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HUSTADVIKA KOMMUNE 
Kontrollutvalget 

 

 

  

1 
 

Møteprotokoll  

Hustadvika kontrollutvalg 
 

 

Dato: 04.06.2021 kl. 08:30-15:30 

Sted: Kommunestyresalen, Hustadvika rådhus 

Arkivsak: 20/00036 

Møtende 
medlemmer:  

Sigrid Karin Gjendem Fjørtoft (H) 
Jarle Ugelstad Klavenes (Ap) 
Jon Ivar Bøe (MDG) 
Arnfinn Magne Ugelstad (SV) 
 

Møtende 
varamedlemmer: 
 

Linda Marie Bergseth Austad (Sp) for Aud Oddrun Lindset Drågen (Sp) 
 

Fra administrasjonen 
møtte: 

Per Sverre Ersvik, kommunedirektør 
Ole Rødal, økonomisjef 

  

Protokollfører: Sveinung Talberg 

   

 
 
 

SAKSKART  Side 

Godkjenning av innkalling 

Referatsaker 

14/21 21/00025-21 
Sak PS 14-21 Årsmelding 2020 kontrollutvalget, møteprotokoll 
KST 150421 

4 

15/21 21/00025-22 
Sak PS 21-21 Redusere utgifter på rammeområde politisk styring, 
møteprotokoll KST 150421 

4 

16/21 21/00025-23 
Sak PS 22-21 Avstemmingssak investeringsbudsjett 2021, 
møteprotokoll KST 150421 

4 

4
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17/21 21/00025-24 
Sak PS 24-21 Samarbeidsavtale Romsdal interkommunale 
politiske råd, møteprotokoll KST 150421 

4 

18/21 21/00025-25 Møteinnledning og spørrehalvtimen i KST 200521 4 

Saker til behandling 

14/21 21/00022-5 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 23.APRIL 2021 5 

15/21 21/00028-1 
ØKONOMIRAPPORT DRIFT M/FINANSRAPPORT OG REVIDERT 
BUDSJETT 1.TERTIAL 2021 – HUSTADVIKA KOMMUNE 

5 

16/21 21/00028-2 
INVESTERINGSRAPPORT OG REVIDERT BUDSJETT 1.TERTIAL 2021 - 
HUSTADVIKA KOMMUNE 

7 

17/21 21/00024-13 OPPFØLGINGSLISTE I MØTE 04.06.2021 8 

18/21 21/00020-7 EVENTUELT I MØTE 04.06.2021 10 

    

 
 
Elnesvågen, 04.06.2021 
 
 
Sigrid Karin Gjendem Fjørtoft 
Leder i utvalg 
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Godkjenning av innkalling 

Leder ønsket velkommen og ledet møtet. Det framkom ingen merknader til innkalling og sakliste. 
Innkalling og sakliste ble godkjent. 
 
Leder refererte til 3 saker hun ønsket å ta opp under eventuelt.  
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Referatsaker 

Saknr Arkivsak Tittel 
12/21 21/00025-19 Spørrehalvtimen i KST 150421 

 

13/21 21/00025-20 Sak RS 2-21 Protokoll fra møte i kontrollutvalget 12.02.21, 
møteprotokoll KST 150421 
 

14/21 21/00025-21 Sak PS 14-21 Årsmelding 2020 kontrollutvalget, 
møteprotokoll KST 150421 
 

15/21 21/00025-22 Sak PS 21-21 Redusere utgifter på rammeområde politisk 
styring, møteprotokoll KST 150421 
 

16/21 21/00025-23 Sak PS 22-21 Avstemmingssak investeringsbudsjett 2021, 
møteprotokoll KST 150421 
 

17/21 21/00025-24 Sak PS 24-21 Samarbeidsavtale Romsdal interkommunale 
politiske råd, møteprotokoll KST 150421 
 

18/21 21/00025-25 Møteinnledning og spørrehalvtimen i KST 200521 
 

19/21 21/00025-26 Sak RS 3-21 Protokoll fra møte i kontrollutvalget 23.04.21, 
møteprotokoll KST 200521 
 

20/21 21/00025-27 Sak PS 28-21 Årsrapport for Hustadvika kommune 2020, 
møteprotokoll KST 200521 
 

21/21 21/00025-28 Sak PS 30-21 Oppfølging av gjennomførte 
brukerundersøkelser i Hustadvika kommune, møteprotokoll 
KST 200521 
 

22/21 21/00025-29 Referat fra virksomhetsbesøk-orientering fra bygg og 
eiendom 210423 

 
Møtesekretær gikk igjennom referatsakene. Referatsakene ble tatt til orientering og med følgende 
behandling i møtet: 
 
Sakene 12/21 og 18/21: Utvalget ser at det er mange saker og spørsmål i spørrehalvtimen som 
kommunestyrerepresentantene med fordel kan sende til kontrollutvalget for behandling. Slik blir det 
en god link mellom kommunestyret og kontrollutvalget. 
 
Sak 15/21: Kontrollutvalget viser til kommunestyrets vedtak i sak 21/21 i møte 15.04.21 der 
kommunestyret har tillit til at alle ledere av utvalg og råd gjør vurderinger av sakslister 
og arbeidsmengde og gjennomfører møter som er nødvendige for sitt virke og samfunnsoppdrag.  
 
Kontrollutvalget kan ikke ut fra saksmengde og kompleksitet se at det på nåværende tidspunkt er 
rom for å redusere antall møter, som er 6 møter i året.  
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Saker til behandling 

14/21 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 23.APRIL 2021 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Hustadvika kontrollutvalg 04.06.2021 14/21 

 
 

Møtebehandling i Hustadvika kontrollutvalg 04.06.2021: 

 

Møtebehandling 

Leder fremmet forslag om at protokollen fra møtet 23.april 2021 godkjennes og at Jon Ivar Bøe og 
Linda Marie Bergseth Austad velges til å underskrive protokollen fra møtet 4.juni 2021 sammen med 
møteleder. 
 

Votering 

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med framlegg fremsatt i møtet av leder.  
(5 voterende). 
 

Hustadvika kontrollutvalgs vedtak/innstilling  

Protokollen fra møtet 23.april 2021 godkjennes.  

Til å signere protokollen fra møtet 4.juni 2021 sammen med møteleder, velges:  

1. …………………………………….  

2. ……………………………………. 
 

Sekretariatets innstilling: 

 
Protokollen fra møtet 23.april 2021 godkjennes.  

Til å signere protokollen fra møtet 4.juni 2021 sammen med møteleder, velges:  

1. …………………………………….  

2. ……………………………………. 

 
 
 

15/21 ØKONOMIRAPPORT DRIFT M/FINANSRAPPORT OG REVIDERT 
BUDSJETT 1.TERTIAL 2021 – HUSTADVIKA KOMMUNE 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Hustadvika kontrollutvalg 04.06.2021 15/21 
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Møtebehandling i Hustadvika kontrollutvalg 04.06.2021: 

 

Møtebehandling 

Økonomisjef redegjorde i saken. Kontrollutvalget er bekymret for vedlikeholdsetterslepet i 
kommunen samt det høye sykefraværet som økonomisjefen uttrykte koster kommunen ca. 25 mill. 
kr årlig. Jarle Ugelstad Klavenes fremmet tilleggsforslag i to punkter til sekretariatets innstilling.   
 
Kontrollutvalget vil påpeke at det er et betydelig vedlikeholdsbehov innenfor kommunens 
ansvarsområde, og at det framover må tydeliggjøres hvordan kommunen sørger for å ha en 
bærekraftig vedlikeholdsplan.  
  
Kontrollutvalget er bekymret for det høye sykefraværet i Hustadvika kommune som ligger langt over 
den vedtatte målsetningen. Kontrollutvalget vil følge utviklingen av sykefraværet og hvilke tiltak som 
gjennomføres for å få ned sykefraværet.  
 
Jon Ivar Bøe ville under avsnittet om sykefravær føye til at kontrollutvalget vil følge utviklingen og 
hvilke planer som legges. 
 

Votering 

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i tråd med innstillingen og tilleggsforslag fremsatt i møtet. 
(5 voterende) 
 

Hustadvika kontrollutvalgs vedtak/innstilling  

Kontrollutvalget tar økonomirapport drift med finansrapportering og revidert budsjett for 1.tertial 
2021 – Hustadvika kommune, til orientering. 

Kontrollutvalget registrerer merforbruket i rammeområdene i forhold til budsjettet. Kontrollutvalget 
etterlyser konsekvenser når det ikke styres etter rammene bevilget av kommunestyret.  

Kontrollutvalget uttrykker bekymring for den økonomiske utviklingen sett opp mot den prosess som 
skulle være i gang for å redusere driftsnivået der antall årsverk er en vesentlig faktor. I tillegg 
kommer økte finansutgifter. 

Det bør i saken om økonomirapport tydeligere komme frem at dette også omhandler 
finansrapportering og at avvik fra finans- og gjeldsreglementet blir fremhevet spesielt i saken. 
 
Kontrollutvalget vil påpeke at det er et betydelig vedlikeholdsbehov innenfor kommunens 
ansvarsområde, og at det framover må tydeliggjøres hvordan kommunen sørger for å ha en 
bærekraftig vedlikeholdsplan.  
  
Kontrollutvalget er bekymret for det høye sykefraværet i Hustadvika kommune som ligger langt over 
den vedtatte målsetningen. Kontrollutvalget vil følge utviklingen av sykefraværet og hvilke planer 
som legges og hvilke tiltak som gjennomføres for å få ned sykefraværet.  
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Sekretariatets innstilling: 

 
Kontrollutvalget tar økonomirapport drift med finansrapportering og revidert budsjett for 1.tertial 
2021 – Hustadvika kommune, til orientering. 

Kontrollutvalget registrerer merforbruket i rammeområdene i forhold til budsjettet. Kontrollutvalget 
etterlyser konsekvenser når det ikke styres etter rammene bevilget av kommunestyret.  

Kontrollutvalget uttrykker bekymring for den økonomiske utviklingen sett opp mot den prosess som 
skulle være i gang for å redusere driftsnivået der antall årsverk er en vesentlig faktor. I tillegg 
kommer økte finansutgifter. 

Det bør i saken om økonomirapport tydeligere komme frem at dette også omhandler 
finansrapportering og at avvik fra finans- og gjeldsreglementet blir fremhevet spesielt i saken. 

 
 
 

16/21 INVESTERINGSRAPPORT OG REVIDERT BUDSJETT 1.TERTIAL 2021 - 
HUSTADVIKA KOMMUNE 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Hustadvika kontrollutvalg 04.06.2021 16/21 

 
 

Møtebehandling i Hustadvika kontrollutvalg 04.06.2021: 

 

Møtebehandling 

Økonomisjef redegjorde. Flere prosjekter er nå klare for å sendes over til kontrollutvalget og 
revisjonen for videre behandling. Kontrollutvalget uttrykker bekymring for den økende lånegjelden til 
kommunen og stigende finansutgifter i driftsregnskapet på sikt.  Kontrollutvalget ser også at det kan 
være problemer med kapasitet på planlegging og gjennomføring av prosjekter. 
 

Votering 

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i tråd med innstillingen. (5 voterende) 
 

Hustadvika kontrollutvalgs vedtak/innstilling  

Kontrollutvalget tar investeringsrapportrapport og revidert budsjett 1.tertial 2021 – Hustadvika 
kommune til orientering.  

Kontrollutvalget mener arbeidet med budsjettforutsetningene må bli bedre slik at det kan opereres 
med et realistisk periodisert budsjett. 

Kontrollutvalget uttrykker bekymring for den økende lånegjelden til Hustadvika kommune. 
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Sekretariatets innstilling: 

 
Kontrollutvalget tar investeringsrapportrapport og revidert budsjett 1.tertial 2021 – Hustadvika 
kommune til orientering.  

Kontrollutvalget mener arbeidet med budsjettforutsetningene må bli bedre slik at det kan opereres 
med et realistisk periodisert budsjett. 

Kontrollutvalget uttrykker bekymring for den økende lånegjelden til Hustadvika kommune. 

 
 
 

17/21 OPPFØLGINGSLISTE I MØTE 04.06.2021 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Hustadvika kontrollutvalg 04.06.2021 17/21 

 
 

Møtebehandling i Hustadvika kontrollutvalg 04.06.2021: 

 

Møtebehandling 

Innkjøpsområdet. 
Leder fremmet forslag om at kontrollutvalget endrer tittel på saka fra «revisjonens rapport til 
kontrollutvalget for 2.halvår 2015», til «Innkjøpsområdet». 

Undersøkelsen som revisjonen leverte rapport på til kontrollutvalget i sist møte, ga ikke svar eller 
gode nok svar på de spørsmål som var stilt i bestillingen.  Dette ønsker kontrollutvalget å meddele 
revisjonen i eget brev. Derfor ønsker kontrollutvalget til neste møte å stille kommunedirektør 
spørsmål om hvilke innkjøpsområder som nå mangler rammeavtaler av de områdene 
regnskapsrevisor tidligere har avdekt at det mangler avtaler på. Videre hva som bli gjort av arbeid 
med nye rammeavtaler eller utgåtte avtaler. Videre hvordan kommunen lyser ut og dokumenterer 
prosessene i større enkeltkjøp uten rammeavtale. Kontrollutvalget vurderer en bestilling av 
forvaltningsrevisjon på området neste år, men dette avhenger av at kommunestyret bevilger 
budsjettmidler til neste år. 
 
Oppfølging av rapport fra tilsyn med Spesialundervisning-PPT 24.09.2020 Hustadvika kommune. 
Kommunedirektøren viste til den foreløpige tilsynsrapporten som kommunen har gitt tilsvar på. Det 
er ikke kommet endelig rapport basert på kommunens tilsvar. 
 
Leder fremmet forslag om at kontrollutvalget avventer endelig tilsynsrapport, men at utvalget følger 
opp området videre uavhengig av om Statsforvaltaren avslutter videre oppfølging. 
 
Eierskap. 
Kontrollutvalget har mottatt svar på hvordan kommunedirektøren vil arbeide mot å få fremlagt 
eierskapsmelding. Leder fremmet forslag om at utvalget avventer fremleggelse og vedta. 
 
«Eiendomsforvaltning, anbudshåndtering og bygge- og anleggsledelse. 
Leder viste til restansene i saken og at disse er tema i andre sammenhenger og saker kontrollutvalget 
har på sakskartet også. 
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Beredskapsplan. 
Angående den spesifikke rassikringssaken i Malmefjorden opplyste kommunedirektør at svar skal gis 
hovedutvalg og formannskap. Det arbeides med konkrete tiltak og geolog vil søke om støtte fra NVE 
på rassikringsmidler. Jarle Ugelstad Klavenes ba om at kontrollutvalget fikk fremlagt alle 
gjennomførte ROS-analyser, når de ble gjennomført og gjenstående ROS-analyser. Videre ber en om 
en ROS-analyse og beredskapsplan på en tenkt skipsulykke på Hustadvika.  En ber også om en ROS-
analyse og beredskapsplan på en tenkt situasjon der det skjer forurensing av drikkevannet. Jon Ivar 
Bøe ville ha svar på om klimaendringer er med i ROS-analysene. Har kommunen tatt høyde for slike 
endringer i ROS-analysene og beredskapsplanene? Hvordan bli ROS-analysene brukt inn i arbeidet 
med beredskapsplanene? 
 
Vannforsyning. 
Hovedplan skal være ferdig i 2021. Kontrollutvalget følger saken videre. 
 
Språkopplæring. 
Jon Ivar Bøe ville ha en avklaring på om opplæringsloven er brutt på området og ber kontrollutvalget 
sende en forespørsel om dette til Statsforvaltaren i Møre og Romsdal. Dette i forhold til bokstav b i 
kontrollutvalget sine spørsmål i saken og svar fra kommunedirektør. 
 
Grendeutvalgene. 
Jarle Ugelstad Klavenes ba om at kontrollutvalget fikk fremlagt svar på hvordan grendeutvalgene 
fungerer, om utvalgene blir brukt som høringsinstanser og hvordan de fungerer opp mot 
kommunestyret.  Videre hva som skjer med de to siste grendeutvalgene som ikke er konstituert; 
Strand og Bjørnsund. 
 
Hovedplan for veg i Hustadvika 2021-2028. 
Kommunen skal følge generasjonsprinsippet og ikke forringe sin formue. Jarle Ugelstad Klavenes ba 
om at kontrollutvalget fikk fremlagt en plan for inndekking av vedlikeholdsbehov og 
vedlikeholdsetterslep. 
 
