnet til  å  svekke tilliten til

revisors uavhengighet og objektivitet ved gjennomføring av revisjonsoppgavene.

Adresse: Kaibakken 1, 6509 KristiansundN Telefon: 71 56 6010 epost: gostFumr-revisjonno
Avd.: Moldezltllsundveien 47A Surnadal: Kommunehuset

Organisasjonsnummer 917 302 149



MØRE OG ROMSDAL REVISJON IKS

Revisors egenvurderin av punktene ovenfor
Pkt. l :

Ansettelsesforhold

Pkt. 2: Medletn i
styrende organer

Pkt. 3: Delta eller
inneha  funksjoner i
annen virksomhet, som
kan føre til
interessekonflikt eller
svekket tillit
Pkt. 4: Nærstående

Pkt. 5: Rådgivnings-
eller andre tjenester
som er egnet til å
påvirke revisors
habilitet

Pkt. 6: Tjenester under
kommunens egne
ledelses- og

Lntrolloppgaver
Pkt. 7: Opptre som
fulltnelctig for den
revisj onspliktige
Pkt. 8: Andre særegne
forhold

[lndertegnede har ikke finsettelsesfitrhold i andre .stillinger enn ill/Iore og
Ronisdcil Revisjon IKS

Undertegnede er ikke rnedlem av .styrende organer irtoen virksomhet som
konitnur/eit deltar 1.

Undertegnede deltar i ellefjilinleharfzltnlknonerli ortnevrtvxdrlksorrthet som
kan fore til interessekonflikt eller svekket tillit til rollen som revisor.

Uridertegnede har ikke itærståeride som har tilknytning til kontinuiten som
har betydning for tnin ttavheizgiglzet og objektivitet.

Llndeiitegnede bekrefter ot det for tiden ikke ytes rådgivnings- eller andre
tjenester overfor Nesset kommune som koinmer i konflikt med denne
bestemmelsen.

For slike tjenester utjiares av MFR foretas en vurdering av rådgivningens
eller tjenestens art i forhold til revisors uavhengighet og objektivitet. Dersom
vurderingen konkluderer med ot utøvelse av slik tjeneste kornmer i konjlikt
med bestemmelsen i forskriften  §  14, skal revisor ikke tttfore tjenesten. Hvert
enkelt tilfelle må vurderes særskilt.

Revisor besvarer daglig spørsmål/henvendelser som er  å  betrakte som
veiledning og bistand og ikke revisjon. Par;zg7‘cy’en sier at også slike
veiledninger må skje med vorsomhet og på en tnåte som ikke binder opp
revisors senere revisjons» og kontrollvttrderinger.

Undertegnede bekrefter ot det for tiden ikke ytes tjenester over/or Nesset
kontmune som horer inn under  /mmrmmens  egne ledelses- og
kontrolloppgaver.

Undertegnede belfrefler cJt\;z3r_‘l;°;1”'v‘227\2iso7‘ eller  MRR  for opptrer
fitllntektig for Nesset  lrommune.

U/vderteg/1ede kjenner ikke til andre særegne forhold som er egnet til å
svekke tillitten til min ttovheitgighet og objektivitet.

Molde, 21 .0420]  7

// n  ///’/27___/‘_ ‘
Hmgfmgiawiéédshams

/*4/R0§'ny~Ri§Ha/ug u' 149
Oppdragsonsvarlig revisor
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PS 36/17  Oppnemning og samansetting av ungdommens kommunestyre i  Nesset 2017/486
-  endring av vedtekter for UKS

PS  37/17  Årsmelding og regnskap 2016  -  Mardølafondet 2017/135

PS 38/I7 Årsrappon 2016  Nesset kommune, inkl. årsberetning og årsregnskap 2016/429

PS  39/17  Valg av medlem til stemmestyret i Nordstranda krets -  Stoningsvalget 2016/546
2017  (ettersendt 16.05.2017)

PS  26/17  Godkjenning av protokoll

Behandling i Nesset kommunestyre -  18.05.2017

Protokoll fra kommunestyrets møte 23.03.2017  ble godkjent og signert.

Vedtak i Nesset kommunestyre  -  18.05.2017

Protokoll fra kommunestyrets møte 23.03.2017  ble godkjent og signert.

F23 x9./qr
PS 27/17  Spørsmål til ordføreren

Behandling i Nesset kommunestyre  -  18.05.2017

Spørsmål fra Fremskrittspartiet v/lvar Trælvik:
Status og planer for kommunale boligtomter i Nesset
Hva er status for kommunale boligtomter i Nesset? Hvilke planer har kommunen når det gjelder planlegging av
nye tomlefelt for privat boligbyæing?

Ord føreren svarte:
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Kommunen har  i  dag et utvalg av ulike boligtomter. og det finnes mye infomasjon på kommunens nettsider.

Gjennom arbeidet med kommuneplanen la vi til rette for spredt boligbygging og fortettingi eksisterende
boligområder  i  bygdene våre. Det er snakk om  32  områder rund om i hele kommunen. Hvis man går inn  på
kommunens hjemmeside og boligtomter så finner man områdene som er avsatt. Hvor mange tomter det her er
snakk om er vanskelig å anslå da det vil være litt avhengig av tomtestorrelse og andre lokale forhold. Det kan
nok være snakk om 200-300 tomter.

På kommunens hjemmesider finner man også utbudet av kommunale boligtomter i de kommunale
boligområdene i Eidsvåg. Eidsora. Raudsand og Frisvollhagen. Det er ikke mange tomter igjen. men for
Hammervollhagen er det satt av i kommuneplanen et område for utvidelse østover. på Eidsora er det satt av et
område rundt eksisterende Talset boligfelt. og på Raudsand er det satt av et område mot idrettsplassen. Vi har
ikke satt av penger til planlegging og opparbeidelse av disse boligområdene.

På kommunens hjemmesider finner man også boligtomter opparbeidet av private. Her står det i dag 2  områder.
Det er Sjogarden i Eidsvåg og Ljosterrnyra på Rod. l tillegg til disse vedtok kommunestyret i siste motet
planene for Solbjorbakken boligfelt her i Eidsvåg. Kommunestyret har også nylig vedtatt boligområde på
llaramsmarka i Eresljord. boligområdet på Langset er i sluttfasen. og det siste er at formannskapet hadde besok
av Gussiås bygdelag. som onsker å legge ut et boligområde nord for fylkesvegen.

Spørsmål fra Fremskrittspartiet v/lvar Trælvik:
Utbygging/renovering Nesset omsorgssenter  (NOS)
Hva er årsaken til at prosjektet for utbygging/renovering på NOS ikke er igangsatt? Nesset pensjonistforening
fikk allerede i februar i år beskjed om å flytte ut av eldresenteret fordi arbeidet skulle starte opp.

Rådmannen svarte:
Det er beklageligvis blitt forsinkelser av flere årsaker. Det kom begjæring om innsyn i tilbudsdokumentene fra
et par av tilbydeme. en av tilbydeme klaget på innstillingen. og det var også behov for avklaringer i forhold til
hva som ligger i kontrakten. Nå er det meste ryddet unna. og det gjenstår å skrive kontrakt. Det er viktig for
administrasjonen at alt går riktig for seg, og det formelle må være i orden før prosjektet kan startes opp. Vi
håper at kontrakten skrives innen utgangen av mai. og planlegger og legger til rette for at man skal komme i
gang med Ombyggingen snarest.

Spørsmål fra Arbeiderpartiet v/Mellvin Sleinsvoll:
Behov for omsorgsplasser
Behovet for omsorgsplasser vil i årene fremover oke sterkt også i Nesset. Som kjent ligger flere forslag til
løsning på tegnebrettet. men av flere grunner haster det med å komme i gang med utbygging. Når er det
forventet at kommunestyret får seg forelagt sak med realistiske planer for utbygging av omsorgsplasser i
dagens Nesset?

Rådmannen svarte:
Når det gjelder prosjekt  -  16 omsorgsboliger i sentrum med lokaler til hjemmesykepleie, så er prosjektet noe
forsinket. Dette har sammenheng med at selve ombygging av NOS ikke er startet opp.
Etter endt anbudskonkurranse på ombygging av NOS var det Angvik Byggkompani som vant anbudet.
Rådmannen har et håp om at vi innen utgangen av mai måned skal fa underskrevet kontrakt og de nødvendige
papirene på plass slik at vi får startet med arbeidet ijuni 20l7.
Det har vært mye arbeid for administrasjonen v/prosjektleder i forhold til anbudskonkurransen ved NOS. og
dette har igjen gått utover framdrift av prosjekt om å få bygge omsorgsboliger i sentrum. Ting henger sammen
og rådmannen mener at det er en riktig prioritering å komme i gang med ombygging på NOS og så å arbeide
videre med omsorgsboliger i sentrum.

Detaljprosjekt omsorgsboliger mm er startet opp. men det er lite sannsynlig at detaljprosjektet er ferdig for mot
slutten av året.

Behovet for omsorgsboliger er tidligere kartlagt og det er ikke foretatt en ny kartlegging om behovet har okt.
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Spørsmål fra Arbeiderpartiet v/Mellvin Steinsvoll:
Tidligere Eresfjord bofellesskap
Det aller meste av tidligere liresljord bofellesskap star  tomt. l  tblge opplysninger skal både vann og strøm
avstenges. Har kommunen en plan for bygningsmassenes videre skjebne?

Rådmannen svarte:
Eresfjord trygdeheiin har inntil 20 [3/2014 stått uten tjenesteprodtiksjort. men selve avviklingen av
bofellesskapct skjedde i 2006/2007.

Bygningen er i svært dårlig teknisk stand. Lltventlig fasader er preget av tiden tan og innvendig røranlegg og
varmeanlegg defekt. Rør-anlegg har hatt flere lekkasjer de siste årene og det ser ut til at metallrørene er utarmet.
Av den grunn er det besluttetåstenge hoved vannkranen når det ikke er tilhold i huset.

Det er vurdert salg av eiendommen.  I  løpet av 2017 er det mål om at det rekvireres takstmann slik at det blir
foretatt en uavhengig teknisk vurdering av bygningsmassen og en vurdering av markedsverdien for  å  kunne
fremme en sak om salg for formannskapet.

Spørsmål fra Arbeiderpartiet v/Stein Ivar Bjerkeli:
Brannsikring Vistdal bofellesskap
Er avvik fra Molde brannvesen ved Vistdal bofellesskap lukket? Hvis ikke, når er fristen?

Rådmannen svarte:
Arbeidet med brannsikring av Vistdal bofellesskap ihht brannprosjekteringen er utført og avsluttet hasten 20  I  6.
Fålegget fra tilsynsntyrtdigltetene ved Molde brann- og redningstjeneste er fonnelt ikke lukket, men det vil
etter all sannsynlighet bli gjort när brannmyndighetene giennorrtfører etterkontroll av brannobjektet ved årets
tilsyn. l forbindelse med brannsikringsarbeidet er det giort utbedringer av bygningsmessig karakter, samt
oppgradering av de Vvs-tekniske og 'el-tekniske anleggene.

PS 28/17 Referatsaker

RS  6/I 7Særutskrift Kjop av  eiendom GID  074/013  i  Eresfjord

RS  7/] 7Kopi  -  fbrslclgpå medlem/varamedlem til lokal fnililær .slijønnsnenzndfàr inneværende  valgperiode
Fylkesnwnnen i .More og Romsdal

RS  8/1  7  Referat fra inrerinzsryrelvzrm’ Nye rlíulde kommune 24  03.20]  7  Prosjektleder' Nve Molde kommune

Behandling i Nesset kommunestyre  -  18.05.2017

Ordføreren orienterte.

Referatsakene ble tatt til orientering.

Vedtak i Nesset kommunestyre  -  18.05.2017

Referatsakene ble tatt til orientering.

Side  5  av l5



PS 29/17 Diskusjonsnotat til politiske organ i kommunene

Behandling i Nesset kommunestyre  -  18.05.2017

Det ble enighet om følgende:

Arbeidsgruppe demokratimodeller tar med seg innspillene fra de ulike Lltvalgene. og signalene som ble
gitt  i  kommunestyret.

Arbeiderpartiet foreslo folgende oversendelsestekst:

Til demokratiutvalget:
0 Det  er  viktig at vi kommer frem til noe soln fungerer.
0 De nye kommunepartiene må ta ansvar for representasjon fra hele den nye kommunen.
0 Det er nok med ert utvalg for Nesset. med representanter fra alle deler av den gamle kommunen.

Bygdelagene og partiavdelingene kan inviteres til  å  komme med innspill til kandidater til en
valgnemnd. For kontinuiteten sin del bor to representanter fra Nesset, eller evt. to vara, som blir
valgt i det nye kommunestyret få plass  i  kommunedelsutvalget.

0 I tillegg til fondsstyreansvar bor utvalget ha et visst økonomisk ansvar, f`.eks. disponere en pott til
kulturmidler.

Forslagene ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i Nesset kommunestyre  -  18.05.2017

Arbeidsgruppe deinokratimodeller tar med seg innspillene fra de ulike utvalgene, og signalene som ble gitt i
kommunestyret.

Til demokratiutvalget:
0 Del  er viktig at vi kommer frem til noe som fungerer.
I  De nye kommunepartiene må ta ansvar for representasjon fra hele den nye kommunen.
0 Det er nok med ett utvalg for Nesset. med representanter fra alle deler av den gamle kommunen.

Bygdelagene og partiavdelingene kan inviteres til  á  komme med innspill til kandidater til en
valgnemnd. For kontinuiteten sin del bor to representanter fra Nesset. eller evt. to vara. som blir
valgt i det nye kommunestyret få plass i kommunedelsutvalget.

0 l tillegg til fondsstyreansvar bor utvalget ha et visst økonomisk ansvar. f.eks. disponere en pott til
kulturmidler.

Q5 to /tflf

PS 30/17 Mandat for fellesnemnda i nye Molde kommune

Behandling i Nesset formannskap -  04.05.2017

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt tilrådd.

Forslag til vedtak i Nesset formannskap -  04.05.2017

Nesset kommune slutter seg til mandatet for fellesnemnda i nye Molde kommune  i  samsvar med forslaget som
interimsstyret vedtok i sitt mote 24. mars 2017.

Behandling i Nesset kommunestyre  -  18.05.2017

Formannskapets forslag ble enstemmig vedtatt.
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Vedtak  i  Nesset kommunestyre  -  18.05.2017

Nesset kommune slutter seg til mandatet for fellesnemnda  i  nye  Molde  kommune i samsvar med forslaget  som
intcrimsstyret vedtok i sitt mote 24. mars  2017.

PS  31/17 Oppnevning av medlemmer til fellesnemnda for Nye  Molde

Ro H/n»

kommune

Behandling i Nesset formannskap -  04.05.2017

Formannskapet ble enige om folgende forslag:

Følgende representanter fra Nesset kommunestyre velges som representanter til fellesnemnda for Nye
Molde kommune.

Rolf Jonas llttrlen
Edmund Morewood
'Toril Melheim Strand
May Tove Bye Aarstad
Svein Atle Roset

Varamedlemmer:
l.  Anders Torvik

Eva Solstad Alme
Kari Petrine Fitje Overås
Stein Bjerkeli
Jan Stále Alme

E-":“*§*’!-’

Enstemmig vedtatt.

Forslag til vedtak  i  Nesset formannskap -  04.05.2017

Følgende representanter fra Nesset kommunestyre vclgcs som representanter til fellesnemnda for Nye Molde
kommune:

RolfJonas Hurlen
Edmund Morewood
Toril Melheim Strand
May Tove Bye Aarstad
Svein Atle Roset

Varamedlemmer:
1. Anders Torvik
2. Eva Solstad Alme
3.  Kari Petrine Fitje Øverås
4.  Stein Bjerkeli
5. Jan Ståle Alme

Behandling i Nesset kommunestyre  -  18.05.2017

Jan Rindli fremmet folgende forslag:
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Behandling i Nesset kommunestyre  -  18.05.2017

Formannskapets forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i Nesset kommunestyre  -  18.05.2017

Nesset kommune støtter forslaget til strategi for Romsdal Regionråd for 2017  -  2020.

26  \S/or

PS 33/17 Deltakelse  i  prosjekt vedr. Velferdsteknologi i Romsdal

Behandling i Nesset formannskap -  04.04.2017

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Forslag til vedtak i Nesset formannskap -  04.04.2017

1. Nesset kommune ønsker å delta i et felles spredningsprosjekt for Velferdsteknologi  i  Romsdal  i  samsvar
med vedlag skisse som er laget for å søke eksteme midler våren 20  I  7.

to

Rådmannen får fullmakt til å avgjøre endelig deltakelse etter at finansieringen er avklart samt eventuelt
inngå forpliktende samarbeidsavtale med øvrige deltakerkommuner for perioden 2017-2019.

t.:

Kommunestyret er kjent med at prosjektdeltakelsen krever intem prioritering av menneskelige og
økonomiske ressurseri egen helse og omsorgstjeneste i den perioden prosjektet pågår.

4. Kommunestyret ber om at nødvendige investeringsmidler for anskaffelse av aktuell velferdsteknologi
innarbeides  i  kommende økonomiplan.

Behandling i Nesset kommunestyre  -  18.05.2017

Vedlegget «Vellerdsteknologi i Romsdal  —  Skisse til felles spredningsprosjekt for velferdsteknologi i ROR-
kommunene  — Versjon 03.03.2017» ble distribuert til møtedeltakernes iPad 18.05.2017.

Ordføreren foreslo følgende nytt punkt 5, tilsvarende vedtak  i Molde  kommunestyre 20.04.2017:

Kommunestyret legger til grunn at implementeringen av ny velferdsteknologi skal skje i samarbeid
med brukerne, og at det skal gis grundig infomasjon og opplæring med økt kvalitet og trygghet for
brukeren som målsetning.

Formannskapets forslag ble enstemmig vedtatt.
Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i Nesset kommunestyre  -  18.05.2017

1. Nesset kommune ønsker å delta i et felles spredningsprosjekt for Velferdsteknologi i Romsdal  i  samsvar
med vedlagt skisse som er laget for å søke eksteme midler våren 2017.

Z. Rådmannen får fullmakt til å avgjøre endelig deltakelse etter at finansieringen er avklart samt eventuelt
inngå forpliktende samarbeidsavtale med øvrige deltakerkommuner for perioden 2017-2019.
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3. Kommunestyret er kjent med at prosjektdeltakelsen krever intern prioritering av menneskelige og
økonomiske ressurser i egen helse og omsorgstjeneste i den perioden prosjektet pågår.

4. Kommunestyret ber om at nødvendige investeringsmidler for anskaffelse av aktuell velferdsteknologi
innarbeides i kommende økonomiplan.

5. Kommunestyret legger til grunn at implementeringen av ny' velferdsteknologi skal skje i samarbeid med
brukeme. og at det skal gis grundig infomasjon og opplæring med økt kvalitet og trygghet for brukeren
som målsetning.

PS  34/17  Molde og Romsdal Havn IKS  -  Oppjustering av låneramme

Behandling i Nesset formannskap -  04.05.2017

Toril Melheim Strand ba om at hennes habilitet ble vurdert. Hun ble enstemmig erklært habil.

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Forslag til vedtak i Nesset formannskap -  04.05.2017

Kommunestyret i  Nesset kommune vedtar følgende vedtektscndringi §  6-4, havnekapitalens forvaltning.
låneopptak og garantistillelse, i selskapsavtale og vedtekt for Molde og Romsdal Havn IKS (endring er angitt i
kursiv):

«Lånekapital til investeringeri overensstemmelse med økonomiplan og økonomiske rammer fastsatt
av havnerådet, tilveiebringes av havnestyret. De samarbeidene kommunene gir havnestyret fullmakt til
å oppta lån til kapitalformål, likviditetsforrnål og konvertering av eldre gjeld innenfor en samlet
låneramme som er  10  ganger gjennomsnittlig omsetning regnet av de  3  siste årene. Beslutning om
låneopptak skal godkjennes avfl-lkesmunnen dersom en eller flere av eierkommunene er i Robek
(Rcgixter om betinget kontroll og gadkjem1ing)_»

Behandling i Nesset kommunestyre  -  18.05.2017

Toril Melheim Strand er vararepresentant i styret til Molde og Romsdal Havn IKS og ba om at hennes habilitet
ble vurdert. Hun ble enstemmig vurdert habil.

Formannskapets forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i Nesset kommunestyre  -  18.05.2017

Kommunestyret i Nesset kommune vedtar folgende vedtektsendring i  §  6-4. havnekapitalens forvaltning.
låneopptak og garantistillelse, i  selskapsavtale og vedtekt for Molde og Romsdal Havn IKS (endring er angitt i
kursiv):

«Lånekapital til investeringeri overensstemmelse med økonomiplan og økonomiske rammer fastsatt
av havnerådet, tilveiebringes av havnestyret. De samarbeidene kommunene gir havnestyret fullmakt til
å oppta lån til kapitalformål, likviditetsforrnál og konvertering av eldre gjeld innenfor en samlet
låneramme som er 10 ganger gjennomsnittlig omsetning regnet av de  3  siste årene. Beslutning om
låneopptak .x-kal godkjennes av jj/Ikesmonnen dersom en ellerflere av eierkommunene er i Robek
(Register om betinget kontroll og godkjenning). »

Side  IO  av  15



25 u,/Dr

PS  35/17 Uttalelse til Miljødirektoratet  -  Søknad fra Bergmesteren Raudsand
AS om  å  etablere et deponi for ordinært avfall

Râdmannens innstilling

Det vises til brev av 19.04.2017 fra Miljødirektoratet med melding om offentlig ettersyn av soknad  fra
Bergmesteren Raudsand AS til  å  etablere et deponi for ordinært avfall på Raudsand.

Det vises til Miljørisikovurdering utfort av Norconsult som har vurdert konsekvensene av eventuelle diffuse
utslipp basert pà driftssoknaden. Norconsult vurderer driftssoknaden til al all diffus utlekking enkelt kan
overvàkes og eventuelt renses om nødvendig. Miljørisikoen ved etableringen av deponiet er ansett som lav.

Nesset kommune er positive til at det endelig blir gjennomført opprydding i de gamle åpne deponiene på
Bergmestcren. som blant annet vil føre til overdekning av sekkene med møllestøv som ligger i området.
Oppryddingen og deponiet vil også føre til mindre utslipp via det gamle gruvesystemet og kontroll med den
forurensningen som allerede ligger både på Bergmestcren Raudsand AS og Statens grunn.

Behandling i Nesset kommunestyre  -  18.05.2017

Kristelig folkcpani v/ Svein Atle Roset fremmet følgende forslag:

Som rådmannens tilråding med følgende tillegg:

l. Nesset kommunestyre stiller spørsmål om alternative og mer miljøvennlige løsninger for  å  sikre
deponiet av lagrede masser i dagbruddet i Bergmesteren Raudsand, gjerne i statlig regi.

2. Nesset kommunestyre understreker folgende fra NorConsult sin utredning.

Følgende avfall skal ikke være Iillull  a  deponere:
-  Biologisk nedbrytbare avfall med visse strenge unntak.
-  Farlig avfall, avfallstyper merket med * i den Europeiske avfallslisten (EAL-listen)
-  Avfall med innhold som overskrider grenseverdien i avfallsforskrifien kap.  l  l, vedlegg ll
-  Smittefarlig avfall
-  Radioaktivt avfall

3. Kommunestyret viser i tillegg til kravene om overvåking og aktuelt behov for rensing av sigevann
i fangdammen.

4. Videre viser kommunestyret til nødvendigheten av membranløsninger for  å  sikre kontroll og
tetting av deponifyllingene.

5. Dessuten kravene til finansiering for sikring av etterdrifi beskrevet som minimum 30 är etter
avslutning av deponiet. finansiering av fond slik det fremgår av pkt. 7.7, s.  36  i NorConsults
utredning.

6. Unntak som siste avsnitt i pkt. 2.2. åpnes det ikke for. Sitat: «l noen tilfeller vil en kunne bruke
tilstandsklasse for forurenset grunn ved vurdering av mottak av avfallsmasser, opp til og med
tilstandsklasse 5».

Arbeiderpartiet ba om gruppemøte.

Arbeiderpartiet, Kristelig folkeparti, Senterpartiet og lløyre fremmet følgende felles forslag:
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Det vises til brev av 19.04.2017 fra Miljødirektoratet med melding om offentlig ettersyn av soknad fra
Berginesteren Raudsand AS til å etablere et deponi for ordinært avfall på Raudsand.

Det vises til  Miljørisikovurdering utført av Norconsult som har vurdert konsekvensene av eventuelle
diffuse utslipp basert på driflssøknaden. Norconsult vurderer driftssøknaden til at all diffus utlekking
enkelt kan overvåkes og eventuelt renses om nødvendig. Miljørisikoen ved etableringen av deponiet er
ansett som lav.

Nesset kommune er positive til at det endelig blir gjennomført opprydding i de gamle åpne deponiene
på Bergmesteren. som blant annet vil føre til overdekning av sekkene med møllestm' som ligger i
området. For at utslippene til de gamle gruvene skal bli ubetydelige krever Nesset kommune at det
stilles krav om dobbel bunntetting, spesielt under de gamle møllesteivsekkene.

1.

to

3.

4.

u.

Nesset kommunestyre stiller spørsmål om altemative og mer miljøvennlige løsninger for å sikre
deponiet av lagrede masser i dagbruddct i Bergmesteren Raudsand. Staten må også ta ansvar for
opprydding på egen grunn.

Nesset kommunestyre understreker følgende fra NorConsult sin utredning.

Følgende avfall skal ikke være tillatt å deponere:
- Biologisk nedbrytbare avfall med visse strenge unntak.
- Farlig avfall, avfallstyper merket med  *  i den Europeiske avfallslisten (EAL-listen)
- Avfall med innhold som overskrider grenseverdien i avfallsforskrifien kap.  l l,  vedlegg ll
- Smittefarlig avfall
- Radioaktivt avfall

Kommunestyret viser i tillegg til kravene om overvåking og aktuelt behov for rensing av sigevann
i fangdammen.

Kravene til finansiering for sikring av etterdrift beskrevet som minimum 30 år etter avslutning av
deponiet. finansiering av fond slik det fremgår av pkt. 7.7, s. 36  i  NorConsults utredning.

Unntak som siste avsnitt i pkt. 2.2. åpnes det ikke for. Sitat: «l noen tilfeller vil en kunne bruke
tilstandsklasse for forurenset grunn ved vurdering av mottak av avfallsmasser, opp til og med
tilstandsklasse 5».

Det ble enighet om proveavstemming.

Rådmannens innstilling fikk 4 stemmer og falt.  17  stemte imot.
Fellesforslaget fikk  16  stemmer og ble vedtatt.  5  stemte imot.

Det ble enstemmig vedtatt at prøveavsteminingen gjøres om til endelig avstemming.

Vedtak  i  Nesset kommunestyre - 18.05.2017

Det vises til brev av  19.04.2017  fra Miljødirektoratet med melding om offentlig ettersyn av søknad fra
Bergmesteren Raudsand AS til å etablere et deponi for ordinært avfall på Raudsand.

Det vises til Miljørisikovurdering utført av Norconsult som har vurden konsekvensene av eventuelle diffuse
utslipp basert på driñssøknaden. Norconsult vurderer driftssc-iknaden til at all diffus utlekking enkelt kan
overvåkes og eventuelt renses om nødvendig. Miljørisikoen ved etableringen av deponiet er ansett som lav.
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Ncssct kommune er positive til at det endelig blir gjennomført opprydding i de gamle åpne deponiene på
Bergmesteren. som blant annet  vil  fore til overdekning av sekkene med mollestøv som ligger i området. For at
utslippene til de gamle gruvene skal  bli  ubetydelige krever Nesset kommune at det stilles krav  om  dobbel
bunntetting. spesielt under de  gamle  møllestovsekkene.

I  . Nesset kommunestyre stiller spørsmål om altemative og mer miljøvennlige løsninger for å sikre deponiet
av lagrede masser i dagbruddet i Bergmesteren Raudsand. Staten må også ta ansvar for opprydding på egen
grunn.

to

Nesset kommunestyre understreker følgende fra NorConsult sin utredning.

[folgende avfall skal ikke være tillatt  å  depvnere:
-  Biologisk nedbrytbare avfall  med visse strenge unntak.
-  Farlig avfall, avfallstyper merket med  *  i den Europeiske avfallslisten (BAL-listen)
-  Avfall med innhold som overskrider grenseverdien i avfallsforskriften kap.  l  l, vedlegg ll
-  Smittefarlig avfall
-  Radioaktivt avfall

Kommunestyret viser i tillegg til kravene om overvåking og aktuelt behov for rensing av sigevann i
fangdammen.

L.)

4. Kravene til finansiering for sikring av etterdrifl beskrevet som minimum 30 år etter avslutning av deponiet,
finansiering av fond slik det fremgår av pkt.  7.7, s. 36  i  NorConsults utredning.

>. Unntak som siste avsnitt  i  pkt. 2.2. åpnes det ikke for. Sitat: «I noen tilfeller vil en kunne bruke
tilstandsklasse for forurenset grunn ved vurdering av mottak av avfallsmasser. opp til og med
tilstandsklasse 5».

PS  36/17 Oppnemning og samansetting av ungdommens  kommunestyre  i
Nesset  -  endring av vedtekter for UKS

Behandling i Utvalg for oppvekst og kultur  -  10.05.2017

Etter møte i Ungdommens kommunestyre har rådmannen endra innstilling i saken:

«Endring av vedtekter for ungdommens kommunestyre i Nesset med reduksjon avjoste medlemmer frå 15 til  9
vedtas. UKS får behalde evt. innsparte midlar til tiltaka som UKS .stø/tar iform av ungdomsmidlur.
Vedtaktsendringa trer i lcrofi ttmiddelbart og gjeld fra val  av  nye UKS-medlemmer til skuleåret  201  7/ I  8.
Som uvergangsordning blir medlemmer som ikkje er på valg i 201  7  sittande ut sin periode som er .skuleåret
20/  7/  l 8.

Rådmannens endrede innstilling enstemmig vedtatt.

Forslag til vedtak i Utvalg for oppvekst og kultur  -  10.05.2017

Endring av vedtekter for ungdommens kommunestyre i Nesset med reduksjon av faste medlemmer frå I5 til 9
vedtas. UKS får behalde eventuelle innsparte midlar til tiltaka som UKS stottari form av ungdomsmidlar.
Vedtaktsendringa trer  i  kraft umiddelbart og gjeld fra val av nye UKS-medlemmer til skuleåret 2017/18.
Som  overgangsordning blir medlemmer som ikkje er på valg i  2017  sittande ut sin periode som er skuleåret
2017/18.

Behandling i  Nesset kommunestyre  -  18.05.2017

Forslag fra utvalg for oppvekst og kultur ble enstemmig vedtatt.
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Vedtak i Nesset kommunestyre -  18.05.2017

Endring av vedtekter for ungdommens kormnunestvre i  Nessel med reduksjon av faste medlemmer frå 15 til  9
vedtas. UKS får behalde eventuelle innsparte midlar  til  tiltaka  som UKS støttari form av tingdomsmidlar.

Vedtaktsendringa trer  i  krafi timiddelhart og gjeld fra val av n_\c lJKS-medlemmer til skuleåret 2017/18.  Som
overgangsordning blir inedleminer som ikkje er på valg i  2017  sittande ut sin periode som er skuleåret 2017/18.

PS  37/17  Årsmelding og regnskap 2016  - Mardølafondet

Behandling i Nesset formannskap -  04.05.2017

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Forslag til vedtak  i  Nesset formannskap -  04.05.2017

Årsmelding og regnskap 2016  for Mardolafondet godkjennes.

Behandling i  Nesset kommunestyre -  18.05.2017

Formannskapets forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak  i  Nesset kommunestyre -  18.05.2017

Årsmelding og regnskap 2016  for Mardolafondet godkjennes.

Qs Dr/Ur
PS  38/17  Årsrapport  2016  Nesset kommune, inkl. årsberetning og årsregnskap

Behandling i Nesset formannskap -  04.05.2017

Râdmannens innstilling ble enstemmig vedtatt tilrådd.

Forslag til vedtak  i  Nesset formannskap -  04.05.2017

1.  Nesset kommunes årsrapport for  2016, inklusive årsberetning og årsregnskap. godkjennes.

2.  Driftsregnskapet for  2016  avsluttes med et mindreforbruk (regnskapsmessig overskudd) på
kr  4 980  173.  Beløpet avsettes til disposisjonsfond.

Behandling i Nesset kommunestyre -  18.05.2017

Radmann. personalsjefog okonontisjcforienterte.

Formannskapets tbrslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak  i  Nesset kommunestyre ~  18.05.2017

l. Nesset kommunes årsrapport for  2016.  inklusive årsberetning og årsregnskap. godkjennes.
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2. Driftsregnskapet for  2016  avsluttes med et mindreforbruk (regnskapsmessig overskudd) på
kr 4 980  173.  Beløpet avsettes lil disposisjonsfond.

PS  39/17 Valg av medlem til stemmestyret i Nordstranda krets  -
Stortingsvalget  2017

Behandling i Nesset kommunestyre  -  18.05.2017

Saken ble ettersendl  16.05.2017.