Sommerskole. 
Leder ba om at kontrollutvalget fikk fremlagt en evaluering av ordningen til neste møte. 
 

Votering 

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med framlegg fremsatt i møtet. (5 voterende) 
 

Hustadvika kontrollutvalgs vedtak/innstilling  

Følgende sak(er) blir ført opp på oppfølgingslista: 

Følgende sak(er) får endret status på oppfølgingslista: 
Første sak på saklista om revisjonens rapport til kontrollutvalget for 2.halvår 2015, får endret tittel til 
«Innkjøpsområdet». 

Følgende sak(er) blir avsluttet på oppfølgingslista: 
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Sekretariatets innstilling: 

 
Følgende sak(er) blir ført opp på oppfølgingslista: 

Følgende sak(er) får endret status på oppfølgingslista: 

Følgende sak(er) blir avsluttet på oppfølgingslista: 

 
 
 

18/21 EVENTUELT I MØTE 04.06.2021 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Hustadvika kontrollutvalg 04.06.2021 18/21 

 
 

Møtebehandling i Hustadvika kontrollutvalg 04.06.2021: 

 

Møtebehandling 

Hvordan fungerer utvalgsmodellen i Hustadvika kommune. 
Det henvises til reglement for politiske utvalg som ble vedtatt i kommunestyret 17.10.2019 i sak  
14/2019, pkt. 1.3. Der går det frem følgende myndighet tillagt utvalgene: 
 
a) Utvalgene innstiller til kommunestyret i de tilfeller midler er bevilget til formålet.  
Administrasjonssjefen har utredningsansvaret (faglig, personalmessig og økonomisk) før saken skal til  
behandling i kommunestyret.  
 
b) I saker som får budsjettmessig konsekvenser (der det ikke er bevilget midler), skal saken fremmes 
for formannskapet.  
 
c) Utvalgene skal i tillegg til utredninger ha oppfølging på drift av enheten som tilhører det aktuelle  
området. Hvis utvalget skal ha svar på konkrete spørsmål i møte, må disse rettes skriftlig til  
administrasjonen minimum 5 virkedager før møte.  
 
d) Utvalgene (flertall) kan på eget initiativ be administrasjonen utrede saker. 
Det er en bekymring på at spesielt hovedutvalg for helse, sosial og omsorg ikke fungerer helt i 
henhold til vedtatt politisk reglement. 
 
Jarle Ugelstad Klavenes ba om at kontrollutvalget i forhold til bokstav c og de fikk fremlagt en 
redegjørelse fra kommunedirektør hvordan utvalgene ivaretar rollen sin, om kommunalsjef som 
sorterer under det enkelte utvalg har en viktig rolle og årsaken til at det har vært avlyste møter. 
 
Kontrollutvalget avventer et tillyst møte mellom ordfører og utvalgsleder for helse, sosial og omsorg 
om temaet. 
 
FKT sin kontrollutvalgskonferanse og temaet henvendelser 
Kontrollutvalgsmedlemmene i Hustadvika deltok på FKT sin digitale kontrollutvalgskonferanse 1. og 
2.6.21. Synspunkter om temaene ble utvekslet. Leder fremmet forslag om at temaet henvendelser 
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blir satt på kontrollutvalgets sakliste til neste møte der en ser nærmere på rutinene for mottak og 
behandling av henvendelser til kontrollutvalget. 
 
Egenevaluering av kontrollutvalgets arbeid så langt. 
Leder fremmet forslag om at en til neste møte setter på sakslisten egenevaluering av 
kontrollutvalgets arbeid så langt i perioden. 
 
Møteinnkallinger og protokoller fra kontrollutvalgets møter til 1.vara. 
Leder fremmet forslag om at kontrollutvalget sender kopi av innkallinger og protokoller til alle 
1.varamedlemmer i kontrollutvalget for på den måten å holde disse orientert om de saker som er på 
dagorden uavhengig om de skal møte eller ikke. 
 
Arbeidsrettssak. 
Leder refererte til Romsdals Budstikke samt domstol.no der det fremgår at kommunen er stevnet i en 
arbeidsrettssak.  Leder ba om at kommunedirektør redegjorde for innholdet i saken.  Leder fremmet 
forslag om at møtet ble lukket under redegjørelsen med bakgrunn i kommuneloven § 11-5, 3.ledd.  
Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak om lukking av møtet.  Kommunedirektøren redegjorde.  
Møtet ble åpnet etter redegjørelsen og kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak om å avslutte saken 
fra kontrollutvalgets side. Det vil være nyttig at kontrollutvalget blir orientert om de rettstvister 
kommunen er involvert i.  Dette vil bli tema i et senere kontrollutvalgsmøte om hvilke prosedyrer for 
rapportering kontrollutvalget ser for seg på dette området. 
 
 

Votering 

Enstemmig vedtak i tråd med framlegg fremsatt i møtet av leder (5 voterende). 
 

Hustadvika kontrollutvalgs vedtak/innstilling  

Jf. den enkelte sak. 
 

 

Sekretariatets innstilling: 

 
Ingen. 

 
 
 
 
 
 
Sigrid Karin Gjendem Fjørtoft 
Protokollunderskriver 

Linda Marie Bergseth Austad 
Protokollunderskriver 

Jon Ivar Bøe 
Protokollunderskriver 
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HUSTADVIKA KOMMUNE 
Kontrollutvalget 

 

 

  

1 
 

Møteprotokoll  

Hustadvika kontrollutvalg 
 

 
Dato: 10.09.2021 kl. 08:30-15:00 

Sted: Kommunestyresalen, Hustadvika rådhus 

Arkivsak: 20/00036 

Møtende 
medlemmer:  

Sigrid Karin Gjendem Fjørtoft (H) 
Aud Oddrun Lindset Drågen (Sp) 
Jarle Ugelstad Klavenes (Ap) 
Jon Ivar Bøe (MDG) 
 

Møtende 
varamedlemmer: 
 

Ingen. 

Fra revisjonen:  June Beøy Fostervold, regnskapsrevisor. 
  

  

Fra administrasjonen 
møtte: 

Per Sverre Ersvik, kommunedirektør. (Referat- og orienteringssakene, sak 
20/21 og 23/21) 

  

Protokollfører: Sveinung Talberg. 

   

Merknader:  

 
Leder var forhindret i å møte fra møtestart, og kom kl. 0940.  Nestleder ledet møtet frem til leder 
tiltrådte møtet. Leder var ikke til stede under behandling av referat- og orienteringssakene.  
 
 

SAKSKART  Side 

Godkjenning av innkalling og sakliste 

Referatsaker 
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23/21 21/00025-33 PS 36-2021 Hovedplan veg for Hustadvika kommune, prot. KST 
170621 4 

24/21 21/00025-34 PS 39-2021 Val av målform for Jendem skulekrins, prot. KST 
170621 4 

25/21 21/00025-35 PS 43-2021 Økonomirapport og revidert budsjett 1 pr. 300421, 
prot. KST 170621 4 

26/21 21/00025-36 PS 44-2021 Investeringsrapport 1.tertial 2021, prot. KST 170621 4 

Orienteringssaker 

Saker til behandling 

19/21 21/00022-10 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 4.JUNI 2021 6 

20/21 21/00118-1 FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2022 - KONTROLLARBEIDET I 
HUSTADVIKA KOMMUNE 6 

21/21 20/00057-3 
FORENKLET ETTERLEVELSESKONTROLL MED 
ØKONOMIFORVALTNINGEN 2020 HUSTADVIKA KOMMUNE - 
OPPHOLDSBETALING SYKEHJEM, LANGTIDSOPPHOLD 

7 

22/21 21/00026-2 REVISJONS- OG KOMMUNIKASJONSPLAN 2021 – HUSTADVIKA 
KOMMUNE 8 

23/21 21/00024-20 OPPFØLGINGSLISTE I MØTE 10.09.2021 9 

24/21 21/00020-9 EVENTUELT I MØTE 10.09.2021 11 

25/21 21/00023-2 RUTINER FOR BEHANDLING AV HENVENDELSER TIL 
KONTROLLUTVALGET 12 

26/21 20/00142-3 EGENEVALUERING AV KONTROLLUTVALGET SITT ARBEID SÅ 
LANGT I VALGPERIODEN 13 

 
 
Elnesvågen, 10.09.2021 
 
 
Sigrid Karin Gjendem Fjørtoft 
Leder i utvalg 
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Godkjenning av innkalling og sakliste 

Nestleder ønsket velkommen og ledet første del av møtet. Det framkom ingen merknader til 
innkalling og sakliste.  
 
Jarle Ugelstad Klavenes meldte at han ville ta opp en sak under Eventuelt. 
 
Innkalling og sakliste ble godkjent. 
 
Kontrollutvalget var vedtaksfør med 3 fremmøtte medlemmer fra starten av møtet samt 3 voterende 
under en sak på oppfølgingslisten. 
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Referatsaker 

Saknr Arkivsak Tittel 
23/21 21/00025-33 PS 36-2021 Hovedplan veg for Hustadvika kommune, prot. 

KST 170621 
 

24/21 21/00025-34 PS 39-2021 Val av målform for Jendem skulekrins, prot. KST 
170621 
 

25/21 21/00025-35 PS 43-2021 Økonomirapport og revidert budsjett 1 pr. 
300421, prot. KST 170621 
 

26/21 21/00025-36 PS 44-2021 Investeringsrapport 1.tertial 2021, prot. KST 
170621 
 

27/21 21/00025-37 Protokoll Styret Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal 
07.04.2021 
 

28/21 21/00025-38 IKA Møre og Romsdal - Protokoll representantskapsmøte 
210422 
 

29/21 21/00025-39 Protokoll Årsmøte MRR 25.06.2021 
 
Kontrollutvalgssekretær gikk gjennom og kommenterte referatsakene.  
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Orienteringssaker 

Saknr Arkivsak Tittel 
7/21 21/00025-30 Orientering fra kommunedirektøren - økonomisk status 

Hustadvika kommune 10.09.21 
 

8/21 21/00025-32 Spørsmål til kommuneloven § 23-6 - varsling til 
kontrollutvalget om møter i selskap 
 

9/21 21/00025-31 FKT - medlemsinfo juni 2021 
 

10/21 21/00025-40 Tilsyn med barne- og avlastningsboliger 
 
Kontrollutvalgssekretær gikk gjennom og kommenterte orienteringssakene. 
 
Under orienteringssak 7/21 deltok kommunedirektør. Kommunedirektør refererte til informasjon gitt 
til Formannskapet 07.09.21. Det er ikke vesentlige endringer i økonomien rapportert som ble 
rapportert etter 1.tertial. Kommunen har fått kompensert merutgifter i forbindelse med korona. 
Netto driftsresultat er negativt, men en har et disposisjonsfond å dekke dette fra. Men dette kan ikke 
fortsette og en har allerede hatt et dialogmøte nr. 1 med kommunestyret 09.09.21 der utfordringene 
i økonomiplanperioden 2022-2025 var tema. En kommer raskt inn i en strukturdebatt med de 
økonomiske utfordringene en står overfor.  
 
Referat- og orienteringssakene ble tatt til orientering.  
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Saker til behandling 

19/21 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 4.JUNI 2021 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Hustadvika kontrollutvalg 10.09.2021 19/21 

 
 
Møtebehandling i Hustadvika kontrollutvalg 10.09.2021: 

 
Møtebehandling 

Leder fremmet forslag om at protokollen fra møtet 4.juni 2021 godkjennes og at Aud Oddrun  
Lindset Drågen og Jarle Ugelstad Klavenes velges til å underskrive protokollen fra møtet 
10.september 2021 sammen med møteleder. 
 
Votering 

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med framlegg fremsatt i møtet av leder. 
(4 voterende) 
 
Hustadvika kontrollutvalgs vedtak/innstilling  

Protokollen fra møtet 4.juni 2021 godkjennes.  

Til å signere protokollen fra møtet 10.september 2021 sammen med møteleder, velges:  

1. Aud Oddrun Lindset Drågen. 
2. Jarle Ugelstad Klavenes. 
 

 
Sekretariatets innstilling: 

 
Protokollen fra møtet 4.juni 2021 godkjennes.  

Til å signere protokollen fra møtet 10.september 2021 sammen med møteleder, velges:  

1. …………………………………….  

2. ……………………………………. 
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20/21 FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2022 - KONTROLLARBEIDET I HUSTADVIKA 
KOMMUNE 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Hustadvika kontrollutvalg 10.09.2021 20/21 

 
 
Møtebehandling i Hustadvika kontrollutvalg 10.09.2021: 

 
Møtebehandling 

Kontrollutvalgssekretær gikk inn på forutsetningene for budsjettet, og poengterte spesielt at i de år 
en velger å ta med bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjekt, så gir dette store utslag i budsjettet. 
Denne variasjonen fra år til annet kan være vanskelig å kommunisere til kommunestyret. En måte å 
bedre denne kommunikasjonen på er at kontrollutvalgets budsjettforslag kjøres som egen sak til 
kommunestyret, og ikke ved at kontrollutvalgets vedtak og sak ikke bare blir lagt ved saken når 
kommunestyrets sak om budsjett for kommunen bli behandlet. Kommunedirektøren kommenterte 
og la opp til at det ble fremmet egen sak for kommunestyret om kontrollutvalgets budsjett.  
 
Votering 

Enstemmig vedtak i tråd med innstilling. (4 voterende) 
 
Hustadvika kontrollutvalgs vedtak/innstilling  

Kontrollutvalgets forslag til budsjett for 2022 med en ramme på kr 1 691 000 inkludert kjøp av 
revisjonstjenester og sekretariatstjenester for kontrollutvalget, vedtas. 
 

 
Sekretariatets innstilling: 

 
Kontrollutvalgets forslag til budsjett for 2022 med en ramme på kr 1 691 000 inkludert kjøp av 
revisjonstjenester og sekretariatstjenester for kontrollutvalget, vedtas. 

 
 
 
21/21 FORENKLET ETTERLEVELSESKONTROLL MED 
ØKONOMIFORVALTNINGEN 2020 HUSTADVIKA KOMMUNE - 
OPPHOLDSBETALING SYKEHJEM, LANGTIDSOPPHOLD 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Hustadvika kontrollutvalg 10.09.2021 21/21 

 
 
Møtebehandling i Hustadvika kontrollutvalg 10.09.2021: 
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Møtebehandling 

Kontrollutvalgssekretær og regnskapsrevisor redegjorde i saken. 
 
Votering 

Enstemmig vedtak i tråd med innstilling. (4 voterende) 
 
Hustadvika kontrollutvalgs vedtak/innstilling  

Hustadvika kommunestyre tar uttalelse og rapport fra forenklet etterlevelseskontroll 2020 – 
Oppholdsbetaling sykehjem – langtidsopphold, til etterretning og ber kommunedirektøren utarbeide 
skriftlige rutiner på området som er beskrevet i revisjonens rapport. 
 

 
Sekretariatets innstilling: 

 
Hustadvika kommunestyre tar uttalelse og rapport fra forenklet etterlevelseskontroll 2020 – 
Oppholdsbetaling sykehjem – langtidsopphold, til etterretning og ber kommunedirektøren utarbeide 
skriftlige rutiner på området som er beskrevet i revisjonens rapport. 

 
 
 
22/21 REVISJONS- OG KOMMUNIKASJONSPLAN 2021 – HUSTADVIKA 
KOMMUNE 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Hustadvika kontrollutvalg 10.09.2021 22/21 

 
 
Møtebehandling i Hustadvika kontrollutvalg 10.09.2021: 

 
Møtebehandling 

Regnskapsrevisor redegjorde i saken. 
 
Votering 

Enstemmig vedtak i tråd med innstilling. (4 voterende) 
 
Hustadvika kontrollutvalgs vedtak/innstilling  

Kontrollutvalget tar revisjonens presentasjon av kommunikasjons- og revisjonsplan for revisjonsåret 
2021 til orientering. 
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Sekretariatets innstilling: 

 
Kontrollutvalget tar revisjonens presentasjon av kommunikasjons- og revisjonsplan for revisjonsåret 
2021 til orientering. 
 
 
 
23/21 OPPFØLGINGSLISTE I MØTE 10.09.2021 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Hustadvika kontrollutvalg 10.09.2021 23/21 

 
 
Møtebehandling i Hustadvika kontrollutvalg 10.09.2021: 

 
Møtebehandling 

Innkjøpsområdet. 
Leder fremmet forslag om at kontrollutvalget får en statusrapport på første møte i 2022på området i 
relasjon til undersøkelsen som ble gjennomført tidligere i år. 
 
Oppfølging av rapport fra tilsyn med Spesialundervisning-PPT 24.09.2020 Hustadvika kommune. 
Aud Oddrun Lindset Drågen ba om at hennes habilitet ble vurdert under behandling av saken på  
oppfølgingen om forvaltningsrevisjonsrapporten «Drift og forvaltning av Pedagogisk-psykologisk  
tjeneste for Gjemnes, Eide og Fræna». Enhetsleder, der PP-tjenesten inngår, er datter til Aud Oddrun  
Lindset Drågen. Aud Oddrun Lindset Drågen fratrådte møtet under behandlingen av habiliteten. 
Kontrollutvalget besluttet enstemmig at Aud Oddrun Lindset Drågen er inhabil til å delta under  
behandlingen av saken med hjemmel i Forvaltningsloven § 6, 1.ledd bokstav b) om slektskap. 
 
Leder fremmet forslag om at kontrollutvalget får en statusrapport på fra leder for PP-tjenesten på 
første møte i 2022. 
 
Utvalget sluttet seg til leder sitt forslag til vedtak (3 voterende). 
 
Aud Oddrun Lindset Drågen sluttet seg til møtet og de øvrige sakene på oppfølgingslisten etter 
voteringen. 
 
Eierskap. 
Leder fremmet forslag om at kontrollutvalget går gjennom og vurderer eierskapsmeldingen når 
kommunestyret har behandlet denne saken. 
 
Beredskapsplaner. 
Leder fremmet forslag om at kontrollutvalget til møtet 05.11.21 får fremlagt to ROS-analyser som er 
gjennomført og spørsmål om hvordan kommunedirektøren tenker at disse skal bli brukt i det videre 
arbeidet. 
 
Selskapsgjennomgang av RIR. 
Leder fremmet forslag om at kontrollutvalget forespør Statsforvalteren om det er gjennomført, eller 
om det er planer om å gjennomføre et tilsyn med RIR. Dette i forhold til forurensingsloven. 

23



 10  

 
Statlig tilsyn med kommunene. 
Jarle Ugelstad Klavenes savner rutiner og prosedyrer på hvordan kommuneloven § 25-2 bli fulgt opp 
av kommunedirektøren når det gjelder rapportering av resultat fra statlige tilsyn til kommunestyret. 
Representanten fremmet forslag om at kontrollutvalget fikk en redegjørelse fra kommunedirektøren 
på dette til neste møte. 
 
Informasjonssikkerhet i Hustadvika kommune. 
Leder fremmet forslag om at kontrollutvalget til neste møte får en gjennomgang av rapporten som 
Østre Toten kommune har avgitt om dataangrepet på deres kommune. 
 
Habilitet og gråsoner. 
Leder fremmet forslag om at kontrollutvalget får en status på om folkevalgtopplæringen som var 
tillyst 29.04.21 er avholdt og om det er en plan for gjennomføring hvis møtet ikke er avholdt. 
 
Språkopplæring. 
Jon Ivar Bøe og Jarle Ugelstad Klavenes viste til svarbrevet fra Statsforvalteren og mente en burde 
forvente at Statsforvalteren svarte ut kontrollutvalgets spørsmål om kommunen har tolket og 
praktisert Opplæringslova § 2-5, målformer i grunnskolen, feil ved at en ikke har gitt tilbud om 
opplæring i den målforma som den enkelte elev har krav på.  
 
Leder fremmet forslag om at kontrollutvalget sender spørsmål om kommunen har tolket og 
praktisert Opplæringslova § 2-5, målformer i grunnskolen, feil ved at en ikke har gitt tilbud om 
opplæring i den målforma som den enkelte elev har krav på, videre til Kunnskapsdepartementet.  
Alle vedlegg i saken legges ved henvendelsen til departementet. 
 
Grendeutvalgene. 
Leder fremmet forslag om at en følger arbeidet i grendeutvalgene og samspillet med kommunen en 
stund til da koronaåret har satt begrensninger på arbeidet og at en knapt har begynt på arbeidet. 
 
Hovedplan for veg. 
Leder fremmet forslag om at en følger opp videre hvordan kommunestyrets vedtak i sak 36/21 blir 
fulgt opp, samt at en ønsker å få innsyn i en rapport om tilstandsrapport på bruer som 
kommunedirektøren refererte til i saken. 
 
Sommerskole. 
Leder fremmet forslag om at en følger opp saken ved å se om det lages en evalueringsrapport fra 
sommerskolen. 
 
 
Votering 

Kontrollutvalget fattes enstemmig vedtak i samsvar med framlegg framsatt i møtet av leder.  
(4 voterende) 
 
Hustadvika kontrollutvalgs vedtak/innstilling  

Kontrollutvalget beholder alle sakene på oppfølgingslista og føyer til sakene behandling og vedtak i 
dagens møte. 

 

24



 11  

Sekretariatets innstilling: 

 
Følgende sak(er) blir ført opp på oppfølgingslista: 

Følgende sak(er) får endret status på oppfølgingslista: 

Følgende sak(er) blir avsluttet på oppfølgingslista: 
 

 
 
 
24/21 EVENTUELT I MØTE 10.09.2021 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Hustadvika kontrollutvalg 10.09.2021 24/21 

 
 
Møtebehandling i Hustadvika kontrollutvalg 10.09.2021: 

 
Møtebehandling 

Hvordan fungerer utvalgsmodellen i Hustadvika kommune.  
Denne saken ble behandlet i kontrollutvalgets møte 04.06.21 og skulle følges videre i neste møte. 
 
Det henvises til reglement for politiske utvalg som ble vedtatt i kommunestyret 17.10.2019 i sak 
14/2019, pkt. 1.3. Der går det frem følgende myndighet tillagt utvalgene:  
 
a) Utvalgene innstiller til kommunestyret i de tilfeller midler er bevilget til formålet. 
Administrasjonssjefen har utredningsansvaret (faglig, personalmessig og økonomisk) før saken skal til 
behandling i kommunestyret.  
 
b) I saker som får budsjettmessig konsekvenser (der det ikke er bevilget midler), skal saken fremmes 
for formannskapet.  
 
c) Utvalgene skal i tillegg til utredninger ha oppfølging på drift av enheten som tilhører det aktuelle 
området. Hvis utvalget skal ha svar på konkrete spørsmål i møte, må disse rettes skriftlig til 
administrasjonen minimum 5 virkedager før møte.  
 
d) Utvalgene (flertall) kan på eget initiativ be administrasjonen utrede saker. Det er en bekymring på 
at spesielt hovedutvalg for helse, sosial og omsorg ikke fungerer helt i henhold til vedtatt politisk 
reglement.  
 
Jarle Ugelstad Klavenes ba om at kontrollutvalget i forhold til bokstav c og de fikk fremlagt en 
redegjørelse fra kommunedirektør hvordan utvalgene ivaretar rollen sin, om kommunalsjef som 
sorterer under det enkelte utvalg har en viktig rolle og årsaken til at det har vært avlyste møter. 
Kontrollutvalget avventer et tillyst møte mellom ordfører og utvalgsleder for helse, sosial og omsorg 
om temaet. 
 
Kommunedirektøren viste i møtet til at det kun er avlyst ett møte i utvalget for helse, sosial og 
omsorg og at det slik sett er nok møter i dette utvalget. 
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Leder viste til et tillyst møte mellom mellom ordfører og utvalgsleder for helse, sosial og omsorg om 
temaet og fremmet forslag om at utvalget til neste møte får en oppsumering av konklusjoner fra 
dette møtet. 
 
 
Mottatt henvendelse. 
Jarle Ugelstad Klavenes hadde fått en henvendelse fra tillitsvalgt i NITO ang. ansettelser i Hustadvika 
kommune.  
 
Leder foreslo at denne saken beror inntil kontrollutvalget har fått laget regler for hvordan 
henvendelser skal behandles jf. sak 25/21. 
 
Votering 

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med framlegg fremsatt i møtet av leder. 
(4 voterende) 
 
Hustadvika kontrollutvalgs vedtak/innstilling  

Saken beror inntil kontrollutvalget har fått laget regler for hvordan henvendelser skal behandles jf. 
sak 25/21. 

 
Sekretariatets innstilling: 

Ingen. 
 
 
25/21 RUTINER FOR BEHANDLING AV HENVENDELSER TIL 
KONTROLLUTVALGET 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Hustadvika kontrollutvalg 10.09.2021 25/21 

 
 
Møtebehandling i Hustadvika kontrollutvalg 10.09.2021: 

 
Møtebehandling 

Aud Oddrun Lindset Drågen mente alle henvendelser skulle være skriftlige og at de gikk til leder eller 
sekretær for videre behandling. Avhengig av henvendelses karakter eller omfang, blir det fra leder og 
sekretær vurdert om den enkelte henvendelse skal munne ut i en orienteringssak til utvalget eller 
komme opp som egen sak på saklisten. 
 
Jarle Ugelstad Klavenes sa seg enig i dette forslaget til praksis. Kontrollutvalget har hittil mottatt få 
henvendelser. 
 
Jon Ivar Bøe spurte om det kun var skriftlige henvendelser som ble akseptert for videre behandling? 
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Sekretær svarte på det siste at utfra at alle henvendelser skal besvares og journalføres av 
kontrollutvalgssekretariatet og følge forvaltnings- og offentlighetsloven sine bestemmelser om 
saksbehandling, så er det viktig at henvendelsene er skriftlige. 
 
Leder spurte om en kunne forvente at innbyggerne var tilstrekkelig opplyst om hva kontrollutvalget 
er og hvilke saker de kan behandle? Er hjemmesiden til kommunen opplysende nok på dette? 
 
Leder fremmet forslag om at sekretariatet til neste møte lager forslag til endring av reglementet for 
kontrollutvalget som tar inn punkt om hvordan en skal behandle henvendelser til kontrollutvalget. 
 
Votering 

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med framlegg fremsatt i møtet av leder. 
(4 voterende) 
 
Hustadvika kontrollutvalgs vedtak/innstilling  

Kontrollutvalgssekretariatet skal til neste møte lage forslag til endring av reglementet for 
kontrollutvalget som tar inn punkt om hvordan en skal behandle henvendelser til kontrollutvalget. 

 
Sekretariatets innstilling: 
 
Ingen. 
 
26/21 EGENEVALUERING AV KONTROLLUTVALGET SITT ARBEID SÅ LANGT I 
VALGPERIODEN 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Hustadvika kontrollutvalg 10.09.2021 26/21 

 
 
Møtebehandling i Hustadvika kontrollutvalg 10.09.2021: 

 
Møtebehandling 

Leder mener en bør vende seg mot kommunestyret som oppdragsgiver for kontrollutvalget og spørre 
hva utvalget skal ha fokus på.  
 
Jon Ivar Bøe spurte om det var naturlig at utvalget gikk ut med et spørreskjema til politikerne om 
kontrollutvalget og hva utvalget burde har fokus på. 
 
Utvalget diskuterte også selve møteavviklingen og lengden på møtene. 
 
Leder fremmet forslag om at tar opp igjen saken i et senere møte og diskuterer videre. 
 
Votering 

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med framlegg fremsatt i møtet av leder. 
(4 voterende) 
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Hustadvika kontrollutvalgs vedtak/innstilling  

Kontrollutvalget tar opp igjen saken i et senere møte og diskuterer videre. 

 
Sekretariatets innstilling: 
 
Ingen. 
 
 
 
 
 
Sigrid Karin Gjendem Fjørtoft 
Protokollunderskriver 

Aud Oddrun Lindset Drågen 
Protokollunderskriver 

Jarle Ugelstad Klavenes 
Protokollunderskriver 
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Hustadvika kommune 
 

 

Arkivsaksnr: 2019/6-41 

Saksbehandler: Gunn Kristin Moen 
Skotheim 

  
 

 

Saksframlegg 

 

Utvalg Utvalgssak  Møtedato 

Kommunestyre 69/2021 21.10.2021 

   

 

Oversendelse av sak fra kontrollutvalget - Forenklet 
etterlevelseskontroll med økonomiforvaltingen 

 

 

Kontrollutvalgets innstilling 
 
Hustadvika kommunestyre tar uttalelse og rapport fra forenklet 
etterlevelseskontroll 2020 – Oppholdsbetaling sykehjem – 
langtidsopphold, til etterretning og ber kommunedirektøren utarbeide 
skriftlige rutiner på området som er beskrevet i revisjonens rapport. 

 

Saksopplysninger  
Hustadvika kontrollutvalg har behandlet saken i møte 10.09.2021 sak 
21/21  
 
Møtebehandling  
 
Kontrollutvalgssekretær og regnskapsrevisor redegjorde i saken.  
 
 
Votering  
Enstemmig vedtak i tråd med innstilling. (4 voterende)  
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Hustadvika kontrollutvalgs vedtak/innstilling  
Hustadvika kommunestyre tar uttalelse og rapport fra forenklet 
etterlevelseskontroll 2020 – Oppholdsbetaling sykehjem – langtidsopphold, til 
etterretning og ber kommunedirektøren utarbeide skriftlige rutiner på området 
som er beskrevet i revisjonens rapport. 

 

FORENKLET ETTERLEVELSESKONTROLL MED ØKONOMIFORVALTNINGEN 
2020 HUSTADVIKA KOMMUNE – OPPHOLDSBETALING SYKEHJEM, 
LANGTIDSOPPHOLD  
 
Sekretariatets innstilling:  
Hustadvika kommunestyre tar uttalelse og rapport fra forenklet 
etterlevelseskontroll 2020 – Oppholdsbetaling sykehjem – langtidsopphold, til 
etterretning og ber kommunedirektøren utarbeide skriftlige rutiner på området 
som er beskrevet i revisjonens rapport.  
 
Saksopplysninger  
Kontrollutvalget sitt ansvar for regnskapsregnskapsrevisjon følger av 
Kommuneloven § 23-2.  
 
Kontrollutvalget skal påse at:  
a) kommunens regnskaper blir revidert på en betryggende måte  
b) det føres kontroll med at den økonomiske forvaltningen foregår i samsvar med 
gjeldende bestemmelser og vedtak.  
 
I ny kommunelov er det kommet inn en ny oppgave for revisor. § 24-9 
omhandler forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen. 
Regnskapsrevisor skal se etter om kommunens økonomiforvaltning i hovedsak 
foregår i samsvar med bestemmelser og vedtak. Revisor skal basere oppgaven 
på en risiko og vesentlighetsvurdering, som skal legges fram for kontrollutvalget. 
Revisor skal innhente tilstrekkelig informasjon til å vurdere om det foreligger 
brudd på lover, forskrifter eller vedtak, der bruddet er av vesentlig betydning for 
økonomiforvaltningen. Revisor skal senest 30. juni avgi en skriftlig uttalelse til 
kontrollutvalget, med kopi til kommunedirektøren, om resultatet av kontrollen. 
Formålet med forenklet etterlevelseskontoll er at revisor, innenfor en avgrenset 
ressursramme, skal gjennomføre en kontroll som skal kunne forebygge og bidra 
til å sikre at kommunen følger sentrale bestemmelser og vedtak på 
økonomiområdet. Revisjonen sin frist for å komme med uttalelse etter sin 
kontroll er etter kommuneloven satt til 30.06.  
 
Revisor la i kontrollutvalget sitt møte 11.12.2020, sak 50/20 frem risiko og 
vesentlighetsvurdering før etterlevelseskontroll for 2020. Basert på dette 
vurderer revisor at det er mest relevant å gjennomføre forenklet 
etterlevelseskontroll knyttet til risiko 6: 

– Oppholdsbetaling sykehjem – Langtidsopphold 2020  
 
Dette med bakgrunn i at:  
- Beregningen vedrører den enkelte beboers personlige økonomi.  
- Det er få personer som utfører og har kompetanse på området.  
- Revisor har ikke gjennomført kontroll på dette området de siste årene.  
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Utvalgte kriterium for kontrollen er om:  
- Kommunen har etablert skriftlige rutiner/systemer for brukerbetalingen.  
- Kommunen har rutiner for å gjennomføre etterberegning for alle beboere.  
- Kommunen har mottatt/ikke mottatt klager på brukerbetalingsberegningen for 
2020.  
- Kommunen er/er ikke sårbare ved sykdom/fravær.  
 