Ordføreren fremmet følgende tbrslag:

Som nytt medlem i stedet for May Britt Barstcn velges Anita Marie Meisingset.
Som nytt varamedlem velges Arnt inge Ranvik.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i Nesset kommunestyre  -  18.05.2017

Ved Stortingsvalget  2017  velges følgende stemmeslyre for krets OI Nordstranda:

Per Holen. leder
Odd Harald Barstein, nestleder
Anita Marie Meisingset

Varamedlem: Arnt Inge Ranvik
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Godkjenning innkalling, saksliste og referat
Innkalling og saksliste til møte, samt referat fra 8. februar godkjent

Ytringsfrihet og varsling i norske kommuner og fylkeskommuner

Sissel Trygstad og Anne Mette Ødegård fra FAFO presenterte hovedfunn fra rapport om ytringsfrihet og
varsling i kommunal sektor som er gjennomført på oppdrag fra KS. Presentasjonen følger referatet. Noen
spørsmål som er stilt: hva preger ytringsbetingelsene i kommunal sektor, og benyttes varslingsretten? I

tillegg har FAFO gjennomgått varslingsrutiner i 50 kommuner.

Momenter fra diskusjonen
Utvalget anbefaler at kommunenes systemer rundt varsling har maksimal åpenhet. Erfarer at nyansatte
som får utlevert varslingsplakat sammen med arbeidsavtale, likevel svarer at de ikke kjenner kommunens
rutiner. Viktig at varslingsmottak har legitimitet, både mottak i linja og ev andre kanaler. Utfordring at
varsler sitter med inntrykk av at det ikke hjalp å  varsle - viktig å gi tilbakemelding til varsler i en egnet
form. Innbyggere som «varsler» til folkevalgte om kommunens ansatte kan være krevende  å  håndtere
selv om de ikke er varslere i lovens forstand. Viktig âha mulighet til å varsle anonymt, selv om det har
noen klare utfordringer.

Funn fra rapporten brukes inn  i  arbeidet med ä revideres KS veileder om varsling. Se mer i diskusjonen
nedenfor.
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8/17

9/17

10/17

Innspill til revidert veileder fra  KS  om varsling og ytringsfrihet

Solfrid Vaage Haukaas og Cecilie Sæther, KS advokatene, utfordret etikkutvalget til å gi innspill til

veilederen. Ã omtale ytringsfrihet er krevende - behov for høy presisjon fordi om noe omtales feil kan
det gi feil praksis. Understreker at målgruppe for veilederen er arbeidsgivere i kommunesektoren - de
som har ansvar for å implementere prosessen i kommunen. Veilederen skal utformes med tanke på at
rutiner rundt varsling og ytring må bearbeides i hver enkelt kommune, veilederen er ikke en «klipp og
lim» oppskrift,

Momenterfro diskusjonen

Viktig å ha med endel om ytringsfriheten, at de som ytrer seg må møtes med åpen dialog. Bør henvise
tydelig til lovforarbeidene til ytringsfrihetskommisjonen. Nivå på språk og innhold treffer målgruppa
«arbeidsgivere» godt slik veilederen er skrevet nå. Viktig at det legges opp til at kommunene selv har en
prosess i egen virksomhet  — for å sikre eieforhold i egen kommune. Teksten pt er lesbar og et godt

utgangspunkt for egne diskusjoner. Spørsmål om veilederen også er rettet mot/kan brukes av
kommunens selskaper? Kommunestyrenes eiermelding bør si noe om varsling i selskapene. Bør ha med
noe om når varsel gjelder rådmannen, og når det politiske nivået må håndtere varselet- altså hvordan
skal vi hjelpe ordfører i å håndtere et varsel? Noen alternativer da kan vaere å ha eget varslingssekretariat

uavhengig av linja, eller å oppnevne setterådmann? En veileder fra KS bør oppfordre til at det varsles i

ordinære kanaler, men at det bør være en alternativ kanal. Spørsmålet om nasjonalt varslerombud kan

være en god idé, det bør være et tema for vurdering, men ikke en del av veilederen. Lokale ombud kan bli
uhåndterlig og for krevende, særlig i små kommuner.

Veilederen bør definere hva som er varsling, avvik osv. Kanskje ikke god idé å trekke inn kontrollutvalget,

de bør heller få en årlig gjennomgang av erfaringene - hvor mange saker og hvordan er det håndtert. Det
bør også kommunestyre ha.

Etikkutvalget trekkes gjerne inn i videre diskusjoner om veilederen.

FOU Etisk standard i kommunesektoren - status og verktøy

Oslo Economics er tildelt FOU oppdrag og presenterte prosjektet som skal pågå fram til januar 2018.
Presentasjonen følger vedlagt. Prosjektet er i en oppstartsfase skal resultere i en kartlegging av status i
kommunene og et verktøy for å vurdere etisk standard: «slik kan man jobbe med etikk i kommunen».

Etikkutvalget er referansegruppe for prosjektet, det innebærer å ha en rådgivende rolle med
utgangspunkt i utvalgets ståsted. En egen prosjektgruppe i KS-administrasjonen har den løpende dialogen

iprosjektet. Oslo Economics kommer tilbake til utvalget i møtene høsten 2017.

Etikki kommunal planlegging

Som en oppfølging etter møte 28. november ifjor ble la KS-administrasjonen fram et notat om temaet
«Etikk i kommunal planlegging». Kort gjennomgang av notatet og ønske om at temaet tas opp igjen i
neste møte. Lene og Toril utfordres til å innlede om etiske utfordringer i rollen som hhv ordfører og
rådmann når det gjelder kommunal planlegging. En generell utfordring er at det i mange byggesaker så
er muligheten for å utøve skjønn i hht Plan- og bygningsloven er knyttet til juridisk skjønn, og ikke politisk

skjønn. Det må arbeides mer med det framlagte notatet, beskrive prosesser og eksempler, og senere

vurderes om eller hvordan et slikt notat skal følges opp. Utvalget utfordres til å komme med flere
eksempler på at etiske utfordringer i planlegging.

Kommunerevisjon - uavhengig og tíllitsbyggende
Nina Neset, leder i Romerike revisjon og medlem av kommunelovutvalget innledet om muligheter og

utfordringer ved ulike løsninger for kommunal revisjon - kommunalt/interkommunalt eller å
konkurranseutsette. En lovendring i 2004 åpnet for at kommuner kan konkurranseutsette revisjon. I den
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forbindelse kom også bestemmelser om kommunerevisors uavhengighet, omtalt  i  Ot prop i tilknytning til
lovendringen. Det kan være utfordringer knyttet til begge løsninger, men krav til både kompetanse og

trygghet gjelder uavhengig av løsning. Revisor skal selv ha system og stille spørsmålet: er det noe som
truer min uavhengighet?

Verken i KMD eller i kommunelovutvalget har spørsmålet om konkurranseutsatt vs egen revisjon vært
tema som er viet spesiell oppmerksomhet. Lovutvalget var opptatt at kommunene måtte ha valgfriheten

Momenter fra diskusjonen

På spørsmål om hva skal til for at revisjonen skal fungere godt svarte Neset at en må forvente av revisjon
at denne fanger opp dersom det hersker ukultur i kommunen. Videre at en revisor må følge utviklingen,

evne å fange opp hvor kommunen har sine utfordringer, og allokere sine ressurser der det er behov for

det. Flere perspektiver ble trukket frem; man må være bevisst på hva det vil si å være i en
konkurransesituasjon. Det er kontrollutvalget som har revisjonen på anbud, ikke kommunestyrene, og

det er ofte i samarbeid med flere kommuner, det er ikke noe problem. Kanskje det er lurt i seg selv å

skifte revisor av og til. Binding mellom revisor og kontrollutvalg kan bli tett.

Etikkutvalget ga uttrykk for at det var en nyttig orientering og samtale om temaet. Utvalget ser ikke noe

behov for ytterligere å følge opp spørsmålet om revisjon og uavhengighet.

Eventuelt
~ Neste møte er 14/9. Da får utvalget besøk av Herwig van Staa, talsmann for saker om etikk og

transparens i Europarådets kommunalkongress og lokalpolitikeri Østerrike.

- Deretter 23. november i Sandnes. Det legges ikke opp til overnatting så sant det ikke kreves for å nå

fram.

Møte ble avsluttet ca kl. 15
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KS hai' fail kartlagt hva konimenesiyrer og fylkesting vurderer som mest risikofylt i eger virksomhet

Det kommunale og fylkeskommunale risikobildet

11.05.2017

KS har fått kartlagt hva kommunestyre-r og fylkesting vurderer som  mest  risikofylt i egen virksomhet.

Kartleggingen er basert på vedtatte planer for forvaltningsrevisjon i kommuner og
fylkeskommuner og en spørreundersøkelse blant kontrollutvalgsledere. Det er første gang
det er gjennomført en slik samlet kartlegging. Deloitte har gjennomført oppdraget for KS.

Deloitte -

Málet med FoU-prosjektet har vært å få et samlet risikobilde sett fra kommunenes og
`  ‘  ' '  '  , fylkeskommunene ståsted, for å styrke den kommunale og fylkeskommunale egenkontrollen

- ‘ og å ha en videre dialog med staten om utviklingen av statlig tilsyn

_ _  Om plan for forvaltningsrevisjon

'- Kartleggingen viser at de aller fleste kontrollutvalg har fått vedtatt en plan for
forvaltningsrevisjon i kommunestyret eller fylkestinget men det er 17 prosent av kommunene

f . og 7 prosent av fylkeskommunene (1 fylkeskommune) som ikke har fått vedtatt en slik plan
i . 1. pà undersøkelsestidspunktet. I de fleste tilfeller blir kontrollutvalgenes foreslåtte planer for

forvaltningsrevisjon vedtatt slik de foreligger, men i noen tilfeller (til sammen 12 prosent) gjør
kommunestyrer eller fylkesting endringer i planene før de vedtas.

'r Til sammen 78 prosent av kontrollutvalgslederne i kommuner og fylkeskommuner opplyser at
de har gjennomført en overordnet risiko» og vesentlighetsanalyse som grunnlag for plan for
forvaltningsrevisjon. Omfanget av analysen og hvilke kilder som benyttes varierer.

 

Kontrollutvalgene eri all hovedsak involvert i arbeidet med overordnet analyse, selv om det er noen få som opplyser at dette ikke
er tilfelle. Revisjonen og kontrollutvalgssekretariatet blir også istor grad involvert. Rådmannen blir involvert i 59 prosent av
de overordnede analysene, mens langt færre kommuner og fylkeskommuner har involvert folkevalgte og øvrige administrative
ledere idenne prosessen.

Flertallet av kontrollutvalgslederne (71 prosent) opplever at plan for forvaltningsrevisjon reflekterer de viktigste risikoene i
kommunen eller fylkeskommunen Likevel blir det vist til at det er enkelte forhold som medvirker til at det ikke alltid er en direkte
kobling mellom de mest vesentlige risikoforholdene i kommunen eller fylkeskommunen og temaene i plan for forvaltningsrevisjon.
Manglende overordnet risiko- og vesentlighetsanalyser er ett av forholdene som blir påpekt.

Når de gjelder kontrollomfang er det stor variasjon i antallet prosjekter og risikoområder som settes opp i plan for
forvaltningsrevisjon. Det er også variasjon i antall prosjekter som kontrollutvalgslederne forventer at kontrollutvalget vil
gjennomføre årlig i perioden. Snittet for kommunene er 1,3 prosjekter i året, mens snittet for fylkeskommunene er 2,5 i
året.

Det kommunale risikobildet

Kartleggingen av det kommunale risikobildet viser at det er innenfor tjenesteområdet administrasjon og organisasjon det er
høyest forekomst av risikoomráder. Innenfor dette omrâdet er det internkontroll som peker seg ut, tett fulgt av risikoomrádel
personal, sykefravær og HMS. Dernest er det tjenesteområdet helse- og omsorgstjenester som har høyest forekomst, der psykisk
helse og rus er identifisert som det risikoområdet med høyest forekomst

Det kommunale risikobildet samsvarer også med risikobildet for perioden 2010-2016[1]. Forskjellen mellom planlagte og
gjennomførte forvaltningsrevisjoner eri hovedsak knyttet til hva som er hovedfokus i undersøkelsene. Mens størstedelen
av gjennomførte prosjekter har regelelterlevelse som hovedfokus, er det større vektlegging av styringssystem, måloppnåelse,
kvalitet og produktivitet i de planlagte prosjektene Det kan imidlertid diskuteres om dette skyldes endring i risikobildet eller at
perspektivet når en gjennomfører en risikoanalyse, kan være ulikt det som legges til grunn når en faktisk forvaltningsrevisjon skal
planlegges og gjennomføres.

Kartleggingen viser ingen vesentlige forskjeller  i  identifiserte risikoområderi kommunene på tvers av fylker eller på
tvers av kommunestørrelse. Fordelingen av identifiserte risikoomràder på de ulike tjenesteomràder synes á følge samme
mønster, selv om det er identifisert noen mindre forskjeller.

Det fylkeskommunale risikobildet

I likhet med kommunene, er administrasjon og organisasjon også det tjenesteområdet hvor det er identifisert flest
risikoomrâder i fylkeskommunene. Herunder er anskaffelser og internkontroll de risikoomrádene som har høyest forekomst.
Dernest er det tjenesteområdet videregående opplæring som har høyest forekomst. der videregående opplæring generelt er
identifisert som det risikoomrade med høyest forekomst.

Det fylkeskommunale risikobildet samsvarer også godt med risikobildet for perioden 2010-2016 [1] Som for kommunene er
forskjellen mellom planlagte og gjennomførte prosjekteri større grad hva som er hovedfokus i undersøkelsene. For
fylkeskommunene er det også regeletterlevelse som peker seg ut som hovedfokus i gjennomførte prosjekter, mens måloppnåelse
i større grad er hovedfokus i planlagte prosjekter.

Risikoområdet administrasjon og organisasjon er det dominerende omrâde i fylkeskommunene for alle regioner, selv om dell en
region har lik forekomst som tjenesteområdet videregående opplæring.
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Det nasjonale risikobildet

Både for kommuner og fylkeskommuner er det et ganske tydelig risikobilde som tegner seg. Det er de administrative og
organisatoriske prosessene som peker seg ut. Dette er ikke overraskende ettersom risikoomràdene knyttet til administrasjon og
organisasjon omfatter en rekke overordnede prosesser som utgjør en forutsetning for  god  forvaltning. Det er likevel to temaer
knyttet tir direkte tjenesteyting som rangerer høyest om man ser temaene uavhengig av tjenesteomráde; helse og omsorgr'
kommunene, og videregående opplæring i fylkeskommunene

I  tillegg til den egenkontrollen som gjennomføres gjennom kontrollutvalget og bruk av forvaltningsrevisjoner, er flere av
de fylkeskommunale og kommunale tjenesteomrádene gjenstand for statlige tilsyn. Det har lenge vært et uttalt mål at
dersom den kommunale egenkontrollen styrkes vil en kunne redusere det statlige tilsynet tilsvarende slik at den totale
belastningen på fylkeskommunal og kommunal forvaltning ikke bli for stor. kartleggingen viser at det ikke alltid blir tatt hensyn til
gjennomførte og planlagte statlige tilsyn når plan for forvaltningsrevisjon skal utarbeides. Dette gjøres bare i omkring en tredjedel
av planene.

Det er altså et betydelig forbedringspotensial i å samordne arbeidet i større grad. Samtidig er det viktig à understreke at
fylkeskommunenes og kommunenes risikovurderinger og gjennomføring av forvaltningsrevisjon skiller seg fra de statlige tilsynene
både ved at de favner bredere og omfatter større deler av den fylkeskommunale og kommunale forvaltningen. Over halvparten av
de foreslåtte forvaltningsrevisjonene i kommunene er innenfor temaer hvor det normalt ikke gjennomføres statlige tilsyn  I
fylkeskommunene er det en enda større andel av planlagte forvaltningsrevisjoner (75 prosent) som ikke normalt dekkes av
statlige tilsyn. Blant annet er det tjenesteområdet hvor det er høyest forekomst av identifiserte risikoområder. administrasjon og
organisasjon, også et område som i liten grad er gjenstand for ordinært statlig tilsyn.  I  tillegg gjennomføres det
ffifvalifilfflsfevisjoner pá de områdene som er gjenstand for statlige tilsyn. Men også i disse tilfellene viser kartleggingen at
forvaltningsrevisjoner kan favne bredere med hensyn til tema og hovedfokus for revisjonen

Her kan du lese hele FoU-rapporten: Det kommunal og fylkeskommunale risikobildet for perioden 2OTEi—202O >>

[l] Basert på gjennomførte forvaltningsrevisjoner henter fra Forvaltninlg-srevisjonsregiszerei

O  kommentarer Sorter etter Eidsis

Legg til en kommentar
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Varslere  må  ha  flere  kanaler

04-05-2017

Kommuner som lager nye varslingsrutiner eller reviderer gamle, må tenke på at

det kan være toppledelsen det varsles om. Det skriver Kommunal Rapport på

lederplass.

Åtte av ti kommuner og fylkeskommuner har varslingsrutiner, ifølge en undersøkelse av Fafo. Mange av

dem er mangelfulle, og hvor godt systemet fungerer, far man ofte først svar pà når rutinene anvendes i

en konkret varslingssak.

Det er gjerne etter en opprivende varslingssak at politikerne kommer til at Varslingsrutinene ma

gjennomgås og revideres. Radmannen far ansvar for det forberedende arbeidet, men politikerne skal

gjøre vedtaket.

Dilemmaet er imidlertid ofte: Hvem skal undersøke varselet nar det er radmannen det er varslet mot?

Utgangspunktet for enhver varslingsrutine ma være al den skal sikre at alle varsler blir forsvarlig

behandlet, dvs. at behandlingen far et rettslig preg med grundige faktaundersøkelser og tilsvar fra

berørte parter. Det bør ogsa ga klart fram at  à  varsle til offentlig myndighet alltid er forsvarlig, i en rekke

tilfeller endog en tjenesteplikt. Og ikke minst mà rutinen ta høyde for at det kan være kommunens

toppledelse det varsles mot. Dette er ikke lenger uvanlig.

Flere konkrete eksempler viser at én kanal for varsling ikke nødvendigvis dekker alle behov. og ikke

alltid sikrer en behandling av varselet uten innblanding fra den det er varslet om. Derfor bør politikerne

opplyse om alternative varslingskanaler. Det kan være kontrollutvalget, revisjonen, ordføreren,

formannskapet eller en ekstern advokat. Uansett valg, bør man ha tenkt igjennom hvordan varselet så

skal behandles -for  à  sikre den nødvendige tilliten til ordningen.

Les hele lederen i Kommunal Rapport »
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os 15/11.

Varslere i Karmøy angrer på at de varslet

16-05-2017

En  revisjon KPMG har gjort, viser at mange kommuneansatte i Karmøy ikke

opplever ápenhetskultur.

KPMG gjennomførte nylig en forvaltningsrevisjon, etter bestilling fra kontrollutvalget i Karmøy

kommune. Det var kommunens håndtering av varslingssaker som skulle ses nærmere på.

Konklusjonen i rapporten er at Karmøy kommune følger arbeidsmiljømiljøloven, at kommunens system

og rutiner er i tråd med regelverket, og at kommunen har tilrettelagt for varsling. I tillegg til

spørreundersøkelse, hvor ti prosent av de ansatte ble bedt om å svare, har KPMG sett på fem reelle

varslingssaker.

Revisjonen mener at regelverket og kommunens system og rutiner er fulgt. men vurderer også

forbedringspunkter ved måten kommunen har håndtert sakene. Svarene i spørreundersøkelsen avdekker
at en stor andel av respondentene ikke opplever at det er åpenhetskultur i Karmøy kommune.

~ Dette gjelder både i forhold til nærmeste ledelse, politisk ledelse og øverste administrative ledelse.

Kommunen må etterstrebe en tydeligere åpenhetskultur i hele linjen, står det i KPMG—rapp0rten.

Undersøkelsen viser at én av fire frykter for gjengjeldelse ved varsling.  V Dette indikerer ogsá at det ikke

er en åpenhetskultur i kommunen, skriver KPMG i rapporten. Når det først er levert et varsel om forhold

på arbeidsplassen, kan det se ut til at varslere og dem som blir innvarslet, ikke blir ivaretatt godt nok.

Når det gjelder ivaretakelse av varsler, innvarslede og gjennomføring av undersøkelser, er det rundt 30

prosent som mener at dette fungerer godt. Det at det ikke er flere som svarer positivt på dette, kan

indikere at kommunen har behov for å profesjonalisere håndteringen av varslingssaker, varslere og
innvarslede, konkluderer KPMG.

Les hele saken i Haugesund Avis»
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ora Aasland, leder av Kommunesektorens etikkutvalg
Foto: KS

Etikk  er læren om hvordan menneskeri et samfunn skal omgås hverandre. For Norge som rettsstat er
det lover, forskrifter og avgjørelser i rettssystemet som ivaretar det rettslige samfunnsgrunnlaget.

For Norge som demokrati er det avgjørende med en tillitsskapende forvaltning på alle nivå. Grunnlaget for tillit er
at det utvikles en felles forståelse av hva som er rett og galt Dette er kontinuerlige prosesser som handler om å
utvikle retningslinjer,  â  laere av feil, å ha åpne prosesser og saksbehandling som tåler dagens lys, å unngå
rollekonflikter og personlige fordeler.

I  norsk forvaltning er tillit baerebjelken. Tillit kan ikke kreves eller vedtas, men bygges stein på stein på atferden
både til folkevalgte og ansatte. Derfor er diskusjon og synliggjørlng av etiske retningslinjer så viktig.

Lov- og verdigrunnlaget

I  dagens kommunelov finnes følgende formulering i formålsparagrafen:

«Loven skal også legge til rette for en tillitsskapende forvaltning som bygger på en høy etisk standard»

Dette verdigrunnlaget ser ut til å bli opprettholdt i en ny kommunelov. Kommunelovutvalgets utredning og forslag
(NOU 2016:  4) gir gode begrunnelser for å opprettholde begrepet «tillitsskapende» De sier:

«En tillitsskapende kommune preges av likebehandling. politisk redelighet og respekt for spilleregler og at den
som blir berørt av kommunale vedtak, er trygg på at det er slik»

Tillit kan ikke kreves eller vedtas, men bygges stein på stein på atferden både til folkevalgte og ansatte.

Kommunelovutvalget framhever at etikkarbeid og bevisstgjøring rundt etiske spørsmål er viktig, og at krav om en
høy etisk standard er en forutsetning for at forvaltningen er tillitsskapende. De legger også vekt på at åpenhet og
informasjon er avgjørende for å ha tillit til forvaltningen.

Kommunelovutvalgets vektlegging av verdigrunnlaget lover godt for framtidas rettslige grunnlag for
lokalforvaltningen Her gjelder det bare  á  unngå  à  legge lovene og de etiske retningslinjene i skuffen, men tvert
imot å bruke begge deler til hyppige debatter og refleksjoner.

En kommune er helheten som består av mange deler. Dette må virke sammen.
Derfor trengs kunnskap om samfunn og kultur og kunnskap om forvaltningen.
For fagfolkene  i  kommunen og fylkeskommunen er det viktig å innse behovet
for å se sin egen kunnskap som en del av helheten. Lederne må innse at det er
nødvendig med variert og spesialisert fagkunnskap, og erkjenne at den enkelte
ansatte må være trygg i sitt eget fag Samtidig vil trening i samarbeid og reelt
faglig samarbeid være avgjørende for å lykkes med den spennende helheten
som en kommune er.

 
Faglig fellesskap og åpenhet er avgjørende for trygghet og dermed tillit. Helt
grunnleggende er menneskesynet avgjørende. og det bør være mulig å samles
om normer for samhandling som bygger på at alle mennesker er like mye verdt:
det vil si forankringen for de internasjonale menneskerettighetene hvor Norge
også har forpliktet seg.

Varsling og ytringsfrihet
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En av de vanskelige grenseoppgangene  i  de etiske diskusjonene er forholdet
mellom varsling og ytringsfrihet. Det er ulike meninger om hvor fritt en ansatt kan ytre seg, det er selvsagt både
lojalitetsplikt og taushetsplikt, men ytringsfriheten strekker seg lenger enn det mange tror. Det er forskjell på
lydighet og lojalitet: og ingen ønsker en undeitrykkende lydighetskultur.

Her er det aller viktigste å ha en god ytringskultur og et godt klima og gode rutiner for håndtering av varslinger.

Lojalitetsplikten kan begrense ytringsfriheten, men dette krever et særskilt grunnlag. Arbeidsgiver må tåle kritikk
uten at kritiske ytringer får negative konsekvenserfor den som ytrer seg. Her er det aller viktigste â ha en god
ytringskultur og et godt klima og gode rutiner for håndtering av varslinger. Uansett er ytringsfrihet og offentlighet
en viktig forutsetning både for å sikre et velfungerende demokrati og for innsyn i og kontroll med kommunen som
forvalter av viktige samfunnsoppgaver og fellesskapets midler.

Etikkutvalgets oppgaver

De aller fleste kommuner har gode etiske retningslinjer og gode rutiner for å følge dem. Likevel skjer korrupsjon,
rolleblanding, uønsket hemmelighold og forfølging av varslere. På den siste korrupsjonsindeksen fra
Transparency International fra januar 2017 havnet Norge på sjetteplass. Det var dårligere enn året før.
Transparency International påpeker behovet for enda bedre antikorrupsjonsprogram, og for større
oppmerksomhet om etiske dilemmaer.

Kommunesektorens etikkutvalg gir anbefalinger og bidrar til å utvikle veiledere for blant annet
antikorrupsjonsarbeid, varslingsrutiner, eierstyring og åpenhet i kommuner, fylkeskommuner og kommunale
bedrifter. Utvalget har gitt anbefalinger om åpenhet i kontakt med folkevalgte, om høy etisk standard i kommunalt
eierskap, om habilitet, om åpenhet om gaver, roller og eierinteresser og om utfordringer og råd om partistøtte,
Anbefalingene er å finne i etikkportalen no på KS' sine hjemmesider.

Virkemidlene spenner vidt fra anbefaling om dilemmatrening. gjennomføring av risikoanalyser og hyppige
debatter til oppdateringer av etiske retningslinjer og rutiner for behandling av habilitet, varsling, eierskap, gaver,
verv og lobbyvirksomhet. Om ønskelig ved å opprette registre, men i alle fall for å ha mest mulig åpenhet om
aktiviteter og handlinger som kari skape uønskete og lovstridige situasjoner.

Vart aller viktigste råd er å ha de etiske debattene pâ dagsorden hele tiden!

Kommunerevisoren nr. 3/2017  — 72. årg.
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NESSET KOMMUNE  — ØKONOMIRAPPORT PR. LTERTIAL  2017

Sekrctariatets innstilling

Kontrollutvalget tar «Jkonomirapport for ltcrtial  2017, sammen med rädmannens/
øskonotnisjefens rnuntlige redegjørelse lil orientering.

Saksopplysninger

l henhold til lov Zíseptember  1992  nr 107 om kommuner og fylkeskommuner (komlf) § 77
nr. 4 skal kontrollutvalget

”påse at kommunens eller fylkeskommunens regnskaper blir revidert på en betryggende måte”

I  medhold av bestemmelsen har Kornmttnaldepartementet gitt Forskrift 15. j uni  2004  nr 905
om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner (kontrollutvalgsforskriften) hvor
kontrollutvalgets oppgaver ved regnskapsrevisjon fremkommer i kapittel 4.

I  henhold til lov 25.september 1992  nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner (koml) § 46
nr.  8, har Kommunaldcpartementet gitt Forskrift 15.desember  2000  om årsbusjett for
kommuner.

l  §  10 i Forskrifta går det fram at administrasjonssjefcn gjennom budsjettåret skal legge li-ani
rapporter for kommunestyret som viser utviklingen i inntekter og utgifter i henhold til vedtatt
årsbudsjett. Dersom administrasjonssjefen finner rimelig grunn til  å  anta at det kan oppstå
nevrneverdige avvik i forhold til vedtatt eller regulert årsbudsjett, skal det i rapportene til
kommunestyret foreslås nødvendige tiltak. Rapporteringen skal minimum skje to ganger pr.
år jf. merkrt. til paragraf  10.

l  §  1 1 går det fram at det skal foretas endringer i årsbudsjettet tiår dette anses påkrevd. Det er
koinmunestyret selv som skal foreta de nødvendige endringer i årsbudsjettet.

l  §  12 går det train at de oversiktene skal inneholde inntekter. utgifter. avsetninger og bruk av
avsetninger og bygge på samme forutsetninger som det vedtatte årsbudsjett. I dette ligger
oppstilling på samme nivå som de obligatoriske oversiktene til årsbudsjettet jf. vedlegg 3  og 4
til Forskrifta.

Vedlagt følger:
'  Sak  49/17  til Formannskapet  08.06.2017  med tertialrapport pr.  30.04.2017.
I  Sak  56/17  til Formannskapet  08.06.2017.  budsjettkorrigering -juni  2017.



VURDERING

Økonomisk rapport per 30.11.2017 viser en prognose på nesten kr 4,5 mill i merforbruk for
áret. Dette finansieres med økte inntekter fra refusjon ressurskrevende brukere for 2016 på kr
418  000, samt stryke/redusere avsetning til disposisjonsfond med kr 4 064 000 eller helt til
merforbruket er redusert til null. Dette gjelder hvis prognosen står til ved årsslutt.
Disposisjonsftwiidet Vil da bli redusert til ea. kr 3,6 mill.

Økonomirapporten viser at det ikke er vesentlig avvik totalt for enhetene, selv om enhet for
teknisk, samfunn og utvikling har en prognose for negativt avvik på kr 903 000 for året.
Det er først og fremst de frie inntektene som ser ut til åsvikte.
Etter revidert nasjonalbudsjett. samt tippdatert folketall oer 1.1.2017 er prognosen for frie
inntekter 2,3 mill. kr lavere enn budsjettert. Styret i Nesset Kraft AS har foreslått et utbytte til
Nesset kommune pà 1,4 mill. kr. Kommunen har budsjettert med 2,9 mill. kr i utbytte. Dette
er en inntcktssxfikt på 1,5 mill. kr.

(ljeldslorvaltriingen har et avvik. I henhold til kommunens finansreglement skal 35 pst av
länegjelda ha rentebinding. Rapporteringeri viser at lánegjeld med rentebindiiig er på 14 pst.
Rådmannen vil vurdere årentebinde mer av konimunens lånepoitefølje i løpet av 2. tertial.

Det rapporteres om at det er brukt 13,5 mill. kr av årets budsjett på 102.5 mill. kr til
investeringer. Dette utgjør 13 % etter 4 rnaneder. Det rapporteres ikke om avvik på
prosjektene, men det rapporteres ikke om prosjektene er i rute tidsmessig i forhold til
fremdriftsplanen. Kun om de er startet opp og om de blir avsluttet i 2017.

Oversikt over sykefravær ved rapporteringstidspttnktet foreligger ikke som vedlegg til
rapporten. Heller ikke status for oppfølging av politisk saker. Dette hadde etter'
kontrollutvalgets mening vaert ønskelig å få rapportert i tertialrapportene som tidligere.

Sekretæreri er ikke kjent med at det er fell eller rnangler ved den fremlagte tertialrapporten.

Sveinung Talberg
rådgiver
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Økonomi- og finansrapportering per  30.4.2017  (1. tertial)

Vedlegg
1  Økonomi- og finansrapport  per 30.4.2017

Rådmannens innstilling

Økonomi- og finansrapporlering for Nesset kommune per  30.4.2017 tas til orientering.

Saksopplysninger

Det vises til vedlagte økonomi- og tinansrapport per  30.4.2017.

Økonomisk rapport

Økonomisk  rapport per 3042017  viser en  prognose på  nesten kr 4.5 mill i  merforbruk for  året. Dette
finansieres med økte inntekter fra refusjon ressurskrevende brukere for 2016.  samt stryke/redusere
avsetning til disposisjonsfond helt til merforhruket er redusert til 0.

Hvis  prognosen står  til ved årsslutt kan redusert avsetning til disposisjonsfond bli  på ca.  kr 4.1 mill.
Disposisjonsfondet vil da bli redusert til ca. kr  3.6 mill.

Firzans/'app0/"I

Rapportering på  forvaltning av ledig likviditet og andre nudler er  i tråd med kommunens  tinansreglernertt.

Gjeldsforxfaltningen har et avvik.  I  henhold til kommunens finansregleinent skal 35  pst av lánegjelda ha
rentebindiitg. Rapporteringeii viser at lânegjcld med rentebiitdiiig er  på  14 pst.

Vurdering

Økonomirappoiten viser at det ikke er vesentlig avvik totalt for  enhetene. Det er først og fremst  de frie
inntektene som  ser ut til åsvikte. Med bakgrunn i denne rapporten  vil rådmannen legge fram  sak om
budsjetlkorrigering.



Finzmsforvaltningen avvikcri forhold til rentehinding. Rådmannen vil vurdere å rentebinde mer av
kommunens léneponefmlje  i  lopet av 2. tertial.

Økonomiske konsekvenser

llvis kommunen går ut med cl regnskapsmessig negativt rcsullal vil del redusere kommunens handlingsrom
senere âr.