Revisor har den 22.06.2021 avlagt rapport og uttalelse fra kontrollen til 
kontrollutvalget med kopi til kommunedirektør. Under Vurdering nedenfor 
kommenteres konklusjoner fra kontrollen og funn. 

 

Vurdering  
Formålet med forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen, er at 
revisor innenfor en begrenset ressursramme, skal gjennomføre en kontroll som 
skal kunne forebygge svakheter og bidra til å sikre at kommunen følger sentrale 
bestemmelser og vedtak på økonomiområdet. Revisjonens rapport for 
Hustadvika kommune viser følgende funn ut fra kriterier som er undersøkt: 

1. Kommunen har ikke etablert skriftlige rutiner for oppholdsbetaling. 
Beregningen følger saksbehandlerboken.  
 
2. Kommunen har ikke skiftelige rutiner for å gjennomføre etterberegning for alle 
beboere, men gjennomfører dette årlig i tråd med saksbehandlerboken.  
 
3. Kommunen opplyser at de har mottatt en klage pga. manglende informasjon i 
et vedtak. Dette ble rettet opp i et nytt vedtak.  
 
4. Kommunen er etter revisjonens vurdering ikke sårbare ved sykdom/fravær. 
 
Det er viktig å være klar over at oppdraget revisjonen har gjennomført her, ikke 
gir uttrykk for same nivå av sikkerhet som i en revisjonsberetning. Revisjonen 
har utført attestasjonsoppdraget med moderat sikkerhet i samsvar med 
kommunelovens regler og RSK 301 Forenklet etterlevelseskontroll med 
økonomiforvaltningen. Standarden krever at en planlegger og gjennomfører 
oppdraget for å oppnå moderat sikkerhet for hvorvidt det foreligger vesentlige 
feil eller mangler ved etterlevelse av bestemmelser og vedtak i kommunens 
økonomiforvaltning på det området en har foretatt forenklet etterlevelseskontroll 
på.  
 
Revisjonen baserer oppgaven på en risiko og vesentlighetsvurdering som er lagt 
frem for kontrollutvalget. Utføring av et attestasjonsoppdrag som skal gi moderat 
sikkerhet i henhold til RSK 301, innebærer å utføre handlinger for å innhente 
bevis for at bestemmelser og vedtak for økonomiforvaltningen etterleves. Typen, 
tidspunktet for og omfanget av de valgte handlingene er gjenstand for revisors 
skjønn. Moderat sikkerhet har klart lavere sikkerhetsgrad enn betryggende 
sikkerhet, og en gir derfor ikke uttrykk for samme nivå av sikkerhet som i en 
revisjonsberetning. Revisor mener at en har innhentet tilstrekkelig og 
hensiktsmessig bevis som grunnlag for deres konklusjon. 
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Revisors konklusjon er at basert på utførte kontrollhandlinger og innhentede 
bevis er de ikke blitt oppmerksomme på noe som gir grunn til å tro at Hustadvika 
kommune ikke i det alt vesentlige har etterlevd bestemmelsene ved beregning 
av egenandeler for langtidsopphold i institusjon og at beregningen er i samsvar 
med kravene slik de fremgår av Forskrift om egenandel for kommunale helse og 
omsorgstjenester - Kapittel 1. Egenandel for kommunale helse og 
omsorgstjenester i institusjon mv.  
 
I saker som skal oversendes kommunestyret, skal kommunedirektøren gis 
anledning til å uttale seg før kontrollutvalget behandler saken, jf. kommuneloven 
§ 23-5. Kommunedirektøren har i e-post til kontrollutvalgssekretær 14.08.2021 
opplyst at han har gått gjennom rapport og uttale, og ser ikke grunnlag får å 
komme med en særskilt uttalelse. 

 

Konklusjon  
Etterlevelseskontrollen for regnskapsåret 2020 viser at Hustadvika ikke har 
utarbeidet rutiner som gjelder for beregning av vederlag for oppholdsbetaling 
institusjon - langtidsopphold. Sekretariatet ser derfor behov for at 
kontrollutvalget rapporterer saken til kommunestyret der en anmoder om at 
kommunedirektøren sørger for at skriftlige rutiner på området blir etablert. 

 

Vedlegg 

1 Oversendelse av sak til kommunestyret - forenklet 
etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen 

2 03.1 Uttalelse fra ledelsen.PDF 

3 01.0 Uttalelse fra revisor om forenklet etterlevelseskontroll med 
Økonomiforvaltningen Hustadvika  kommune korr.PDF 

4 01.2 Rapport Forenklet etterlevelseskontroll Hustadvika kommune 
2020.PDF 
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Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal 
Rådhusplassen 1 
6413 MOLDE 

Side 1 av 1 Aukra, Gjemnes, Hustadvika, Molde, Rauma, 
Sunndal, Vestnes 

 
  

HUSTADVIKA KOMMUNE 
Tingplassen 1 
6440 ELNESVÅGEN 

 

    
 
Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 
   20/00057-8 Sveinung Talberg 

   
20.09.2021 

 
 

Oversendelse av sak til kommunestyret - forenklet etterlevelseskontroll med 
økonomiforvaltningen 

Viser til vedlagte saksutskrift med vedlegg fra kontrollutvalgets sak 21/21 i møte 10.09.21 som en ber 
om blir lagt frem for kommunestyret til behandling. 

  
  
Med hilsen 
 
Sveinung Talberg 
Rådgiver 
   

 
         
 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur 
 
 
Vedlegg: 
Saksutskrift - FORENKLET ETTERLEVELSESKONTROLL MED ØKONOMIFORVALTNINGEN 2020 
HUSTADVIKA KOMMUNE - OPPHOLDSBETALING SYKEHJEM, LANGTIDSOPPHOLD 
03.1 Uttalelse fra ledelsen.pdf 
01.0 Uttalelse fra revisor om forenklet etterlevelseskontroll med Økonomiforvaltningen Hustadvika  
kommune korr.pdf 
01.2 Rapport Forenklet etterlevelseskontroll Hustadvika kommune 2020 
 
 
 
Kopi til: 
HUSTADVIKA KOMMUNE, Per Sverre Ersvik 
Sigrid Karin Gjendem Fjørtoft 
 

Kontrollutvalget i 
Hustadvika kommune  
 

 Sekretariatet: 
 Mobil: 99 16 02 60  
 E-post: sveinung.talberg@kontrollutvalgromsdal.no 
  postmottak@kontrollutvalgromsdal.no 
 Web: https://www.kontrollutvalgromsdal.no/ 
 Org.nr: 912 503 771 
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MRR
M øre og Romsdal Revisjon SA

Til
Møre og Romsdal revisjon SA
v/ oppdragsansvarlig revisor
Ronny Rishaug Kopi t il Kont rollutvalget i Hustadvika kommune

Uttalelse fra ledelsen vedrørende forenklet etterlevelseskontroll av oppholdsbetaling sykehjem -
langtidsopphold i Hustadvika kommune for 2020

Ledelsens ansvar
• Vi er kjent med, og at vi har oppfylt vårt ansvar fo r å ut forme og iverksett e en hensiktsmessig

intern kont roll for å sikre ett erlevelse av lov, forskrift , egne reglementer og vedtak.
• Vi bekreft er at vi har git t revisor all informasjon som er relevant og vesent lig for forenklet

et terlevelseskontroll av (området som er kontro ller) og som vi er kjent med.

Hustadvika, 15. juni 2021

sign
Kommunedirektør

Postadresse: Møre og Romsdal Revisjon SA, Astrups gate 9, 6509 Krisliansund
Avd. Molde: Storga ta 18, 6413 Molde - Avd. Ålesund: Lerstadvegen 545, 6018 Ålesund

e-post: posl@mrrevisjon.no Organisasjonsnummer 923 746 552
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MRR
Møre og Romsdal Revisjon SA 

Postadresse: Møre og Romsdal Revisjon SA, Astrups gate 9, 6509 Kristiansund 
Avd. Molde: Storgata 18, 6413 Molde - Avd. Ålesund: Lerstadvegen 545, 6018 Ålesund

e-post: post@mrrevisjon.no Organisasjonsnummer 923 746 552

Til Kontrollutvalget i Hustadvika kommune Kopi: Kommunedirektøren i Hustadvika kommune 

Uavhengig revisors attestasjonsuttalelse om etterlevelse av bestemmelser og vedtak for 
økonomiforvaltningen for 2020. 

Vi har utført et attestasjonsoppdrag som skal gi moderat sikkerhet, i forbindelse med Hustadvika 
kommunes etterlevelse av bestemmelser og vedtak for økonomiforvaltningen på følgende områder: 
Kontroll av etterlevelse av reglene i Forskrift om egenandel for kommunale helse- og 
omsorgstjenester - Kapittel 1. Egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester i institusjon 
mv. hvor vi kontrollerer at kommunen;

1. har etablert skriftlige rutiner for brukerbetalingen
2. har rutiner for etterberegning av alle beboere
3. har mottatt klager på brukerbetalingsberegningen for 2020
4. er sårbare ved sykdom og fravær

Periode: 
Vi har kontrollert etter- og sluttoppgjør for 2019, siden etterberegningen skal utføres når ligningen 
for 2019 foreligger. 

Kriterier er hentet fra:  
Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester - Kapittel 1. Egenandel for 
kommunale helse- og omsorgstjenester i institusjon mv. og boken «Betaling for beboere i 
institusjon» av Åsmund Edvardsen og Leif Kåre Helland, 5. utgave 2020. Kommunens egne skriftlige 
rutiner og retningslinjer for beregning av brukerbetaling. 

Ledelsens ansvar for etterlevelse av bestemmelser og vedtak for økonomiforvaltningen 
Kommunedirektøren er ansvarlig for å etablere administrative rutiner som sørger for at 
økonomiforvaltningen utøves i tråd med bestemmelser og vedtak, og at økonomiforvaltningen er 
gjenstand for betryggende kontroll. 

Vår uavhengighet og kvalitetskontroll 
Vi har utført oppdraget i samsvar med etiske retningslinjer for Møre og Romsdal Revisjon SA, som 
inneholder uavhengighetskrav og andre krav basert på grunnleggende prinsipper om integritet, 
objektivitet, faglig kompetanse og tilbørlig aktsomhet, fortrolighet og profesjonell opptreden. 

I samsvar med internasjonal standard for kvalitetskontroll (ISQC 1) har Møre og Romsdal Revisjon SA 
et tilstrekkelig kvalitetskontrollsystem, herunder dokumenterte retningslinjer og rutiner for 
etterlevelse av etiske krav, faglige standarder og krav i gjeldende lovgivning og annen regulering. 
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MRR
Møre og Romsdal Revisjon SA 

Postadresse: Møre og Romsdal Revisjon SA, Astrups gate 9, 6509 Kristiansund 
Avd. Molde: Storgata 18, 6413 Molde - Avd. Ålesund: Lerstadvegen 545, 6018 Ålesund

e-post: post@mrrevisjon.no Organisasjonsnummer 923 746 552

Våre oppgaver og plikter 
Vår oppgave er å avgi en uttalelse om etterlevelse av bestemmelser og vedtak for 
økonomiforvaltningen på grunnlag av bevisene vi har hentet inn. Vi har utført vårt 
attestasjonsoppdrag med moderat sikkerhet i samsvar med kommunelovens regler og RSK 301 
Forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen. Standarden krever at vi planlegger og 
gjennomfører oppdraget for å oppnå moderat sikkerhet for hvorvidt det foreligger vesentlige feil 
eller mangler ved etterlevelse av bestemmelser og vedtak i kommunens økonomiforvaltning på det 
området vi har foretatt forenklet etterlevelseskontroll. 

Vi baserer oppgaven på en risiko- og vesentlighetsvurdering som er lagt frem for kontrollutvalget. 

Utføring av et attestasjonsoppdrag som skal gi moderat sikkerhet i henhold til RSK 301, innebærer å 
utføre handlinger for å innhente bevis for at bestemmelser og vedtak for økonomiforvaltningen 
etterleves. Typen, tidspunktet for og omfanget av de valgte handlingene er gjenstand for revisors 
skjønn. Moderat sikkerhet har klart lavere sikkerhetsgrad enn betryggende sikkerhet, og vi gir derfor 
ikke uttrykk for samme nivå av sikkerhet som i en revisjonsberetning. 

Vi mener at vi har innhentet tilstrekkelig og hensiktsmessig bevis som grunnlag for vår konklusjon. 

Konklusjon 
Basert på utførte kontrollhandlinger og innhentede bevis er vi ikke blitt oppmerksomme på noe som 
gir oss grunn til å tro at Hustadvika kommune i det alt vesentlige ikke har etterlevd bestemmelsene 
ved beregning av egenandeler for langtidsopphold i institusjon og at beregningen er i samsvar med 
kravene slik de fremgår av Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester - 
Kapittel 1. Egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester i institusjon mv. 

Denne uttalelsen er utelukkende utarbeidet for formålet som er beskrevet ovenfor og til 
kontrollutvalget i Hustadvika kommunes informasjon, og skal ikke brukes til noe annet formål. 

Molde, 22.juni 2021 
Møre og Romsdal revisjon SA 

Ronny Rishaug 
oppdragsansvarlig revisor 
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MRR
Møre og Romsdal Revisjon SA

Forenklet 
etterlevelseskontroll 2020
Kontrollutvalget Hustadvika kommune

OVERSENDT ADMINISTRASJONEN: 14. JUNI 2021
MØTE I KONTROLLUTVALGET - 10. SEPTEMBER 2021

1

37



MRR
Møre og Romsdal Revisjon SA

Forenklet etterlevelseskontroll 2020
 Oppholdsbetaling sykehjem - langtidsopphold
 For 2020 har vi valgt å se på kommunens etterlevelser av regler for 

oppholdsbetaling med bakgrunn i at;
 Beregningen vedrører den enkelte beboers personlig økonomi

 Det er få personer som utfører og har kompetanse på området. 
(nøkkelpersonrisiko)

 Vi har ikke gjennomført kontroll på dette de siste årene

2
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MRR
Møre og Romsdal Revisjon SA

Kriterier og kilder
 Oppholdsbetaling sykehjem - langtidsopphold
 Det ble satt følgende kriterier for kontrollen:

1. Kommunen har etablert skriftlige rutiner/systemer for brukerbetalingen

2. Kommunen har rutiner for å gjennomføre etterberegning for alle beboere

3. Kommunen har mottatt/ikke mottatt klager på brukerbetalingsberegningen 
for 2020

4. Kommunen er/er ikke sårbare ved sykdom/fravær

 Kilder for kriterier er hentet fra
 Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester

 Kommunens skriftlige rutiner og retningslinjer

 Bok: Betaling for beboere i institusjon. Forfattere: Åsmund Edvardsen og Leif 
Kåre Helland 5. utgave 2020

3
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MRR
Møre og Romsdal Revisjon SA

Oppsummering av funn
 Våre funn gjeldende Hustadvika kommune oppsummeres slik

1. Kommunen har ikke etablert skriftlige rutiner for oppholdsbetaling -
beregningen følger saksbehandlerboken

2. Kommunen har ikke skiftelige rutiner for å gjennomføre etterberegning for 
alle beboere – men gjennomfører dette årlig i tråd med 
saksbehandlerboken

3. Kommunen opplyser at de har mottatt en klage som pga mnglende
informasjon i et vedtak, dette ble rettet opp i et nytt vedtak.

4. Kommunen er etter vår vurdering ikke sårbare ved sykdom/fravær

4
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MRR
Møre og Romsdal Revisjon SA

Rapportering

 Revisjonens funn og konklusjon er rapportert til kontrollutvalg med 
kopi til kommunedirektøren, datert 22. Juni 2021

 Vi mottok signert fullstendighetserklæring fra kommunedirektøren 
datert 15. Juni 2021

5
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MRR
Møre og Romsdal Revisjon SA

“
”

Vi skal bidra til økt tillit mellom 
innbyggerne og våre eierkommuner

- Møre og Romsdal Revisjon SA

6
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Hustadvika kommune 
 

 

Arkivsaksnr: 2021/3399-3 

Saksbehandler: Gunn Kristin Moen 
Skotheim 

  
 

 

Saksframlegg 

 

Utvalg Utvalgssak  Møtedato 

Kommunestyre 70/2021 21.10.2021 

   

 

Forslag til budsjett 2022 - Kontrollarbeidet i Hustadvika 
kommune 

 

 

Kontrollutvalgets innstilling 
Kontrollutvalgets forslag til budsjett for 2022 med en ramme på kr 1 691 000 
inkludert kjøp av revisjonstjenester og sekretariatstjenester for kontrollutvalget, 
vedtas. 

 

Saksopplysninger  
Se vedlegg for fullstendige saksopplysninger. 

 

Vedlegg 

1 Oversending av sak til kommunestyret - budsjett for kontrollarbeidet 
i Hustadvika kommune 2022 

2 Saksutskrift - FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2022 - 
KONTROLLARBEIDET I HUSTADVIKA KOMMUNE.PDF 
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Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal 
Rådhusplassen 1 
6413 MOLDE 

Side 1 av 1 Aukra, Gjemnes, Hustadvika, Molde, Rauma, 
Sunndal, Vestnes 

 
  

HUSTADVIKA KOMMUNE 
Tingplassen 1 
6440 ELNESVÅGEN 

 

    
 
Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 
   21/00118-5 Sveinung Talberg 

   
20.09.2021 

 
 

Oversending av sak til kommunestyret - budsjett for kontrollarbeidet i 
Hustadvika kommune 2022 

Viser til vedlagte saksutskrift fra sak 20/21 i kontrollutvalgets møte 10.09.21 som en ber om blir lagt 
frem for kommunestyret til behandling som egen sak, eller alternativt blir lagt ved saken når 
formannskapet og kommunestyret behandler kommunens budsjett for 2022. 

  
  
Med hilsen 
 
Sveinung Talberg 
Rådgiver 
   

 
         
 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur 
 
 
Vedlegg: 
Saksutskrift - FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2022 - KONTROLLARBEIDET I HUSTADVIKA KOMMUNE 
 
 
 
Kopi til: 
HUSTADVIKA KOMMUNE, Per Sverre Ersvik 
Sigrid Karin Gjendem Fjørtoft 
 

Kontrollutvalget i 
Hustadvika kommune  
 

 Sekretariatet: 
 Mobil: 99 16 02 60  
 E-post: sveinung.talberg@kontrollutvalgromsdal.no 
  postmottak@kontrollutvalgromsdal.no 
 Web: https://www.kontrollutvalgromsdal.no/ 
 Org.nr: 912 503 771 
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HUSTADVIKA KOMMUNE 
Kontrollutvalget 

    

  

  side 1 av 4

SAKSUTSKRIFT 

Arkivsak-dok.  21/00118-1 
Saksbehandler Sveinung Talberg 
 
 
 
 

FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2022 - KONTROLLARBEIDET I HUSTADVIKA KOMMUNE 

 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Hustadvika kontrollutvalg 10.09.2021 20/21 

 
 
Hustadvika kontrollutvalg har behandlet saken i møte 10.09.2021 sak 20/21 
 
Møtebehandling 

Kontrollutvalgssekretær gikk inn på forutsetningene for budsjettet, og poengterte spesielt at i de år 
en velger å ta med bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjekt, så gir dette store utslag i budsjettet. 
Denne variasjonen fra år til annet kan være vanskelig å kommunisere til kommunestyret. En måte å 
bedre denne kommunikasjonen på er at kontrollutvalgets budsjettforslag kjøres som egen sak til 
kommunestyret, og ikke ved at kontrollutvalgets vedtak og sak ikke bare blir lagt ved saken når 
kommunestyrets sak om budsjett for kommunen bli behandlet. Kommunedirektøren kommenterte 
og la opp til at det ble fremmet egen sak for kommunestyret om kontrollutvalgets budsjett.  
 
Votering 

Enstemmig vedtak i tråd med innstilling. (4 voterende) 
 
Hustadvika kontrollutvalgs vedtak/innstilling  

Kontrollutvalgets forslag til budsjett for 2022 med en ramme på kr 1 691 000 inkludert kjøp av 
revisjonstjenester og sekretariatstjenester for kontrollutvalget, vedtas. 
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FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2022 - KONTROLLARBEIDET I HUSTADVIKA KOMMUNE 

 
Sekretariatets innstilling: 
Kontrollutvalgets forslag til budsjett for 2022 med en ramme på kr 1 691 000 inkludert kjøp av 
revisjonstjenester og sekretariatstjenester for kontrollutvalget, vedtas. 

Saksopplysninger 

I § 2 i kontrollutvalgsforskriften står det om kontrollutvalgets rolle i fastsettelsen av budsjettet for 
kontrollarbeidet.  Kontrollutvalget skal utarbeide forslag til budsjett for kontrollarbeidet i 
kommunen. Forslaget skal følge innstillingen til årsbudsjettet, etter kommuneloven § 14-3 tredje 
ledd, til kommunestyret. I § 14-3 tredje ledd står det at Formannskapet innstiller til vedtak om 
økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning.  Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme 
for kontrollarbeidet skal følge formannskapets budsjettinnstilling til kommunestyret. 
Budsjettforslaget fra kontrollutvalget kan bare endres av kommunestyret, men formannskapet kan, i 
sitt samlede budsjett, foreslå et annet beløp enn det kontrollutvalget foreslår.  

Budsjettforslaget skal synliggjøre kontrollutvalgets egne kostnader og kostnader knyttet til revisjon 
og sekretariatstjenester.  

Kontrollutvalget i Hustadvika får sekretariatstjenester fra Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal 
som er et interkommunalt samarbeid etter kommuneloven (gammel) § 27, der Hustadvika kommune 
er deltager. Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal benytter seg av mulighet til å fortsette som § 27 
samarbeid i overgangsfasen som ny kommunelov åpner for. Det vil si at omdanning til en annen 
organisasjonsform må skje innen fire år etter at ny kommunelov trer i kraft, senest i løpet av 2023. 

Hustadvika kommune er medeier i Møre og Romsdal Revisjon SA (MRR), og har revisjonstjenester fra 
dette selskapet. Fra 1.1.2020 ble MMR IKS sammenslått med KOMREV 3 IKS (Nordre Sunnmøre), og 
det ble dannet et samvirkeforetak (SA). 

Det er i budsjettforslaget tatt utgangspunkt i at kontrollutvalget avvikler 6 møter i året. 

Budsjettforslaget kan spesifiseres som følger: 
 

Konto Tekst Budsjett 
2022 

Budsjett 
2021 

10800 Godtgjørelse folkevalgte 44 000 47 000 
10802 Tapt arbeidsfortjeneste 50 000 50 000 
10990 Arbeidsgiveravgift 12 000 12 000 
11001 Faglitteratur, aviser, abonnement 3 000 3 000 
11151 Bevertning 5 000 5 000 
11501 Opplæring, kursutgifter og utg.dekn. 60 000 60 000 
11600 Bilgodtgjørelse + diett (oppg.pl.) 5 000 5 000 
11950 Kontingenter 9 000 9 000 
 Sum kontrollutvalgets egen virksomhet 188 000 191 000 
    
13700 Kjøp tjenester Revisjon  1 100 000 700 000 
13750 Kjøp tjenester KU-sekretariatet  403 000 385 000 
 Sum eksterne tjenester 1 503 000 1 085 000 
 Sum utgifter kontrollutvalg, sekretariat og revisjon 1 691 000 1 276 000 
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Vurdering 
For å gi kontrollutvalget gode arbeidsvilkår må kommunestyret stille nødvendige ressurser til 
disposisjon. Kommunestyret skal vedta et samlet budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i 
kommunen der utgifter til utvalget sin egen virksomhet, sekretærbistand og revisjon kommer frem. 
 
Kontrollutvalget må ha mulighet og midler til å skaffe seg kunnskap og delta i erfaringsutveksling og 
samlinger sammen med andre kontrollutvalg.  
 
I den nye kommuneloven er fokuset på kontroll og tilsyn styrket.  Dette må gjenspeiles i 
kontrollutvalgets arbeidsbetingelser og budsjett. 
 
Kommentarer til budsjettpostene: 
 
Godtgjørelse folkevalgte: 
Her følger en Forskrift om arbeidsgodtgjøring, godtgjøring ved frikjøp, ettergodtgjøring til ordfører og 
varaordfører, pensjonsordning, sykepenger for folkevalgte i Hustadvika kommune som ble vedtatt av 
Hustadvika kommunestyre 26.09.2019. I møte 15.04.21, sak 20/2021 vedtok kommunestyret 
reduserte utgifter på rammeområdet politisk styring. Her ble ledergodtgjørelsen og 
møtegodtgjørelsen redusert med 25 %. Dette regulerer en ledergodtgjørelse på kr 18 750 pr. år og en 
møtegodtgjørelse på kr 825 pr. møte.  Forslaget innebærer 6 møter for 5 medlemmer. 
 
Tapt arbeidsfortjeneste: 
Møtene avvikles på dagtid. En følger den nevnte forskrift for Hustadvika kommune som regulerer en 
kompensasjon på inntil kr 500 pr. time.  Med bakgrunn i erfaringer fra 2020 og 2021, budsjetterer en 
med kr 50 000. 
Faglitteratur, abonnement: 
Kontrollutvalgets medlemmer får medlemsbladet til Norges kommunerevisorforbund 
«Kommunerevisoren». Bladet har mange fagartikler som er nyttig for arbeidet i kontrollutvalget. 
Bladet koster kr 425 pr. medlem.   

Bevertning: 
Det er forutsatt at en legger inn en pause med bespisning når møtene varer utover 4 timer.  
En har satt en stk.pris på kr 150 pr. pers. pr. møte.   
 
Opplæring, kursutgifter og utgiftsdekning: 
Det er budsjettert med at alle medlemmer kan delta på en konferanse.  Det er Norges 
kommunerevisorforbund (NKRF) og Forum for kontroll og tilsyn (FKT) sine konferanser som her er 
aktuelle å delta på.  Konferanseavgiften er på ca. kr 7 000 pr. person. I tillegg kommer utgiftsdekning 
til reisene.  Med hensyn til Covid-19 går en ut fra at konferansene i 2022 går fysisk og ikke digitalt. 
Dette medfører noe høyere utgifter i 2022 enn i 2021 da konferansene gikk digitalt.  
 
Bilgodtgjørelse: 
Det er lagt inn en sum på kr 5 000 til dekning av bilgodtgjørelse til refusjon for kjøring til møter og 
konferanser.   
 
Kontingenter: 
Forum for kontroll og tilsyn (FKT) er en viktig fagorganisasjon for kontroll- og tilsynsarbeidet. 
Hustadvika kommune er medlem.  Størrelsen på kontingenten bestemmes ut fra kommunens 
innbyggertall. Hustadvika kommunes sats for 2022 er kr 9 000. 
  

47



  side 4 av 4

Kjøp tjenester fra revisjon: 
Hustadvika kommune v/kontrollutvalget kjøper revisjonstjenestene fra Møre og Romsdal Revisjon 
SA. Fra 1.1.2019 har revisjonstjenestene blitt fakturert etter medgått tid.  
I tilbakemeldinger vi har fått fra revisjonen 20.08.21, er det stipulert kr 650 000 til regnskapsrevisjon i 
2022.  Det samme som for 2021.  Det ble i 2021 ikke budsjettert med midler til forvaltningsrevisjon 
eller eierskapskontroll, men det ble budsjettert med kr 50 000 til avgrensede undersøkelser.  Et 
forvaltningsrevisjonsrevisjonsprosjekt er anslått å koste ca. kr 350 000. I tillegg kan kommunen bli 
forespurt om å delta i en felles forvaltningsrevisjon sammen med andre kommuner i et selskap som 
eies i fellesskap. Da kan det være aktuelt å gjennomføre eierskapskontroll samtidig. Kommunen er nå 
i ferd med å utarbeide lovpålagt eierskapsmelding. På denne bakgrunn avsetter en kr 450 000 til 
forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll i 2022. Sum utgifter til kjøp av revisjonstjenester i 2022 blir 
da på kr 1 100 000. 
 
Kjøp av tjenester KU-sekretariatet: 
Kontrollutvalget i Hustadvika kjøper sekretariatstjenester fra kontrollutvalgssekretariatet for 
Romsdal. I vedtektene til selskapet er det en kostnadsfordelingsmodell som innebærer 30 % som fast 
beløp og 70 % av beløpet fordeles etter folketall 1.1.2020. Sekretariatet sitt styre har behandlet 
budsjettet for 2022 i møte 25.08.2021 der en vedtok budsjettet i tråd med innstillingen. Dette 
innebærer at Hustadvika kommune skal betale kr 403 394 for 2022 mot kr 384 656 for 2021. 
 
Sekretariatet anbefaler at kontrollutvalget slutter seg til de vurderinger som her er gjort og ber 
kommunestyret om å vedta kontrollutvalgets forslag til budsjett for 2022 med en ramme på  
kr 1 691 000, som inkl. kjøp av revisjonstjenester og sekretariatstjenester for kontrollutvalget. Saken 
legges fram med ovennevnte forslag til vedtak. 
 

Vedlegg 
Kostnadsfordeling sekretariatstjenester 2022 

 
RETT UTSKRIFT 
DATO 20.september.2021 
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Hustadvika kommune 
 

 

Arkivsaksnr: 2020/6288-38 

Saksbehandler: Ole Rødal 

  
 

 

Saksframlegg 

 

Utvalg Utvalgssak  Møtedato 

Formannskapet 34/2021 05.10.2021 

Kommunestyre 71/2021 21.10.2021 

 

Økonomirapport og revidert budsjett II - 31.08.2021 - Drift 

 

 

Kommunedirektørens innstilling 
 

1. Økonomirapport per 31.08.2021 tas til orientering. 
2. Driftsbudsjettet for 2021 korrigeres i samsvar med saksframlegget. 

 

 
Formannskapets behandling av sak 34/2021 i møte den 

05.10.2021: 

 
 
 
Behandling 
 
Økonomisjef Ole Rødal orienterte om saken. 
 
Kommunedirektørens innstilling ble tatt opp til votering: enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak 
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1. Økonomirapport per 31.08.2021 tas til orientering. 
2. Driftsbudsjettet for 2021 korrigeres i samsvar med saksframlegget. 
 
 

Saksopplysninger  
 
Kommunedirektøren har i 2021 endret noe på rutinene for fremleggelse av 
økonomirapport og revidert budsjett. Dette har tidligere vært presentert i to 
saker, men blir her presentert samlet. Første gang ble dette gjort i sak om 1. 
tertial. Nå er også rapportering og kommentarer til revidert budsjett vist samlet. 
 
Økonomisk rapport investeringsprosjekter per 31.08.2021 og revidert budsjett 
for investeringer blir presentert i egen sak.  

50



Det presiseres at kommunedirektørens forslag til endring i budsjett, ikke 
nødvendigvis samsvarer med økonomirapporten og prognosene fra 
rammeområdene. Dette fordi kommunedirektøren må gjøre samlede vurderinger 
for kommunen og per rammeområde. Dette kan være andre vurderinger en det 
den enkelte enhetsleder har rapportert og har laget prognose for.  

I KS sak 19/2021 Vedtatt driftsreduksjon 2021 – rapport per 31.01. om 
gjennomføring, orienterte kommunedirektøren om plan for å komme i mål med 
vedtatte driftsreduksjoner. Dette blir fulgt opp med konkrete vurderinger i denne 
saken i vedlegget under rammeområdene. 

 

Vurdering 
 
Anslaget for årslønnsveksten i 2021 er oppjustert fra 2,2 prosent til 2,7 prosent. 
Samtidig justeres anslaget for prisveksten ned fra 3,5 til 2,8 prosent, slik at 
anslaget for den kommunale deflatoren i 2021 er uendret på 2,7 prosent.  
 
Endringer i Hustadvika kommunes driftsbudsjett for 2021 er innarbeidet i denne 
saken.  
 
I vedlegg til denne sak følger rapport om driften per 31.08.2021. Rapporten 
inneholder:  
 
Sykefravær per 31.06.2021  
Årsverk per 31.08.2021 
Befolkningsendring per 2. kvartal  
Rapportering på oppfølging vedtak per 31.08.2021 
Rapportering på vedtak i sak 117/2020 Handlingsplan 2021 (budsjett 2021)  
Rapportering drift inkludert alle rammeområder og inntektspostene samt finans.  
Forslag til revidert budsjett II per 31.08.2021.  