Betydning for folkehelse
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Innhold:

Økonomi  -  rapport

Oppsummering

Kommunale fellesutgifler/—inn!ekter (rådm)

Rådmannens stab (rådm)

Skolefaglig rådgiver (rådm)

Servicekontoret

Politisk virksomhet

Eidsvåg bame- og ungdomsskole

Indre bame- og ungdomsskule

Barnehagene

Helse  og omsorg

Teknisk, samfunn  og utvikling (TSU)

Sjølkost (VARSF)

Kultur

NAV

Frie inntekter  og finans

Investeringer

Fond  og ubrukte lånemidler

Kommentarer

llinansforvaltning -  rapport

2
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Økonomisk rapport

Oppsummering
januar - april
(kr1000)

Enhetene:

1 Radmann med stab/støtte, og felleskostnader

Herav:

Kommunale fellesutgifterhinntekter

Râdmannens stab/støtte

Skolefaglig rådgiver

2 Servicekontoret

3 Politisk virksomhet

4 Eidsvág barne- og ungdomsskole (EIBUS)

5 Indre Nesset barne- og ungdomsskule (INBUS)

6 Barnehagene

7  Helse og omsorg (HELO)

Ba Teknisk, samfunn og utvikling (TSU)

8b Selvkost (VARFS)

9 Kultur

10 NAV

Reserver

Sum enhetene inkl. reserver

Frie inntekter og finans. m.v. (skjema 1A)

Perioderesultatl antatt àrsavvik

Regnskap
2017

9196

4  814

2 597

1 785

1 203

551

7 700

3 588

6 786

31 816

10 228

-3111

976

1 585

70 518

-76 680

Tall for perioden

Periode

budsjett
2017

9 603

5019

2 794

1 790

1 133

606

8050

3 621

6 875

31 733

8 987

-2130

909

1 328

70 715

-78 539

Anslag pà innsparing av budsjettene pensjonskostnaderi enhetene

Merinntekter 2017; ressurskrevende brukere for 2016

Redusere avsetning til disposisjonsfond

Forventa regnskapsmessig resultat for 2017:

3

Avvik Avvik i %

407

205

197

5

55

350

33

89

-1 241

951
-er

-257
0

197
.1 359
-1 sez

4,2  %

4,1  %

7,1 “/a

0,3 °/.

-5,2 "/n

9,1 "/.

4,3 "la

0,9 “Æ

1,3 “fa

-0,3 ‘Va

-118 ”fn

46.1 °/n

-7.4 "Vu

-19,4 %

0,3 ‘A

-2.4 °/a

Tall for áret

Budsj. inkl. Prog-
endring nose

2017 avvik

24 578 0

10 238

7 915

6 425

3 221 -50

2376

22 987 800

10 874

19 770

86 785 ~450

24 639 -903

-888

4 015

2 407

3 070 500

203 B42 -103

-203 842 -4 379

0 -4 432

0
410

4 064
D

Awik  i  “la

0,0  %

0.0 v.

0,0 v.

0,0 v.

4,5 v.

0,0 v.

3.5 "A

0.0 v.

0,0 v.

-o,s v.

-3.7 v.

0.0 v.

0,0  %

0,0 v.

16,2 v.

-0,1 v.

-2,1 vi.



Økonomirapport, sammendrag for

Gruppert etter art: noen kr)
i, Tekst
Brullu lønn
Sosiale ulgiller
Reiusjuner fra trygdeelalen
Netto lønn
Div. driflskuslnader
Overføringer
Salgs- og Ielernnlekt
internt salg
Rerusloner og andra averrøringer/lllskudd
Nella finanskustnad
Årscrppgiørsdlsnosisjoner

Gruppen etter ansvar:
Teksl

Sum ansvar: 1003 Revisjon
Sum ansvar: 1100 Kommunehu55l- lewemnlekler
Sum ansvar: 1202 Fellesulgifler (rédm.J
Sum ansvar: 1210 IKT f -gne anlfiäê
Sum ansvar. 1213 IKT - telefon
Sum ansvar 1230 Opplæring
Sum ansvar' 1231 Frikjøp hovedlllllläliälgl
Sum ansvar, 1232 Bedriftshelsetjenesle
Sum ansvar, 1239 Hovedverneorflbud
Sum ansvar' 1240 Vassdragsulhygglflg
Sum ansvar: 1241/Xnnsgnjuridisk DiSlH-"ld
Sum ansvar- 1242 Reltslakalaru l-
Surn ansvar: 1250 Sivil beredskaP
Sum ansvar: 1250 Kommunerelufmefi
Sum ansvar. 1510 Eidsvåg telehtls
Sum ansvar. 5000 kirkelig rellesrád
Sum ansvar 7002 Kontrollutvalg
Sum ansvar 7005 Hoveclarbeidsrflillfllllvälg
Sum ansvar 7010 Taksering eiendcmsskatt
Sum ansvar: 7080 Valg

Sim

(won kr)

Lederens kommentarer:
Beskrivelse av årsaken 11l ars- eller geriodeavvik, prggnosen for àrel, eller av planlagte tiltak for a hcfde budsjeltrammen.

Erllalkommentar W  _"

Tildell budsjett ser så langt ut til åville holde

Dato 15.05.2017

Anne Grete Kluksel
Radmann

Periode:

Regnsk. I Kornbud. L  Avvik
21El ‘Lax 43

45 40 >6
0 D 0

264 101 37
1 605 1 EDD ~5
3 713 3 302 89
-176 448 2B

0 0 0
-93 -36 57

1 0 -1
0 U 0

_  4  814 5 019 205 i

Tall for perioden
Regnsk. Kurnbud. Avvik

BO 216 135
-229 »1B0 49

1 183 1 128 45
1 140 1 '11 -35

81 81 0
2 28 26

195 155 -10
92 92 0
22 14 «B

203 172 «31
0 16 16
1 0 -1
0 2 2

45 0 -45
«10 -4 5

1 853 1 E62 -1
92 B2 -10
O  12 12

28 75 47
20 27 7

4  aTl yyyy M5 019 205

`liall for perioden

4

l"/aavvik
10,0%;

45,0 v,

12,3 "/a
—0.3 “JJ
2,7 “is

15,9 “få

153,3 °/u

_’4,1 “A:

“la avvik
63,0 “fa
21,2 “/u

3,7  %
-32 ‘Va
0,0 "få

92,9 %
»5,4 %
0,0 °/:

-57,1 %
-1B,0  %
100,0 %

100,0 "fa

150,0 v;
-o,1 °/=

-12,2 era
100,0 %
52,7 er.
25,9 v.,

,_$1 'h

Kommunale fellesutgifter-inntekter
Januar- april

Års-
budsjett  4

7911
1653

0
959

3 538
6  022

-462
0

«395

61
2301

10 zasr

Tall for áret
Buds],

437
-562

2 722
2 1201

220
100
535
180
59
0

so
2

11
0

-17
a 725

200
an,

300;
mm

10 23a[

Am. avvik

0

År 2017

“A avvik
0,0 ‘/2
0,0 “fa
0,0 %
0,0 “/nu
0,0 "/o
0,0 "la
0,0 ‘/:
0,0 °/3
0,0 Ve



Økonomirapport, sammendrag for Râdmannens stabstøtte

   

  

Periode: Januar- april År 2017

Gruppert etter art: (woo I-r) i; E , g Iífillfoiwperloden  ̀  ̀  , Ars-
Tekst Regnsk.  [  Korr.bud. Awlk  [  % awik budsjett

Brutto tonn 2  0/51  2  ma 247 10,1 "la  6  315
Sosiale utgifter 508 576 68 11.8  %  1 587
Reiusioner fra trygdeetalen 0 0 0 O
Netto lønn 2 569 2 B34 315 10,9  %  B  012
Div. driftskostnader 155  83  -72 -86.7  %  224
Overføringer ~53 4  57 14250 %  25
Salgs- og leieinntekt -50 -52 -2 -3,8  %  -150
Internt salg D 0 0 -61
Refusioner og andre overføringer/tilskudd -24 -125 -101 -B0,B "J. -125
Netto finanskoslnad 0 0 D 0
Årsoppgjørsdisposisioner 0 0 0 0
Sum 2597 2794 197 7.1 % 7915

Gruppert etter ansvar: [man an V: I  farm I  . Ta" fo, sær
Tekst Regnsk. Kornbud. Avvik  %  avvik Budsj. Ant. avvik “k avvik

Sum ansvar: 1000 Rådmannskontoret 1  634 1 793 159 6,9  %  5  136 0.0 ‘/2
Sum ansvar: 1005 Økonomiavdelinga  _ _____ __ 963 1 001 38 3.3  % 2  779 0.0 "/n
Sum 2 597 2 794 197 7,1  %  7 915 0 0,0 "In

Lederens kommentarer:
Beskrivelse av arsaken lit ars- eller periodeavvik, prognosen tor àret, eller av planlagte tiltak for  à  holde budsjettrammen.

Verbal kommentar

Span lønnsmlldler som følge av vakanse istiiling som ass, rådmann. Ny medarbeider tilsatt fra 1.05.2017 med oppgaver fordelt 70  %

byggesaksbehandler og 30  %  eiendomsskatt. Lønn fordeles 70/30 pa ansvarfitüt) -  byggesaksbehandling og ansvar 1000 -  rådmannens
stab. Deler av lønnsmidler avsatt til ass. rådmann benyttes derfor til deltidsstilling eiendomsskatt. Rådmannen og hans stab merker at
arbeidet med à  bygge nye Molde kommune er tid- og ressurskrevende. I  tillegg skal kommunen driftes som tidligere fram til 2020.
Rådmannen mener at det er behov for at administrasjonenlràdmannens stab tàr tilført ressurser i form av personell. Dette forà kunne drive
det viktige omstillingsarbeid, utføre gode tjenester, samt ta vare pà kommunens ansatte. Det merkes at stillingen som ass, rådmann stár
vakant.

Grunnet ombygging pa NOS er hjemmesykepleien i Nesset tildelt midlertidig kontorer pà kommunehuset. Dette har medført ekstra utgifter til

nytt gulvbelegg og maling av kontor. I  tillegg har det blitt lagt nytt gulvbelegg itrappeoppgangen. Disse utgiftene, tilsammen kr 50 000, er
belastet ansvar 1000  -  rådmannens stab. Budsjett 2017 enhet TSU mangler midler til vedlikehold og drift.

Åpningsfest Nesset flerbrukshall: Ikke avsatt midler i budsietlet for 2017 til åpning av flerbrukshallen. Hittil bokfrte kostnader åpning av
flerbrukshall -  ca kr 58.000, er belastet driftsbudsjettet til rådmannen Dette som en folge av ledige Iønnsmidler vakanse ass. rådmann

Dato: 26. mai 2017

Annie. Grete Ktiokset
rådmann

5



Økonomirapport, sammendrag for

Gruppert  etter  art
'_ " Tekst

(WW kr]

,Brl.llio lønn

“Sosiale utgifter
Reiusjoner fra tn/gdeetaten
Netto lønn
Div. drillskoslnacler
Overføringer
Saigs- mg leieinniekt
internt salg
Fieiusjonef og andre overiøringerllilskudd
Netto finanskoslnad
Arsoppgiørsdisnosisjoner
E'

Gruppert etter ansvar:
Tekst

Sum ansvar: 2100  Skoler- relies
Sum ansvar: 2180 Kompetanseutvikling
Sum ansvar: 2300  Voksenopplæring
Sum

(innan)

Iedereris kummentarer:
Beskrivelse av àrsaken lil árs- eller periodeavvik, prognosen lor àrel
verbal kgmrnenlgr

Det forventes ai årsbudsjettet vil holde

Periode:

Regnsk.
543
121
-sv
597
381

1  579
D
0

472
D
0

iii

Regnsk.
2  015
32

-262
1  785

Skoiefagiig rådgiver
Januar  -  april

Tall for perioden Års-
Kornbud.  Avvlk  ‘A. avvik budsjett

493 -50 -10.1 °/: 'l 364
112 -9 -8.0 "la 320

O 57 0
505 B  1,3 ‘la 1 690
379 -2  -D.5  °/=  2  995

1578  »1 -0.1%  4  069
U 0 0
0 0 -500

-772 0  0.0  "/u -i 580
0 0 0
0 0 -250

1 79° ,,5 H913,‘/= /, ,, 5:‘,?.,5

Tall for perioden Tall for áret
Kurr.bud. Avvik  %  avvik Buds]. Ant. avvik

210-1 B9 4.2 “A: E  052 0
46 14 30.4 “/= 166 O

5560  -98 —272 'Vu 207 O

,1129 ,___ 5l /lflgfijíäl U

. eller av planlagte tiltak for  á  holde budslettrammen.

År  2017

'/a avvik
0.0  %  t
0,0 =/e,
0,0  °/a.

9-,9_'Z=_‘

Det knytter seg furhuldvis stor usikkerhet til ansvar 23001  forbindelse med norskopplæring for bosatte flyktninger. Statstilskudd og dritt av
voksenopplæring er avhengig av bosetting Det er ikke oversikt over bosetting lor høsten 2017

Eidsvåg 15/5—17

Frode Sundstrørn

ó



Økonomirapport, sammendrag for

Gruppen  etter  art: (man In)
Tekst

Brutto lønn
Sosiale utgifter
Reiusioner tra trygdeetaten
Netto lønn
Div. driftskostnader
Overføringer
Salgs' og leieinntekt
internt salg
Ftetusjorrer og andre overføringer/tilskudd
Netto Iinanskostnad
Arsoppgjarsdisposfluner
Sum

Gruppert etter ansvar:
Tekst

Sum ansvar:  1080 Servicekontoret
Sum ansvar; 1101 Kalte mv.
Sum ansvar:  1200 Fellesutgitter (sen/icektr.)
Sum ansvar: 1220 Arkivering - fellesutgifter
Sum ansvar:  1500  Komm. boliger/ leiligheter
Sum ansvar. 1501 Komm, boliger Eidsvåg borettslag
Sum ansvar: 3220 Edruskapsvern
Sum  ansvar:  3261 PU-boliger Eidsvåg borettslag
Sum ansvar.  5100 Andre religiøse formal
Sum

(man kr)

Lederens kommentarer:
Beskrivelse av årsaken lil àrs- eller periodeavvik, prognosen for áret, eller  av  planlagte tiltak for  à  holde budsjgtlrammen.

Verbal kommentar

Periode:

 
Regnsk.

890
222

o
1 112

275
161

-332
o

-13
o
o

1203

 
Regnsk.

1 138
10
88

141
-77
-39

0
-ss

O
1  203

Servicekontor
Januar  - april

 
"/= avvikKurr.bud. Avvik

B66 -24 -2.5 "/n
216 -6 -2,5 'la

U 0
1 082 -30 -2.8 “la

238 -37 -15.5  %
160 -1 -0,5 'Vw

-334  -2 -0.5 ‘V:
0 D

-13 0 0,0 "/e
U 0
0 D

1 133 -Tfl -6,2 "/A

'=  . Tarrfóripeíilaüèfñt
Avvik V. avvikKurnbud.

1  090
10
62

147
-77
-40

1
-sn

0
1  1 33

 

-aa .4,4 ‘/H
o  n,o v"

-ze -41,9 v.
s 4,1 1:.
u  0,0 v..
-1 -2,5 v.
1 1ou,o v.

-2 -3.3 v.
o

-1o -s,z -/.

Ars-
budsjett

2 362
634

O
2  996

846
292
~865
-39
-9

Tall for áret
Buds].

3 os:
o

222
159

.149
»65

s
-ao
15

:r 221[

Ansvar  1080 -  Har  ikke fàtl tull uttelling tor generell lønnsøkning og har dertor ikke dekning for reelle lønnskostnader.
Forventer en overskridelse pà ca. kr,  60  000 pà årsbasis. Ut fra oppgavene er det lite aktuelt à redusere stillinger. Enhetens budsjett
består tor det meste  av  tonn og taste kostnader som gjør det vanskelig à  redusere mer

Ansvar  12DD, utgitter til Iranlrering - Nye kostnaderi Iorbindelse med sending via SvarUt, Lill uavklart, men følger med videre

Servicekontoret í Nesset, 15 mai 2017

Hildegunn Kvernberg Ble
enhetsleder

7

Ant. avvik

-sni

Ar 2017

'fu BVV-Ik

0,0 “la

0,0  %
0,0  %
0,0 °/n
0,0  %
0,0  %
0,0 “la
0,0 ‘la
-1,6"/a’



Økonomirapport, sammendrag for Politisk virksomhet

 

Periode: Januar- april År  2017

Grupperl etter art: (woo kr) 'Iiall for perlodnn Ars-
Teksl Regnsk. Korr.bud.l Awik “/u avvik budsjett

Brutto man «or 439‘ 32  7.3 as  1  an
Sosiale utgifter B3  Bfli, 5 5,7  '3'; 418
Relasjoner Ira lnrgdeelaten 0 D 0 0
Netto lønn 490  527 37 7.0  “la  1  789
Div. driftskostnader 59 73 14  19.2 “/a 484
Overføringer 2 E; 4  56.? “A  161`
Salgs- og ieierrrntekt 0 GE 0 0
Internt salg D 0, 0 Oi
Relusioner og andre overføringer/tilskudd 0 U, 0 -18
Nello linanskostnad 0 0` D 0
Arsoppgjgrsdisposisjoner 0 0 0 -40
Sum __ _ _ 551 sug 55 9.1 v.  ____2fl

Grupper! etter ansvar: (moo kr) Tall for perioden Tall for áret
Tekst __* Regnsk. Kornbud. '/a avvik Budsj. Ant. avvik_ “k avvik

Sum ansvar: 3002  Eldrerådet 10 12 2  16.7  “/n 57 0,0 "rir
Sum  ansvar' 7000  Kommuneslyre/formannskap 494 519 25 4.8 “/n 1 B76 0,0 "/n
Sum ansvar' 7001  Administrasjonsutvalget 2 Q 7 77,5 'Vu 35 0,0 ‘Va
Sum  ansvar:  7009  Diverse rad/utvalg 5 8 3 37,5 %  49 0, “rt-
Sum  ansvar  7011  OK  » utvalg lor oppvekst og kultur 15 17 2  11,8  "ri 81 0,0  %
Sum  ansvar  7012  HO  -  utvalg for helse og omsorg 14 19 5 25,3  “ri  86 0,0 “A
Sum  ansvar  7013 TNM -  utvalg for teknisk, næring, rm 10 20: 10  50,0  ”/u 65 0,0 ”A
Sum ansvar: 7200  Til formannskapets disposisjon 1 2 1  50,0 % 60 0,0  %
Sum  ansvar.  7201  Støtte til politiske parti 0 0 0 67 0,0 "/a
Sum ansvar: 7510  Tilskott til husbygging 0 0 D 0

__ " 551 noe 55 9,1 vi  2  376 o o,o v. 
Lederens Kommentarer:
Beskrivelse av àrsaken hf árs- eller periodeavvik, prognosen tor áret, eller av olanlagte tiltak (or à  holde budsjellrammen.
Verbgl l§urnmentqVr____

Eludsietlet lur politisk virksomhet ser  ut  tilà gâ  i balanse.

Servicekontoret i Nesset, 15  OS 2017

Hildegunn Kvernberg Bla
enhetsleder
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Økonomirapport, sammendrag for

Gruppen etter art: (mun kr)
Tekst

Brutto lønn
Sosiale utgifter
Refusjoner fra trygdeelaten
Netto lønn
Div. driftskostnader
Overføringer
Salgs- og leieinntekt
Internt salg
Refusjoner og andre overføringer/tilskudd
Netto finanskostnad
Årsoppgjørsdisposisjoner
_Sum

Gruppert etter ansvar:
Tekst

(1000  kl)

Sum ansvar: 2115 Eidsvåg barne- og ungdomsskole
Sum ansvar: 2121 Eidsvåg skole - SFO
Sum

Lederens kommentarer:

Eidsvåg barne- og ungdomsskole

   

Periode: Januar - april År 2017

Tall fciñErlÉdÉn Års-
Regnsk. Kornbud. Avvik "I. awlk budsjett

5670 6719 49 0,7%  15741
1  490 1 553 53 4,1 ”lø  4  454
-240 -132 103 B1,B “Vu -400

7  920  8  140  220  2,7 “la 22 795
410 450 40 5.9 'Vu 1 B08
63 129 GG 51.2  %  404

-222 -212 10 4.7 "/0 -641
U -412 ~412 -100.0  %  >1 233

»471 -45 425 945,7 "fu -141
U 0 U U
U 0 U U

7 ma _” s 050 350 4,3 “A  22 sm

, _Till forperloden -{ I Tall for áret
Regnsk. Korr.bud. Avvik "la awik Budsj.  Ant. avvik "I. avvik

7  498  7  B44 343 4,4 °/n 22  359 D.O "fn
202 205 4  1,9 'Yu 595 D,D Va

7  700  B  050 350 4,3 “la  22  937 BOU 3,5  %

Beskrivelse av årsaken til árs- eller periodeavvik, prognosen for áret, eller av planlagte Iillak for  á  holde hudsjettrarnmen.

Verbal kommentar

Dersom relusjonane blir som budsletterl og det ikkje kjem til uføresette utgifter, vil vi gà mot eit rekneskapsoverskot pà 7-B00.000,- kr for
áret.

Eidsvåg 15: mai 2017

Per Einar Strand
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Økonomirapport, sammendrag for
Periode: Januar- april År 2017

Gruppert etter art: (man m) TellfdríñenlodenT Ars-
Tekst Regnsk. Korr.bud. Avvik °/. awlk budsjett

Brutto lønn 3  079  2  910 -169 »5,8 '/n  8113
Sosiale utgifter 654 E92 8  12  ‘Va  1  923
Refusjoner lra trygdeetaten -177 -16  161 10063  “in -55
Netto lønn 3  SHG  3  506 0 0,0  %  9 981
Div. driftskostnader 231  13  -218 -1576.9  %  B36
Overføringer 39 BB 49 55,? ‘I: 272
Salgs- og  Ieíeinntekt -53 -24 29  120,8 %  -75
lnternt salg 0  -40 -40  -100,0  %  -130
Refusjoner og andre overtørlnger/trlskudd -215  -2  213 10650.0 "lo -10
Netto linanskostnad 0 0 D 0
Årsoppgiørsdiäæsisjoner 0 0 0 0
Sum 3 SBB 3 621 33 0,9 “/1: 10 874

Gruppert etter ansvar: none kr) M, Tall for áret
Tekst Regnsk. Kornbud. BudsL Ant. avvlk ”A avvik

Sum ansvar;  2151  Eresfiord skole  -  SFO 20  33 39,4  %  95 D,D  %
Sum ansvar: 2165 Indre Nesset barne» og ungclomssk 42  101 58,4 "la  1  108 D,D  %
Sum ansvar: 2166 Eresnord barne» og ungdomsskole  2  545  2  560 0,6  %  7  077 0,0  %
Sum ansvar; 2167 Vistdal skole 981 927 6.3 "/o 2 591 0,0 Va
Sum 3  580  3  E21 0,9  ‘A 10 874 0 0,0 ‘Y.

Lederens kommentarer:
Beskrivelse av årsaken til árs- eller perlodeavvik, prognosen for áret. eller av planlagte tiltak lor  à  holde budsjettrammen.
Verbal kommentar i

lndre Nesset barne- og ungdomsskule

   

    
Indre Nesset barne- og ungdomsskule skal klare à  holde seg innenfor årsbudsjettet.

Eresfiord 15.05.17.

Hilde Toven
Enhetsleder for Indre Nesset barne- og ungdomsskule

l 0



Økonomirapport, sammendrag for

Gruppen etter art: mao kr)
Teksl

Brutto lønn
Sosiale utgilter
Retusjoner fra trygdeetaten
Netto lønn
Div. driftskostnader
Overføringer
Salgs- og leieinntekt
Internt salg
Refusjoner og andre overføringer/tilskudd
Netto finanskostnad

Afloppgfersdisposlsjoner
[S_urn

Gruppert etter ansvar:
Tekst

Sum ansvar:  2200  Barnehager -fellesutgifter
Sum  ansvar: 2201  ikke-kommunale barnehager
Sum ansvar:  2210  Eidsvåg barnehage
Sum ansvar:  2220  Eresfiord barnehage
Sum ansvar:  2230  Vistdal barnehage

ÃVTIL.,  ,

(tonn m

Lederens kommentarer:

Periode:

Regnsk.
4  101

997
-220
4 B78

313
2  575

>B93
-23
-64
0
0

6 786

Regnsk.
142

2  528
3 011

689
416

6 786

Tall fonparlbdan;
Kornbud.

   

Barnehagene
Januar- april

Tallfor~~oerlb r ,
Korr.bud. Awlk "k avvik

4 011  -90  -2.2 v.
1 144 147  12,6 v.

-60 160  256,7 °/.
5 oss 217 4,: v.

235 -77  .32,a v.
2  450 -125 »5,1 v.
-B06 -13  »1,4 “A.

o 23
0  64
0 0
0 0

G ors es 1,3 %

 
Avvik "/u avvik

209 G7  32,1  "la
2  358 -170  -7,2  %
3 064 53  1,7  "/n

731 42 5.7  %
51 3  B7 1E,9 “fn

6 I75 89 1.3 '/n

Ars-
budsjett

11 543
3 203
-200

14 B51
1  206
6 226

-2 513
0
0
0

Ol
19 170]

Tall for áret
Budsj.

G82
5  026
9408
2  227
1 527

19 770

Ant. avvik

Beskrivelse av årsaken \'1\ àrs- etter periooefavvik, prognosen tor áret, etter avpiraritagte tittak 'ror à  holde budsiemammen,

Verbal kommentar

Barnehagen vil holde sin tildelte ramme utifra dagens situasjon, men pà grunn av økt barnetall 1
Eresfiord barnehage vil vi fra høsten ha behov for økt bemanning der Kommer nærmer tilbake til dette i eget notat.

Tanja Alise H.  Bersàs

l l

0

År  2017

%  avvik
0,0  %
0,0 “/n
0,0  %
0,0 "'/u
0.0 'la
0.0  "/-



Økonomirapport, sammendrag for Helse  og omsorg

 

  
Periode: Januar -  april År 2017

Gruppert eller art: (mot) kr) Tall for perioden Ars-
___ Tekst Regnsk. Korr.bud. Avvik “/= avvik budsjett
Brutto lonn 27132 26 289  -843 -3.2 "/a 77 034
Sosiale utgilter 6 266 6  699  413  6,2  %  19 630
Relusjonerira lrygdeelaten -1  975 -1 301 674 51.8 % -3 945
Netto lønn 31 443 31 687 244  0,0  "/u  92  719
Div, driftskostnader 2 471 1  857 -514 ~33,‘I "k 6  951
Overfuringer 1832  1771  -61 -I!,4 “A: 11595
Salgs- og leleinnlekt -3  632  -3 349 253  5,5  %  -12 997

internt salg »9  -I50 -51  -85,0  “/u -800
Refusjuner og andre overføringer/tilskudd -289 473 116  67,1  “/=  -10  656
Netto finanskostnad 0 0 0 0
Årsoppgjorsdisposlsjoner G 0 0 0
Sum 31 016  31733  -B3 -lJ,3 °/u 86 785

Gruppert etter ansvar: (man In) Tall fur perioden Tall for are: l

Tekst Regnsk. Korr.l:iud. Avvik ‘la avvik  Budsj. Ant. avvik “la avvik  [
Sum  ansvar.  3100  Hjelpeoersonell legekontor 931  814  -117 -1-1,4  "Kn  2 315 0  0,0 W‘
Sum  ansvar  3101  Turnuslege + vakt E96  759 93 11,8  “ra  2  789 0 0,0 “fb
Sum ansvar  3102  Fastleger 477  470 fl' -1,5  ‘’/u  1 341 0  0,0  °/u
Sum ansvar  3103  Kystlab (naerrrigsmiddelkontroll) 0 of 0 135 0 0,0 “AE
Sum ansvar. 3104  LV-sentral 84 B4, 0  0,0  %  370 0 0,0 "/u
Sum ansvar  3110  Helseslasjonlhelesøsler 773 737l -36  -4,91%  1 944 0 0,0 "/ul
Sum ansvar  3120  Fysio-/ergolerapitjeneste 757  753 1  0,1 "lo  1  596 0 0.0
Sum ansvar  3201  Krisesenter 15 15 0 0,0 °/a  510 O
Sum ansvar. 3230  Barnevern 48  -45 0 0 0 "iii  2  680 0
Sum  ansvar.  3260  Funksjonshemma  -  ieliesulgiiter 2 587  2  999  412 13,7  “in  G  848 600
Sum ansvar' 3241  Botjenesten Holtan 5 616  5  055 -558  -110  %  9  210 -600
Sum ansvar  3242  Aktivitetssenteret 1  385 1 301  -4 -0,3  "/u  3 111 0
Sum ansvar' 3260  Omsorgsboliger 268 »270  »2  -0,7  %  -671 0
Sum  ansvar* 3290 Tilbud  personer med psykisk lidelse 346 342 ~1 12  % 1  006 0
Sum  ansvar:  3300  NOS  -  lellesutgfiter 740 702 -38  -54 ‘Ya 2 185 0
Sum  ansvar  3301  NOS  -  konlidsavdeling 2  585 2  572 -13  -0,5 “ls  7  020 -250
Sum ansvar.  3302  NOS  -  sjukeheimsavdelrng 4  777 5 297 520 9,8  %  14  092  ADD
Sum  ansvar.  3303  NOS  -  aldersdementavdeling 2 021 1 909 -112 -5,9  % 5 269 -200
Sum ansvar:  3304  NOS  -  heirnetjeneste dag/natt 3 B82  3  B12  -70 -1,B  “lo  11 148 -350
Sum ansvar. 3305  NOS -leiebiler 243  224  -19 -B,5 “fa 605 (l
Surn ansvar.  3306  NOS  »  eldresenter 171  178 7 3,9 °f=  802  ~50
Sum ansvar  3307  NOS  »  kjøkkeritieneste 1 472 1 379  -93  -6,7  “fs  A  448 0
Sum  ansvar' 3309  Fast ansatte vikarer 1 290 1  272 -16  -1,4  "/a 3  480 0
Sum ansvar.  3310  Eresljord bofellesskap 13 0 ~13 0
Sum ansvar:  3312  Vistdal bolellesskap -126 -135  -12 -8,7 “/2  -403 0 0,0 “.4;
Sum ansvar, 3313 lndre  -  heimellerlesle 515 640  125 19,5  °/a  1 964 0 0,0 “rê
Sum  ansvar, 3390  Pleie/omsorgfellesutgifter B72 747 -125  ~1B,7 %  2  991 0  0,0 %
Sum 31  815 31  733  g -B3 -023 “la HG 785 -450 -0,5 'le

Lederens konimentareri
Beskrivelse av årsaken til ars- eller Qeriodeavvik, prognosen for áret, eller av planlagte tiltak for á  holde budsjettramme-n.

Verbal kommentar W  H muwj
P:  30.4. 2017  er det slon sett balanse mellom regnskapstall og periodisert budsjett.

Intensjonen når budsjettet ble salt opp var al bemanningen ved Vistdal biiellesskap skulle økes delle skulle liriasleres ved at bemanningen

ved kortidsavdelingen skulle reduseres tilsvarende i dette  harmed  ombyggingen ved NOS) Dette har vi sa langt ikke klan  á  gjennomføre

Vi har og er fortsatt innen i en periode der behovet for instituslonsplasser er stort Dette vil etter river komme til  à  resultere l merforbruk

ved kortidsavdellnga. Det har ogsá vært et stort press pà hjemmetjenesten siden mars noe som ogsá etter hvert også der vil resultere

I  et merlorbruk. Komr-iunen må ogsa iforblndelse med ombyggingen ved NOS Ie`e lokale til dagtllbudene

Det er mye som i  dag tilsier at hjemmetjenesten må slykes trarnover mol etablering av Nye Molde kommune

Det meste av antatt merforbruk tor 2017  kan dekkes ved merinntekter oa ressurskrevende brukere lor 2016  (innsendt krav for 2016  var
kr  415  000 større enn det som ble inntektsiorl i 2016].

Viser til kommunestyrets vedtak i sak  137/16 den  15.12 2016  (økonomiplan 2017-2020) Fysioterapitjenesten er styrket med 153’: stilling for
2017  ved rokkerlng internt  i  enheten.

Enhetsleder  16,5.17.
Jan K. Schjølberg

i;



Økonomirapport, sammendrag for Teknisk, samfunn og utvikling

 

Periode: Januar -  april År 2017

Grupperl etter  an:  (won kr] allifofoipertodeh Ars-
Teksl Regnsk. Kornbud, Awik “/1 avvik budsjett

Brutto lønn 4 692  4  640 -43 -0.9 "la 13 259
Sosiale utgifter 1 138  1  013 -125 -12,3  %  3 463
1' -343 0 343 0
Netto lønn 5  457 5 662 175 3,1 '/3  16  722
Div. driftskostnader 4 152  2  B70 -1 282 -44.7 7;: B 104
Overføringer i 540  1  435 -105 -7,3 ‘Va 5 421
Salgs- og leieinnlekt 549 -676 -29 -4,3  %  -1 502
lnleml salg 0 0 0 -365
Refusjoner og andre overføringer/tilskudd 0 D O -645
Netto finanskoslnad -302 -302 0 0,0  %  -960
Årsoppgjørsdisposisjoner 0 0 0 -2 115
Sum 'iD 225 E 937 -1 241 -13,5 "A 24 639

Gruppen efier  ansvar: none kn i: ràrtränfpárrøtren, ,  ' Tall for are:
Tekst Regnsk. Korr.bud. Avvik '/. avvik Budsj. Ant. avvik "I. avvik

Sum ansvar: 1400 Kommunal eiendomsforvaltning 162 27 -135 -500,0 “la 130 0,0  %
Sum ansvar: 6000 Administrasjon teknisk 369 351 ~18 -5,1 “la 998 0,0  %
Sum ansvar: 6011 Saksbehandling landbruk B2 77 >5 -6,5 “/a 233 0,0  %
Sum ansvar: 6012 Saksbehandling skogbruk 142 133 -9 -6,8 '‘/a 398 0,0  %
Sum ansvar; 6013 Saksbehandling næring 140 132 <8 -61 “la -1 0,0  %
Sum ansvar, 6100 Byggesaksbehandling (tjeneste-selvk) -24 23 47 204,3  %  33 0,0 "In
Sum ansvar. 6109 Karl- og oppmålingsarbeid (myndighet) 131 41 »90 -2i9,5 “/u 144 0,0 ‘Z-”u
Sum ansvar: 6110 Kan- og oppmålingsarbeid (tjeneste-selvk) 157 64 ~93 -145,3  %  183 0,0 51.
Sum ansvar: 6111 Plan-Ireguleringsarberd (tjeneste-selvk) 60 39 -21 -53,B “J. 125 0,0 ‘'1’.
Sum ansvar; 6112 Plan-/reguleringsarbeid (myndighet) 156 120 -36 -30,0  %  361 0,0 "/n
Sum ansvar; 6120 Naturforvaltning 153 134 ~19 -14.2  %  400 0.0 "In
Sum ansvar: 6124 Kommunalt viltfond -B6 -66 0 0,0  % 0
Sum ansvar: 6131 Friluftsliv 35 23 -12 -52,2 “lo 3 0,0 '7/u
Sum ansvar: 6211 Sau pà utmarksbeite 13 13 0 0,0 “la 4 0,0 "/u
Sum ansvar: 6500 Brannvesen 1 876 1 718 460 -9.3 “In  4  947 -373 -7.5 "/u
Sum ansvar: 6502 Oljevernberedskap 3 0 -3 35 0,0 °/=
Sum ansvar: 6600 Kommunale veger 1 645 1 243 -402 -32,3 "la  2  245 -230 -10,2 ’/a
Sum ansvar: 6601 Parkeringsplasser 46 40 -6 -15,0  %  125 0,0 %
Sum ansvar: 6602 Veg~ og gatelys 146 192 44 22,9  %  543 0,0 '/u
Sum ansvar: 6610 Parker og grøntanlegg 0 6 6 100,0 “la 256 0,0  %
Sum ansvar: 6700 Vedlikehold eiendommer 2 370 2 114 -256 -12,1  %  6 452 -300 -4,6 “la
Sum ansvar: 6701 Tiltakspakke  -  sysselsetting 145 0 -146 0
Sum ansvar: 6702 Renhold kommunale bygninger 1  895  1  955 69 4,5  %  5 717 0,0 "la
Sum ansvar: 6710 Drift av kommunehuset 161 112 -49 -43,8 "la 269 0,0  %
Sum ansvar: 6711 Drift av flerbruksballen SD 109 29 26,6 % 965 0,0 "la
Sum ansvar: 6000 Boligområder -15 -3  12 400,0  %  31 0,0 ”/n
Sum ansvar: 5810 Næringsivrksomhet 7 7 0 0,0  % 0
Sum ansvar:  7020  Ulviklingsfcndel 406 -106 Cl 0,0  % D
Sum ansvar: 7022 Miljøtondet 9 9 0 0,0  % 0
Sum ansvar: 7401 Kraltfond 752 752 0 0,0 “A 0
Sum ansvar: 7402 Tilskudd til næringsformål 9 9 0 0,0 "la 0
Sum ansvar: 7403 Bygdeutvikling 0 0 0 D
Sum ansvar: 7410 Mardølafondet -291 -291 0 0,0  % 0
Sum 10 228 8 B87 -1 2.41 -13,8 ‘lo 24 639 -903 -3,7 "Ir

Lederens kommentarer:
Beskrivelse av årsaken til ars- eller periodeavvik, prognosen for aret, eller av planlagte tiltak for à  holde budsjettrammen.
Verbal kommentar

Kommentar til ansvar 6500: Under utarbeiding av budsjettet ble det tatt forbehold om at den ikkelovpálagle Oppgaver som bnrk av hjertestarter og
hjelp lil ambulanse ikke skulle være brannvesenes oppgave. Kommunestyret ønsket at dette fortsatt skulle være med, uten at det ble bevilget ekstra.
Dette utgjør anslagsvis kr 173' i ekstra kostnader Utgifter til nødnett har blitt underbudsetlen grunnet økninger. For a kunne dekke inn disse
kostnadene, mà budsjettet økes med kr.200'. Driftsutgifter til brannvesenet er meget ulorusigbar, ingen veit nar, hvem eller hvor mange som
trenger hjelp av de. Ei enkel utrykning kan kosta lra 25‘ til 40’. Det er behov for økning i budsjettet pà kr.373' for  à  ivareta oppgavene som
kommunestyret nsker at brannvesenet skal utføre.

Kommentar til ansvar 6600: 07.01.2017 ble blant annet Raudsandbakken og Brandtrolvegen ødlagt grunnet store nedbørsmengder. Bare
reperasjonen av disse veiene kom pà ca.kr. 2302 Til tross for lite snø i begynnelsen av áret, ble det store kostnader lil støing og innkjøp av strøsand.
Det finnes lite rom i dagens budsjett til sommervedlikehold som kosting av veier, hullgrusing og salting Grunnet omlegging av anbudsprinsippet for
vintervedlikehold. ble kostnaden for beredskap underbudsjetiert. l ar har det vaert en merkbar økning i henvendelser fra innbygere om vedlikehold og
dritt av kommunale veier Sammenlignet med 2016 er det behov for en økning pà kr 950` for  è  ivareta en nøktern standard pà kommuner/alene.

Kommentar til ansvar 6700: Kommunen har mange gode formàlsbygg. Det er store kostnader knyttet med reparasjoner, utbedringer og
sikkerhetstiltak til disse eiendommene. Hittil i ar har det blitt brukt en forholsvis stor del av arels budsjett til dette. For a lukke avvik i forbindelse med
internkontroller har allerede påført kommunen ekstra kostnader med kr 300' som ikke var lagt inn i budsjettet. Sammenlignet med 2016 er det behov
for en økning pa kr 1.500' tor  à  ivareta videre reparasjoner/utbedring og sikkerhetstiltak pà kommunens bygg og anlegg.

20.05.2017
Bernt Angvik
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Økonomirapport, sammendrag for

Gruppert etter art:
[ Tekst
Brutto tonn
Sosiate utgifter
Refusjoner lra trygdeelaten
Netto lønn
Div. driftskostnader
Overføringer
Salgs- og leieinntekt
Internt salg
Relusjoner og andre overføringerltilskudd
Netto finanskostnad
Årsoppgjørsdisposisjoner
VSum

(1 on u kr)

Gruppert etter ansvar:
Tekst

Sum ansvar: 6300  Vannverk
Sum ansvar; 6310  Avløp
Sum  ansvar: 6311 Siam
Sum ansvar: 6400  Renovasjon
Sum ansvar: 6501  Felerordningen
Sum

(man n)

Lederens kommentarer:

Periode:
Sjølkost
Januar  -  april

 
 Regnsk.

 

  Avvik
770  059 B9.
1B7 1B4 -3

~1 0 1
956  1  043 B7
793 758 -35

1  736  2  199 453
-6 599 -E 130 469

0 0 0
0 0 0
3 D -3
0 U O

-3  111  -2  130  951

V  'fh i Tållfài' periddnn
Regnsk. Korr.bud. Avvlk

-1  832 -1 289 543
-505 -563 -55
»339 -145 194
-194 -141 53
-23B B 246

-3111  m_—A213u  sm

, .;

I 'la avvik
10,4  "la
-15  %

8,3  %
-4.6  %
21,1%
7,7  %

46,1  ‘Va

"la awik
42,1  ‘V:
-9,8 °/n

133,8 “J:
37,6  "/n

3075.0  %
46,1 'Mr

Ars-
budsjett

2  365
555

0
2  930
2  520
5  783

»13 377

Budsj.
-253
-295

T2
-374
-35

-BBS

Tan tor áret
531. avvik

0

Beskrivelse av arsaken In àrs- etter perlodeavvlk, prognosen Tor àret. eller av planlagte tTltak lor  à  holde hudsjettrammen.

lerbal kommentar

År  2017

"ls: awlk
0,0 "In
0,0 "In
0,0 "lø
0,0  %
0,0 “/u
0.0 "In

Til alle ansvar: Utgifter og inntekter i henhold til aktivitet Difleranser mellom regnskap og kornbudsjett vil rette seg opp i løpet av áret

15.05.2017
Bernt Angvik
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Økonomirapport, sammendrag for

Gruppert etter art:
Tekst

(woo kr)

Brutto lønn
Sosiale utgifter
Refusjoner fra trygdeetaten
Netto lønn
Div.  driftskostnader
Overføringer
Salgs- og Ieieinntekt
Internt salg
Refusjoner og andre overføringer/tilskudd
Netto finanskoslnad
Arsoppgjursdispasisjoizr
Sum

Gruppert etter ansvar:
Tekst

Sum ansvar: 2500  Kultur felles
Sum ansvar: 2510 Folkebibliotek
Sum ansvar:2520Kulturskole
Sum ansvar;2530Ungdomsliltak
Sum ansvar. 2531 Ungdommens kommunestyre
Sum ansvar: 2533 Frivilligsenlrai
Sum ansvar:2540Tilskudd drift
Sum ansvar  2541  Tilskudd hus og anlegg
Sum ansvar:2550Museum
Sum ansvar: 2551  Kulturminner
Sum ansvar: 2560 Bokprosjekt
Sum ansvar:  2570  Bjørnsonsfestival
Sum ansvar:2580Folkebadet
Sum

(1000  kr)

Lederens kommentarer:
Beskrivelse av årsaken til àrs- eller periudeavvik, prognosen for áret. eller av planlagte tiltak for à  holde budsjettrammen.
verbal kommentar

Rapporten er gjennomgått. Ingen spesielle merknader.
12:mai.17
Turid L. Øveràs. kullurleiar

Periode:

seo
1ee
»e1
798
201
11

»z4
o

-10
o
o

eve

 

71
976

Kultur
Januar- april

Kornbud.
661
135
-54
n:
zos
-12
-17

o
-1o

o
0

any

2,  _ ‘  ;‘«:-'2;':‘r:':_1I;v;‘.»; péirfuuen
Regnsk. Avvlk

-29
-34

T
-56

5

Tall far érloden I
Kornbud.

5

275
403

909

Avvik
-30
-7
-El
-7
-s
-5
D
0
6

-1
1
0
-G

-E7

v. awlk
-4.4 v.

-25.2 v,
1a.o v.
4,5 v.
2,4 v.

-1911 v.
41,2 ”få

0.0  %

-7.4 "/-

 
"Z1 EVVIK

-10,9 'Vu
-1 ,7 "lo

41,9 v.
-251 v:
-1o.2 ea

o.o v.,

54,5  %

-9,2 v.
—7,4 v.

Ars-
budsjett

1  B35
454

0
2 319

550
1 285

-74
0
0
D

-es
4  015

Buds].
737

1 171
952
173
so

334

so
o

293
e

-a
53

135
4 015

Tall for áret
Ant. avvik, “la awlk

0

År 2017

0.0 “In
0.0 “A
0,0 "In
0,0  ‘Va
0,0  “In
0.0 "/u
0.0 ‘Ya

0.0 “/u
0,0 “/o
0.0  %
0.0 "lo
0.0 "I:
0.0 '/u



Økonomirapport, sammendrag for

Gruppen etter art:
Tekst

(mo kr)

Brutto lønn
Sosiale utgifter
Refusjoner fra lrygdeetaten
Netto lønn
Div. driftskostnader
Overføringer
Salgs- og leleinntekt
Internt salg
Refusjoner og andre overføringer/tilskudd
Netto finanskostnad
Arsappgjursdisposisjguer
Sum

Gruppert etter ansvar:
Tekst

Sum ansvar: 3200  Administrasjon sosialtjeneste
Sum ansvar: 3211 Økonomisk sosialhjelp
Sum ansvar: 3.212 Kvalifisenngsprugram
Sum ansvar; 3215 Flyktnjngtjenesle
Sum ansvar: 3250  Boligtlltak
Sum

(won nu)

Lederens kommentarer:

NAV
Periode: Januar  -  april

RegnskTK
1 esíf

200
-23

2 135
635

1  322
524

D
-1 903

~31
0

1  585

'  ——TTuII-faiiueriode‘
ombud. Awlk

2  214  256
195 -5

0 23
2  409 274

791 155
998 -324

-500 24
0 0

-2 406  -503
36 117

0 0
1  328 -257

       Rignsk. ‘
445
520
11

ans
:sos

1 ses _

Kornbud.
552
300
33

428
0

1 328

vÅávvlk

  

°/- avvik
11,6 ‘A;
-2.6  %

11,4  %
19,6 %

-32,5  “la
4,8 "/n

-20.9 “/n
325.0  ‘Va

-19,4 ‘/9

20,8  "/n
—73.3 %
71,1 "la
29,2 “/2

-19.4 "In

Ars-
budsjett

G 426
597

0
7  025
3  090
3  296

~1 500
0

-9 624
120

O
2  407

Ends].
1  779

91 D
113

-400
U

J  .437

Tall  for året
Ant, avvik

Beskrivelse av årsaken til àrs- etter periodeavvik, prognosen tor året, eller av planlagte tiltak tor  à  home hudsjettrammen.

Verbal kommemar

Vi har el merforbruk i økonomisk sosialhjelp som pr. 30/4 er  220000,-  mer enn periodebudsjett. Stor sannsynlighet for overforbruk,

0

Ar 2017

“la awik
0,0 "/1
0,0  %
0,0 ”/u
0,0 "/a

0,0 '/w

När det gjelder tlyktningebudsjettet sá er det avhengig av at vi mottar de som skal komme i àr. Tross avvik negallvt pa 256.000 sa tror vi det
retter seg ved årets slutt. Nàr det gjelder de andre områder er det små avvik som ikke utgjør noe vesentlig i budsjettet.
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Kraftfand (bundet fond]
Til disposisjon pr. 1.1  2017  fra tidligere àr 1  103 800
Fortsatt til disposisjon  etter  budsjetivedtaket for  2017 352 000

Til disposisjon: 1 455 sou

Pengene for konsesjansavgifter blir betalt  mn  pá kommunens konto 31.12.2017. Bruk av midlene fram til  31.12.2017 tærer
på kommunens likviditet.

Disposisjonsfnnd (ubundetfond)
Saldo pr. 1.1.2017 5552352
K 137/16 (15.12.16)  Økonomiplan  2017-2020,  budsjettert bruk i  2017 -2 692 000
K 006/17 (16.2.17)  Fiskeri- og havbrukssenteri Midsund -100  000
K 038/17  (18.5.17) Regnskapsmessig resultat  2016,  avsettes 4  980  175

Antatt beholdning pr.  31.12.2017 7  74D 525

I tillegg er det vedtatt netto avsetning til disposisjonsfond i  perioden 2018-2020 med kr (LE mill,  jf. Ksak 137/16,  behandling
av økonorniplana for  2017-2020.

Utviklingsfond (ubundet fond/disposisjonsfond)

Salda pr.  1.1.2017 E70 938

Antatt beholdning pr.  31.12.2017 670  938

investeringsfond (ubundet fond)
Saldo pr. 1.1.2017 2 1:11 sus
Antatt beholdning pr. 31.12.2017 2 141 545

Det er vedtatt netto bruk av investeringsfond i økonomiplanperioden 20181020,  kr  2.141 mill.

Generelt for ubundne fond, jf. regnskaps/urskrifens §  9:
Hvis regnskapet viser merforbruk skal budsjetterte avsetninger til ubundnefond strykes i den grad  deter nødvendig /or at
regnskapet ikke ska! komme ut med et regnskapsmessig merforbruk (underskudd).

Hvis kommunens regnskap for  2017  kommer ut med et merforbruk vil dette si at budsjettert avsetning til disposisjonsfond
og utviklingsfond strykes inntil regnskapet går i 0

Ubrukte Iånemidler til investeringer:
Beholdning per  1.1.  (låneopptak far  2017) 28 064 925

K-Sak 137/15  (15-12.2015). økonomiplan 2017-2020  (anslag ubrukte Iånemidler 2016] -30  000 000

For lite Iånemidler I  forhold til bevilgning og budsjettert finansiering i  2017 -1  935  075

235.201 7 Øltonamisjefen

22



2017

prosl nr

600338

500339

500340

600541

600342

50034 3

5003441

600345

Investe ringer -
prosjektregnskap

Navn på prosjekt

Flerbrukshall -klatrevegg

Vellerdsteknoiogi helse og omsorg

NOS -  senger og ta kheiser

Garasje til rrriijøbil og
vedproduksjonslokale

Branrrstasjon Eidsvåg »
rehabilitering

Eresljord brannstasjon » etablering
ny stasjon

Bofellesskap funskjhemma ,
Holtan4leiligheter

Kunstgrasbarren, utstyr til

vedlikehold
SUM

Arms auosrr-:rr /  nesrvsruxe

Budsjett
2011

1  500 ODD

400  000

560 D00

1DUO 000

200 DDD

3500 000

1  000 000

100 DDD

102 537 UBO

Brukt pr
30.4.17

10  260

0

Cl

30 730

117  750

53  447

30  780

SCI 625

Rest +  /
overskrid -

1 -139 740

400 DDD

560 000

959  220

B2 250

3  MG 553

969  220

9375

Brukt tldl

TUTALT FNDQEKT

PROGNDSE PROGNDSE
renoro Avvik Awik

aruirt pr Pmslekt Over Forventa )  Årets vedtatt
30.4.17 slutt âr bevilgn totalramme

n 10 260 2017

o G 2017

o o

o ao 7ao 2017

o  117 750 2017

o ss im

0 30 730 2017

so 625 2017 9 375 9375

s 575 s  37513 531 531 B9 005 469 60 B32 150  74  353  721
1) Denne kolonnen er oppdatert iht vedtatt budsjett 201 7 og regulert budsjett mars 201 7, sornt midler ovsort r økcrnomiplono (for 201 7-2020)

1  l

PROSJEKTLEDER5 KOMM  ENTAR TIL

STATUS, FMMomn' ors økonomi,
SAMT AWIK

Det er avtalt konsulentbistand i dette prosjektet. Det skal utarbeides en

kravspesifikasjon som så sendes til et utvalg tilbydere. Konkurransen
gjennomføres med direkte henvendelse til leverandari henhold til
forskriften om offentlige anskaffelser del i. äestilling iverksettes så snart
alt er klart. Medgåtte kostnader er administrasjoriskostnader. Forventes

avsluttet innenfor budsjettrammen i  2017.

Innkjøp enda ikke foretatt. Avventer til  2.  halvår.

Anbud på innkjøp er sendt ut. Anbudsàpnirig nærmer seg.

Prosjektet er pr d.d.] oppstartsfasen. Det er opprettet kontakt mellom
brukere og prosjektleder, Prosjektering ikke påbegynt. Medgått
administrasjonskosrnader. Forventet utført innenfor budsjettrammen

innen utgangen av  2017.

Prosjektet består bl.a. av tilrettelegging for ren / skitten sone for
klær/utstyr, utskifting av varmeanlegg, installering av
brannvarsiingsanlegg. Ny varmepumpe er montert. Det mest nødvendige
blir prioritert.

Prosjektering av ny brannstasjon i Eresfjord er påbegynt. Det er besluttet
åkjøpe Nesset Kraft sin eiendom GlD D74/O13 ved Eresfjord skole til
formålet. Det planlegges en ombygging og tilbygging av dagens
bygningsmasse eventuelt et nybygg, hvor Nesset kommune får en

velfungerende brannstasjon. Det planlegges innenfor budsiettrammen.

Medgått administrasjonskostnader.

Prosjektet er pr d.d. i oppstartsfasen Det har vaert utiiart mote mellom
Norconsult AS og Nesset kommune i forhold til å få utviklet en
situasjonsplan. Skisser for nytt bygg er påbegynt. Nledgàtte kostnader er
administrasjonskostnader Detaiiorosjeklet forventes utførtinnen

utgangen av  2017.

Planlagt vedlikeholdsutstyr er innkjøpt innenfor gitt budsjettramme.
Utstyret er på plass ved kunstgressbanen.



2017

pros] nr

600317

600320

00322

600323

5003 30

600337

Investeringer  -

prosjektregnskap

Navn på prosjekt

Traflkksikrlng kommunale veger

Renholdsutstvr -  TSU

Vakt- og mannskapsbll, brann (K

95/15)

Utstyr brann (K 95/15)

NDS -  ombygging demensavdeling.
gjennomføring
(oppdatert tcitalramme K»sak

10/17  den  1E.2.Z017l

Flerbrukshall -  inventar og utstyr

ÅRETS BUDSJETT / nEisiiiskAP

Budsjett Brukt pr Rest +/ Brukt tldl
zn11 3o.4.11  overskrid -  år

1 one ooo ses 253  303 737 3144 121

o  254 13:: -264 138  27 oss

s 315 con o s 315 noe o

346 non 112 ass 233 s12 292 oss

s4 330 one 124 431 54 sos 513  se1 ess

1 250 ODD 252 452 957 543 u

PROGNOSE PROGNOSE
TOTALT PROSJEKT

Prosjekt over Forventa

PROSJEKTLEDERS KOMMENTAR TIL

STATUS, FRAMDRIFT OG ØKONOMI,
SAMT AVVIK

Prosjektet gjelder rehabilitering og oppgradering av4bruer og

trafikksikring av kommunale veger. Bruene ved Meisal. Raudsand og

Rønoøla ble revet fullstendig, og det ble etahler1nye.B]vzrbakk bru ble

rehabilitert med ensidig betongarbeid på landkar. 1251  meter autovern

ble satt opp på Meisal, Hammervollhagen, Solbjøra, Raudsandbakken,

Eidsøra, Kanndaisvegen, Meringsdalen, Gauprøvegen og Nedre
Lledgarsveg, samt erosjonssikring av Bjørbakken i Kanndalsvegen.

Prosjektet startet 1. juni  2016,  og ferdigstilt i desember 2015.

Sluttlaktura var mottatt, og dette ble behandlet. Prosjektet avsiuttesi'

2017,  og det skal bli garantlbefarlngi mai  2018.  Autoverri skal settes opp

pà nødvendige plasser i løpet av  2017.  Prosjektet avsluttes 2017.

Flere renholdsmasklner har værttil utprøvingi organisasjonen. Det vil bli

gjort et grundig valg av maskiner. Dette innkjøpet vil være med påàbidra
til forbedring av arbeidsdagen for renholderne. Disse maskinene ble

bestiltfor levering l  2016. På grunn av lang leveringstid, ble de ikke levert

før I 2017. Restbelpp fra fjorårets budsjett ble ikke bverførttil  2017,

derfor star det ikke noe beløp for dette prosjektet i årets budsjett.

Bilene ble bestilt i februar og vaktbilen blir klar til levering i juni.

Mannskapsbilen blir forst levert nov/des.

Prosjekter består b.a. av tilrettelegging for ren / skitten sone for

klær/utstyr, utskifting av varmeanlegg, installering av
brannvarslingsanlegg. Det mest nødvendige blir prioritertProsjektet er

ikke startet opp.Blir avsluttet i  2017.

Det er utpekt vin ner av anbudskonkurranse n; Angvik Bvggkompani AS.

Karenstíden ble forlenget grunnet klage fra en av tilbyderne. Kiaget ble

frafalt etter innsyn i dokumentene, og grun ngivelse av Nesset kommune

sin beslutningum valg av entreprenør. Prosjektet har med bakgrunn i

dette blitt noe forsinket. Kontraktsinngåelse forventet utført innen

utgangen av mai. Oppstart gjennoniløring forventes umiddelbart etter

knntraktsinngàelse. Selve ombyggingen vil komme i gang noe senere på

bakgrunn av nødvendig forarbeid fra totalentrepreniiirens side.

Ombyggingen har en forventet periode på om lag ett år. Utearealer og

inventar er utskilti egne prosjekter med oppstart 1./2. kvartal 2018.
Forventet ferdigstilt medio 201S.Totalrarnme forprosjektet er på kr.  63

200  000,-,  fordelt på  2017  og 2018,  med henholdsvis 54  830 000,-  i  2017

og  B  370 000 i  2013.

Detjobbes med á få pà plass inventar og utstyr til flerbrukshallen,
Medgåtte kostnader er administrasjonskostriader og kostnader i

forbindelse med innkjøp av inventar og utstyr. Forverites avsluttet
innenfor budsjettrammen i  2017.



Investeringer  -
2017  .

prosjektregnskap

pros]  nr Navn  på prosjekt

f  lt ` k IE00256 Reas a enng ommunae

veger/plasser

600288 Eidsvåg sentrum (alstadplassen)

600291 Forlengelse av avløpsror

600292 Rehabilitering av vannkummer

600296 Renseanlegg Eidsvåg vannverk

TOTAL
ÅRETS BUDSJÉIT /  REGNSKAP  TOTALT FROSJEKT  RAMME  FERDIG

Budsjett Brukt pr Rest +/ Brukt tidl Brukt pr Prnsifik‘ ‘WEI Forventa

2011 301.17 overskrld -  àr  30.4.17 flere år  ‘l  slutt âr

1 000 000 O 1000 000 0 2017

335 000 27 B37 307 113 2 E98 770  2  726 657 3000 ODD ZD17

l000 000 20 936 1979 014 152 0311 173 070 2 138 000 2017

300 000 7 671 291 329 D  7  671 2017

15 000 000 2 352 011 12 647 939 3 753 E37 S 145 EAS 22 350 000 2015

PROGNOSE FROGNOSE

AVVIK

Årets
hevilgn

AWIK

Vedtatt

totalrarnme

va

va

va

PROSJEKTLEDERS KOMMENTAR TIL

STATUS. FRAMDRIFT UG ØKON DMI,
SAMT  AVVIK

Prosjektet gjelder reasfaltering av kommunale veger. Vegstrekk for

asfaltering skal vurderes I løpet av våren 2017, og blir lagt frem til politisk

vurdering i mai. Prosjekter vil utføres over sommeren 2017, og avsluttes i

1017.

Prosjektet gjelder oppgradering av Alstadplassen; setting av ka ntsteiner,

oppretting av fortau og rabatterog asfaltering i Eidsvåg sentrum.

Prosjektet ble utførti oktober 2016, og Nesset kommune overtok

Alstadplassen. Ferdigbefaring var utført i november 2016. Beplantning av
trær er bestilt, og dette vil bli utlort i mai 2017 Sluttbefaring er planlagt
den 30.06.2017. Prosjektet avsluttes i 2017.

Prosjektet gjelder hovedkloakkrørledning for hele Eidsvåg som går uti sjø
ved Siøgarden og ut forbi småbåthavnen i Eidsvåg (600 meter). Denne har

flere hull og må skiftes ut. Ny hovedledningi PE rør med semenilocld vil bli
lagt ut og erstatter den gamle sjøledningen. Prosjektet har vært under

planlegging og skulle etter planen vaert gjennomført i 2016. Det ble under

planlegging klart at siste kum for sjnledning målte skiftes, og dermed et

lengre strekk med rørledning også, Prosjektet har fått okt bevilgning og vil

bli utført i 2017. konkurransegrunnlaget ble skrevet ferdig i 2015, og vil bli

utlyst på Doffin våren 2017, og byggetid beregnes på 2 måneder. Prosjektet
avsluttesl 2017.

Prosjektet gjelder utskifting av gamle vnnnkummer. Utstyr og material er

under innkjøpt, og arbeid vil utføres vàr/høst 2017. 4 gamle vannkummer

med rørdeler i Eidsvåg sentrum skal bytes ut, og de erstattes med en stor

vannkum. Kostnadsoverslag for materialer og den nye kumrnen ble hentet,

og prosjektet er under planlegging. Prosjektet vil avsluttes i 2017.

Prosjektet gjelder nytt renseanlegg ved Eidsvåg vannverk. Det omfatter

grunnarbeider for byggegrop, belongarbeid for 980 m3 hpydebasseng.

bygningsmessig ombygging av eksisterende anlegg og maskinteknisk

rensing. Grunnarbeider for byggegrop var ferdig i november 2016, og
tilbakelylling rundt bassenget skal gjennomføres uke 23/24. Betongarbeid

for 980 mil høydebasseng begynte i november 2016, og dette er planlagt
ferdig i mai 2017. Det har vaert 11 byggemøterlor hovdebassenget.
Bassenget lbunnplater, vegger, ventilkammer og tak) er støpt, og tettnet er

kontrollen. Arbeidet som boring i vegg for montering av ventiler og
rørdeler, montering av trapp, vinduer og dører pågår.
Ombyggingskontrakten ble tildelt Nesset Bygg, og rnaskinprosess

kontrakten ble tildelt Enwa PIM  AS etter vurdering av tilbudene.
Ombygging er planlagt å begynne 1. juni, og byggetid beregnes til  B
måneder. Masklnprosessen er også planlagt  å  begynne i oktober 2017, og
íbyggetid beregnes til 3 mâneder. Prøvedrift og igangsetting erjan. » mars
l201B. Ferdigstilling for prosjektet bliri 2018.
l



2017

prcisj nr

600158

600324

600217

600218

500228

500234

600263

500284

Investeringer  -

prosjektregnskap

Navn på prosjekt

Flerbrukshall, prosjektledelse,

uforutsette kostnader, mv, jf. pro

500324

Flerbrukshall, totalentrepr.
Lønnheim, jf. pro  600158

Utbedring ledningsnett - vann

Utbedring ledningsnett -  avløp

Skansen -  digitalisering
eiendornsarkiv

IKT -  investeringer

Utskifting asbestledninger
Raudsand

Sikring av kvlkkieireo mradel
Eidsvåg

Akers BUDSJEIT / REGNSKAP

Budsjett
2017

3 000 000

7  694  000

300 000

300 000

47 000

500 000

500 000

500 000

Brukt pr

30.4.17

1  745575

7  MD 633

23355

23 012

0

119  730

20 986

36 216

Rest +  /
overskrid -

1 254 425

453 368

276 645

275 908

47 000

330  170

479  014

463  784

TOTALT PROSJEKT

Brukt tldl
år

4900777

Brukt pr

30.4.17

6 646 352

36 653  19.5  43 E93 758

D

0

1 701  582

0

0

6 186 517

23 355

23 012

1  701582

11.5 730

20 986

6 222 733

i PRDGNDSE PROGNOSEmm.
RAMME  FERDIG i Avvik AVVIK

Proslekt aver Forventa i Årets vedtatt
flere àr i) slutt år hevilgn totalramme

a 42m ooo  2017

aa coo om  2017

2017

2017

1 7so ooo  2017

2017

2017

s 459 ooo  2017

l  8

VB

va

va

PRDSJEKTLEDERS KOMMENTAR TIL

STATUS, FREMDRIFT UG øKDNDMl,

SAMT AVVIK

Prosjektet hører sammen med prosjektnr 600324,  og omfatter
admin:strasjonskostnader, reserver og uforutsette utgifter. Prosjektene
600324  og  600158  er i all hovedsak avsluttet. Nesserhallen ble overtalt i
hen hold til avtale og avtalt tidspunkt den  14.02.2017.  Prosjektet er
gjennomført uten personskadefravaer. Det forventes at prosjektet avsluttes
innenfor budsjettrammen.

Prosjektet horer sammen med prosjektnr 500158,  og omfatter
totalentreprisen med Lønnheim Entreprenør AS. Prosjektene 600324  og
600153  eri all hovedsak avsluttet. Nessethalien ble overtatt l henhold til

avtale og avtalt tidspunkt den  14.02.2017.  De fleste merknadene etter
overtakelsesbefaring er kvittert ut, men noe gienstàr på grunn av

leveringstider. Prosjektet ergjennomfort uten personskadefravær, Det
forventes at prosjektet avsluttes innenfor budsjettrammen. Totalt har
prosjektnr. 600158  og  5003211 et budsjett på  kr52  420  000,-.

Prosjektet omfatter utbedring av gammelt og utdatert rørledning for

drikkevann. Deler og material er under innkjøp, og arbeid ble utført august

oktober,  4  gamle vannkummer med rørdeler i Eidsvåg sentrum skal bytes

ut, og de erstattes med en stor vannkum. Kostnadsoverslag for materialer

og den nye kummen ble hentet, og prosjektet er under planlegging.

Prosjektet vil ferdigstilles i  2017.

Prosjektet omfatter utbedring av gammelt og utdatert rørlcdning for avløp.
Deler og material er under innkjøp, og arbeid ble utført august oktober.
Prosjektet vil ferdlgxlillesi 2017.

l prosjektperioden er til sammen ca. 50 meter eldre arkriv [år  19552007)
for bygg-, tlelings-, Iandbruks» og plansaker ryddet, skannet, kategorisert
og gjort tilgjengelig for oss digitalt. Det meste av papirarkivet er levert til

depot hos IKA MMR (interkommunalt arkiv) j Ålesund. Prosjektet, som er i

regi av IKT ORKidé, forventes avsluttet i  2017  innenfor tildelt ramme.

lnvesteringsbudsjett 2017  er hovedsakelig avsatt til investeringsprosjekter i
IKT Orkidè, og vi forventer at de avsatte midler vil medgá.

Prosjektet gjelder utskiltning av asbestiedning. Prosjektet er under
planlegging og vil utføres I  løpet av sensommer og høst. Vil ferdigstilles i
2017.

Prosjektet gjelder sikring av kvikkleireområder langs Eldsvågelven. Ti
områder langs Eidsvågelven ble utbedret for å sikre fare for leirskred. Det
har vært flere bvggemøter med entreprenør og bvggekomitemøter, samt

at det ble engasjert en anleggsleder fra Norconsult. Prosjektet startet i
august 2016,  og ferdigstilt i oktober  2016,  inne frist. Det skal bli
garanlibefarirlg i juni  2017.  Prosjektet avsluttesi  2017.