 

Rapportering inntektsramme (tabell 5) 
Regnskapet per 31.08.2021 viser 17,3 mill. kroner positivt i forhold til 
budsjett. 

Prognosen viser 13,3 mill. kroner i forbedret resultat. Av dette skyldes 
12,1 mill. kroner endringer på rammeområdene, se forklaring rett under 
dette avsnittet. Den øvrige netto forbedring skyldes: 

 Det er ikke endringer i 2. tertial på rammetilskudd, skatt og 
eiendomsskatt. Det er heller ikke forventet endringer på avdrag. 
Inntekter på ressurskrevende brukere er imidlertid redusert med 2,5 
mill. kroner. 

 Avkastning finansielle omløpsmidler er økt med 3,9 mill. kroner. 
 Avskrivningene er redusert med 5 mill. kroner, men dette gir ingen 

resultateffekt for kommunen. 

Rapportering rammeområdene (tabell 7) 
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Regnskapet for rammeområdene per 31. august viser et merforbruk på 
8,3 millioner kroner. 

Prognosen som er meldt inn tilsier et mindreforbruk på rammeområdene 
på 4,1 millioner kroner for 2021. I tillegg kommer mindreutgift på pensjon 
som utgjør 8 mill. kroner. Samlet rapporteres det nå et forventet 
mindreforbruk på 12,1 mill. kroner på rammeområdene. 

På rammeområdene rapporteres det nå betydelige endringer. Dette 
skyldes i hovedsak: 

 I revidert budsjett per 1. tertial ble det bl.a. tilført 12 mill. 
kroner i Covid 19 midler. Dette har forbedret situasjonen 
betydelig og forventet merforbruk er redusert. 

 På rammeområdet Kommunedirektøren ligger det det inne 5,9 
mill. kroner i forventet positivt resultat. Dette skyldes i 
hovedsak resterende Covid 19 midler, som 
kommunedirektøren forslår ikke blir fordelt ut på rammene. 
Det er heller ikke meldt om særskilte behov i forhold til 
pandemien fra rammeområdene. 

 Nedleggelse av Farstad omsorgssenter er allerede 
gjennomført. Dette er hovedårsaken til at rammeområdet 
rapporterer en innsparing på netto 2,6 mill. kroner. 

 I tillegg er det nå forventet reduserte pensjonsutgifter i 2021. 
Kommunen har 14.09.21 mottatt nye beregninger fra Statens 
pensjonskasse og KLP og dette alene forbedrer situasjonen 
med 8 mill. kroner. 

 Det er ellers rapportert om forventet merforbruk på Familiens 
hus, Oppvekst felles, Kommunale barnehager, skoler, Bygg og 
eiendom, Bofelleskap og Plan og byggesak. 

Revidert budsjett - forslag endringer i inntektsrammen (tabell 6) 
Samlet foreslås en netto reduksjon i rammene på 19,7 mill. kroner. I 
hovedsak skyldes dette: 

 Reduksjon inntekter ressurskrevende brukere på 2,5 mill. 
kroner. 

 Reduserte rammer drift på 21,9 mill. kroner. Se avsnittet 
under om disse endringene. 

 De store endringene på utgiftssiden medfører at avsetning 
disposisjonsfondet blir på 15,5 mill. kroner. Av dette utgjør 
overføring fra bundne driftsfond 8,8 mill. kroner. Netto 
avsetning fond vil etter dette utgjøre 7,4 mill. kroner. 

Revidert budsjett – forslag endringer på rammeområdene (tabell 
8) 
Samlet foreslås en netto reduksjon på 21,9 mill. kroner. I hovedsak 
skyldes dette: 
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 Rammen til kommunedirektøren reduseres med 6,3 mill. 
kroner. Det forventes et betydelig mindreforbruk som følge av 
at restbevilgningen på Covid 19 midler ligger her. I tillegg 
kommer reduserte personalutgifter som følge av redusert 
bemanning. 

 Familiens hus får redusert rammen som følge av færre 
bruker(e). Beløpet utgjør 3 mill. kroner. 

 Helse og velferd felles får en reduksjon i rammen på 4 mill. 
kroner. Dette skyldes store inntekter fra staten til enhet for 
Integrering. Dette er spesielt for dette året.  

 Institusjoner og omsorgsleiligheter er redusert med 2,6 mill. 
kroner. I hovedsak skyldes dette Farstad omsorgssenter som 
nå er nedlagt. 

 Oppvekst felles foreslås tilført 2 mill. kroner. I hovedsak 
gjelder dette økte overføringer til private barnehager. 

Kommunedirektørens oppsummering av 2. tertial 
Det er betydelige endringer i rapportering og revidert budsjett i forhold til 
1. tertial. Kommunedirektøren vil peke på at hovedårsaken til dette er 
tilførsel av tilskudd fra staten (Covid 19), reduserte pensjonsutgifter, rask 
avvikling av Farstad omsorgssenter og store inntekter på enhet for 
Integrering.  

Kommunedirektøren har vært meget forsiktig med å foreslå økning i 
revidert budsjett II på rammeområder som melder merforbruk. Dette 
skyldes at det er sent på året og unaturlig å bevilge mer midler og at 
bevilgninger i år vil dras med videre inn i ny økonomiplan. Revidert 
budsjett som ender ut med en netto tilførsel til fon på 7,4 mill. kroner 
viser nok derfor et optimistisk bilde. Forventningene til årets resultat er 
nok mer realistisk i rapportering drift (tabell 5). Her viser tallene en netto 
tilførsel til fond på 1 mill. kroner.  

Kommunedirektørens hovedkonklusjon er derfor at Hustadvika kommune i 
2021 forventes å komme ut omtrent i balanse. Det er imidlertid en 
betydelig forbedring fra opprinnelig budsjett som viste netto bruk av fond 
på 13,9 mill. kroner. 

Det er også nødvendig å påpeke at både 2020 og 2021 har vært spesielle 
år i forhold til den pågående pandemien. Det er derfor vanskelig å forutse 
hva årets drift har å bety for årene som kommer. Arbeidet med budsjett 
og økonomiplan for 2022 – 2025 er i full gang og her vil tallene være 
tilpasset mer «normal» drift. 

Disposisjonsfondet utgjør 39 mill. kroner per 1.1.2021. Disposisjonsfondet 
forventes å ligge på 48 mill. kroner ved årets slutt samsvarende med 
rapportering drift (tabell 5). 
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Kommunen har mer på aktiv forvaltning enn den har i ubundne 
investeringsfond. Kommunedirektøren vil vurdere tiltak for å rette opp 
avviket etter årsoppgjøret.  

 

Vedlegg 

1 Driftsrapport og revidert budsjett - 31.08.2021 
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Generelt 
 

Konklusjon 
Rapportering inntektsramme (tabell 5) 

Regnskapet per 31.08.2021 viser 17,3 mill. kroner positivt i forhold til budsjett. 

Prognosen viser 13,3 mill. kroner i forbedret resultat. Av dette skyldes 12,1 mill. kroner endringer på 

rammeområdene, se forklaring rett under dette avsnittet. Den øvrige netto forbedring skyldes: 

 Det er ikke endringer i 2. tertial på rammetilskudd, skatt og eiendomsskatt. Det er heller ikke 

forventet endringer på avdrag. Inntekter på ressurskrevende brukere er imidlertid redusert 

med 2,5 mill. kroner. 

 Avkastning finansielle omløpsmidler er økt med 3,9 mill. kroner. 

 Avskrivningene er redusert med 5 mill. kroner, men dette gir ingen resultateffekt for 

kommunen. 

Rapportering rammeområdene (tabell 7) 

Regnskapet for rammeområdene per 31. august viser et merforbruk på 8,3 millioner kroner. 

Prognosen som er meldt inn tilsier et mindreforbruk på rammeområdene på 4,1 millioner kroner for 

2021. I tillegg kommer mindreutgift på pensjon som utgjør 8 mill. kroner. Samlet rapporteres det nå 

et forventet mindreforbruk på 12,1 mill. kroner på rammeområdene. 

På rammeområdene rapporteres det nå betydelige endringer. Dette skyldes i hovedsak: 

 I revidert budsjett per 1. tertial ble det bl.a. tilført 12 mill. kroner i Covid 19 midler. 

Dette har forbedret situasjonen betydelig og forventet merforbruk er redusert. 

 På rammeområdet Kommunedirektøren ligger det det inne 5,9 mill. kroner i 

forventet positivt resultat. Dette skyldes i hovedsak resterende Covid 19 midler, som 

kommunedirektøren forslår ikke blir fordelt ut på rammene. Det er heller ikke meldt 

om særskilte behov i forhold til pandemien fra rammeområdene. 

 Nedleggelse av Farstad omsorgssenter er allerede gjennomført. Dette er 

hovedårsaken til at rammeområdet rapporterer en innsparing på netto 2,6 mill. 

kroner. 

 I tillegg er det nå forventet reduserte pensjonsutgifter i 2021. Kommunen har 

14.09.21 mottatt nye beregninger fra Statens pensjonskasse og KLP og dette alene 

forbedrer situasjonen med 8 mill. kroner. 

 Det er ellers rapportert om forventet merforbruk på Familiens hus, Oppvekst felles, 

Kommunale barnehager, skoler, Bygg og eiendom, Bofelleskap og Plan og byggesak. 

Revidert budsjett - forslag endringer i inntektsrammen (tabell 6) 

Samlet foreslås en netto reduksjon i rammene på 19,7 mill. kroner. I hovedsak skyldes dette: 

 Reduksjon inntekter ressurskrevende brukere på 2,5 mill. kroner. 

 Reduserte rammer drift på 21,9 mill. kroner. Se avsnittet under om disse endringene. 

 De store endringene på utgiftssiden medfører at avsetning disposisjonsfondet blir på 

15,5 mill. kroner. Av dette utgjør overføring fra bundne driftsfond 8,8 mill. kroner. 

Netto avsetning fond vil etter dette utgjøre 7,4 mill. kroner. 

57



 

 2 

Revidert budsjett – forslag endringer på rammeområdene (tabell 8) 

Samlet foreslås en netto reduksjon på 21,9 mill. kroner. I hovedsak skyldes dette: 

 Rammen til kommunedirektøren reduseres med 6,3 mill. kroner. Det forventes et 

betydelig mindreforbruk som følge av at restbevilgningen på Covid 19 midler ligger 

her. I tillegg kommer reduserte personalutgifter som følge av redusert bemanning. 

 Familiens hus får redusert rammen som følge av færre bruker(e). Beløpet utgjør 3 

mill. kroner. 

 Helse og velferd felles får en reduksjon i rammen på 4 mill. kroner. Dette skyldes 

store inntekter fra staten til enhet for Integrering. Dette er spesielt for dette året.  

 Institusjoner og omsorgsleiligheter er redusert med 2,6 mill. kroner. I hovedsak 

skyldes dette Farstad omsorgssenter som nå er nedlagt. 

 Oppvekst felles foreslås tilført 2 mill. kroner. I hovedsak gjelder dette økte 

overføringer til private barnehager. 

Kommunedirektørens oppsummering av 2. tertial 

Det er betydelige endringer i rapportering og revidert budsjett i forhold til 1. tertial. 

Kommunedirektøren vil peke på at hovedårsaken til dette er tilførsel av tilskudd fra staten (Covid 19), 

reduserte pensjonsutgifter, rask avvikling av Farstad omsorgssenter og store inntekter på enhet for 

Integrering.  

Kommunedirektøren har vært meget forsiktig med å foreslå økning i revidert budsjett II på 

rammeområder som melder merforbruk. Dette skyldes at det er sent på året og unaturlig å bevilge 

mer midler og at bevilgninger i år vil dras med videre inn i ny økonomiplan. Revidert budsjett som 

ender ut med en netto tilførsel til fon på 7,4 mill. kroner viser nok derfor et optimistisk bilde. 

Forventningene til årets resultat er nok mer realistisk i rapportering drift (tabell 5). Her viser tallene 

en netto tilførsel til fond på 1 mill. kroner.  

Kommunedirektørens hovedkonklusjon er derfor at Hustadvika kommune i 2021 forventes å komme 

ut omtrent i balanse. Det er imidlertid en betydelig forbedring fra opprinnelig budsjett som viste 

netto bruk av fond på 13,9 mill. kroner. 

Det er også nødvendig å påpeke at både 2020 og 2021 har vært spesielle år i forhold til den pågående 

pandemien. Det er derfor vanskelig å forutse hva årets drift har å bety for årene som kommer. 

Arbeidet med budsjett og økonomiplan for 2022 – 2025 er i full gang og her vil tallene være tilpasset 

mer «normal» drift. 

Disposisjonsfondet utgjør 39 mill. kroner per 1.1.2021. Disposisjonsfondet forventes å ligge på 48 

mill. kroner ved årets slutt samsvarende med rapportering drift (tabell 5).  
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Sykefravær 
I perioden 1. januar – 30. juni hadde vi et samlet sykefravær på 10,0 %. Egenmeldt fravær var i 

perioden på 0,96% mens det legemeldte fraværet var 9,04%.  

 

Utvikling sykefravær 

 
Figur 1: Utvikling sykefravær i perioden 

 

Figuren over viser utviklingen i sykefravær 1. halvår fordelt på kjønn. Vi har valgt å vise første halvår i 

denne rapporten, da vi ikke har endelig tall for juli og august tilgjengelig ved 

rapporteringstidspunktet. 
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Sykefravær på rammeområdene 

Rammeområdet 
31.06.2021 

Mål 
sykefravær 

Avvik fra 
mål 

31.03.2021 
Endring fra 
1.kvartal 21 

100 Kommunedirektør 3,54 % 3,00 % 0,54 % 3,52 % 0,02 % 

130 Samfunnsutvikling 7,28 % 3,00 % 4,28 % 6,93 % 0,35 % 

140 Familiens hus 11,39 % 6,50 % 4,89 % 10,83 % 0,56 % 

200 Oppvekst felles 4,18 % 6,50 % -2,32 % 5,32 % -1,14 % 

210 Kommunale barnehager 15,58 % 6,50 % 9,08 % 15,78 % -0,20 % 

220 Skoler 8,39 % 6,50 % 1,89 % 8,69 % -0,30 % 

300 Helse og velferd - felles 4,85 % 6,50 % -1,65 % 5,82 % -0,97 % 

301 Forebygging, helse og rehabilitering 7,12 % 4,50 % 2,62 % 7,13 % -0,01 % 

302 Hjemmebaserte tjenester 13,18 % 11,00 % 2,18 % 11,50 % 1,68 % 

310 Institusjoner og omsorgsleiligheter 12,13 % 6,50 % 5,63 % 11,78 % 0,35 % 

330 Bofelleskap 10,44 % 8,00 % 2,44 % 10,81 % -0,37 % 

340 NAV 8,49 % 6,50 % 1,99 % 6,93 % 1,56 % 

410 Kommunalteknikk 8,27 % 6,50 % 1,77 % 6,91 % 1,36 % 

420 Bygg og eiendom 10,59 % 6,50 % 4,09 % 9,74 % 0,85 % 

430 Plan og byggesak 2,92 % 3,00 % -0,08 % 3,81 % -0,89 % 

440 Brann og beredskap 2,37 % 6,50 % -4,13 % 4,57 % -2,20 % 

450 Landbruk og miljø 2,81 % 3,00 % -0,19 % 2,65 % 0,16 % 

SUM 10,00 % 6,50 % 3,50 % 9,92 % 0,08 % 
Tabell 1: Sykefravær hele perioden fordelt på rammeområdene 

Tabellen over viser samlet sykefravær i perioden 1. januar til 30. juni. Sammenlignet med samme 

periode i fjor. Tabellen er fordelt på kommunens rammeområder og sammenlignet med kommunens 

sykefravær 1. kvartal og mål for sykefravær. Vi ser at sykefraværet har økt med 0,08 prosentpoeng 

fra 1. kvartal.  
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Ansatte 

Årsverk 
Årsverk 

31.12.2020 
Årsverk 

30.4.2021 
Årsverk 

31.8.2021 
Endring 
årsverk 

Administrasjon, kultur og samfunnsutvikling 45,99 43,5 41,02 -4,97 
Familiens hus 71,6 73,41 61,82 -9,78 
Oppvekst 416,58 416,43 411,78 -4,8 
Helse 390,03 380,56 373,58 -16,45 
Teknisk 77,35 79,06 77,63 0,28 

Sum Hustadvika 1001,55 992,96 973,83 -27,72 
Tabell 2: Ansatte og årsverk 

Vi ser av tabellen over en sammenligning antall årsverk ved inngangen av året og status pr. 30. april. 