Økonomirapport, sammendrag for

Gruppen etter  art:
Tekst

(I000  kr]

Brutto  lønn
Sosiale utgifter
Relusjoner lra trygdeetaten
Netto  lønn
Div. driftskostnader
Overføringer
Salgs- og leieinntekt
Intemt salg
Refusjoner og andre overløringerltilskudd
Netto finanskostnad
Årsopæprsdisposigoner
Sum

Gruppert etter  ansvar:
Tekst

Sum ansvar: 8000 Rammetitskudd
Sum ansvar: 6001 Skatt  pá  inntekt og formue
Sum ansvar: 8100 Eiendomsskatt
Sum ansvar: 8200 Konsesjonsavgifter
Sum  ansvar:  8210 Kjøp/salg av konsesjonskraft
Sum  ansvar: 0410 Momskompensasjon
Sum  ansvar:  6411 Andre kompensasjonstilskudd
Sum  ansvar: 8700 Renter
Sum  ansvar:  8701 Formidlingslàn
Sum  ansvar: 6702 Nesset kraft  as
Sum  ansvar:  6710  Avdrag
Sum  ansvar: 6750 Kalkulatoriske inntekter (VA)
Sum  ansvar:  8900 Arsoppgjørsdisposisjoner
Sum

[1000 kr]

Lederens kommentarer:
Beskrivelse av  àrsaken til  års» eller periodeawik, prognosen tor  áret, eller  av  planlagte  tiltak for a holde budsjettrammen.

Verbat kommentar

8000/8001 Skatt og rammeütskudd

Frie inntekter og finans

 

    
 

Periode:  Januar  - april

Regnsk. Kornbud.  Avvik  %  avvik
0 0 0
0 D O
0 D 0
0 0 0
0 0 0

-1881 >1 664 217 13,0%
-1145 >1100 45 4,1%

0 0 0
-76 037 -78 254 -2 217 -2,6 %

2 383 2 479 96 3,9  59
Cl 0 O

-76 680 -75 539 -1 BS! -2.4 'lo

Regnsk. Avvik  "I.  avvik
-36 947 -37 200 4253 -0.7 %
-29 713 -31 400 -1687 »5,4 "/z

-9 223 -9 500 -277 -2,9 ”/n
0 0 0

-1 145 -1 100 45 4,1%
-1881 -1664 217 13,0%

-154 -154 0 0,0 ‘lo
633 732 99 13.5  %

-9 -13 -4 -30,8 "lo
0 0 0

1 759 1 760 1 0,1  %
D 0 0
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Etter revidert nasjonalbudsjett,  samt  oppdatert  folketall  per 1 1.2017 er prognosen lor frie inntekter kr 2,3  mill lavere  enn budsjettert.

8100 Eiendumsskatt
Det er utskrevet eiendomsskatt med oa. kr 0,6  mill mindre enn budsjettert bl.a. pga. retaksering av  Statnett s1
Klagebehandlrngen er ikke ferdig lor 2017.

8210 Kjøp/salg av konsesjonskmft
Etter  4  mâneder har  salget pá  spolpns vært  høyere enn i ljor og sammenlignet med tilsvarende periode i 2016  ligger inntektene kr 0,5  mill
høyere i  2017.  Salget på spot  er  391 MWh høyere i 2017  enn i 2016. Gjennomsnittlig spotpris i perioden har vært pá 27,99 areIkWh, mens
lastkralttariflene har  hatt  en  pns  pà 22,92 øre/kWh  Totale  inntekter lor 2016 kom  pà  kr 5,65  mill.  For 2017 er det budsjetten med kr 4,75  mill,
Nesset  kraft as sin prognose  er  pá  kr 4,7  mill  for 2017.  Dette  er  omtrent  i tràd med budsjett. Forutsetningene  er  en gjennomsnittlig spotpris pá
24.99 are/kWh og lasttarifl på 22,78 øre/kWh.

8410 Momskompensasjon
Momskompensasjonen på  drill  er en fri inntekt og er  samla  under dette  ansvaret.  Enhetene har tilsvarende utgitt.
inntektene  har  variert tidligere  arr kr 5,0 mill (2014), kr 5,5 mitt (2015)  og  kr 5,5 mill (2016). Inntektene  har  sammenheng med aktiviteten,
Budsjettert grunnlag er  lavere i 2017 enn regnskap 2016.

8702 Nesset kraft  as
Renter  av ansvarlig Ian, kr 36,7  mill,  lar en rente pà 2,79 pst for 1.  halvâr (notering 6  md Nitaor 2.116: 1,29  + paslag  1,5),  tilsammen
kr 511 965. Budsjettert beløp er  pá  kr 1 030 000.
Styret har foreslått utbytte til Nesset kommune med kr 1,421  mill  Budsjettert kr 2,9  mill. dvs,  en inntektssvikt pá kr 1,479  mill.

For de øvrige formalene er det foreløpig ingen kjente  vesentlige avvik.
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Kommentarer til økonomisk rapport 30.4.2017

DRIFT

Skatt og rammeovelføringer;

Med oppdaterte folketall pr. 1.1.20l  7  og skatteinngang for 2016 viser ny prognose (KS-
prognosemodell) for skatt og rammeoverføringer på kr 176,7 mill. Dette er kr 2,3 mill. mindre
enn det kommunen har lagt inn i sitt budsjett. Kommunens budsjett er basert på statsbudsjettet
som ble lagt fram i oktober  2016.

Skatteinngangen for de fire første månedene i år gir en vekst totalt for landet på 6,4 pst.
sammenlignet med tilsvarende måneder i fjor. For Nesset kommune er det en reduksjon på 6,3
pst. for samme periode. Skatt på inntekt og formue har en økning på 0,7 pst., mens
naturressursskatten har en reduksjon på 17,5 pst. Det antas at reduksjonen i
naturressursskatten er en forskyvning i inntektene.

Budsjetterte skatteinntekter for 2017 ligger 7,7 pst. over regnskapsførte egne skatteinntekter
for 2016. I revidert nasjonalbudsjett er skatteanslaget redusert på grunn av redusert
lønnsoppgjør og derav antatt lavere skatteinngang.

Hva som blir endelige tall for 2017 blir ikke kjent førjanuar/februar 2018. Til sammenligning
fikk kommunen svikt i egne skatteinntekter med kr 0,9 mill. i 2016. På grunn av god
skatteinngang totalt i landet fikk kommunen skatteutjevningsmidler som til slutt gjorde at
Skatteinngangen inkl. skatteutjevning kom ut med kr 1,1 mill. over budsjett. Det er ikke
forventet tilsvarende god skatteinngang i 2017.

Andre firie inntekter og fimms  (utenom skatt og ramnzeavetfaringer):

I Eiendomsskatt er utskrevet med kr 0,6 mill. mindre enn budsjettert.
Klagebehandlingen er ikke ferdig.

I Det forventes ikke vesentlig avvik på renter under forutsetning av at det ikke blir store
endringer i rentenivået.

I Inntekter ved salg av konsesjonskraft ligger kr 500 000 over tilsvarende periode i
2016. Gjennomsnittlig spotpris i perioden har vært på 27,99 øre/kWh, mens
fastkrafttariffene har hatt en pris på 22,92 øre/kWh. Oppslutning om fastkrafttariffen
er på 42,37 pst. av totalt solgt kvantum.

Merinntektene i 2017 sammenlignet med 2016 skriver seg fra høyere spotprisen og
større solgt kvantum med 391 MWh mer på spotmarkedet i 2017 enn i 2016.

Nesset kraft as sin prognose er på kr 4,7 mill. for 2017. Dette er omtrent i tråd med

budsjett. Forutsetningene er en gjennomsnittlig spotpris på 24,99 øre/kWh og fasttariff
på 22,78 øre/kWh.
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En/Ielene

Servicekontoret er en liten enhet med stort sett faste kostnader. Enheten har ikke fått
full uttelling på lønnsoppgjøret og mangler kr 60 000. I tillegg blir kommunen nå
krevd for digitale sendinger, anslagsvis kr 10 000 i året. Samtidig forventes innsparing
på tilskudd til trossamfunn, kr 20 000.

Eidsvåg banie- og ungdomsskole antas å spare bortimot kr 800 000.

Helse og omsorg har utfordringeri forhold til ombygging på NOS og flere brukere
som har behov for institusjonsplass, samt heimebaserte tjenester. Det foreligger en
anslag på merforbruk på kr 450 000 hvor det meste kan dekkes inn med rnerinritekter
på ressurskrevende brukere for 2016 på kr 418 000.

Teknisk, samfunn og utvikling (TSU)
l regnskap 2016 er det bnikt kr 26,53 mill. (ekskl. selvkostområdet). Til
sammenligning er det for 2017 budsjettert med kr 23,65 mill. (ekskl. flerbrukshall).
Det vil si at ramma er redusert med kr 2,88 mill. Samtidig har kostnadene til
oppgavene økt uten at dette er tatt inn i ramma, bl.a. økning på kr 200 000 til nødnett,
samt drift og vedlikehold av frivilligsentral/voksenopplæring. Enheten fikk midler til
drift av flerbrukshall, kr 0,985 mill., som skal dekke vaktmester, renhold, strøm,

serviceavtaler, forbruksmateriell mv. 2017 er første driftsår for Nessethallen.

I vedtatt økonomiplan var det et politisk ønske å videreføre ordningen «Mens vi venter
på ambulansen» med hjertestarter til brann- og redningstjenesten. Med et allerede
redusert budsjett er det ikke mulig å opprettholde dette uten tilføring av midler,
anslagsvis kr 173  000.

Så langt i år viser det seg at brøytebudsjettet er nesten oppbrukt allerede. Uforutsette
reparasjoner på veg (Raudsandbakken og Brandholvegen) pga. store nedbørsmengder
har ført til ekstrakostnader på kr 230 000.

lnternkontroller på bygg og anlegg viser avvik som må lukkes og påfører enheten
uforutsette kostnader som hittil har vaert på kr 300 000. Dette er det ikke tatt høyde for
i  budsjettet.

Tilsammen utgjør dette merkostnader per april 2017 på kr 903 000.

Enheten opplever allerede stort påtrykk fra innbyggere som klager på
vegvedlikeholdet, og fra ansatte som mener at mer må gjøres på kommunens
forrnålsbygg.

Hvis det oppstår uforutsette oppgaver og avvik på nivå med fioråret vil enheten ha
ytterligere behov på kr 2 mill. for å drifte og vedlikeholde kommunens eiendommer
(bygg, anlegg og veg). l oversikten på prognose har rådmannen kun tatt med allerede
medgåtte utgifter. Det betyr at enheten blir nødt til å si nei til flere nødvendige
reparasjoner for å holde seg innafor denne ramma.

De øvrige enhetene forventer ingen vesentlige avvik under gitte forutsetninger.
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Lønnsoppgjøret  -  reserver

Det er beregnet et lønnsoppgjør på 2,7 pst. hvorav 0,9 prosentpoeng er inkludert i enhetenes
rammer. Resten på kr 3,078 mill. er avsatt på reserver til lønnsoppgjøret.

Ifølge KS er det enighet om en ramme på 2,4 pst. Årets tariffoppgjør er et mellomoppgjør.
Det betyr at det kun er lønn det ble forhandlet om. Det anbefalte forhandlingsresultatet skal
behandles i partenes styrende organer innen 1. juni.

I tillegg til forhandlinger om fordelingen av den lokale potten, skal det gjennomføres lokale
forhandlinger for ledere og andre arbeidstakere som får lønnen fastsatt lokalt.

Med bakgrunn i dette ser det ut til at lønnsoppgjør kan skje innenfor avsatte reserver og
kanskje spare bortimot kr 0,5 mill. Dette under forutsetning av at grunnlaget for beregning av
lønnskostnadene ikke avviker fra grunnlaget ved budsjettering, som ble foretatt på grunnlag
av et anslag.

Pønsjons/rostriadel'

Ut fra oppdaterte prognoser fra pensjonskassene per april 2017 er det ikke vesentlig avvik i
forhold til kommunens budsjett. Budsjetterte pensjonskostnader ligger inne i enhetenes
rammer og vil påvirke deres resultat. Endelig pensjonskostnad er ikke klar før medio januar
2018.

INVESTERTNGER og UBRUKTE LÅNEMIDLER

Årets investeringsbudsjett er på kr 102,5 mill. Det er brukt kr 13,5 mill. i løpet av første tertial
íår. Det er fortsatt tidlig i året og foreløpig rapporteres det ikke om avvik på prosjektene.

Ubrukte lånemidler til investeringer var på kr 28 mill. per 31.12.2016. Ved framlegging av
budsjettet 2017 var det antatt at ubrukte lånemidler i 2016 ville komme på kr 30 mill. Det
betyr at kommunen har vedtatt finansiering med ca. kr 2 mill. mer enn det som er vedtatt i
opptak av lån for 2017. Dette vil bli tatt opp i sak om budsjettkonigering ijuni.

FOND

Krañfondet: Til disposisjon etter K-styrets møte 23.3.2017: kr 1 455 800.

Disposisjonsfond: Antatt saldo 31.12.2017: kr 7 740 525
Dette under forutsetning av at det ikke blir foretatt strykninger med kr 4,1 mill. på grunn av
merforbruk/inntektssvikt, jf. økrapportering.

Utviklingsfondet: Antatt saldo 31.12.2017: kr 670 938.

Investeringsfondet: Antatt saldo 31.12.2017: kr2 141 545.
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Oppsummering per 30.4.2017

Ut fra det vi kjenner så langt i år ser det ut til at kommunen kan kommune ut med et
merforbruk, På grunn av strykningsregler må budsjetterte avsetninger til disposisjonsfond
strykes inntil merforbruket er i 0. Merforbruket består for det meste i svikt i frie inntekter som
skatt og rammeoverføringer, eiendomsskatt og utbytte. Redusert avsetning til
disposisjonsfond vil igjen føre til mindre liandlingsfrihet for kommunestyret neste år.

Det er fortsatt usikkerhet omkring følgende:

Prognosen på skatt og rammeoverføringer viser avvik i forhold til budsjett, men vi vil
ikke vite eksakte tall på dette området før inånedsskiftet januar/februar 2018.
Eiendomsskatten kan få et større negativt avvik når klagebehandlingen er ferdig.
Momskompensasjonen er avhengig av aktivitet. Budsjettgnunnlaget for
inomskoinpensasjon er vesentlig lavere enn i 2016.

Vi har fått prognose på salg av konsesjonskraft. Foreløpig er spotprisen mye høyere
enn fastkrafitariffeii. l og med at oppslutning omkring fastkrafttariffeii er forholdsvis
lav er kommunen avhengig av høy spotpris resten av året hvis inntektene skal bli
høyere enn foreløpig prognose.
For enhetene er det spesielt teknisk, samfunn og utvikling som har de største
utfordringene. Hvis enheten ikke blir tilført mer midler vil det sannsynligvis bli
ytterligere påtrykk og klager fra både innbyggere og ansatte. Enheten vil bli nødt til å
si nei til alle nødvendige reparasjoner på bygg, anlegg og veg, så sant det ikke vil gå ut
over liv og helse.
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FINANSFORVALTNING PR.  30.04.2017

Forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål

30.04.16 31.08.16 31.12.16 30.04.17

Beholdning bankinnskudd (MNOK) 75,4 36,3 66,7 63,9
Gjennomsnittlig avkastning tertialet over 3 mill kr  (%) 1,69 1,61 1,71 1,72
Gjennomsnittlig avkastning tertialet under 3 mill kr  (%) 0,75 0,75 0,75 0,75
Avkastning benchmark, prosent (STIX) “ 0,58 0,55 0,54 0,52

‘) ST1X en 3 mnd statsobligasjonslndeks, blir oftest brukt som referariseindeks (Benchmark) i pengemarkedsplasseringer

Kommunen har ingen plasseringer utenom bankinnskudd.

Gjeldsforvaltning

Lâneportefølje 30.04.16 31.08.16  31.12.16  30.04.17
Totalt MNOK  310,3 307,4 350,7 348,9
Herav rentebinding *) MNOK  115,4 113,8 49,5 49,0

Rentebinding Andel 96  37,2 37:0 14/1 14,0
Gjenværende rentebinding (durasjon) Ár 2,1 1,7 2,0 1,6

*) Rentebindlng ett árfram i tid og over.

Lón medflytende rente:

30.04.2016 31.08.16 31.12.16 (  30.04.17
Saldo Gjflsnitt Saldo Gj.snitt Saldo Gj.snittf Saldo Gjflsnitt

(MNOK) rente  % (MNOK) rente  %  (MNOK) rente  % (MNOK) rente  %
1,2 1,74  1,1 1,53 1,1 1,51  1,0 1,53

112,0  1,65  111,4  1.64‘ 301,2  1.8‘ 298.9  1.5‘
‘J herav kr  31,4  mill til grønn  p.  t rente som er 0,1 prosentpoeng lavere

Lôn med  rentebinding, saldo pr.  31.08.2015:

Saldo Rentesats Bundet til
(MNOK) dato

3,6 5,22 05.10.2018

12,0  3,85  12.12.2018

62,4  1,43 22.12.2017*

33,4  1,49 j  22.12.2018
*)  Under  ett árfram i tid

Lånene er tatt opp i Kommunalbanken as og KLP Kornrnunekreditt. Oversikten viser at fastrenteandelen er
på 14 prosent. Ifølge finansreglementet skal gjeldsporteføljen ha en fastrenteandel på minimum 35  prosent
(län med rentebinding 1 är fram itid og over). Det er derfor awik mellom finansforvaltningen og
finansreglementet. Det må foretas rentebincling på en del av kommunens lâneportefølje.

Gjennomsnittlig gjenværende rentebinding (durasjon -  vektet rentebindingstid) på samlet rentebærende
gjeld skal til enhver tid være mellom 1 og 5 år. Kommunens gjennomsnittlig gjenværende rentebinding er
på1,6âr.
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Renterisikoen (ett årfram  i  tid) ved endring i renten på 1 prosentpoeng utgjør ca kr 1,7 mm per år.

Rådmannen vurderer refinansieringsrisikoen som lav da det ikke er tatt opp lån uten avdragsbetaling med

unntak av ett lén på kr 37,4 mill (forfall i 2049).

Rådmannen anser finansforvaltningen å være í tråd med kommunens finansreglement med unntak av
rentebindingen som erfor lav i forhold til vedtatt finansreglement.
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Saksbehandler. Solfrid Svensli

A  k`v::l5lv Nesset kommune i'

Saksframlegg

l Utvalg W V  Utvalgssak Møtediío i

Nesset fonnannskap 56/17 08.06.2017

Nesset kontmunestyre 20.00.2017

Budsjettkorrigering ~ juni  2017

Vedlegg
1 Søknad om ekstra tilskudd  2017  - Nesset kirkelige fellesråd
2 Engangstilskudd til kommunalt vedlikehold - KMDs rundskriv H—2391 av 10.2.2017
3 Vedlegg fordeling av tilskudd fra KMD

Rådmannens innstilling

i. Driftsbudsjettet for  2017  korrigeres med følgende inntekte1'/utgifter:

Reduserte Økte utgifter i'
Formål utgifter  /  økte reduserte

inntekter (+) inntekter [-)

Eiendomsskatt 600 000
tltbytte l  479  000
Kirkelifl fellesråd (radm. Fellesutgifter) 200 000

Skolefaglie rådgiver, økninfl looopeclstilline 92  000
Skolefrwlig rådviver, prosjskjønn bederedskap mot mobbinu 385 000
Helse 02 omsorg. diverse merutgifter 418  000
Helse og omsore, mer'u1ntektressurskr. brukere 2016 418  000
Eidsväfl barne- ou unvdomsskole, innsparinv 800 000

Barnehagene l30  000
Teknisk, samfunn og utvikling. brann..eiendoinmer 903  000

Teknisk. samfunn og tttvikling, vedlikeholdsmidler KMD 413  000

Teknisk, sainfunn og utvikling, til uforutsette kostnader 500  000

Rammeoverføring/'skiøiin. prosj. beredskap mot mobbing 385 O00
Rammeoverføring. vedlikeholdsmidler 323  000

Avsetning til disposisjonsfond, strykes 3  194 000

Balanse 5  120000 5  120 000

2. investeringsbudsjettet for  2017  korrigeres med følgende tall:



Endringer Korrigen
Formål B3351]: n budsjett budsjett T‘():,a__l::Il_1rr)ne

2017 2017

600299  Eidsvåg kunsgressbane, nytt dekke 0  148 000 148 000  3  500 000

600320 Renholdutstyr TSU 0  273 000  273  000 300 000

600331  NOS  — rehabbàreroin, branndører 0 583 000  583  000 l 000 000

Nvtt: Eresijord bamehage, utelaeer m/vognskur 0  350 000 350 000 350 000

Nyn: Digitale kart/ortofoto o  400 000 40° 000 40° 000
Nytt: Brannsikring Holtan, botjeneste og 500 000 500 000 500 000
omsorgsboliger 0

Nytt: Helsesenter, omsorgsboliger, heimetjeneste 0 700 000 700 000 82 '50 000

Sum økt bevilgning totalt  for  2017 2 954 000

Bevilgning til investeringer  for  2017  økes med kr 2  954 000.

Finansieringen justeres tilsvarende:

Øke kompensasjon for merverdiavgift:  kr  590 000
Øke  bruk  av lånemidler: kr  2  364 000

3.  Låneopptak
Det vises til vedtak  i  kommunestyrets møte  15.12.2016. sak  137/16, pkt.  2,4.
Opptak av lån  for  2017  økes med kr  4  mill., fra kr 23  mill  til kr 27 mill.
Lånets løpetid er på 40 år.

4. Likviditetslän  -  likviditetstrekkrettigheter

Rådmannen får fullmakt til  â  ta opp likviditetslån eller inngå avtale om likviditetstrekkreltigheter med inntil
kr  30 mill.,jf. kommunelovens  §  50 nr. 5.

Innfrielse skal skje senest når kommunen mottar tilskuddet fra Husbanken for  ombygging av demensplasser
på Nesset omsorgssenter. Rentekostnadene belastes investeringsprosjektet.

5.  Vedlikeholdsmidler

Det vises til rundskriv H-2391  fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet av  l0.2.20l7.  Utvalg for
teknisk, næring og miljø får fullmakt til  å  prioriterer tiltak for vedlikehold og rehabilitering av bygg. anlegg
og veger. etter framlegg fra rådmannen. Tiltakene prioriteres innenfor en ramme på  kr  413 000 til
kommunen og kirkelig fellesråd.

Saksopplysninger

l hht kommunelovens  §  47 nr. 1 er årsbudsjettet bindende for underordnede organer. I kommentarene til
loven er det utdypet at dette gjelder både administrasjon og de folkevalgte organene. Dersom det skjer
endringer i løpet av budsjettåret som kan Fa betydning for de inntekter og utgifler som års-budsjettet bygger
på, skal administrasjonssjefen gi melding til kommunestyret, jf.  §  47  nr.  2.

l samme paragraf nr.  3  skal kommunestyret gjøre nødvendige endringeri budsjettet når det gjøres kjent
med forhold som kan bety vesentlig svikt i inntektene eller vesentlig økning i utgiftene i forhold til
budsjettet.



l forbindelse med utarbeidelse av  tertialrapport pr  3042017  rapporteres det om nesten kr  4,5  mill. i antatt
merforbruk/inntektssvikt for året. Med tnerinntekter på tilskudd til ressurskrevende brukere. samt strykning
av budsjetterte avsetninger til disposisjonsfond vil resultatet gå ut i 0.

Enhelene

Kirkelig fellesråd  (radm.  jèlleszølgi/iei)
Det vises til Nesset kirkelige fellesråd sin soknad av 9.5.2017 om ekstra tilskudd på kr 200000for  2017.
For å redusere stillinger har de investert i nødvendig programvare for kirkegårdsdrift og saksbehandling for
å effektivisere administrasjon og drift av fellesrådet. Uforutsette kostnader har oppstått med bl.a.
reparasjoner på kirker. Med bakgrunn i dette har fellesrådet opparbeidet seg et akkumulert merforbruk på
kr 220 000 på drift og kr 39  000  på investering.

Skolefuglig rådgiver
Nesset kommunene sammen med 9 andre kommuner pá Nordmøre startet et prosjekt for beredskapsteatn
mot mobbing i  2015  og fikk kr  300 000  i prosjektskjonn fra fylkesmannen. Arbeidet er videreført i  2016  og
prosjektet er blitt tildelt kr  400  000 i prosjektskjonn for  2016.  For  2017  er kommunene tildelt kr  385 000.
jf. fylkesmannens publikasjon  l2.5.20l7  om tildeling prosjektskjonn 2017.  Nesset får overført midlene i
rammeoverforingene. Skolefaglig rådgiver må derfor få okt sin ramme tilsvarende for å kunne ha midler til
á jobbe med prosjektet.

I økonomiplan  2017-2020  ba kommunestyret rådmannen bl.a. om folgende:
I  oke logopedstillingen fra 62%til 80% fra  1.08.2017.  Økningen i stillingen finansieres gjennom

redusert ramme for bamehage og skole.
Årlig kostnad for denne økning utgjør kr 221 000. For  2017  er det behov for kr  92 000.

Servicekontoret
Enhetene har stort sett faste kostnader. Det viser seg at servicekontoret ikke har fått uttelling for
lønnsoppgjøret siste år og mangler kr  60 000. I  tillegg må kommunene nå betale for digital postgang,
anslagsvis kr  10 000  i året. Samtidig antas reduksjon med kr 20  000  i utgifter til trossamfunn. Netto er det
behov for kr 50  000  for  2017.

Eidsvåg barne- og ungdmnxs/r<Jle
Enheten rapporterer om forventet innsparing på kr  7-800 000.

Barnehagene
Det har vaert stor søknad til Eresfjord barnehage i  2017.  Barnehagen får en bamegruppe med mange små
bam som vil utløse en 80% stilling fra  15.8.2017, og en netto kostnad på kr  130 000  ut  2017.

Helse og omsorg
Helse og omsorg har utfordringer  i  forhold til ombygging på NOS og flere brukere som har behov for
institusjonsplass, samt heimebaserte tjenester. Det foreligger en anslag på merforbruk på kr 450  000  hvor
det meste kan dekkes inn med merinntekter på ressurskrevende brukere for  2016  på kr  4  I  8 000.
Rådmannen foreslår at enheten får dekt sine merutgifter ved å beholde merinntektene for ressurskrevende
brukere for  2016.

Teknisk. .vantfztrzrz og Ulvik/ing (TSU)
l  regnskap 2016  er det brukt kr  26.53  mill. (ekskl. selvkostområdet). Til sammenligning er det for  2017
budsjettert med kr  23.65  mill. (ekskl. flerbrukshall). Det vil si at ramma er redusert med
kr  2.88  mill. Samtidig har kostnadene til oppgavene okt uten at dette er tatt inn i ramma. bl.a. kr  200 000  til
nødnett. samt nye kostnader til drift og vedlikehold av frivilligsentrall voksenopplæring.

Enheten fikk midler til drift av flerbrukshall i  2017.  Bevilgningen på kr  0,985  mill. skal dekke vaktmester.
renhold, strum. serviceavlaler. forbruksmateriell mv. Regnskapet for  2017  vil vise om drift og vedlikehold
av hallen kan gjores innenfor gin bevilgning.



I  tidligere tider hadde TSU kun vedlikehold av kommunale eiendommer. Etterhvert ble mer og mer av
driften også overført. Per i dag har TSU drifl og vedlikehold av alle kommunale bygg og anlegg. l driflen
inngår vaktmester. renhold. vedlikehold, scrviceavtaler tekniske anlegg bl.a. ventilasjon og el-anlegg.
forbruksmateriell m.v. lnternkontroller avdekker avvik som må lukkes. jf. eks. branntilsyn på Iloltan.
omsorgsboliger og bofellesskap. Det siste som ble overført fra enhetene til TSU var strom- og
oppvarmingskostnader. For bl.a. å lå en god skole. barnehage. pleie og omsorg. er det viktig at bygningene
inkl. tekniske installasjoner er i orden. samt uteområder.

Eiendomsforvaltningen reguleres av en mengde lover og forskrifter, herunder brann- og
eksplosjonsvemloven, el-tilsynsloven, arbeidsmiljøloven, internkontrollforskritten mv. Fellesnevneren for
alle disse lov- og regelverkene er at de har til hensikt å forebygge ulykker og uønskede hendelser. Det
koster å utføre sakkyndige kontroller på kommunens mange tekniske anlegg, samt utbedre eventuelle
avvik. Det er TSU sitt ansvar å sørge for utbedring av feil og defekte komponenter slik at
tjenesteproduksjon uhindret skal kunne opprettholdesi alle bygg og anlegg.

lntemkontroller på bygg og anlegg viser avvik som må lukkes og påfører enheten uforutsette kostnader.
Hittil i år er det foretatt utbedringer med kr 300 000 som det ikke er budsjettdekning for.

Så langt i år viser det seg at brøytebudsjettet er nesten oppbrukt allerede. Uforutsette reparasjoner på veg
(Raudsandbakken og Brandholvegen) pga. store nedbørsmengder. har ført til ekstrakostnader på kr
230  000.  Midler til vedlikehold av veg er så mye redusert at dette vil gå ut over folgende:

Mindre salting av grusveger. Dette forer at finstoffet forsvinner og vegene blir raskere erodert.
Mindre kosting av veger og plasser. Mindre grusing av veger og mindre kantklipping. Mindre
reparasjoner på veger som blir utsatt for mye nedbor/flom. l tillegg er det usikkert hvor mye sno og
is som kommer til hosten/vinteren.

l vedtatt økonomiplan var det et politisk onske å videreføre ordningen «Mens vi venter på ambulansen»
med hjertestaner til brann- og redningstjenesten. Med et allerede redusert budsjett er det ikke mulig å
opprettholde dette uten tilforing av midler. anslagsvis kr 173  000.

Tilsammen utgjor dette merkostnader per april 2017  på kr 903  000.

Enheten opplever allerede stort påtrykk fra innbyggere som klager på vegvedlikeholdet, og fra ansatte som
mener at mer må gjøres på kommunens formålsbygg. Hvis det oppstår uforutsette oppgaver og avvik på
nivå med fjoråret vil enheten ha ytterligere behov på kr  2  mill. for å drifte og vedlikeholde kommunens
eiendommer (bygg, anlegg og veg).

Reserver (lønn)
Lønnsoppgjøret for  2017  har en ramme på 2.4  pst som er lagt ut på høring. Det anbefalte
forhand]ingsrestiltatet skal behandles i pattencs styrende organer innen l.juni. Dette ble noe lavere enn det
som er satt av på reserver for  20l7,  og kommunen kan kanskje spare bortimot
kr 0,5  mill. under forutsetning av at grunnlaget for beregningen ikke er vesentlig endret.

Vedlilreholdsfilskudd
Det vises til rundskriv H-239l av  l0.2.20l7  fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet hvor
departementet har bevilget kr  413 000  til Nesset kommune til vedlikehold og rehabilitering av veier. bygg
og anlegg. som engangstilskudd for  20l7.

Kriterier for bruk av tilskuddet. jf. rundskrivet for ytterligere detaljer:
0 Prosjekter settes i gang i  2017.  dvs kontrakt med entreprenor må være inngått.
0 Bygg. anlegg og veger må være eid av kommunen eller kirkelig fellesråd.
0 Tilskuddet skal brukes til ekstraordinære tiltak som settes i gang i  2017. og som kommer i tillegg

til det kommunene normalt ville ha budsjettert og planlagt.
0 Tilskuddet skal gå til kjøp av tjenester. Kan ikke bruke egne ansatte.
0 Midlenidige ansettelser i kommunen av registrerte arbeidsledige ligger innenfor

tilskuddsordningen.
0 Kan ikke benytte tilskuddet til nybygg og nyanlegg (investeringer).



Kommunen fikk også engangstilskudd for  2016  på kr 256 000. Dene ble benynel til følgende prosjekter:

0  Vedlikehold av kloakkanlegget ved Vistdal skole og bamehage
0  Vedlikehold av pumper på tekniske anlegg. herunder svommeanlegg og overrislingsanlegg
0  Oppgradering av datatekniske anlegg. Eidsvåg barne- og ungdomsskole. hametrinnet

Bruken  av  tilskuddel  i  2016  var ikke lagt fram til politisk prioritering.  I  ettertid ser rådmannen at det burde
det vært. Derfor legges bruken av tilskuddet fram til politisk prioritering for  2017.  Rådmannen foreslår at
beløpet tilføres TSU ved at rammetilskuddet økes med kr 323  000.  Ved framlegging av statsbudsjettet var
det innarbeidet kr 90 000 i kommunens ramme, men TSU har ikke fått tilført noe av disse midlene
foreløpig.

Rådmannen vil foreslå at utvalg for teknisk. næring og miljø (TNM) prioriterer tiltak i kommunen og evt.
kirkelig fellesråd etter framlegg fra rådmannen. Kirkelig fellesråd fikk midler av kommunen i  2016  for å
utarbeide en tilstandsrappon for kirkene. Rapporten vil bli lagt fram for TNM sammen med rådmannens
prioriteringer innad i kommunen.

Inntekter og finans

Skal! og rurrrmeorerjbrínger
Prognosen på skatt og rammeoverforinger er på kr 2.3 mill. mindre i inntekter for  2017  enn det som er
budsjettert. Dette etter at reviden nasjonalbudsjett er framlagt og Skatteinngangen for  2017  er nedjusten.
Nedjusteringen er bl.a. med bakgrunn i at lønnsoppgjøret er redusert i forhold til framlagt statsbudsjett.

Først når ligningsoppgjøret for  2016  blir ferdig i oktober og oppgjørsmåneden november er tilbakelagt lår
vi en indikasjon på hvordan kommunens egne skatteinntekter blir. Da blir fordelingen mellom
skattekreditorene endret i forhold til hva den enkelte skattekreditor skal ha.

Fylkesmannen har tildelt Nesset kommune (i samarbeid med  9  andre kommuner)
kr 385 000  i  prosjektskjønn til beredskap mot mobbing. Budsjettkorrigering foreslås for prosjektskjønnet
(til skolefaglig rådgiver).

Eíendomsxkull
Så langt i  2017  viser utskrivingen av eiendomsskatten at det er budsjettert med kr 600 000 mer enn det er
utskrevet eiendomsskatt for. Klagebehandlingen er ikke ferdig, derfor vet vi ikke i dag om differansen blir
enda større. Foreløpig foreslår rådmannen å korrigere budsjett med
kr 600 000 mindre  i  inntekter.

Utbyne
Kommunestyret har budsjettert med utbytte på kr 2.9 mill. fra Nesset kraft. Styret  i  Nesset kraft as har
foreslått å dele ul utbytte for  2016  med kr l  421 000.  Det vil si en inntektssvikt på kr  I  479 000 som
rådmannen foreslår at budsjettet blir korrigert med.

Investering

600299  Eidsvåg kunstgressbane. ny!! delt/re
Kunstgressbanen hadde i  2016  en bevilgning på kr  3  500  000.  Av dette gjensto kr  217  453,13 ved årets
slutt. Ved utført felttest skulle siste del av konlraktssum utbetales av oss. Felttesten var planlagt på
senhosten  2016.  Dessverre ble den utsatt på grunn av vær og vind. Da vi ble klar over at dette var det for
sent å flytte midler ved budsjettkorrigering.
Felttest ble utført i mai  2017.  og kommunen har nå fått faktura for denne gjenstående summen på kr  147
738.

600320  Renholdsulxlyr  -  TS U
Prosjektet hadde i  2016  bevilgning kr  300  000 til innkjop av gulvmaskiner og tilsvarende renholdsutstyr til
renhold og vedlikehold av gulvoverflater og øvrig innemiljø. Bestilling ble foretatt i  2016.  men forsinket



levering rnedførte at renholdsutstyret og tilhørende faktura forst ble levert og regnskapsforl i 2017. Det
gjensto kr 273 000 i prosjektet ved arsslutt 2016 og pengene er betalt  i  2017.
Det er behov for kr 273 000 for 2017 til dekning av renholdstitstyr. Totalramnie kr 300 000 er uendret.

60033]  NOS  re/lab‘ bàrero/n, hronndorer
Prosjektet hadde  i  2016 en bevilgning på kr l 000 000. Av dette gjensto kr 582 607,99 ved årets slutt.
Nødvendige branndizrrer ble skiftet i 2016. mens rehabiliteringeii av bàrerorrirnet korn sent  i  gang på grunn
av både planlegging og prioritering. Da alt endelig var klart til igangsetting var det for sent til  å  få hele
rehabiliteringen gjennomført for årsslutt. Det var også for sent å flytte midlene til 2017 på
budsjettkorrigeritig.
For âfå gjennomført og sluttfott prosjektet er det behov for at ubrukte midler i 2016 bevilges pånytt i
2017, kr 583 000. Totalramme kr 1 000 000 er uendret.

1'\5*/rprasje/(7. Ere.-gfinrd Zvame/mge — urelager  med  vogns/cm"
Kystlab-Prebio as har anmerket avvik ved ljrestjord barnehage om manglende egnet oppstillingsplass for
barnevogner. Egnet oppstillingsplass for barnevogner-gjelder når barn skal sove ute. Oppstillingsplassett

skal ha overdekking og skjerming fra vær og vind, skjerming fra dyr. tilsyn fra personalet og mulighet for
evakuering. Samtidig med at det settes opp et vognskur skal det bygges til areal for et utelager. Det legges
derfor' opp til å fjerne eksisterende tttebod/plartkeskttr og bygge et tttelager med både lagerfunksjon og
vognoppstillingsplass under samme tak. En ntinitttgave av et garasje/carport-byfgg. 25-30 m) uisolert
utelager.
Det er behov for kr 0,35 mill. for å gjennomføre prosjektet i 2017 da barnehagen har  S  barn under 3 år.

.Vy/l prosjekt: IW/rarlleggírzg digitale ku/'1,/ormfinm

Nesset kommune er med i det forpliktende GEOVHK Sllsainztrbeitlet. Dette er et samarbeid mellom

sentrale offentlige aktører om felles etablering. forvaltning, drift, vedlikehold og bruk av geografisk
informasjon. Samarbeidet startet i 1992 og foruten kommunen er Kartverket, KS, NVE. Statens Vegvesen,

Landbruksdepartementet. Telenor og Energi Norge (blxa. Nesset Kraft AS) inedleininer.
Kommunens kart ble etablert ved riykaitlegging i 1998. Siden da har det vaert titfott et periodisk
vedlikehold i 2008., samt at de fleste nybyggi kommunen blir innmålt i et årlig vedlikehold. lvledjevne
mellomroin er det likevel behov for en såkalt nykartlegging. Kartverket har signalisert at Nesset kommune
om få år har de eldste kartene i fylket, og anbefaler at vi får inn midler til nykartlegging i kommunens
økonomiplan.
Midler til tiltaket har ligget inn  i  kommunens økonomiplan for 2017 gjennom flere år. Ved rullering av
gjeldende økonomiplan var midlene falt ut. mens prosjektet allerede var satt i gang av Kartverket.
Prosjektet vil være et spleiselag mellom mange offentlige aktører. det såkalte (JEOVEKST-Sflmflrbeidet, Og
kommuttett betaler' der sin del av kostnadene i prosjektet. Kommunens andel i prosjektet er kr 400 000.

Nvll prosjekt: Botjenesfe og am.mrgxbr)liger' på Holtan  -  brannSi/rriitg
Etter flere branntilsyn liar brannsjefen besluttet å pålegge Nesset kornmune gjennomfbre
brannsikringstiltak ved botjenesten og omsorgsboligene på Holtan, iht. Forebyggendeforskriften.
Hovedtiltakene ved brannsikringen er å gjennomføre en brannteknisk vurdering av bygninger. samt å
fretnlegge dokumentasjon som viser at virksomheten har et systematisk sikkerhetsarbeid.
Nesset kommune har også fått anmerket avvik vedrørende brannalarmanlegget ved de samme bygningene.

Brannalarmaiilegget ved botjenesten og omsorgsboligene består av 2 eldre anlegg som på et vis er knyttet
sammen. Tress sakkyndig kontroller og inindre trtbedringstiltak har virksomheten hatt store utfordringer
ukentlig, og disse har vedvan de siste 3 årene.
For å kunne utbedre brannsikkerheten ved botjenesten og ornsorgsboligene på Holtan er det behov for kr
500 000 i 2017 for å kunne effcktuere pålegget fra brannsjefen. Kostnadene skal dekke
branndokumentasjoti som skal være beviset på at bygningen er i godkjent stand. prosjektering som skal
avdekke hvilke områder brannsikkerheten er ivaretatt og motsatt. evt. nye branndører som holder
brannkravet, samt nytt brannalarmanlegg.
Påleggene fra brannsjefen ble framlagt som referatsak i formannskapets møte 9.3.  I  7. sak 7/1 7.

Ny!! prosjekt." Helsesenter. uIn.s'orgsZ7o[iger, hein1eIy'ene.w‘e



Ved frainlegging av sak 1 1/17 i komrnunestyfrets møte 16.2.2017 ble formannskapets forslag til vedtak
nedstemt. Forslaget inneliold bevilgning på kr 700 000 for åjobbe med detaljprosjektct. Ifølge
kommunestyrets vedtak, siste avsnitt, skal rådmannenjobbe videre rned løsninger innenfor de økonomiske
rammer maksimert til alternativ  I  med dejusteringer som vil fremkomme Ltnderveis. Rådmannen antar det
her henvises til alternativ l i saksutredningen som har en økonomisk ramme på kr 82,15 mill.
Rådmannen vi] pä nytt foreslå en bevilgning på kr 700 000 til prosjektet i 2017 da det er vanskelig å få
framdrift i saken uten bevilgning.

låneopptak

I  økonomiplan for 2017-2020 ble det vedtatt a ta opp et nytt lån for 2017 på kr 23 mill. Dette med bakgrunn
i forventet ubrukte lånemidler på kr 30 mill. Da regnskapet var ferdig viste det seg at det ikke var mer enn
kr 28,064 mill. igjen per 31.12.2017. dvs. inanglende låneinidler pa kr 1,935 mill.

Râdmannens forslag til videreføring av investeringsprosjekter fra 2016, samt nye prosjekt i 2017 gjør at det
er behov for ytterligere opptak av lån.

Totalt er det behov for et okt låneopptak pá kr  4  mill. for 2017, fra kr 23 mill. til kr 27 mill.

Likviditetslån

I  forbindelse med prosjektet 600330 og ornbygging av demensplasser i Nesset omsorgssenter er det i
budsjettet for 2017 beregnet tilskudd fra Husbanken med kr 30 294 000. I Husbanken sine retningslinjer
står blant anna følgende:

«Kornmunen sender søknad om utbetaling når prosjektet er ferdigstilt og tatt i bruk»

l og med at koinmunen ikke får utbetalt tilskuddet for prosjektet er ferdigstilt og tatt  i  bruk kan det oppstå
1ikviditetsprobleiner. Kommunen har i henhold til komrnuneloven  §  50 nr. 5 lov til å ta opp likviditetslän
eller inngå avtale om likviditetstrekkrettighet. Rådmannen ønsker å ha denne fullmakteii klar før eventuelle
likviditetsproblerner oppstår og vil foreslå at rådmannen får fullmakt til å ta opp likviditetslån eller
1ikviditetstrekkrettigheter inntil kr 30 mill. Rentekostnadene for dette likviditetslåiiet vil være riktig å
belaste prosjektet.

Konimunestvrets vedtaki sak 137/16. 15.12.2016:

Kommunestyret bevilga ekstra midler til enhetene helse og omsorg (0,6 lnill.), Eidsvåg barne- og
ungdomsskole (0,4 mi]l.). lndre Nesset barne- og ungdomsskole (0.2 mill), Barnehagene (0.3 mill.) og
kultur (0,l5 tnill.), tilsammen kr 1,65 mill, utover rådmannens forslag til budsjett for 2017.

Det ble ikke lagt konkrete føringer i bevilgningen utover det vi kan lese i pkt. l.l nedenfor.

Deler  av  pkr. 1.1;

«Det vises til uttaler til økonomiplanen 2017-2020 fra administrasjorisutvalget.
hovedarbeidsmiljøtitvalget, utvalg for oppvekst og kultur, råd for eldre og funksjonshemina. utvalg
for helse og omsorg og utvalg for teknisk. næring og rniljø.

Kommuncstyrct ber rådmannen sammen med Litvalgene å vurdere rntilighetene til å prioritere og
gjennomføre tlere av tiltakene som er nevnt i høringsuttalene. Dette innenfor vedtatte
budsjettrammer for enhetene i biidsjcttåret 2017.

Av tiltak vi ber rådmannen videreføre innenfor ettheteties budsjettrammer i økonomiplanperioden
er:

Videreføre ordningen «Mens vi venter på ambulansen» med hjertestarter til brann- og
redningstjenesten.

Styrking av fysioterapitjetiesteii



Oke logopedstillingen fra  62%  til 80% fra  1.08.2017.  Okningen  i  stillingen finansieres
gjennom redusert ramme for bamehage og skole.

Kommunestyret viser til skriftlige innspill vedr. økonomiplanen fra samarbeidsutvalget ved
Eidsvåg bamehage og fra flere fagforbund i Nesset. Kommunestyret ber  rådmannen i  sitt videre
arbeid også hensyntar disse i et nært samarbeid med enhetene»

Rådmannens svar på dette vedtaket:

0  Videreføring av  ordningen «mens vi venter på ambulansen» med hjertestarter til brann- og
redningstjenesten er ikke mulig uten å få tilført midler.jf. redegjørelsen under enheten TSU.
Budsjettet for  2017  er nedjustert så mye at det ikke er  rom  for dette.
fysioterapitjenesten er styrket med 16% stilling for  2017  ved rokkering intemt i helse og omsorg.
Okning av logopedstilling fra  62  pst. til  80  pst. fra  l.8.20I7  kan skje ved budsjettkorrigering
mellom skolefaglig rådgiver og ElBUS,jf. rådmannens forslag lil budsjettkorrigering.

Vurdering

Budsjettkorrigeringene er basert på informasjon  i  forbindelse med rapportering per 30. april. Det er svikt  i
inntekter på eiendomsskatt og utbytte. Samtidig har rådmannen foreslått justering innenfor enhetene for å
tilrettelegge mer realistisk ramme for  2016  i  forhold til den driften som er forutsatt per 30.4.

Rådmann vil avvente å gjøre endringer i skatt og rammeoverforinger for å se hvordan dette utvikler seg
gjennom året. Det er gitt signaler om  at kommunene ikke kan forvente seg skatteinngang på samme nivå
som i ljor på grunn av lavere lonnsoppgjor og derav lavere skatteinngang. Rådmannen vil heller ikke
foreslå å endre reservene før endelig lønnsoppgjør er ferdig.

Allerede ved framlegging av økonomiplan 2017-2020  var rådmannen bekymret for reduksjonen på TSU.
Enheten skal serve alle skoler. barnehager, kommunehus/helsesenter, institusjoner, boliger og bofellesskap,
samt øvrige kommunale anlegg. Mye går med til faste kostnader som strøm og oppvarming, renhold og
vaktmester. drift av ventilasjonsanlegg. sanitæranlegg. samt forbruksmateriell. Det blir ikke midler igjen til
å lukke eventuelle avvik som oppstår eller andre vedlikeholdsarbeid. Det er viktig at kommunens fonnue
blir ivaretatt og ikke blir forringet av mangel på nødvendig vedlikehold.

Kommunestyret bevilga ekstra midler til tjenesteproduksjonen utover det rådmannen la fram som behov.
tilsammen kr  1.65  mill. Rådmannen ser nå at Eidsvåg bame- og ungdomsskole ikke har behov for ekstra
midler. TSU er  den enheten som har de største uforutsette kostnadene. Den øvrige tjenesteproduksjonen er
avhengig av at TSU ivaretar kommunens fonnålsbygg på en god måte. l motsatt tilfellet kan vi risikere at
tjenesteproduksjonen til skole. bamehage og pleie og omsorg også blir forringet fordi bygg og anlegg ikke
er godt nok ivaretatt.

Rådmannen viser også til kommentarene på side 37 i økonomiplan 2017-2020  hvor det  er  beskrevet at
Nesset kommune bruker 48 pst. av det som Molde kommune bruker per kilometer kommunal veg. og 75
pst. i forhold til Midsund (kostra  2015).  Det som kan brukes på veg i Nesset vil være «brannslukking» for å
ivareta liv og helse.

Rådmannen skulle hatt mer midler til teknisk. samfunn og utvikling som har de største utfordringene.
Rådmannen har foreslån noe økt bevilgning for å dekke allerede påløpte kostnader. samt bevilgning for å
opprettholde kommunestyrets ønske ang. hjertestarter. Rådmannen ser derfor nødvendigheten av å foreslå
ytterligere økt ramme med kr 500 000 til TSU for å avhjelpe uforutsette kostnader som vil påløpe. Behovet
er mye større. Sannsynligheten er stor for at det blir fortsatt påtrykk og klager fra både innbyggere og
ansatte. Selv  om  enheten lår ekstra midler vil bli nødt en knallhard prioritering og de vil sannsynligvis være
nødt til å si nei til flere nødvendige reparasjoner på bygg. anlegg og veg. så sant det ikke vil gå ut over liv
og helse.



Nar det gjelder investeringsbudsjettet for 2017 er det noen prosjekter som ikke ble med i opprinnelig
budsjett fordi en antok at prosjektene kunne ferdigstilles i 2016. Av forskjellige grunner ble de ikke det og
det er derfor behov for bevilgning pånytt for 2017. l tillegg er det forslátt prosjekter med bakgrunn i avvik.

Når det gjelder bevilgning til helsesenter, omsorgsboliger og heimetjeiieste var ikke vedtaket som ble fattet
formelt godt nok i forhold til bevilgning. Det er viktig at rådmannen og andre ikke skal være i tvil om hva
sorn er vedtatt og hva som er bevilget av midler i en sak. 1 formannskapets forslag til vedtak lå det inne en
bevilgning på kr 700 000 for 20  I 7  for  å  kunne jobbe videre med prosjektet.

Rådmannen synes det er vanskelig åiinngå bruk av disposisjonsfond med tilbakemeldingene som er gitt.
men ser ingen annen iitveg da konimunestyret har sagt at alt skal vaere som det er per i dag.

Økonomiske konsekvenser

Bruk av disposisjonsfond eller mindre avsetning til disposisjonsfond gir mindre handlingsrom for
kontmunestyret i senere budsjetlår.

Betydning for folkehelse



Saksmappe: 20l7—l543"03
Arkiv: 2  I  5 Kontrollutvalget Saksbehandler: Sveinung 'lalberg
Dato: 09.06.2017

Saksframlegg

Utvalgssaksnr Utvalg w i  Møtedato
PS  16/17 Kontrollutvalget '_ 22.06.2017

OPPFØLGING AV FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN
«SAMHANDLINGSREFORMEN I NESSET KOMMUNE»

Sekretærens innstilling

Kontrollutvalget tar oppfølging av tbrvaltningsrevisjottsprosjektet «Samhandlingsreformen  i
Nesset kommune». og revisjonens redegjørelse og vurdering av kommunens oppfølging til
orientering.

Kontrollutvalget onsker  á  følge opp anbefalingene  1  og 4. og setter på oppfolgingslisten:

.Nesset  kmmmmc  hm' ifblkelzelseztrheiflet sikre bee/re .mrntnenheng tnellmn  kommzmens
/79/5ezttfbrdrilvgcr. ma], strategier og ruppor/er1'ng.

Nesset kommune bor sikre liter/virkning, forankring og klargjøre ansvutflvfordelingettfor
appfblging av .s'umarbeidsavIa/era mellom  .?\/es.s'et kommune og Helse  More  og Romsdal.

Saksopplysninger

Kontrollutvalget i Nesset vedtok i sitt mote 08.12.2014  i  sak  3/14  á  bestille et lorvaltnings-
revisjonsprosjekt som ser på innføringen av samhandlingsreforrnen i Nesset kommune.
Undersøkelsen skulle se nærmere pà det forebyggende og helsefremmende arbeidet med
folkehelsen. tjenestetilbud. fagkompetanse. santarbeidsawalen med helseforetaket. helhetlige
tjenester og okonomi.

Prosjektet inngår i Plan for forvaltningsrevisjon  2012  2015  under  prioritert område i planens
pkt. 3.2 (hule og effektive t/ettester.

lhh. til Engasjementsavtalett mellotn kontrollutvalget i Fræna og Kommunerevisjonsdistrikt 2
Møre og Romsdal  (KR2) skal det i starten av et forvaltningsrevisjonsprosjekt utarbeides et
utkast til prosjektplan som skal danne grunnlaget for gjennomføringen av prosjektet.
Prosjektplanen for ovennevnte prosjekt ble vedtatt av kontrollutvalget i tnetle 09.06.2015  i  sak
20/15.

Prosjektrapporten ble behandlet av kontrollutvalget i Nesset den 09.12.2015. sak PS  34/15  og
i  Nesset kommunestyre den 18.02.2016. sak PS 15/'16  der folgende vedtak ble fattet:



I. Nesset kommunestyre tar forvaltningsrevisjtinsrapporten Samhandlingsreforinen i
Nesset kominune til etterretning og slutter seg til de anbefalingene som koinniei' fram i
rapportens avsnitt 1 under Samlede vurderinger og anbefalinger.

2. Koniniunestyret ber rådmann om  å  sørge for at revisjonens anbefalinger i avsnitt 1 blir
fulgt og påse at dette arbeidet gjennomføres.

3. Kommunestyret her kommunerevisjonen om  å  følge opp rapporten og gi skriftlig
tilbakemelding til kontrollutvalget innen en periode på 12  -  18 mnd.

.Anbefalingene i rapporten var følgende:

1. Nesset kommune bør. i folkehelsearbeidet, sikre bedre sammenheng inelloin
kommunens lielsetitfordritiger, mål og strategier og rapportering

2.  Nesset kommune bør. i arbeidet med  å  sikre helhetlige og koordinerte tjenester
vurdere om funksjonen som koordinator og koordinatorfunksjonen for den enkelte
bruker/pasient, blir tilstrekkelig ivaretatt.

DJ

Nesset kommune bør tippretthtilde og videreutvikle samarbeidet med Helse Møre og
Romsdal for åsikre koordinerte og helhetlige tilbud til pasienter/brukere.

4. Nesset kommune bør sikre medvirkning. forankring og klargjøre ansvarsfordelingen
for tipptølging av samarbeidsavtalen mellom Nesset kommune og Helse Møre og
Romsdal.

Kontrollutvalgets oppgaver' ved torvaltningsrevisjon følger av kommunelovens  §  77, nr. 4 og
Forskrifter for kontrollutvalg. kap. 5.
Kontrollutvalget skal rapportere og legge fram gjennomførte forvaltningsrevisjonsrapporter
og resultatene av disse til kommunestyret, jmfr. kontrollutvalgslorskriftenes  §  11.

Etter at Kommunerevisjonsdistrikt 2 opphørte 31.12.2016. tok Møre og Romsdal Revisjon
IKS over oppdraget fra årsskiftet. Den 06.04.2017 sendte Møre og Romsdal Revisjon IKS et
brev til Nesset kommune der de ber om en status for oppfølging av anbefalingene.

Nesset kommune svarer i brev av 31.05.2017 til revisjonen ut hvordan kommune har fulgt
opp anbefalingene.

Vedlegg:
I  Brev til Nesset kommune fra Møre og Romsdal Revisjon IKS, datert 06.04.2017.

0  Brev til Møre og Romsdal Revisjon IKS fra Nesset kommune. datert 31 .05.2017.
0  Brev til kontrollutvalget fra Møre og Romsdal Revisjon IKS. datert 09.06.2017.
0  Utdrag fra kapittelet «Folkehelse» i rådmannens årsrapport for 2016.

VURDERING

Sarnhandlingsreliirinen ble innført med virkning fra l.januar 2012. Reformens visjon er «Rett
behandling — på rett sted  f  til rett tid». F,t av målene for reformen var å gi rainmene for en ny
kommunerolle og tydeliggjøre kommunenes oppgaver i tillegg til åøke innsats på folkehelsen
og forebyggende arbeid. Hensikten med reformen er tigså a bedre samarbeidet mellom
spesialhelsetjenesten og konimuiiens helse- og tvmsorgstjeneste. Ved innføringen av reformen
ble det vedtatt ny Iov om folkehelsearbeid og ny lov om helse og omsorgstjenester.



Revisjonen har i brev av 06.041.201 7 til Nesset konimtine bedt om en status for oppfølging av

de 4 anbefalingene i sammenheng med at en skal foreta en oppfølging av prosjektet innen
12-18 måneder.

Nesset kornmune svarer i brev av 31.05.2017 ut hvordan en har fulgt opp anbefalingene.

Revisjonen konkluderer i sin oppfølging til kontrollutvalget at anbefaling nr.  2  og 3ser ut til å
ha blitt prioritert av kommunen. Revisjonen anbefaler' derfor kontrollutvalget at de bør
vurdere åholde seg orientert om anbefaling nr. l og 4 som er:

Nessa! kommzme  bør i_fbZkehelsearbeidcl sikre bedre .swmmenheng me!/am k(m1mz/rzerzs
helseutfilrdrirzger. mål, .\'IruIcgier og rupporlerirzg.

Nesse! /«mmlum? bør .sikre med\-‘I/‘kning, forankring og klargjøre urzsvar.§'fE)rdeZingenfor
oppfia/ging av .\'aI71m'he1'd.s'u\>Ict/en me]/om Ne.s'.s'eI kmmnune  og Helse .lWrJre og Romsdal.

Kontrollutvalget ønsker  å  følge disse anbefalingene videre ved  å  sette de på opptelgingslisteii
der en ber rådmannen rapportere til kontrollutvalget ved senere møter.

Sveinung Talberg
rådgiver



MØRE ()(} ROMSDAL REVISJON IKS

Nesset kommune

Dcrcs reterarise: Var referanse: Nkixkode: Stedfldato
Anny Sunderland R]  l Molde. 6.-1.2[)l7

Oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjekt om samhandlingsreformen

Nesset konimttnestyfre gjorde slikt Vedtak i tnøte 18.02.2016:
l. Nesset kommunestyre tar forvaltningsrevisjonsrapporten Samhandlingsreformen i

Nesset koinmune til etterretning og slutter seg til de anbefalingene som kommer fram i
rapportens avsnitt l under Samlede vurderinger og anbefalinger.
Kommunestyret ber rådmann om  å  sørge for at revisjonens anbefalinger i avsnitt l blir
fulgt og påse at dette arbeidet gjennointlires.
Kommunestyret ber kommunerevisjonen om åfølge opp rapporten og gi skriftlig
tilbakemelding til kontrollutvalget innen en periode på l2  — 18 mnd.

lb.)L.)

Forvaltningsrevfisjonsprosjektet anbefalte følgende lorbedringsoinråder:
I  Nesset kommune bør i folkelielsearbeidet sikre bedre sainrnenheng mellom koinmtinens

helseutfordringcr, mål og strategier og rapportering.
-  Nesset kommune bør i arbeidet med  å  sikre helhetlige og koordinerte tjenester vurdere om

funksjonen som koordinator og koordinatorfunksj onen for den enkelte bruker/pasient. blir
tilstrekkelig ivaretatt.

I  Nesset kommune bør opprettholde og Videreutvikle samarbeidet med Helse Møre og
Romsdal for  å  sikre koordinerte og helhetlige tilbud til pasienter/brukere.

0  Nesset kommune bør sikre medvirkning, forankring og klargjøre ansvarsfordelingeii for
oppfølging av sainarbeidsavrtalen mellom Nesset kommune og Helse Møre og Romsdal.

Vi vil med dette be om status for oppfølging av anbefalingene. Kontrollutvalget skal ha møte
20. juni 2017, og vi ber om tilbakemelding innen 1.juni 2017.

Med helsing

Anny Sunderland
Forvaltningsrevisor

Kopi: Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal, Rådhusplassen l. 6413 MOLDE

Adresse: Kalbakken l. 6509 KristiansundN Telefon: 7l 566010 epost: pLwsh’{i>xnrre\'is'011.110
Avd. Molde: .lulsundveien 47A Surnadal: Konuntinehuset

Organisasjonsiitimnier 917 802 149



'I Nesset  kommune

MØRE OG ROMSDAL REVISJON IKS
Kalbakken l
6509 KRISTIANSUND N

Deres ref.: Vár  ref.: Saksbehandler: Dato:
2013/688-9 Jan Karsten Schjølberg. 71  23  H  53 31.05.2017

Oppfølging av  forvaItningsrevisjonsrapport  om  samhandlingsreformen

Det vises til forvaltningsrapport datert 2.11. 2015 og til kommunestyrets vedtak i møte
18.02.2016.

Forvaltningsrevisjonsprosjektet anbefalte folgende forbedringsområder

0  Nesset kommune hør  i  folkelielsearbeidet sikre bedre sammenheng mellom kommunens
helseutfordringer, mil, strategier og rapportering

0  Nesset kommune bør i arbcidct med ásikre helhetlige og koordinerte tjenester vurdere om
funksjonen som koordinator og koordinatorfunksjonen for den enkelte bruker/pasient, blir
tilstrekkelig ivaretatt.

0  Nesset kommune bør opprettholde og videreutvikle samarbeidet med llelse Møre og Romsdal for  å
sikre koordinerte og helhetlige tilbud til pasienter/brukere.

0  Nesset kommune bør sikre medvirkning, forankring og klargjøre ansvarsfordelingen for
oppfølging av samarbeidsavtalen mellom Nesset kommune og Helse Møre og Romsdal.

Oppfølging forbedringspunkt l

Nesset kommune har ikke satt ned spesielle mål, strategier i forhold til det kartlegge
helseutfordringene i befolkningen og lølge opp dette med strategi/planer og rapportering.
Nesset kommunen har en vedtatt helse og omsorgsplan, denne er også evaluert og blitt endret
som følge av evalueringen. Nesset kommune. helse og omsorg har også til en hver tid
oppdatert koinpetanseplan. Den årlige folkehelseprofilen og det som går fram av denne har
likevel påvirket kommunen planer. Bla. blir kommunens tilbud til mennesker med
demenssykdom styrket, i helse og omsorgsplaneit, gjelder både institusj onsplasser og
dagtilbud, i kompetanseplanen blir det som følge av folkehelseprofilen satses på
Videreutdanning i forhold til kreftsjukepleier.

Oppfølging lorbedringspunkt  2.

Kommunen har bearbeidet sine rutinger i lorhold til behandling av søknader/henvendelser om
individuell plan. Det har også som følge av revisjonsrapporteii ble vaert igangsatt en del tiltak
for åstyrke kompetansen i forhold til arbeidet med individuell plan.

Nesset kommune
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Side  2  av  Z

Snknader/henvendelser om individuell plan sendes  til  leder for koordinerende enhet.
Skjema og kontaktinformasjon er tilgjengelig pit kommunens nettside.
Henvendelser om  individuell  plan blir heliandlet  i  Koordincrcnde enhet 'som består av fasle
medlemmer: Lcdcr for koordinerende enhet. leder for hjemmetjcticstcn, kommunal fysioterapeut,
koininunal ergoterapeut. Vcd behov kan andre medlemmer initkfllles.
Pasient/bruker får skriftlig svar på henvendelse om  individuell plan
Leder for koordinerende enhet oppnevner koordinator
Kommunen benytter Acos lP som dataprogram for  individuelle  planer

Oppnevnt koordinator blir gitt opplæring i  Acos. Koordinator lærer opp eier og andre deltakere  i
plan. Det oppmuntres til aktiv bruk av Acos.
l 2016 ble det iverksatt faste møter med koordinatorer fire ganger per år der det blir tatt opp
generelle problemstillinger rundt individuell plan og koordinator
IKT orkide helse tok i 20 l6 initiativ til to fagdager for koordinatorer (Koordinatorskoleri). Dissc
ble avholdt i september 2016. Det deltok 9 personer fra Nesset kommune
Leder for koordinerende enhet har i løpet av 2016 og 2017 deltatt i arbeid med tttarbeidiiig av
Handlingsplan for koordinerende enheter, individuell plan og koordinator. l denne gruppen sitter
koordinerende enhet fra helseforetaket. representanter fra helsef0retaket., represerltantcr fra
kommuner og brukerrepresentant. Planen har vært ute på høring, og ble behandlet  i  Overordna
samliantlliiigstttvalg l8.mai 20l7.
Koordineretide enhet i helseforetaket tar initiativ til samlinger for koordinerende enheter i
koininunciie to ganger årlig. Leder for koordinerende enhet deltar på disse.

Kommunen deltar i Nettverk for Acos superbrukere  — tre til fire ganger' årlig

Oppfølging forbedringsområde punkt 3

Når det gjelder dette punktet har det vaert arbeidet aktiv både (Ta ROR koininunenen og
lielseforctakets side for åvidereføre og utvikle samarbeidet.
Dette gelder:

Faste sainarbeidsinoter med helseforetak og kommunen to ganger per år. Møtet er arrangert av
ROR. Kommunen har vært representert med ledere fra de ulike enhetene samt leder for
koordinerende enhet. Aktuelle tema blir tatt opp, eksempelvis rutiner rundt  inn- og utskriving av
pasienter. palliasjoii, legemíddelsanistemming. pasientforløp for den eldre multisyke, elektronisk
varsel om fødsler. avvikshätidtering. Disse møtene er svært lærerike, og fører til en videreutvikling
og forbedring av samhandlingen.
Koortiinerende enhet  i  helseforetaket tar initiativ til sainlinger for koordinerende enheter i
kommunene to ganger årlig. Leder for koordinerende enhet deltar' pa disse.
Konimunen dcltari samarbeidsmøter rundt enkeltpasienter
Kommunen kan ta initiativ til samarbeidsmøter med andrelinjetjenesten i forhold til
enkeltpasienter.

Oppfølging forbedringspunkt  4

Det er titarbeidet en powerpoirit presentasjon om sainarlveidsavtalen mellom helseforetaket og
korrimtineiie. Denne har vært grunnlag for temadag med personalet innen pleie og omsorg
Den samme gjennomgangen ble også gjennomført for eldrerådet og helse og omsorgsutvalget  i
konimunen.
Kornmunen etterstreber kontinuerlig å  følge samarbeidsavtalen og orientere aktuelle berørte parter
om evt. endringer.