Og 31. august. Totalt har kommunen redusert med 27,7 årsverk. Vi ser også at det er Helse som har 

hatt størst nedgang i antall årsverk. Mye grunnet reduksjon av plasser på Farstad aldersheim. 

Det var 31. august 1228 ansatte i Hustadvika kommune ved inngangen av 2021 var det 1261 ansatte. 

Det var 1. januar 2020 totalt 988 årsverk. 

Kommunens lærlinger er ikke tatt med i statistikken. Kommunen har pr. 31. august 15 lærlinger. 

 

Befolkningsendring 
 

Andre kvartal 2021 

  
1. kvartal 2. kvartal SUM 2021 

Befolkning ved inngangen av kvartalet 13 317  13 284  13 317  

Fødde 32  37  69  

Døde 41  31  72  

Fødselsoverskudd -9  6  -3  

Innvandring 17  15  32  

Utvandring 22  34  56  

Innflytting, innenlandsk 100  109  209  

Utflytting, innenlandsk 119  86  205  

Nettoinnflytting, inkl. inn- og utvandring -24  4  -20  

Folkevekst -33  10  -23  

Befolkning ved utgangen av kvartalet 13 284  13 294  13 294  
Tabell 3: Befolkningsendring 

Totalt har Hustadvika kommune en befolkningsnedgang på 23 personer i 2021. For andre kvartal var 

det en økning på 10 personer.  
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Politikk 

 

Politiske møter 

Råd og utvalg 

Møter            
2. Tertial 

Politiske 
saker 2. 
tertial 

Referatsaker 
2. tertial 

Sum 
møter 

Sum 
politiske 

saker 

Sum 
referatsaker 

Kommunestyret 2 22 1 4 47 3 

Formannskapet 2 12 0 4 28 0 

Teknisk, miljø og Næring 1 11 0 3 25 0 

Oppvekst, kultur og kunnskap 1 4 0 2 9 0 

Helse, sosial og omsorg 0 0 0 2 9 4 

Valgnemnda 0 0 0 0 0 0 

Administrasjonsutvalget 1 3 0 1 3 0 

Arbeidsmiljøutvalget 1 6 0 2 11 0 

Ungdomsrådet 1 6 0 4 22 0 

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 1 7 7 2 14 8 

Eldrerådet 1 4 0 3 13 0 

Viltutvalget 1 10 0 1 10 0 

Valgstyret 2 5 1 3 12 1 

Klagenemda 2 3 0 3 5 0 

Sum 16 93 9 34 208 16 

Tabell 4: Politiske møter og saker i perioden 

Det har til sammen vært 15 møter i kommunestyre, formannskap og hovedutvalgene pr 31. august. 

Totalt har det vært 34 politiske møter som har hatt til sammen 208 politiske saker og 16 referatsaker. 

2 av sakene i kommunestyret i juni ble utsatt til møte i september. 
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Politiske vedtak under oppfølging.   

 
Politiske vedtak under prosess per 31.08.2021.  
 

Sak 2020/2031 

Rydding av strandsonen 

Utvalg Hovedutvalg teknisk, miljø og næring 

Status Under behandling 

Adm. Enhet SAMF - Samfunnsutvikling 

Saksansvarlig Lage Lyche 

Merknad 

Utsatt til høsten. Saken er ikke fulgt opp videre utover at det er gjennomført en 

telefonsamtale med representanten Kjørsvik, om å ta tak i dette når situasjonen 

rundt pandemi og andre ting har fått lagt seg 

 
 

Sak 2020/5046 

Driftsbygning Hustad - Vurdering av avbøtende tiltak 

Utvalg Hovedutvalg teknisk, miljø og næring 

Status Under behandling 

Adm. Enhet SAMF - Samfunnsutvikling 

Saksansvarlig Lage Lyche 

Merknad 

Gjerde er satt opp, men det er gjort tilpasninger som gjør at gjerdet ikke konkret 

følger grenselinjen. Entreprenør har fått beskjed om å rette opp i dette. Beplantning 

blir gjort når gjerdet er ferdig oppsatt. 

 

2020/1391                        

Detaljregulering for Malmedalen Bilsportanlegg - til offentlig ettersyn 

Utvalg Hovedutvalg teknisk, miljø og næring 

Status Under behandling 

Adm. Enhet SAMF - Samfunnsutvikling 

Saksansvarlig Lage Lyche 

Merknad 

Under arbeid, høringsfristen er ute og merknader innarbeides av konsulenten. 

Egengodkjenning i neste hovedutvalgsmøte 
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Sak 2020/743 

Aktivitetstilbud for eldre i Hustadvika kommune 

Utvalg Hovedutvalg helse, sosial og omsorg, Eldrerådet 

Status Under behandling 

Adm. Enhet HELSE - Helse og velferd 

Saksansvarlig KAVE - Karianne Naas Vestavik 

Merknad Dette iverksettes høsten 2021. 

 

2021/1125  

Breddeutvidelse fv. 6057 Åsvegen 

Utvalg Hovedutvalg teknisk, miljø og næring, Kommunestyret 

Status Under behandling 

Adm. Enhet SAMF - Samfunnsutvikling 

Saksansvarlig Lage Lyche 

Merknad 

Under arbeid. Det legges opp til møte etter anbudsåpning for å skrive avtale om 

fordeling av finansiering mellom kommune, fylkeskommune, Istad Kraft og 

Næringsaktører. 

 

2020/7659  

Tettstedsprogrammet - videreføring av prosjektperioden 

Utvalg Kommunestyret 

Status Under behandling 

Adm. Enhet SAMF - Samfunnsutvikling 

Saksansvarlig Lage Lyche 

Merknad 

I administrativt møte den 31. august ble det bestemt å gjennomføre strakstiltak 

bl.a. på Torget. Konkretisering av disse vil være klare ila september. Vi er klare 

for å signere avtale om gatebruksplan og sentrumsplan. 
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2020/7323   

Uttale om grensejustering Bjørnsund fra Hustadvika kommune 

Utvalg Kommunestyret 

Status Under behandling 

Adm. Enhet SAMF - Samfunnsutvikling 

Saksansvarlig Lage Lyche 

Merknad Saken er enda ikke ferdigbehandlet i Kommunaldepartementet 

 

2020/1959   

Avhending av Vevang Skole 

Utvalg Formannskapet, Kommunestyret 

Status Under behandling 

Adm. Enhet DIR - Kommunedirektør 

Saksansvarlig Per Sverre Ersvik 

Merknad Avventer utfall av lovlighetskontroll før videre behandling. 

 

2020/1959   

Lovlighetskontroll – PS17/2021 Avhending av Vevang Skole 

Utvalg Kommunestyret 

Status Under behandling 

Adm. Enhet DIR - Kommunedirektør 

Saksansvarlig Per Sverre Ersvik 

Merknad Avventer tilbakemelding fra Statsforvalteren på innsendt lovlighetskontroll. 
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Oppfølging av vedtak i sak 117/2020 – Budsjett 2021 – økonomiplan 2021 - 2024 

Kommunestyret vedtok diverse tillegg og konkrete oppfølgingspunkt i sak om 

Økonomiplan 2021 – 2024. Disse svares ut her: 

 

Punkt 7 – Reduksjon politisk styring med 1 million kroner 

Kommentar: Det ble fattet vedtak i kommunestyremøtet 15.04.2021 om innsparing på 

rammeområde Politisk styring. Reduksjon i godtgjørelser er innarbeidet i gjeldende 

godtgjøringsreglement og trådte i kraft fra vedtaksdato 15.04.2021. 

 

Punkt 7 – Reduksjon administrasjon med 650 tusen 

Kommentar: To stillinger går ut i løpet av året og en holdes foreløpig vakant. Ekstra 

innsparing på 650 tusen vil delvis bli nådd i 2021.Innsparing vil oppnås 100 % i 2022. 

 

Punkt 7 - Evaluering dagens enhetsledernivå 

Kommentar: Det vil bli fremmet egen sak om dette emnet. 

 

Punkt 8 – Boligbyggeprogram 

 

Kommentar: Det er orientert om prosessen knyttet til boligbyggeprogrammet og boligsosial 

handlingsplan i sak PS 9/2021 i hovedutvalg for teknisk, miljø og næring og hovedutvalg for helse, 

sosial og omsorg. Her blir det informert om at vedtaket om planstrategi og utarbeidelse av en ny 

boligplan, legger opp til at denne skal erstatte både tidligere boligsosial handlingsplan og 

boligbyggeprogrammet. 

 

Punkt 8 - Prinsipp for tomteutbygging bl.a. selvkostprinsippet 

Kommentar: 

Sak var oppe i hovedutvalget 27. mai og i sak 35/2021 vedtok kommunestyret nye 

prinsipper. 

 

Punkt 8 – Boligsosial handlingsplan 

Kommentar: Sak om prosess med boligplan i Hustadvika kommune var oppe i møte 

17.03 og 18.03. i henholdsvis hovedutvalg helse, sosial og omsorg og hovedutvalg 

teknisk, miljø og næring. Boligsosial handlingsplan er nå vedtatt innlemmet i Boligplanen. 

 

Punkt 8: Planlegge for offentlig badeplass – tidligere Eide kommune 

 

Kommentar: Kulturenheten har startet planleggingsprosessen ift offentlig badeplass i 

Eide. Blant annet er det startet en dialog med grunneier og gjort vurderinger knyttet til 

adkomstveg. Kulturenheten er også i dialog med Plan og byggesak angående videre 

planlegging. 

 

Punkt 8 – Sak om drift og organisering av uteseksjonen i Hustadvika kommune 
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Kommentar: Det ble i møtet i hovedutvalget for teknisk, miljø og næring den 18.03.2021 

orientert om drift og organisering av uteseksjonen i Hustadvika kommune. 

 

Punkt 8 – Bygdeboka og medlemskap Visit Nordvest inn igjen i budsjettet. 

 

Kommentar: Arbeidet med bygdebok blir videreført og midler til arbeidet er lagt inn i budsjettet for 

2021 og 2022 

Medlemskapet i Visit Nordvest er videreført og de har blant annet vært aktivt med i planprosessen 

med masterplan for Reiseliv som ble lagt ut til høring gjennom sak PS 20/2021 i formannskapet den 4. 

mai.  

 

Punkt 8 – Investering brannstasjon 

 
Kommentar: Arbeidet med å planlegge utbyggingen av ny brannstasjon på Eidem er i full gang. 

Prosjektleder har nedsatt en arbeidsgruppe fra Brann og beredskap, Bygg og Eiendom, 

Kommunalteknikk, som har jobbet med behovsanalyse og romprogram. Arkitekter fra Norconsult er 

blitt engasjert til å tegne en mulighetsskisse. Denne er nå klar. Det er også gjort flere prisvurderinger 

ved å hente inn erfaringstall basert på nye brannstasjonsbygg i andre kommuner. Uansett er det 

vanskelig å anslå kvm pris før man går ut på anbud.  

Det er gjennomført konkurranse om rådgiverteam. Team er plukket ut, men det gjenstår noen 

karensdager før vi kan skrive kontrakt. Teamet skal lage en funksjonsbeskrivelse og sette prosjektet 

ut på anbud. Ellers er arbeidet med utvidet parkeringsplass i gang og det er bestilt en mindre endring 

i reguleringsplanen. Planen er gammel og trenger oppdatering, slik at byggesøknaden blir så enkel 

som mulig å behandle. 

 

Punkt 8 – Grønne investeringstiltak 

 

Kommentar: Det er søkt om midler til investering i ladepunkter ved kommunale bygg gjennom 

klimasatsmidler fra Miljødirektoratet. I tillegg er det søkt om midler fra det samme 

tilskuddsprogrammet til bærekraftige byggematerialer ulike investeringsprosjekter. Haukås skole fikk 

tilsagn på 375 tusen kroner i 2019. Disse midlene er delvis blitt utbetalt i 2021. Tilskuddene impliserer 

egeninnsats tilsvarende 500 tusen kroner fra kommunen. 

Vi har fått følgende tilsagn fra Miljødirektoratet så langt i 2021:  

Prosjekt Tilsagn 

Elnesvågen Brannstasjon 300 000 

Ladepunkter el-kjøretøy 200 000 

Hustadvika kulturskole 300 000 
 

 

Punkt 8 - Planlegging nye omsorgstiltak/bokollektiv og eldretun og bygging/ombygging 

av nye omsorgsboliger i 2024. Planleggingen skal forankres i Hovedutvalg 

for teknisk, miljø og næring. 
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Kommentar: Saken ble drøftet med Hovedutvalget for teknisk, miljø og næring i møte den 18. mars 

2021 og det ble pekt ut politikere som skal delta i en referansegruppe i arbeidet. Disse var fra 

hovedutvalg for teknisk, miljø og næring: Lisbeth Valle, Iver Kjørsvik, Nils Christian Harnes og Arne 

Birger Silnes. Fra hovedutvalg for helse, sosial og omsorg: Laila Nøsen. 

Det er også nedsatt en administrativ arbeidsgruppe bl.a. bestående av kommunalsjef for 

samfunnsutvikling, kommunalsjef for helse og omsorg og bygg og eiendomssjefen.  

Den 21. mai ble det gjennomført en studietur til Kristiansund for å se på hva som er gjort av 

investeringstiltak knyttet til helse og omsorgssektoren de 6 siste åra. Vi fikk en grundig gjennomgang 

av kommunens bygg og eiendomssjef. Vi var også på befaring på «Rokilde» bofelleskap og fikk 

inspirasjon og mange gode ideer til godt bomiljø for eldre.  

Den 10. september gjennomførte den administrative arbeidsgruppa en befaring på Farstad 

omsorgssenter for å danne oss et kunnskapsgrunnlag utifra eksisterende bygningsmasse. Vi hadde 

med oss byggfagkompetanse og gikk grundig gjennom bygget.  

Det neste som står på agendaen er en studietur til Vestnes og Rauma. Det er etablert kontakt med 

kommunene, men dato for turen er enda i fastlagt. 

Vi vil også ila av høsten se på muligheter for å besøke en av våre samarbeidskommuner i KOSTRA  

gruppe 7. Det å hente ideer fra andre vil gi oss et godt kunnskapsgrunnlag for planleggingen.  

Vi er allerede i gang med å skrive en rapport knyttet til en eventuell ombygging av Farstad 

omsorgssenter. 

Punkt 9 - Utredning av tilstand Eide barneskole og lage tilstandsrapport 

 

Kommentar: Eide Barneskole - Det har vært en prosess for å avklare programvare og metodikk for 

tilstandsanalyse, som vil gjelde for alle bygg. Grunnet økonomi må prosjektet løses med interne 

ressurser. Det er avklart at en hovedansvarlig tar alle bygg, men sammen med det respektive 

driftspersonell på hvert bygg. Dette for å få en jevn og enhetlig standard på rapporteringen. I forhold 

til programvare har det vært møter med leverandør, og det er mottatt bedre sjekklister og 

rapporteringsverktøy. Prosessen starter opp med noen mindre testobjekter, og så tas det systematisk 

formålsbygg for formålsbygg. Eide barneskole vil være prioritert i den prosessen.  

 

Punkt 9 – Konsekvenser av Covid 19 – evaluering 

  

Kommentar: Egen sak om dette blir fremmet til høsten. 

 

Punkt 9 - 2 årlig deltidsstilling som ungdomskoordinator 

 

Kommentar: En tverrfaglig arbeidsgruppe jobber med saken. Vurderes lagt til Barnevernet, 

dermed til rammeområdet Familiens hus som ansvarlig. Enhetsleder skriver nå utlysning. 

Oppstart forhåpentligvis høsten 2021. 400 tusen er flyttet fra Samfunnsutvikling til Familiens 

hus. 
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Punkt 9 - Helsesykearbeidet i skolen skal skjermes. 

 

Kommentar: Dette er gjennomført, nedtrekk ikke innført. 

 

Punkt 10 - Omorganisering av helseomsorgen i Hustadvika kommune.   

  

Kommentar: Dette avklares gjennom utførelse av plan for helsearbeidet. 

 

Punkt 10 - Korttidsplasser og rehabiliteringsplasser samles ved Fræna sjukeheim og 

omsorgssenter. 
 