Side} m' 3

Med hilsen

Jan Karsten Schi ølberg
enhetsleder

[Jnlmrneflfe/ er øløklroniyk godkjent og /zar deif/(‘J/‘ ikke um./uI'skrg'fi.
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Kontrollutvalget
Nesset kommune

 Deres referanse: Vår referanse: Arkivkode: Sted/ale
Anny Sunderland RI 1 Molde, 9.6.2017

Oppfølging av  forvaltningsrevisjonsprosjekt om samhandlingsreformen

Nesset kommunestyre gjorde slikt vedtak i møte 18.02.2016:
1. Nesset kommunestyre tar forvaltningsrevisjonsrapporten Samhandlingsreforrnen i

Nesset kommune til etterretning og slutter seg til de anbefalingene som kommer fram i
rapportens avsnitt 1 under Samlede vurderinger og anbefalinger.

2. Kommunestyret ber rådmann om å sørge for at revisjonens anbefalinger i avsnitt l 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  ~  18 mnd.

Nesset kommune har gitt tilbakemelding i vedlagte brev datert 31 .5.20l 7.
Nesset kommune har gitt følgende tilbakemelding oppsummert:

Nesset kommune bør i folkehelsearbeidet sikre bedre sammenheng mellom kommunens
helseutfordringer, mål og strategier og rapportering. Tilbakemelding fra kommunen:
0  Nesset kommune har ikke spesielle mål, strategier og rapportering i forhold

helseutfordringene i befolkningen. Den årlige folkehelseprofilen har likevel påvirket
kommunens planer.

Nesset kommune bør i arbeidet med å sikre helhetlige og koordinerte tjenester vurdere om
funksjonen som koordinator og koordinatorfunksjonen for den enkelte bruker/pasient, blir
tilstrekkelig ivaretatt. Tilbakemelding fra kornmuneit:
0  Kommunen har bearbeidet rutiner og styrket kompetansen i forhold til individuell plan,

Leder for koordinerende enhet oppnevner koordinator. Oppnevnt koordinator blir gitt
opplæring. 1 2016 ble det iverksatt faste møter med koordinatorer fire ganger per år der
det blir tatt opp generelle problemstillinger rundt individuell plan og koordinator. IKT
Orkide helse tok i 2016 initiativ til to fagdager for koordinatorer (Koordinatorskolen).
Disse ble avholdt i september 2016. Det deltok  9  personer fra Nesset kommune. Leder for
koordinerende enhet har i løpet av 2016 og 2017 sammen med helseforetaket m.1l. deltatt i
arbeid med utarbeiding av Handlingsplan for koordinerende enheter, individuell plan og
koordinator.

Nesset kommune bør opprettholde og videreutvikle samarbeidet med Helse Møre og Romsdal
for å sikre koordinerte og helhetlige tilbud til pasienter/brukere.

0  Det har vært arbeidet aktiv både fra ROR kommunene og helseforetakets side for å
videreføre og utvikle samarbeidet.

Adresse: Kaíbakkcn I, 6509 KristiansundN Telefon: 71 56 6010 epost; posr®mrrevis'on.no
Avd. Molde: Julsundveien 47A Surnadal: Kommunehuset

Organisasjonsntnnntei' 9  I  7 802 149



Nesset konimiirie bør sikre medvirkning, forankring og klart-gjøre ansvarsfordelingen for
oppfølging av samarbeidsavtalen mellom Nesset kommune og Helse Møre og Romsdal.
Tilbakemelding fra kommunen:  '
I  Det er utarbeidet en powerpoint presentasjon om samarbeidsavtalen melloni helseforetaket

og konrmtinerie som er gjennomgått blant personalet innen pleie og omsorg, i eldrerådet
og helse og sosialtittialget i kommunen. Kommunen etterstrebei' å  orientere aktuelle
berørte parter om evt. endringer.

Kommunerevisjonens vurdering:
Det framgår av tilbakemeldingene fra Nesset kommune at arbeidet med  å  ivttr-eta funksjonen
som koordinator, og koordinatorfunksjonen for den enkelte bruker/pasient, har vært prioritert.
Det framgår videre at Nesset kommune har prioritert samarbeidet med Helse Møre og
Romsdal for åsikre koordinerte og helhetlige tilbud til pasienter/brukere.

Nesset kommune har ikke spesielle mål, strategier og rapportering i torhold
helseutfordriiigerie i befolkningen. Det framgår av årsrapport 2016 for Nesset kommune at
folkehelse er fokusområde og at betydning for folkehelse vurderes i alle saksutredninger som
legges fram for politisk behandling. Det er også egen orntale av ulike lblkehelsetiltal: som er
gjennomført. Konimtiiierevisjonen har innhentet ytterligere informasjon fra kommunen. Det
konnmer blant annet fram følgende:
0  Kommunen har en aktiv arbeidsgruppe for plan, folkehelse og kultur.
0  Dokumentet Oversikff over helsen/stand ogpåvirkrzingsjfaklorei' er under arbeid og legges

fram til politisk behandling høsten 2017. Ut i fra dette oversiktsarbeiclet vil en sette opp
rnål og strategier for ånå disse i videre planarbeid.

Revisjonen vil på bakgrunn av dette anbefale at kontrollutvalget vurderer å holde seg orientert
om den videre twppfølginga av følgende anbefaling:
I  Nesset  kammzme  bør ifolkehelsearbeid/ei .sikre bedre sammenheng mellom  kmnnzzmens

/7e[.veuz‘f()1'driI1ge1', mål og .3‘/mlegier og rapportering.

Det går train av tilbakemeldinger fra Nesset kommune at det er blitt orientert om

sainharidlingsavtalen blant armer i eldrerådet. Det går fram av saniarbeidsavtalen mellom
helseforetaket og Nesset konnnune at pasient og brukerorganisasjoner skal  medvir/cc  i
forbindelse med utarbeidelse, praktisering, oppfølging og endring av avtalen. l
tilbakemeldingen fra Nesset kommune blir det ikke sagt noe om ansvarsfordelingen for
opp tølgin g av avtalen. Kommunerevisjonen vil på bakgrunn av dette anbefale at
ltontrolltitvalget vurderer' åholde seg orientert om oppfølgingen av følgende anbefaling:
0  Ålesser koinmune bor sikre medvirkning, forankring og klargjøre ar1.s'var.s_'/brdel ingerz‘ for

oppfølging av sarrlarbeidsawalen mel/om Nasser kommame og Helse Mrvire og Romsdal.

Med hilsen

Ann y Sønderlan d
Forval tningsrevisor

Kopi: Nesset kommune
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n»lLcl1cl.~c gjennom  >i11e \'i1'l\e1111rlle1i mine, i fn1b1ndel~e1ned m kummune-
lxwlkel1el~eper>løekfi\'el ~l\.1l ihuga i planleg- ~lruLluI'
girw, lokal <amfunn~ul\  1l\l111;;, lun altning .  [Wm_kL_ hm eduh al: m; L-;”\H,dUm_

"3-3 ll* "‘“" Ull-É- I  K“'“"“""'}‘l‘m :'*n2'2m‘-) nwn~ kmnmur.e<t\ n- 11111 hall l.-ma
4111'L‘lL‘lCi‘.“FDl}\9hL‘!S€Jl'l'K’ldL'l\k§l1\Nl'U mrrvhvlw U.» }\.‘,'mn“.l mud mmplll

“‘L"“““'e‘"r’~"'Pe“d" m"d d"“‘ "ul l1l del pngaende m cr~iLl~.1rbcidet,

_ -  SaInl1andlIn<; om nlmk ~u111lrem111er
U In «;~;l1rt ug 111cd\1rl\11111-_gl1>r den ene _ ̀  _ _

“  * ‘ lulkullrlxz‘ I el l1\>l11p~per~pvkl1\
kelle. gnde bonnljn og _~_;l1Lle11pp\ u}\~l-
milin tor barn og unge

l1l~l1ebu~ 1 en Lnm1nu11e.ul1nin1~l1'a~
qon h\ ur <~>madr1rl>furdeler~ ben) tles

'  l l“"“{”"" mm lK`.^-Éê~'1*`l` ll' “H” ‘W lur  .1 ~.1111ur1l11e arnnugmm-I11, m; la

P""'““‘ hL’1‘‘'‘‘‘l-‘3 “#3 ”m” I" "'m' ;;}\'nnmnl'm'l lillaL ~nm lremmel hel~e,

0  Forebygging av .~'L.1dc:'u.-_; ulykker. l1'i\'~u1n;;n1cd\irknmgl'urinnb}ggerne
i L'I li\ elupsperspelun.

Interkommunal
samarbeidsavtale

Ne~>el kommune er med 1 (lad Hel<e
p.11'lnc'r>Lap:-t 1 tegl m' .\l111'e og Romsdal
I\H\c~Lmmm1n:'. Det ble 1 Éllló inngatt v : 1
.1\laluun1 \1dcru{nr1n;_:.\\ delle parlm-r- v , Y    ~L.1pcHnr penoden 2017 — Z01‘) \'e>>et

 ku11111n111e rar lil>l~udd Im \lure ug

R11111~dnl I'flLe:Lurnm11nu pa Lr. 125.000,

—.nli§.1,lm‘ul<allal\  .111- phkler er uppf} ll  
ll`l\'l1hl\l\.l til denne .n mlun.  51111111; mm  
311". rulkehelsekoord111nl1>r er lagt til
r.1d111.111r1en> slab.

Resultatvurdering

Re-ulL1l\'urdering a\' l\'e1'1'«el\t1>rieltrolke- _ \

hL~l~v.1l‘bL‘1Cl, knyllul opp mu! lemaurnrå-

Llc11e1 Regional delplan lur lulkehelse.

Forankring, organisering

og samhandling
0  Bun dn1ngfnlLehc1~‘u\ urd«.-re.~1alle

~.1k~L1tredei>er.0L' ~1Lr-Jr at knn_~e-

k\ en~er lur fnlkeliehe 1nn«,:.lr i  Nils-

Immlegg ~‘.nlnlL-;,:;,:c-~I'r'.1ln l1l pulnifik
behandlmg. ' -—’ _

 



 

l\/e’r’dgl\g iielegeisjon fra Vesscl  A
koniniiiiie rim/er (lopvekstkonferan-
sen i regi av Fylkesnrariiieri og More
ot] Rtiirisiltils fylkeskoirnitine

 
Årlig «apiáelsinuke» i tila: E  A

«3\énebu» Cr ci populært tuirií
har også vaert et Stikk UT‘ tiiinial
Her fra årets Ordiorerttii'

 

°  Det er etablert sarnarbcidsfora mellom
fagansvarlige for friluftsliv, folkehelse
og kultur  (PI-'K] samt saksbehandler-

mnte i plansaker, rådgiviergruppa
knyttet til Ulvalg for helse  og omsorg
og Utvalg for oppvekst  og kultur, som
er gode arenaer for tverrsekttrrielt
folkelielsea rbeiil.

' God Helse partnerskapet videreføres
for perioden 2017-2019.

Samfunnsutvikling for en god start
-  Tverrfaglig kompetanseheving gjennom

prosjektet  «Tidlig inn» er gjennomført.
Dette skal sikre kompetanse i svanger-
skapsomsorg, hclsirstasjiin og barne-
hage fora ivareta barn og familier som
har behov for  oppfølging for å mestre
hvcrdagens utfordringer

° Det er lav terskel for å kontakte helse-
stasjon for rad og veiledning

f Det er løpende  inntak til  alle barne-
hager

° Prosjektet «Beredskapsteam mot mob-
hing»  er igangsatti samarbeid med PPT.

I  Undersøkelsen «Betre iippvekstfl er
g]ennomfort, tatt til etterretning og
fulgt opp med tverretatlig deltagelse
på årets Oppvekstkonferanse i regi av
Fylkcemannen  og Mme mg Romsdal
fylkeskommune.

I Tilbud om gratis llPV viaksine  til
jenter født fra 1991-1996 for åbeskytte
mot  livmorhalskreft er etablert og  godt
mottatt.

f  Førstehjelpskurs til smâbiirnsfrireldre
og nye bosatte har vært gjennomført i
samarbeid med Nesset frivilligseritral

U  Molde tannhelse-distrikt v/'folkehelse-

kontakt har sammen med lokale fag-
personer drevet forebyggende arbeid i
et livsløpsperspektii; gjennom prosjekt
som «Tenner for livet» og «Vann er
tingen, rett fra springen».

'  FlyktningCljt‘ne~.lrn,  i  samarbeid med

andre sektorer' har hatt fokus på å gi
bosatte flyktninger en  god  start som
«Nesbetgjellinger»

-  Psykisk helsetjeneste er et lavterskel-
tilbud til allu aldersgrupper, og har
prioritert forebyggende arbeid mot
skole. op flyktingctjenesten.

 

Helsevennlig arbeidsliv
° utvikle det lokale næringsliv, få flere

arbeidsplasser og nkt tilflytting er en
iitfordring som er belyst i arbeidet med
kommunereform  og intensjonsaiftale.
«Nessetkonferansen» i regi av Nesset
sparebank og Nesset Næringsforening
er etablert som møtested for nærings-
livaktører og andre interesserte.

0  Arbeidsmarkedet er stram mere enn
tidligere. Nav Nesset har fokus pà å få
personer med nedsatt arbeidsevne uti
ordinært arbeid.

I  Prosjektet «Helse i alt vi gjor» videre-
føres  i  kommunal sektor, og det gis
mulighet for åbenytte fysioterapi-
lokalene til trening utenom arbeidstid,
samt deltakelse  i  «Aktiv på Dagtid».

I  Statistikk over sykufravuivr i kommunal
sektor legges fram for formannskapet.

I  «Atipelsintike» er et tiltak i alle enheter
for âsette fokus på at kosthold og
arbeidshelse henger sammen. Gjen-
nomføres artig.

Sam funn som fremmer aktiv, trygg
og frisk alderdom
-  Plan for «Vold i rizere relasjoner» er

utarbeidet.

0  Ulvidot tilbudet om trimgruppe for

aldersgruppen 65+ er en ny gruppe
i llresfjord. títablerte frisklivstilbud
i Eidsvåg og «Stikk-UTI» ved Nesset

omsorgssenter er videreført.

I  Planene for ombygging av Nesset
omstirgssenter for  å  møte utfordringer
innen deniensiimsorg er vedtatt. Plan
for bygging av sentrumsnære om-

stirgsbtiliger har hatt fokus, men er
ikke ferdigstilt.

0  <<Perleclryss» og kulturtilbud for eldrei
regi av den «Den kulturelle spaserstokk»
er gjcnnonifort med god deltakelse.

I Influensavaksinering og forebyggende
a rbeid ha r blitt prioritert av tjenestene
innen avdeling for helse- og forebyg-
ging. En har  god  oversikt over utsatte
grupper, og har foretatt hjernmebesok
og tilpasset de ulike tjenester for å frem-
me en aktiv, trygg og frisk alderdom.



Inkludering og deltagelse  i  kultur
og frivillige organisasjoner
I  Llike moteplasser er .n giori-iitle foi

a sikre inkludering, og liiiicire .sosiale
ulikheter i helse. Tiltak oi error barn

og, unge, samt tiltak .som bidrar til a

fremme folkehelse i Lie enkelte lokal-

iiiilio har blitt prioritert vett tildeling

av kulturmidler.

I  Det er gitt iriformasiiiii mu iikiiiiiimiske
ordninger og eksterne fi na iisierings-
:muligheter til aktører som arbeider

med kultur og frivillighet tra flere
.saksbehandlere i kiiiiiiiitiiieii.

I  Lokalbaii ken, \esset sparebank stntter

i stor grad opp om frii illiehet og all-
iiieiinvttige formal.

I \idursmringax tiltak san' ble igang;
satt i fiirbindlelsc med lrilutlslivets ar
ZIIIR  har bidratt til a iike innb_\ ggernes

aktivitet og fremheve triluttslnets pt»

sitiie effekt pa iimriiiilio o; folkehelsa.

I  klarkering av ~\'erdeiis gapahukelag-r
og «Xattinaturew- er arraiigeitieiit

sum liar skapt positii t oindomnit- ni;
aktivitet langt utover var koininurie-

grense.

I  Biblioteket har fatt iriitller til titstyr og
det er her blitt en god arena for kultur~
forinidling. Sprakka fe er etablert som
et nytt tilbud, og er en iiiiiteplass for
mennesker fra ulike kulturer.

I  \\'s.set koininune lanserte ~\'erden.s

gainahukdag v i forbindelse med
Friluftslixets ari Z015 lormalet  x ar
.s_\ nliggiiiring ai gapaliiikeiis rolle for

hverdagstriltittsli\ og som en tr) gg
og .sosial moteplass. l Illló ble Vistdal
bigdalag tildelt priwn  -  .\rets gapa-
huk~.

Trygt og helsefremmende fysisk
milja
¢  Vannledningerí omfattet Raudsand er

.skiltet tor a sikre .stabil vanntilfiirsel og
tilfredsstillende drikkevannskvalitet.

I  Planer gjennomgas i gruppe hvor

barnas representant og tolkelielse-
koordinator er med.

Kartlegging a\ trilurtsoiiiraclei er

iindei arbeid

Det er utarbeidet interkoniiiiiiiiiil
kommuneplan tor bade l angfiorden
og Suiintlalsfpirtleii.

Uinfatti-iitle sikringsarbeid langs
l idswfigelvri og i ornradet liiitsvag
sentrum og Stubo har  \  ært iitfiirt fora

kunne apne tor videre byggetiltak og
iitvikliiip, i disse områdene.

Tu gangvegttirbintlelser  i  I-',icl.~.\'n‘g
.sentrum ble apnet i 2016. Disse .sik-

rer tr_\ gg mig for iiinbyggere i alle
.ildre til riktige og daglige giorenial
i tilknytning til butikker, post. skole.
barneliage. kirke o; Nessethalleri som

I'm'di;;~nlh-~12017.

Reguleringsplan for gang st kkt-lwg

tra l largot til Rod er terdig. og ble

oi erlei ert More tig Roinsdal f\ lkes-

koininiiiie.

Ildsieler, b_\ gttalag og id ri-ttszlap, hai'
lag! til rette fot parkeringsplasser og

nye, godt iiierkede turstier. Dette er

bidrag .som sikrer trygg tertlsel ut;

bidrar til at flere benytter iiærniiliti og,
var fantastiske natur til rekreasjon og
tafsisk .iktivitet som fremmer lielse.

Nesset kommune deler ut merkestol-
per og .skilt til de som vil bidra til mur-
king .ii skogsieger og stier til turmal.

l forbindelse med «Verdens .iktii itets-
dag- 0;; v-Strandr_\ddedagcn~ la kom-

munen til rette for dugnad i alle deler

m kommunen for a rydde bort ax fall
i et sainarbeid med Romsdalslitili-iii a
Interkommunale Renovasitinsselskap

IRIR}.

Alle koininiiiiale enheter rapporterer
i .sine .iisiiiitltlinger om status tor ted»
likehold og bruk av bygg (mg iiteiiiillti
.som en har ansvar for.

A  Hnzmuls-L«-\ e' en ala-na for aHr,-‘ Hm
m  apiuktirl*

A
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Arkiv: 033

Kontrollutvalget Saksbehandlcr: Sveinung Talberg
Dato: 08.06.2017

Saksframlegg

Utvalgssaksnr  Utvalg i Møtedato

PS 17»'l7 Kontrollutvalget V 22.06.2011

OPPFØLGINGSLISTE

Sekretariatets innstilling

Kontrollutvalget ønsker å folge opp anbefalingene l og 4 i forvaltningsrevisjonsrapporteti
<<Sanihatidlingsrefortnen i Nesset kotninune». og setter på tmppfialgiiigslisten:

Nesxve/ kommune /701' ifulkehelsearbeidel  sikre bedre .vanmienheng me/[om kummurzem
/Ialseulfbrdringcr‘ niál, srrnlegier og rapportering.

Nessel  /commune. bar .sikre medvirkning. forankring og klurg/'ore unmfuzzyforrlelingenfor
oppfiilging av samlar/Jeizlsmfrcilen mellom  Nesxcl  /ramlmme og Helse  More  og Romsdal.

Saksopplysninger

Intensjonen med oppfølgingslisten er å ha et oppsett av saker og problemstillinger som
medlemmene ønsker nærmere utredet eller orientering om.

Én slik rvppfrilgiiigsliste kan være et nyttig redskap for kontrollutvalget for åholde rede på
status for saker man ønsker  å  føl ge opp, eventuelt  å  ha til observasjon.
Listen kan fungere som et nyttig planleggingsredskap for aktiviteter som kontrollutvalget
ønsker ågjennomføre när forholdene ligger til rette, ekseinpelvis bcfaringer.

Kontrollutvalget vedtar selv endringer i listen. Dette innebærer endring i status for den enkelte
sak. det vil si følgende alternativ:

'  Som nytt punkt
'  Endringer i punkt (grunnet orienteringer gitt eller saken behandlet som egen ordinær

sak i møte)
I  Punktet går ut (saken anses for avsluttet fra kontrollutvalgets side)

Vedlagt følger:
0  .Ajourført oppfølgingsliste pr. 08.06.2017.
I  Svar fra rådmannen ang. manglende prosjektregnskap og framdrift samt

prosedyrer for fremleggelse av sluttrapport. datert 21.04.2017.



VURDERING
Dersom clct er saker utvalget ønsker  å  kommentere, stille spørsmål ved eller ta opp i dette
møtet eller i et senere møte. kan disse bli fremmet i møtet for oppføring på oppfølgingslisteii.

Kontrollutvalget viser til sak PS l6/l7 og scttcr opp anbefalingene l og 4  i
forvaltningsrevisjonsrapporten «Samhandlingsreformen i Nesset kommune» på bakgrunn av
tilbakemeldingene fra kommunen i brev datert 31.05.20]  7  og fra revisjonen i brev datert
09.0ó.20l7.

Sveinung Talberg
Rådgiver



KONTROLLUTVALGET I
NESSET KOMMUNE

Saker  som er Dato:
tatt opp:
Natrstonrråde i
Høvik Nesset

.  kommune  -
l manglende
oppfølging av
vedtak i Nesset
formannskap og
korn munestyre

09.12.13

Ansvar:

Sekr/adm

SAKS  OPPFØLGING

Merknad:

3Kontrollutvalget mottok kopi av et
brev til Nesset kommune, datert 6.

juli  20l2  fra grunneiere/nausteiere
i lløvik. Rådmann redegjorde i
mole  24.09.20]  2 for det
som var skjedd i saken. Høvik
l-'iskeanlegg var da solgt og ny eier
hadde startet med
opprydning i ornråclet. Nausteierne
som har klaget på rnanglerrde
oppfølging fra kommunen
sin side skulle få skriftlig svar fra
Nesset kornmrrne. Kontrollutvalget
tok saken til orientering og fant
ikke grunnlag for å forfølge saken
videre pá daværende tidspunkt.
Saken ble tatt opp igjen i rnøte
09.12.13  da kontrollutvalget igjen
var blitt kontaktet av nausteierne
fordi forholdene i Havik
naustområde fremdeles ikke var
tilfredsstillende.

(ajourført pr.  08.06.2017)
Status:

09.12.13:  Râdrrtann orienterte. Det har vaert løpende kontakt mellom rådmann og
nåværende eier av Høvik l-'iskeanlegg i lopet av' høsten. Det arbeides med en helhetlig plan for
området. Eier av området og hans representanter skal ha et mote med
representanter fra nausteierlaget. i desember  2013  hvor også en repr. fra kommunen skal varre
tilstede. Kontrollutvalget onsker å folge denne saken videre.
l2.02.l4:  Rådmann orienterte om den kontakten som har vært med prosjektleder J. Reistad og
den informasjonen kornmtrnen har fått. Det foreligger et vedtak i Nesset kommunestyre om at
kommunen skal besorge oppryrdrrirrg av området på eiers regning dersom eier ikke gjor det. Siden
dette forholdet ikke er ordnet opp i, ønsker korrtroll-Lrtvalget å folge denne saken videre.
23.06.  l4: Rådmann orienterte. Saken er ennå ikke avsluttet. lÉier av omrâdet har sendt ut
nabovarsel. Rädrrran n avventer ny orientering fra prosjektleder .l. Reistad.
03.l l.l4: Rådmann orienterte. Saken er ennå ikke avsluttet. Rådmann har hatt et nytt mote med
prosjektleder J. Reistad. Reistad har avsluttet sitt errgasjernerrt som prosjektleder for utbygging av
området i Hovika. Nesset kornmune vil tilskrive eieren av området  -  Skarshatrg Invest og nok en
gang minne om kravet om opprydning på området. Rådmann vurderer àlegge frem sak for
politikerne for avklaring av kornmunens ansvar. Det ble også stilt spørsmål om avklaring av
eier-forholdet for området.
08.12.14: Rådmann orienterte. fzierforholdet tor omrâdet er avklart og det er Skarshatrg lnvest AS
som står registrert som eier. Nesset kornmtrrte har sendt et varsel til eier av natrstornrådet med
pålegg om å fjerne den ulovlig bygde moloen og det niidlertidige deponiet. samt tilbakeføre
arealet slik det var før moloen var bygd og steinfyllingen etablert. Frist for å utføre dette arbeidet
cr satt til l. april 2015. Overskridelse av fristen vil medføre tvangsmulkt for eier. Kontrollutvalget
følger' saken videre.
17.03.15: Kommunens administrasjon har sendt et nytt brev til eier av ornrâdet og varslet om
tvangsmulkt dersom frist for opprydding av området, som var satt til l. april 20 l 5, ikke
overholdes.
27.04.15: Asslrrâdrnarrrr orienterte. Eieren av ornräclet ønsker et ntøte med kommunen vedr.



t,

1

kravet orn tvangsmulkt. Kontrollutvalget ønsker en ny orientering i neste møte.
09.06.15: Rådmann (rrieirterte. Det har va;-rt et rnøte rned eier. Eier  skulle  legge fram err
framdriftsplziri i arbeidet med å rydde området. Entreprenøren som eier har leid inn skal legge
fram en plan for dette arbeidet. Kontrollutvalget ønsker en ny orientering i neste mote.
30.09.15' Ass. rådmann orienterte. Det har ikke skjedd noe på ornrâdet siden siste
statusrapporterirrg ijuni i år. Entreprenøren som skulle leies inn fora gjøre arbeidet har sanimeri
med eier av ornrâdet vaert på befaring, inen eier' lrar ikke gjort noen avtale med entreprenøren om
opprydning. Kommunen har derfor skrevet et nytt brev, datert 29.09.2015 med nytt pålegg om
tvangsmulkt med trist til 01.1 1.2015 til  â  etterkomme pålegget. Kontrollutvalget onsker å folge
saken videre og vil ha en ny orientering i neste møte.
09.12.15: Rådmann orienterte. Kommunen har ikke fått svar på brev av 29.09.2015 med nytt
pålegg om tvangsmulkt med frist til ()l.l 1.2015 til âetterkomme kravet. Konimuireri har sendt ut
første krav om tvangsmulkt med betalingsfrist 15.12.2015. Kontrollutvalget stilte spørsmål til
gyldigheten av konrnitinestyrets vedtak med pålegg om opprydning av området og ba rådmann
undersøke dette til neste mote. Kontrollutvalget ønsker å folge saken videre og vil ha en ny
orientering i sitt første møte i 2016.
29.02.16: Rådmannen orienterte om fremdriften i saken. Rådrnarirren forholder seg til de vedtak
som er fattet om opprydding og Herning av molo til de eierne som til enhver tid er registrert i
niatrikkeleii som rettmessige eiere. Videre innkreving av tvangsmulkt er inntil videre stoppet.
Rådmannen ble bedt om å undersøke hvilke formannskaps- og kontmurrestyrevedtak som var
fattet i saken. Kontrollutvalget tar rådmannens orientering til vitende og ber rådmannen påse at
Vedtaket i Formannskzipet sitt rnøte 22.1 1.2007. sak 1 18/07 etterleves. Kontrollutvalget vil folge
opp saken til neste møte med en ny orientering fra rådmannen om tiemdrifteii i saken.
10.03.16: Brev til rådmannen fra sekretariatetjf. vedtak i kontrollutvalget 29.02.16.
Kontrollutvalget ber om et skriftlig svar pâ den oppsummering og konklusjon som er beskrevet
ovenfor for neste mote. Neste mote i kontrollutvalget er 28.04.2016.
28.04.16: Rädiiiarrrreri orienterte. Det er frernkonirnet nye dokument og moment i saken siden
sist nrøte i Kontrollutvalget. Sist ble det hevdet at dette er en privatrettslig sak. men rådmannen
avkrefter' dette nå. Kontrollutvalget zinbefalel' at rådmannen engasjerer-juridisk rådgiving for å få
avklart om kontmunen har et rettsgrtiirrilag å gâ videre med slik at tidligere vedtak kan
etfektueres.
13.06.2016: Rådmannen orienterte om utviklingen i saken. Det konimer' en ny byggesøknad om
forebygging. Rådmannen avventer videre innkreving tvangsmulkt til en ser byggesøknaden.
Kontrollutvalget mener dette er to ulike saker og mener rådmannen rnå effektuere tidligere vedtak

i hvis koinmunerr liar et rettslig grunnlag. Rådmannen har ikke tillot koritrolltitvaltfets anbefaling



Oppfølging av 09.12.15
forvaltningsrevisj
onsrapporten
«Vedlikehold av
kommunale bygg
i  Nesset
kommune»

Revç/adm Rapporten ble behandlet av
kontrolltrtvalget i mote 09.12.2013
i sak 13/l3 isak  PS  29/13. Saken
ble oversendt til kommunestyret
som behandlet den  i  møte
06.02.2014  i  k-sak ll/2014.
Oppfølging av rapporten har vært
gjennomført høsten 2015 og
oppfølgingssaken ble lagt fram for
kontrollutvalget i rnøte 09.12.2015
i sak PS 35/15. Da det gjenstår en
del arbeid for å komme i rnál med

om å innhentejuridisk rådgivning i saken. men vil gjore dette.
04.10.2016: Kontrollutvalget ble orientert om utviklingen av kst. rådmann. Kommunen har nå
fulgt kontrollutvalget sitt råd om å innhentejuridisk rådgivning om kommunen har et rettslig
grunnlag å fore saken videre på. Kommunen har mottatt svar fra advokat og vil folge
konklusjonen til advokaten.
29.1 1.2016:
Rådmannen orienterte om utviklingen i «molosaken» i l-lovika. Kommunen har rnottatt trttalelse
og råd fra advokat. Disse rådene vil rådmannen folge. Saken vil bli lagt fram for politisk
behandling.
27.02.20  I  7:
Det fra kommunen nå utferdiget et forelegg og pålegg til eier av den nevnte moloen om å fjerne
denne slik at området blir tilbakeført slik det opprinnelig var. Svar er mottatt fra eier om at
moloen var tjernet fra området i 2012 og at det nå fremstår slik området var før moloen ble bygd.
Dette bestrider kommunen ifolge kart og foto. men det vil bli gjennomført en befaring av området
med det forste. Det er også mottatt et brev av 27.2.20  I  7  fra eier av området der det blir oppnevnt
fullrnektig for eier.
10.04.2017:
Epost fra kontrollutvalget der en ber rådmannen om en oppdatert status til motet 25.04.2017.
25.04.2017:
lngen tilstede fra administrasjonen for á redegjøre i saken.

Kontrollutvalget ønsker å følge saken videre.

09.12.15: Kontrollutvalget ber revisjonen om å foreta en ny oppfølging av kommunens videre
arbeid med revisjonens anbefalinger og rapportere tilbake til kontrollutvalget i lopet av hosten
2016.
22.09.16: Svar fra kommunen i hrev. jf. sak PS 24/16.
04.10.16: Kst. rådmann redegjorde for innholdet i svarbrevet fra kommunen datert 22.09.2016.
Kst. rådmann ser for seg at en skal komme mer ajour med vedlikeholdsarbeidet og utsatt
planlegging nå når en har fått tilsatt enhetsleder. Kontrollutvalget registrerer at det fortsatt er en
del åpne spørsmål og forhold som kommunen ikke er ajour med, og velger på denne bakgrunn å
følge opp saken videre.
29.1 1.2016:
Kst. rådmann har ikke noe nytt å melde.
27.02.2017:



`  Revisjonens
rapport til
kontrollutvalget  ̀
for 1.halv'àr 2016  ̀

anbefalingene i rapporten. onsker
kontrollutvalget en ny oppfølging
av kommunens arbeid.

Kontrollutvalget tar revisjonens
rapport for 1. halvår 2016 til
orientering.

Kontrollutvalget er bekymret om
ressursene til revisjonen for Nesset
kommune er tilstrekkelig på
bakgrunn av det som fremkommer
i avslutningerl i rapporten under
r<Revisjonscithcten» og etablering
av nytt revisjonsselskap

Kontrollutvalget vil folge opp
påse-ansvaret overfor revisjonen
og ressurstilgangen for Nesset

Det er samme status som i mote 29.11.2016. [En har god oversikt over bygninger og
vedlikeholdshehov' og status. men mangler midler i budsjettet 2017 til à gjennomføre tiltakene.

Kontrollutvalget ønsker  å  folge saken videre.

Sak OS  17/16  13.06.16 Adm. Rapporten ble behandlet  i 13.06.2016: Kontrollutvalget onsker åfolge opp saken ved  å  se på svaret fra kommunen og
Helsetilsynet» kontrollutvalget i sak OS 17/16 Helsetilsynet sitt tilsvar på dette igjen.
Rapport frâ tilsyn den 13.06.2016. Rådinaniteii 23.06.2016: Epost til postmottak. Ber om kopi av brevet fra kommunen og om evt. tilsvar fra
med sosiale l orienterte om at kommunen har Helsetilsynet. Mottatt svar fra kommunen. Brev fra  NAV  til Fylkesmannen datert 27.05.2016.

l tenester  i gitt et tilsv ar på rapporten og Det er et mal at avvikene skal være lukket og at en risiko- og särharhetsanalyfse er gjennomført og j
= Arbeids- og l tilsynet. tiltak implementert til Ldeselnber 2016.
nelferdsordninga ` 04.10.2016: Kstrâdmann kunne ikke svare på dette i motet.
I  i Nesset 29.11.2016: Kst. rådmann har ikke noe nytt  å  melde.
fkommune med 27.02.2017:
1 fokus pa Fylkesinannen har hatt et mote med NAV der en gikk igjennom rapporten og avvikene. Det skal
kvalifseringspro gjennomføres en ROS-analyse. Denne vil foreligge etter sommeren 2017.
gram 2016

Kontrollutvalget ønsker  â  følge saken videre.

i Sak PS 29/16 04.10.16 KU Vedtak: 29.11.2016:
Saken star til oppfølging til neste halvårsrapportering.
27.02.2017:
Kontrollutvalget fkk en orientering fra revisjonen i tilknytning til revisjonsrapport lhalvâr 2016
i sak 04/17.

Kontrollutvalget vil følge opp om ressursene til revisjon for Nesset kommune er
tilfredsstillende ivaretatt i forbindelse ved neste halvàrsrapportcring.



PS 38/16 i KU
Kommunereforrn
en  — status og
videre prosess

29.11.16 KU

kornmrine ved neste rapportering
til kontrollutvalget fra det nye
revisjonsselskapet

Vedtak:
Kontrollutvalget tar kommunens
vedtak og redegjørelse til

videre ved å føre den opp på
oppfolgingslisterr. Dette
innbefatter også en oppfølging av
de tema som vedrører revisor,
kontrollutvalg og sekretariat som
går fram av rapporten fra NKRF.

29.1 1 .20l6:
Rädrnannen og ordfører redegjorde for prosessen sa langt. lntensjonsavtalen blir lagt frarn sorn
sak  i  kommunestyret 15.12.2016. Vedtaket i koinrnrrnestyret 23.6.2016 tar lmyde for en slik

orientering og ønsker å 'følge saken intensjonsavtale. men for ordens skyld blir avtalen lagt fram i mote 15. 122016. Avtalen er den
l samme som den var i utgangspunktet med da flere kommuner innhefattet. Det valgte
i  interimsstyrel skal ha møte 30.11.2016. Kommunen deltar i en seminarrekke i regi av KS. Det
í  skal føres et regnskap for refornrarbeidet i regi av Molde kotnrnune som også skal ha
arbeidsgiveransvaret for prosjektlederen. Kontrollutvalget onsker' å  folge opp saken ved  å  fore
den  opp på oppfølgingslisten.
27.02.2017:
Ny intensjonsavtale er signert 23.1.17 i inlerimsslyrenwte i Molde. Dette som en konsekvens av
at Molde og Midsund nå skal danne ny kommune sarnnren med Nessetjf. komnluncslyrcvedlak
PS 131/16 den 15.12.2016. Det er valgt et interirnsstyre som har hatt flere mater. Protokoll fra
møtene blir framlagt som reteratsak i koinmunestyrct. Det foreligger' ikke innkallinger og
protokoller' slik kornmtirieloven beskriver. Kontrollutvalget vil be om en redegjørelse rundt dette
fra ordfører' samt hvorfor interimsstyret fatter vedtak uten at disse blir endelig behandlet og
godkjent av koinmunestyret. lnntil kornmrinereformeri er vedtatt i Stortinget, er det bare
kornmunestyret som kan gjøre vedtak i forbindelse med kornmrrnereforinert.

En har ansatt prosjektleder. deltatt på 2 korrferanseri regi av KS og laget prosjektplaner. Nesset
soker a avklare forholdet til samarbeid og avtaler' en har i Orkide og ROR sa snart soni mulig.
Radmertneiie har rnøte med prosjektleder en gang pr. mnd. lnterimsstyret har også mater en gang
pr. mnd. Tillitsvalgte er med i prosessen. Kontrollutvalget vil folge prosessen videre og få svar
på uavklartc spørsmål vedr. interimsstyret.
07.03.2017:

Brev til ordfører med uavklaite spørsmål.
1.

2.

3.

Korrtrollutvalget kan ikke se at kornmunelovens bestemmelser om saksbehandlingsregler i kapittel
6 er fulgt. Hva er begrunnelsen for dette?
Hvorfor legges ikke informasjon om koinmuneretormen ut fortløpende på kormnurien sine
hjemmesider?
Kontrollutvalget konstaterer at inrerimsstyret har gjort vedtak etter delegert myndiohet fra



7l7{ommunestyret. Kontrollutvalget inener at slik delegasjon  ikke  kan gjøres for det er etablert en
fellesnemd.

4. Hvilket grunnlag i lovverk eller sentrale bestemmelser' er dette begrunnet i?

20.04.20  l 7:
Svar i epost fra ordfører til ttavklaite spørsmål:
-  Hm er begrunnelsen for at kommunelovens bestemmelser ikke er fulgt på dette

m

Deler helt og fullt oppfatningen om at interimsstyrct er et politisk oppnevnt utvalg, som skal følge
saksbehandlingsreglene i kontinunen.

Begrunnelsen for at inøteinitkalliltgei' og rnøtereferat i oppstarten av arbeidet i iiiterinisstyfret ikke
ble lagt ut pä hjemmesidcnc, skyldcs kanskje både inanglende oppfølging og gode nok rutiner.
.Vled egen prosjektleder fra Ljanuai' og egen hjemmeside, www.nycmoldc.n0 fra mars inäned
med lcnkc fra Nesset kommunes ltjenntteside skal dette nå være på plass.

-  Hvorfor legges ikke informasion om kommunereformcn ut forlgpende på kommunen

sine hjemmesider?

Informasjon fra komniuneretorlrlcit blir nå lagt ut fortløpende på nyemolcleno med lenke fra

arkivert i ePhorte i Molde konimune. Fra l januar 2018 vil forhåpentligvis et nytt sak- og
arkivsysteln være på plass. Når Nesset blir en del av det nye sak/arkivet vil alle tre kontmuitene
ha samme tilgangen til dokumenterte.
-  Kontrollutvalget konstaterer dette faktum og her om en redegiørelsc på hvorfor
interimsstyret har fått delegert myndighet fra kommunestyret de i realiteten ikke kan ha?

Det er en gjengs oppfatning at interimsstyrets oppgave er å forberede og organisere arbeidet som
skal gjennomtorcs i fcllcsncmnda.  I  veileder fra KMD,  Å  bygge ny koinmune  — råd fra tidligere
sammeitslåiiigei' (l) står det på side tre og fjerde avsnitt: I perioden mellom lokalt vedtak og
nasjonalt vedtak. er det viktig at kommunene allikevel arbeider med prosessene så langt det er
ltelisiktsittessig. Erfaring viser at det er viktig å komme i gang tidlig, og at mye bør være på plass
så tidlig som inulig. Det er mye som kan planlegges og påbegynnes slik at eventuelle beslutninger
kan fattes allerede i de første inøtene for tellesnemiida.

lNesset kommunes hjemmesider. Det skal også legges til at lnøteiitnkalliitger. referat og annet blir



PSll/17 25.04.17 Rådm. Under sak 12/17 hadde
kontrollutvalget den 21.04.2017
mottatt et svar fra rådmannen på
spørsmål fra kontrollutvalget  i  brev
av 07.03.20l7om hva kommunen

Saken om oppnevning av interimsstyre, Kommunestyre  — organisering av interimperioden ble
behandlet i Ncsscl korrrmunestyre  i  sak 109/16 den 20.10.2016 med likelydende vedtak i Midsund
og Molde kommunestyre.

Viser spesielt til kommrrnest_vrenes vedtak  i  sak I09/I  6  i  punkt 3  og 4:

o 3. Det etableres et interimsstyre bestående av ordførere. varaordforere. representanter for de
storste opposisjonspartiene og rådmenn i de tre kommunene. til sammen 12 representanter.
lnterimsstyret ledes av ordføreren i Molde kommune. lnterimsstyret møtes månedlig. og
prosjektlederen er sekretær for interimsstyret.

o 4. Dersom saker som tas opp i interimsstyret er av en slik karakter at de krever politisk
behandling i perioden. skal det forberedes likelydende saksframlegg for de tre kommunene i
samråd med rådmennene. Avhengig av sakenes karakter. kan prosjektlederen eller ulike
kommuneadministrasjoner forberede disse sakene.
Undertegnede er av den oppfatning at saker som er behandlet i interimsstyret er av forberedende
og prosessuell karakter og ikke prinsipiell karakter. Arbeidet i interimsstyret er derfor åforberede
saker som enten skal vedtas av de tre kommunestyrene. eller i fellesnemnda når den blir oppnevnt
i oktober 2017.
°  Hvilket grunnlag i lovverk eller sentrale bestemmelser er pkt. 4  i  nevnte sak
begrunnet i?
Jeg oppfatter det slik at det er opp til kommunestyrene selv hvor store fullrnakter de vil gi
interimsstyret og fellesnemnda. Det er få forrnelle krav til hvordan en sammenslåing skal
gjennomføres (1 ). Viser da også til at lnndelingsloven er en prosess lov som skal sikre minstekrav
om prosess. Vi har  en  midlertidig organisering med interimsstyre for det nasjonale vedtaket blir
gjort og fellesnemnda blir oppnevnt. Vi har videre lagt oss på en linje hvor vi regelmessig
informerer om arbeidet med kommunereformen i formannskap og kommunestyre. og hvor saker
som krever politisk behandling blir behandlet i de tre kommunestyrene. For oss er dette en
løsning som det synes alle har tillit til.

25.04.17:
Kontrollutvalget onsker gjennom tertialrapporteringen  å  folge opp hvordan reglement for
avleggelse og rapportering av investeringsregnskap praktiseres.



l ,

vil gjøre forå få manglende
prosjelttregiiskai) frem til politisk
behandling. Økonomisjefeii var
tilstede og redegjorde for svaret.
Vidcrc ble okonomisjefeii spun om
lworfor det to så lang tid fra
prosjektet var ferdig til
prosjektrcgnskap ble fremmet
politisk. Kontrollutvalget lienvistc `
til pkt. l i <<Prosedyrebesltrivelse
for beliaiidliiig av
invcsleringsp1‘0sjekt>>. Svaret var
at en ofte iiiàtte vente pä «siste i
faklura». Kontrollutvalget mener

en bør se pà imiliglietcr forå få i
avsluttet prosjektene og 1
prosjcktrcgnskapene på et tidligere
tidspunkt enn i dag.
Kontrollutvalget vil følge opp dette
ved behandlingen av

i tertialrapportene. L

i
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KONTROLLUTVALGSSEKRETARIATET FOR
ROMSDAL
Rådhusplassen 1
6413  MOLDE

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato:
2017-073/STA Z017./454-2 Solfnd  Svensli, 71  23 11 32 21  042017

Svar ang manglende prosjektregnskap og framdrift

Vi viser til  deres brev av  732017  vedr. manglende prosjektregnskap.

Kommentarer til invesleringsreglemenl og prosedyre

Det har vært svikt i etterlevelse av prosedyren for framlegging av prosjektregnskap til politisk behandling. Rådmannen
mener at dette har sin årsak i flere utskiftninger av ledelse på teknisk, samfunn og utvikling (TSU), samt at flere
prosjektleder har kommet og gått. Det har derfor ikke  vaert noen til å «samle trådene» og sett til at prosedyren for
framlegging av prosjektregnskap ble etterlevd.

Med bakgrunn i denne erkjennelsen har rådmannen endret noe på prosedyren den  19.4.2017.  Den vesentligste
endringen er at økonomisjefen får ansvaret for at prosessen følges opp,jf. vedlagte prosessbeskrivelse (opprinnelig fra
2014) hvor vi har tatt inn endringene med rød skrift. Rådmannen mener dette er en innskjerping av rutinene, og at dette
skal føre til en bedre etterlevelse av prosessen.

Ut fra dette konkluderer rådmannen med at det ikke skal være nødvendig med endring i investeringsreglementet.

Manglende  pro.y'e/ctrzgnskap 2011-2015,  samt nye prosjekter for  2016

Ut fra tidligere dialog mellom rådmann og kontrollutvalget viser det seg at det er 10 prosjekter i tidsrommet 201 1-
2015  som ikke har vaert til kontrollutvalget for uttale. 1 tillegg har vi 4 prosjekter som er avslutteti 2016.  Følgende
prosjekter skal framlegges:

Prrrsj. Navn Avsålirttet Regnslifrp 31.12

600171  .\`OS -  påbygg kjøkken 2011 8 035 237

600197  VA  Stubo -  Brekken 2011 6 486 770

600198  VA  -  erstatte asbestledninger 2011 3  335  947

600237  t\'_v brannstasjon 2011 6 496  048

600156  Alctivitetssenter 2013 6 366 101

600127  Badeplass Eidsvâgleira 2014 3  406 312

600152  NOS -  utvidelse 2014 26 666 970

600260  NOS -  nødstmmsaggregat 2014 2 346 980

600169  Relokaliscring bamehage, barne- og kulturskole 2015 21 944 999

600240  Overføringsledning til Raudsand 2015 8 2Z2  683

600257 Strandpromenade Eidsvåg sentrum 2016 2  166 570
600299  Kunslgrasbanen. nytt dekke 2016 3 325 094

600327  I.\'BUS, Eresfjord b/u, rehab. garderober/fasader 2016 2 396 957

600334  Kjop av eiendom 2016 3  030 955

~\‘Q.Nesset kommune —~———————

Krhkholnwc-gen2 Orgnr.: 864 981 062 pusKmot[ak@nesset.kommuneno Telefon; 71 23 11 00 5J'5"""'1"""“'^'
6460  Eidsvåg Kontonr. 4106 05 00590  ww-.w.nesseLkommuneno Telefaks: 71 23 11 01  N



Side  2  av  2

F ramdrift

I og rned at det er nve personer som inå ta over en del gamle investeringsprosjekter kan det by på en del utfordringer,
men vi tror det skal være realistisk å E til følgende framdrift:

Innen utgangen av august 2017:
Alle sluttrapporter skal være ferdig for oversending til revisjonen. Del er lagt opp til at kommunen
oversender sluttrapportene etter hvert som de blir ferdige.

I løpet av september 2017:
Vi forutsetter at revisjonen kan bli ferdig med sin revidering i løpet av l måned.

Oktober  -  november 2017:
Forutsatt at revisjonen blir ferdig med sin behandling i løpet av september, kan kontrollutvalget få
prosjektene til uttale l sine møter den 10. oktober og 28. november (ifølge oppsatt møteplan).

November — desember 2017:
Politisk behandling i formannskap 23.11 og 7.12, og kommunestyret den 14.12, evt. januar 2018.
Vi ser at det kan bli vanskelig å  bli ferdig i løpet av 2017 med de prosjektene som kontrollutvalget behandler

i sitt møte den 28. november.

Ikke alle prosjekt er like omfattende, og som tidligere nevnt vil sluttrapportene bli sendt over til revisjonen så snart de
er ferdig. Hvis det er mulig kan kontrollutvalget lå prosjektene tidligere. Ifølge kontrollutvalgets møteplan er det satt
opp et møte 20.6, som kanskje kan være aktuell for noen av prosjektene.

Anne Grete Klokset
rådmann

Med hilsen

Solfrid Svensli
økonomisjef

Dokumentet  er elektronisk grid/çjertt og har' derfor ikke Imderskrzfi.

Vedlegg

l Prosedyre  -  sluttrapport investeringsprosjekter

Kopi til:
Vegard Øverås Lied
Malin Bruscth
Anita Marie Meisingset
Bernt Angvik



Godkjent av:

GrNESSET KOMMUNE m,W;
”  NESSET

NESSET KOMMUNE

SLUTTRAPPORT INVESTERINGSPROSJEKTER side 1

Utarbeidet av: Hm-'edansvar.'

Rådmann ltllllltll? Økonomisjef Rådmann
Gjeldende regler og farslmfter  /11. v. :
Nesset kommunes investeringsreglement pkt. 12.

Formål:
Alle investeringsprosjekter med kostnadsramme over kr  2  mill skal ha en sluttrapport med
byggeregnskapet som skal legges fram for kontrollutvalget før framlegging til formannskap og
kommunestyret.

PROSEDYREBESKRIVELSE:
Handling: Ansvarlig

l. fitter nt in\esteringsprosiekter er meldt ferdig i forbindelse ined okoiitwiiiisk

2.

3.

4.

6.

. Okonmnis'cf
rapportering eller \ed regnsknpszn leggelse. skal byggeregitskatp med ‘I
sluttrapport rn legges.

Byggeregnskap utarbeides i henhold til norsk standard  (NS) etter at
investeringsprosjektet er ferdig, jf. ínvesteringsreglementets pkt. 11 a, samt
pkt. 12 d og e.

Det forutsettes at 5. dimensjon  i  økonomisystemet er brukt for å lette arbeidet
med byggeregnskapet. Økonomiavdelinga bistår med tall i den grad det er
nødvendig.

Det utarbeides sluttrapport som skal inneholde status, framdrift, økonomi og
eventuelle avvik, med lienvisiting til e\ t.  \  edtuksdntoer/-snker:_ .  . . P  e' ‘I.  I  -d'‘'
— innledning (torinal) ms» 1  L U
»  gjennomføring av prosjektet (hva er ulfort. lirmiclriti og status)
-  rnengtletiversikt (arealer. ntassc)

-  okonomi (be\ ilgiling budsjett/-korrigeritiger. en vik. b_\ ggeregnskap)
-  ttffentlig anskaffelser'
-  tegninger m\.

Sluttrapport med byggeregnskap oversendes revisjonen for godkjenning.

Når punkt 2-4 er utført sendes alt over til kontrollutvalget for behandling.
Kopi sendes okoitoiiiisjef.

Etter at kommunen har mottatt kontrollutvalgets uttale til
investeringsprosjektet lages det sak til politisk behandling i kommunen. Ql\0n0mi5_jg_-1‘

Kontrollutvalgets uttale, revisors uttale, sluttrapport og byggeregnskap skal
vedlegges saken til politisk behandling.



Til økonomi

Fra TSU  -  20140702

Tilsvar med kommentar til forslag om "Reglement for investeringer  i  Nesset kommune"

2. FORMÅL

Reglement skal bidra til:

Siste strekpunkt

-  Á  sikre tilfredsstillende rapportering om  status i prosjekter. Herunder fremdrift i
henhold til fremdriftsplan, økonomi i henhold til budsjett/betalingsplan, endringer i
forhold til teknisk beskrivelse eller manglende beskrivelse, og avvik i forhold til
prosjektets tiltenkte ramme (formål og ornfang).

Ordbruk og definisjoner i dette reglementet er først og fremst tilpasset "større"
byggeprosjekter, med anslagsvis ramme over  5,0  mill kroner. (Justert grense som følge av
prisstigning og merkostnader etter TEK 10)

3. DEFINISJONER  AV  INVESTERINGSPROSJEKTER

Større byggeprosjekter deles gjerne i fire faserjfr. Norsk standard. I de fire fasene hviler det
varierende grad av økonomiske og juridiske forpliktelser på oppdragsgiver(byggherre) og
entreprenør.

l) Utvelgelses- og kontraheringsfasen, -  beskrives som perioden fra innstilling av
foretrukket entreprenør er definert, og frem til signering av fremforhandlet kontrakt.

2) Gjennomføringsfasen, -  defineres som perioden fra første "spadetak" og frem til
kontraktarbeidet står ferdig til bruk.

3) Overtakelse  -  Overtakelse gjelder normalt fra den dagen oveitakelsesforretning er
avholdt, eller når bygge-/anleggsprosjektet tas i bruk av byggherren etter forståelse og
avtale med entreprenør.

4) Reklamasjonsfasen  -  5 år. Entreprenør stiller med angitt garantibeløp, som reduseres
trinnvis mot null når reklamasjonstiden er over.

lnvesteringsprosjekter er ............. ..

8. BYGGESTART



a) All finansiering må være på plass før byggestart/gj ennomføring. Det er imidlertid
åpning for åarbeide for berettigede tilskudd i hele gjcnnomføringsfasen av prosjektet.

l l . OVERTAKELSE

a) FDV-dokumentasjon skal foreligge ved overtakelse. Herunder rapporter fra
innregulering m.m.

b) Etter overtakelse og når bygget er tatt i bruk, starter reklamasjonstiden.

Erfaringsmessig vil perioden frem til og med "ettårs-reklamasjonsbefaring", omfatte
de aller fleste merkostnadene knyttet til bygge- og anleggsprosj ektene. Prosjektets
konto avsluttes ett år etter overtakelse.

12. SLUTTRAPPORT MED SLUTTREGN SKAP

c) Prosjektrapport med regnskap legges frem for kommunestyret innen  2  rnnd. etter at
"ettårsbefaringen" har funnet sted. I resterende del av reklamasjonstiden vil det være
stor grad av sikkerhet rnot at oppdragsgiver får merutgifter knyttet til selve prosjektet.
Entreprenøren stiller garantibeløp til disposisjon for berettigede reklamasjoner i S-års

perioden.



Saksmappeí 2017-1543/03
Arkiv: 033 Kontrollutvalget Saksbehandler: Sveinung Talberg
Dato: 08.06.2017

Saksframlegg

Utvalgssaksnr Utvalg __ Møtedato
ES  18/17 Kontrollutvalget _ 22.06.2017

EVENTUELT

1. NKRF’s kontrollutvalgskonferanse 2017 -tema til  videre  behandling

Kontrollutvalgets behandling 27.02.2017, sak' PS 07/17:
lvar H. 'l'1'2clVik, Jostein Øverås og Vigdis Fjøseitl representerte kontrollutvalget på
konferansen. Det var meget aktuelle tema som ble tatt opp og kontrollutvalget konkluderte
med at det kan være aktuelt åse nærmere  på  to tema  i  Nesset kommune. Det ene er hvordan
Nesset kommune håndterer varsling og det andre er hvordan Nesset kommune håndterer
etiske problemstillinger. Sekretær-en utarbeider spørsmålsstillinger til behandling i  møte
25.04.17.

Sekretariatets innstilling

Kontrollutvalget  i  Nesset ønsker  å  stille rådmannen følgende spørsmål i tilknytning temaet
varsling:
I.  Har kommunen utarbeidet regler. retningslinjer og rutiner for varsling?
2. Hvordan registreres varslene/varslerne?
3. llvordan følges varslerne opp?
4. Hvordan følges varslene  opp?

Kontrollutvalget i Nesset ønsker åstille rådmannen folgende spørsmål i tilknytning til temaet
etiske problemstillinger:
t. Har kommunen reglement som omhandler etiske retningslinjer?
2, Hvordan praktiseres dette reglementet. eller i mangel av slikt reglement hvordan

praktiseres etiske problemstillinger?
3.  Hvilke rutiner har kommunen for  å  lblge opp dette?

Kontrollutvalget ønsker svar på dette til møtet 20.06.20! 7.

Vedlegg:
- Brev til rådmannen, datert 31.05.2017.

Virksomhetsbesøk
I  kontrollutvalgets møteplan er det satt av tid til besøk i en kommunal virksomhet. Alternativt
kan en enhetsleder inviteres tilågi informasjon om sin enhet. Det er satt av tid i mote 2/2017
den  25.4.2017  til dette. Utvalgets medlemmer kan komme med forslag til hvilken kommunal
virksomhet det kan være aktuelt åbesøke eller få informasjon om.



l mete 25.04.17 er det ønskelig med et virksomhetsbesok. Kontrollutvalget konkluderte i
møtet 27.02.20]  7  med at en ønsker  â  invitere enhetsleder pa Teknisk. samfunn og titviklirig til
dette inøtet for en orientering om enheten. Sekretæren gjør en forespørsel med en
redegjørelse om hva kontrollutvalget ønsker med denne tirieiiteriiigeri.

Kontrollutvalgets behandling 25.04.2017:
Kontrollutvalget har rnottatt melding fra enheten om at det ikke passer a mate kontrollutvalget
25.04.20l 7 på grunn av andre møter i enheten. Enheten ønsker heller åkomme i
kontrollutvalgets møte 20.06.20l7.

Vedlegg:
I  Skriv til enheten sendt pr epost 10.04.2017.

Behandling av nvtt avfallsdeponi på  Rausand  — Bergmestcren Raudsand AS
Medlem Vigdis Fjøseid tok opp spørsmålet om hvorvidt kommunestyret var kjent med alle
dokument og forhold i saken siden møtet 23.06.2016, sak 65/16 der de vedtok planprogram  —
Reguleringsplan for Bergmesteren Raudsand AS. Kontrollutvalget er kjent med at det i
september 2016 har vært korrespondanse mellom Klinia-og niiljødepartementet. Nesset
konimune og Bergmesteren Raudsand AS.

Kontrollutvalgets behandling 25.04.2017:
Kontrollutvalget ber ordføreren om en redegjørelse om konimunestyret er kjent med
korrespondansen mellom Klima-og iniljødepartementet, Nesset kommune og Bergmesteren
Raudsand AS og innholdet i denne etter at kommunestyret behandlet saken 23.06.2016.
Videre hvordan ordføreren vil følge opp vedtaket i sak 65/16 om a informere innbyggerne i
riaerornrådet.

Vedlegg:
I  Brev til ordføreren, datert 07.06.2017.

Sveinung Talberg
Rådgiver



Kontrollutvalget I Nesset kommune Sekretariatet:
Telefon 71  11  14  52  — direkte
Telefon 71  11  10 00  — sentralbord
Telefaks' 71  11  10 28
MOb\l 99160260
Epost. svelnungtalberg@mo1de kommune no

Nesset kommune
Vrådmann

Deres referanse: Vàr referanse: Arkivkode: Sted/dato
2017-186/STA 1543-O33 Molde,  31.05.2017

SAKER FRA KONTROLLUTVALGETS  MØTE  25.04.2017

Kontrollutvalget viser til møte 25.04.2017 og protokoll fra dette møtet. Der ble det i sak PS 07/17
tatt opp temaer  fra  Norges  Kommunerevisorforbund(N KRF) sin kontrollLitvalgskonferanse 2017.
Dcr deltok 3  medlemmer fra kontrollutvalget. Kontrollutvalget falt ned på to tema sorn en ønsker
at rådmannen besvarer og det ble gjort lialgeiide vedtak:

Varsling
Kontrollutvalget i Nesset ønsker á  stille rådmannen følgende spørsmål i tilknytning temaet
varsling:
1.  llar kommunen utarbeidet regler, retningslinjer og rutiner for varsling?
2. Hvordan registreres varslene/varslerne?
3. Hvordan følges varsleme opp?
4.  Hvordan lølges varslene opp?

Etiske problemstillinger
Kontrollutvalget i Nesset ønskeråstille rådmannen lølgende spørsmål i tilknytning til temaet
etiske problemstillinger:
1.  Har kommunen reglement som omhandler etiske retningslinjer?
2. Hvordan praktiseres dette reglementet, elleri mangel av slikt reglement hvordan
praktiseres etiske problemstillinger?
fvJ.  llvilke rutiner har kommunen for åfølge opp dette?

Oppfølgingslisten
Når det gjelder sak PS  1 1/17  opptølgitigslisteri, så er det sakene om Høvika og kommunereformen
som kontrollutvalget onsker en oppdatering på.

Kontrollutvalget ønsker svar på dette til møtet 20.06.2017.

TfizritrolIutvalgssekretariatettofRÉnsdaI TW i” ”Side 1  av 2 Aukra, Eide, Fræna, Gjemnes, Molde,
Rådhusplassen 1 Nesset, Rauma, Sunndal, Vestnes
6413  MOLDE



Virksoxnhetshesnk
Ellers ble virksomhctsbesøket li-a teknisk  enhet som var planlagt 25.04.2017 L1[SalL lil iiiøleL
20.06.2017 da dette passet  bedre  lbr enheten. Vi starter niøtel kl.  1200 med  dette besøket og
orienteringcn.

Med  hilsen

Ivar Henning Trælvik
lcdcr

Sveinung Talhcrg
rådgiver

Kontrolíulvalgssekretariatet for Romsdal Side 2av 2 Aukra, Evde, Frenzi‘ Gjeinnes, Molde,
Møre og Romsdal Nesset, Rauma‘ Sunndal, Vestnes



Komrollutvalget  I  Nesset kommune Sekretariatel:
Telefon' 71  11  14  52  -  dtrekte
Telefon 71 11  10  UO -  sentralbord
Telefaks  71  11  10 28
Mobtl: 99160260
Epost' svernuglalbergftimolde kommune no

Virksomhetsbeøk

Kontrollutvalget i Nesset ønsker til møte 25.04.2017  å  invitere enhetsleder  på  Teknisk,
samfunn og utvikling for en orientering om enheten.

Foråbli kjent med den kommunale forvaltningen. og for at ansatte i kommunen skal bli kjent
med kontrollutvalget, kan utvalget besøke ulike kommunale virksomheter eller
kontrollutvalget kan invitere virksomheten eller enhetene til sitt møte. Dette kan også
inkludere kommunale foretak og selskap. Besøkene initieres og giennomføres av
kontrollutvalget i samarbeid med sekretariatet. Slike virksomhetsbesøk kan ikke  på  noen
mine sammenlignes med et tilsyn eller kontroll.

Formålet med besøk er blant annet a:

II  Bli  kjent med virksomheten. og ågjøre kontrollutvalgsarbeidet kjent i kommunen

ll  Undersøke generelt om krav til internkontroll er kjent i virksomheten. og om sentrale
føringer knyttet til for eksempel etikk er kommunisert

II  Sjekke utvalgte områder som for eksempel  IIMS. offentlige anskaffelser og lignende ved
å  få orientering om og innsyn i system og rutiner

II  Få innspill til kontrollutvalgets risikoanalyse og planarbeid

Med hilsen

Ivar H. Trzelvik
Leder (s)

Sveinung Talbcrg
Rådgiver

KontroHutvalgssekretanatet for Romsdal Side 1 av  2 Aukra, Eide. Fræna, Glemnes. Molde,
Rådhusplassen 1 Nesset. Rauma, Sunndal. Vestnes
6413  MOLDE



Kontrollutvalget i Nesset S°“'e‘a"a‘°‘=
Telefon  71  11  14 52  — direkte
Telefon  71  11 10  OO -  sentralbord

kornrnune Telefaks' 71 11 1023
Mobil 99150260
E-oost sveinung taioerg@moide kommune no

Nesset kommune
v/ordfører

Deres referanse: Vår referanse: Arkivkode: Sted/dato
2D17-199/STA 1543-033 Molde. 07 06.2017

REGULERINGPLAN FOR  BERMESTEREN  RAUDSAND  AS

Kontrollutvalget i  Nesset tok i mate  25.04.2017, sak PS  12/17  opp oppfølgingen av
kommunestyrresakPS65/16 fra møte i Nesset kommunestyre 23.06.2017.  Kommunestyrets
vedtak:

I  medhold av plan— (ig bygningslovens  55‘ I  2—9fasfsetrer Nesse! kommune plcmpragram _ for
I'egulerir1g.s'p/an Bergmesferen Raudsand, datert 13.06. 2016.

F  m' á  ivure/rr infbrmasjon til  beboere i nærområdet må de! arrangeres' irqfbrmcrsjonsnrarer
Imdervcis i  planprosessen.

Kontrollutvalget er kjent med at det har foregått og foregår prosesser og infonnasjonsmøter
rundt Bergmesteren Raudsand AS på ulike rnåter.

Kontrollutvalget er kjent med korrespondanse mellom Bergmesteren Raudsand AS, Nesset
kommune og Klima- og iniljødirektoratet i september 2016.

Kontrollutvalget er også kjent med at det i kommunestyremotene 16.02.2017  og 23.03.2017
har kommet spørsmål, svar og orienteringer til planen og etableringen uten at det fra møtet
23.03.2017  fremgår av protokollen hva det ble orientert om.

Kontrollutvalget skal ikke berøre de politiske prosessene i  denne saken, men er opptatt av  å
sikre at både kommunestyret og innbyggere blir informert om status og veien videre til enhver
tid slik at konimtinen har tillit hos innbyggerne. Derfor har kontrollutvalget følgende
spørsmål til ordføreren:

1. Hvilken informasjon har ordføreren forinidlet til kommunestyret om denne saken som
gjelder axrfallsdeponi og pâ hvilke tidspunkt og i hvilke saker?

2.  Har ordføreren formidlet til kommunestyret korrespondansen mellom «partene» som
foregikk i september 2016 og evt. på livilken måte?

3. Når og på hvilken måte vil ordføreren ta initiativ til  å  informere beboere i nærområdet
om saken? l tilfelle det har vaert informert tidligere, på hvilken måte og når har det
skjedd?

KontrolIutvalgssekretariatet for Romsdal Side 1 av 2 Aukra. Eide, Fræna. Gjemnes, Molde.
Rådhusplassen 1 Nesset. Rauma. Sunndal, Vestnes
6413  MOLDE



Koritrolltitvalget ønsker at ordføreren svarer ut disse spørsmålene skriftlig til møtet i
kontrollutvalget 20.062017.

Kontrollulvztlget i Nesset

Ivar H. Trzelvik (s)

leder

Sveinung Tztlberg (s)
kontrollsekretær

Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal Side 2  av 2  i 7i Ãrukra Eidet Fræna, Gjernnest Molde,
Møre og Romsdal Nesset. Rauma, Sunndal, Vestnes