Kommentar: Forvaltningskontoret har gjennomført og etablert korttidsplasser og 

rehabiliteringsplasser ved FSO i henhold til vedtak i budsjettsaken. Forvaltningskontoret 

administrerer også boligtildeling. Her er en markant økning på søknader. 

 

Punkt 10 - Lage helhetlig plan for helse og omsorg inkl. plan for demensomsorgen 
 

Kommentar: Tjenesteområdet er godt i gang med å utarbeide en helhetlig plan jfr. 

budsjettvedtak og kommunens planstrategi. Det er nedsatt en arbeidsgruppe med bred 

involvering.  

 

Punkt 10 – Økning budsjett hverdagsrehabilitering 

 

Kommentar: Helse-Rehabilitering fikk i ovenfornevnte vedtak tilført kr. 400 000 i 

rammen for 2021. Kommunestyret støttet at rammen til Helse og velferd økte med 600 

tusen. Følgende er utført: 50 % fast fysioterapistilling ble tildelt en av fysioterapeutene. 

100 % fast ergoterapistilling ble lyst ut i mars. Tilsettingsprosessen er nå i sluttfasen.  

 

Punkt 10 - Vurdere mulighet for nye lokaler til "Gnisten". "Egne lokaler" Eide - Familiens 

hus? 

Kommentar: Gnisten – Denne sees i sammenheng med familiens hus. Det pågår avklaringer rundt 
lokalitetskabaler som må sees i sammenheng med ferdigstilling av familiens hus, og omsorgsboliger. 
Det er kortsiktige avlastninger i form av midlertidig samtalerom, og mer langsiktige løsninger i form 
av lokalitetsavklaringer som henger sammen med andre prosesser. 

 

Punkt 11 - Skjerming nedtrekk PPT og barnevern 

 

Kommentar: Dette er gjennomført, nedtrekk ikke innført.  

 

Punkt 12 – Diakonstilling 

 

Kommentar: Kirken i Hustadvika har ansatt ny diakon.  
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Punkt 13 - Vedtatt driftsreduksjon 2021 – plan for gjennomgang 

Kommunedirektøren fremmet sak om driftsreduksjon – plan for gjennomføring i sak 

19/2021 til kommunestyret 15. april d.å. Kommentarer følger under hvert rammeområde 

under. 

 

Punkt 14 – Månedlig fakturering 

Kommunedirektøren bes om å innføre mulighet for månedlig betaling for de som har 

ønske/behov for det for innbetaling av eiendomsskatt og kommunale avgifter. 

Kommentar: Mulighet for månedlig fakturering ble innført på kommunale eiendomsgebyr 

fra juli 2021. 
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Rapportering drift 
 

Rapport Inntektsramme 

  

Regnskap 
31.8 

Budsjett 
31.8 

Avvik 
Oppr. 

budsjett 
2021 

Budsjett-
endring 

Revidert 
budsjett 

2021 

Prognose 
2021 

Forventet 
resultat 

Rammetilskudd -342 443 -327 820 -14 623 -464 161 -9 100 -473 261 -473 261 0 

Inntekts- og formueskatt -230 472 -224 080 -6 392 -366 071 -7 000 -373 071 -373 071 0 

Eiendomsskatt -44 026 -44 146 120 -58 262 -600 -58 862 -58 862 0 

Andre generelle driftsinntekter 931 1 000 -69 -46 500 1 000 -45 500 -43 000 2 500 

Sum generelle driftsinntekter -616 010 -595 046 -20 964 -934 994 -15 700 -950 694 -948 194 2 500 

         

Sum bevilgninger drift (1B) 582 885 574 561 8 324 879 379 14 530 893 909 881 848 -12 061 

Avskrivinger 0 0 0 62 000 0 62 000 57 000 -5 000 

Sum netto driftsutgifter 582 885 574 561 8 324 941 379 14 530 955 909 938 848 -17 061 

         

Brutto driftsresultat -33 125 -20 485 -12 640 6 385 -1 170 5 215 -9 346 -14 561 

         

Renteinntekter -444 -1 000 556 -1 500 0 -1 500 -1 500 0 

Utbytter -268 0 -268 0 0 0 -268 -268 

Gevinst finansielle omløpsmidler -7 911 -3 000 -4 911 -4 500 0 -4 500 -8 000 -3 500 

Renteutgifter 11 404 9 664 1 740 21 968 0 21 968 21 968 0 

Avdrag på lån 50 316 52 124 -1 808 48 524 4 600 53 124 53 124 0 

Netto finansutgifter 53 097 57 788 -4 691 64 492 4 600 69 092 65 324 -3 768 

         

Motpost avskrivinger 0 0 0 -62 000 0 -62 000 -57 000 5 000 

Netto driftsresultat 19 972 37 303 -17 331 8 877 3 430 12 307 -1 022 -13 329 

         

Overføring til investering 0 0 0  739 739 739 0 

Avsetning/bruk bundne fond 0 0 0  -8 839 -8 839 -8 839 0 

Avsetning/bruk disposisjonsfond 0 0 0 -13 892 9 685 -4 207 9 122 13 329 

Dekning tidligere års merforbruk 0 0 0 5 015 -5 015 0 0 0 

Som disponering 0 0 0 -8 877 -3 430 -12 307 1 022 13 329 

         

Fremført til inndekning senere år 19 972 37 303 -17 331 0 0 0 0 0 

Tabell 5: Rapportering Inntektsramme   
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Forslag revidering inntektsrammen 

  

Regnskap 
31.8 

Budsjett 
31.8 

Avvik 
Oppr. 

budsjett 
2021 

Budsjett-
endring 

Gjeldende 
budsjett 

2021 
Revidering 

Nytt 
budsjett 

2021 

Rammetilskudd -342 443 -327 820 -14 623 -464 161 -9 100 -473 261 0 -473 261 

Inntekts- og formueskatt -230 472 -224 080 -6 392 -366 071 -7 000 -373 071 0 -373 071 

Eiendomsskatt -44 026 -44 146 120 -58 262 -600 -58 862 0 -58 862 

Andre generelle driftsinntekter 931 1 000 -69 -46 500 1 000 -45 500 2 500 -43 000 

Sum generelle driftsinntekter -616 010 -595 046 -20 964 -934 994 -15 700 -950 694 2 500 -948 194 

          

Sum bevilgninger drift (1B) 582 885 574 561 8 324 879 379 14 530 893 909 -21 900 872 009 

Avskrivinger 0 0 0 62 000 0 62 000 -5 000 57 000 

Sum netto driftsutgifter 582 885 574 561 8 324 941 379 14 530 955 909 -26 900 929 009 

          

Brutto driftsresultat -33 125 -20 485 -12 640 6 385 -1 170 5 215 -24 400 -19 185 

          

Renteinntekter -444 -1 000 556 -1 500 0 -1 500   -1 500 

Utbytter -268 0 -268 0 0 0 -268 -268 

Gevinst finansielle omløpsmidler -7 911 -3 000 -4 911 -4 500 0 -4 500   -4 500 

Renteutgifter 11 404 9 664 1 740 21 968 0 21 968   21 968 

Avdrag på lån 50 316 52 124 -1 808 48 524 4 600 53 124   53 124 

Netto finansutgifter 53 097 57 788 -4 691 64 492 4 600 69 092 -268 68 824 

          

Motpost avskrivinger 0 0 0 -62 000 0 -62 000 5 000 -57 000 

Netto driftsresultat 19 972 37 303 -17 331 8 877 3 430 12 307 -19 668 -7 361 

          

Overføring til investering 0 0 0 0 739 739   739 

Avsetning/bruk bundne fond 0 0 0  -8 839 -8 839   -8 839 

Avsetning/bruk disposisjonsfond 0 0 0 -13 892 9 685 -4 207 19 668 15 461 

Dekning tidligere års merforbruk 0 0 0 5 015 -5 015 0   0 

Som disponering 0 0 0 -8 877 -3 430 -12 307 19 668 7 361 

          

Fremført til inndekning senere år 19 972 37 303 -17 331 0 0 0 0 0 

Tabell 6: Revidering Inntektsramme 
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Kommentar til inntektsrammen og forslag revidert budsjett 

Rammetilskudd: 

Hustadvika kommune har på rapporteringstidspunktet 14,6 mill. kroner i merinntekt på denne 

posten. Det forventes til tross for dette kun å en inntekt tilsvarende budsjettet for 2021. Vi legger 

siste tall fra regjeringen til grunn for konklusjonen. Det store avviket skyldes ny utbetalingsmåte av 

skatteutjevning som er vanskelig å periodisere. 

Revidert budsjett 

Kommunedirektøren foreslår å holde budsjettet for 2021 uendret. 

 

Skatteinntekter  
Hustadvika kommune har på rapporteringstidspunktet 6,4 mill. kroner i merinntekt på denne posten. 

Det forventes til tross for dette kun å en inntekt tilsvarende budsjettet for 2021. Vi legger siste tall fra 

regjeringen til grunn for konklusjonen.  

Revidert budsjett 
Kommunedirektøren foreslår å holde budsjettet uendret. 

Eiendomsskatt 

Kommunen har fått inn 120 000,-   mindre i eiendomsskatt enn budsjettert. Dette skyldes delvis at 

kommunen har innført muligheten til månedlig fakturering av eiendomsskatt. Og inntektene vil nå 

komme litt senere for de som har månedlig fakturering. Det forventes at budsjettet for 2021 vil 

holde. Budsjetterte inntekter ble økt med kr. 600 000,- i revidert budsjett. 

Revidert budsjett 

Ingen endringer foreslås. 

Ressurskrevende brukere  

Så langt har kommunen kun fått justert inntektene fra fjoråret på ressurskrevende brukere. 

Inntekten for 2020 ble 931 000,- mindre enn budsjettert. Dette ble det tatt hensyn til i 

budsjettrevideringer i juni. Prognosen for 2021 ser ut til at vi får mindre inntekter enn budsjettert 

som følge av bortfall av bruker(e) i 2021. Det legges inn en forventning på en mindreinntekt på 2,5 

millioner kroner. 

Revidert budsjett 

Forventet inntekt justeres ned 2,5 mill. kroner. 

Gevinst finansielle omløpsmidler 

Denne posten viser 4,9 mill. kroner i merinntekt pr august. Dette skyldes god avkastning i årets 8 

første måneder. Det legges inn en forventning på 8 millioner i inntekt på posten i løpet av 2021. 

Dette er 3,5 millioner over budsjettet. 

Revidert budsjett 

Kommunedirektøren foreslår å la budsjettet stå uendret på grunn av den usikre situasjonen i 

verdensøkonomien. 
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Renteutgifter 
Renteutgifter viser en merutgift på 1,7 mill. kroner. Dette vil jevne seg ut og rentenivået er lavt.  
 
Revidert budsjett 
Budsjettet er tilstrekkelig, ingen endringer foreslås. 

 

Avdrag på lån 

Avdrag på lån viser en mindreutgift på 1,8 mill. kroner. Det er gjort beregninger på minimumsavdrag 
som tilsier at kommunen skal betale 53,1 mill. i avdrag i 2021. Det ble gjort en revidering av 
budsjettet i juni slik at budsjettet er lik det kommunen skal betale i avdrag. 
 
Revidert budsjett 
Ingen endringer foreslås. 
  

Disposisjonsfondet.   
Det var i det opprinnelige budsjettet lagt inn at kommunen skulle bruke 13,9 millioner av 
disposisjonsfondet. Det ble gjort endringer i budsjettet i juni. Og bruken av disposisjonsfond ble 
redusert til 4,2 millioner. Med de nye tall og beregninger forventes det nå at disposisjonsfondet kan 
tilføres 9,1 mill. kroner. Netto tilførsel fond inkl. bundne fond utgjør 1 mill. kroner. Se tabell 5. 
 
Revidert budsjett 
Revidert budsjett viser tilførsel disposisjonsfond med 15,4 mill. kroner, mens netto tilførsel av 
driftsfond utgjør 7,4 mill. kroner (tabell 6). Hovedårsaken til differansen mellom rapporten og 
revidert budsjett skyldes at kommunedirektøren er forsiktig med å foreslå tilleggsbevilgninger som 
følge av merforbruk. 

 

Sum bevilgning drift 

Dette tilsvarer hva som er brukt på rammeområdene. Prognosen som er meldt inn tilsier et 

mindreforbruk på rammeområdene på 4,1 millioner kroner for 2021. I tillegg kommer mindreutgift 

på pensjon som utgjør 8 mill. kroner. Samlet rapporteres det nå et forventet mindreforbruk på 12,1 

mill. kroner på rammeområdene. 
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Rapportering rammeområdene  
  

Rammeområde 

Regnskap 
31.8 

Rev. 
Budsjett 

31.8 

Avvik 
i Kr. 

Oppr. 
Budsjett 

2021 

Budsjett-
endring 

2021 

Revidert 
budsjett 

2021 
Prognose 

Forventet 
resultat 

010 Politisk styring 3 182 3 941 -759 6 084 0 6 084 6 084 0 

100 Kommunedirektør 32 356 36 344 -3 988 60 645 -7 020 53 625 47 725 -5 900 

130 Samfunnsutvikling 15 847 16 160 -313 21 473 -400 21 073 21 073 0 

140 Familiens hus 60 869 56 642 4 227 85 703 4 200 89 903 91 353 1 450 

200 Oppvekst felles 72 237 69 342 2 894 102 087 650 102 737 104 721 1 984 

210 Kommunale barnehager 35 483 34 384 1 099 54 332 850 55 182 56 856 1 674 

220 Skoler 114 039 112 088 1 951 175 542 1 500 177 042 178 392 1 350 

300 Helse og velferd - felles 14 660 16 509 -1 848 24 546 700 25 246 21 546 -3 700 

301 Forebygging, helse og rehabilitering 20 530 20 335 194 27 767 4 300 32 067 32 067 0 

302 Hjemmebaserte tjenester 33 104 33 238 -134 51 532 500 52 032 52 032 0 

310 Institusjoner og omsorgsleiligheter 76 301 75 895 406 118 621 500 119 121 116 502 -2 619 

330 Bofelleskap 66 334 65 747 588 101 978 2 400 104 378 104 578 200 

340 NAV 10 911 11 475 -564 15 556 0 15 556 15 556 0 

410 Kommunalteknikk -12 989 -12 178 -811 -5 342 1 500 -3 842 -3 842 0 

420 Bygg og eiendom 26 666 25 574 1 092 35 207 4 850 40 057 41 057 1 000 

430 Plan og byggesak 4 270 2 258 2 012 4 076 0 4 076 4 576 500 

440 Brann og beredskap 7 497 5 364 2 133 9 310 0 9 310 9 310 0 

450 Landbruk og miljø 1 587 1 442 145 2 762 0 2 762 2 762 0 

530 Fellesutgifter pensjon 0 0 0 -12 500 0 -12 500 -20 500 -8 000 

  ALLE 582 885 574 561 8 324 879 379 14 530 893 909 881 848 -12 061 

Tabell 7: Rapportering rammeområdene 
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Forslag revidering rammeområdene 

Rammeområde 

Regnskap 
31.8 

Rev. 
Budsjett 

31.8 

Avvik i 
Kr. 

Oppr. 
Budsjett 

2021 

Budsjett-
endring 

2021 

Gjeldende 
budsjett 

2021 
Revidering 

Nytt 
budsjett 

2021 

010 Politisk styring 3 182 3 941 -759 6 084 0 6 084   6 084 

100 Kommunedirektør 32 356 36 344 -3 988 60 645 -7 020 53 625 -6 300 47 325 

130 Samfunnsutvikling 15 847 16 160 -313 21 473 -400 21 073   21 073 

140 Familiens hus 60 869 56 642 4 227 85 703 4 200 89 903 -3 000 86 903 

200 Oppvekst felles 72 237 69 342 2 894 102 087 650 102 737 2 000 104 737 

210 Kommunale barnehager 35 483 34 384 1 099 54 332 850 55 182   55 182 

220 Skoler 114 039 112 088 1 951 175 542 1 500 177 042   177 042 

300 Helse og velferd - felles 14 660 16 509 -1 848 24 546 700 25 246 -4 000 21 246 

301 Forebygging, helse og rehabilitering 20 530 20 335 194 27 767 4 300 32 067   32 067 

302 Hjemmebaserte tjenester 33 104 33 238 -134 51 532 500 52 032   52 032 

310 Institusjoner og omsorgsleiligheter 76 301 75 895 406 118 621 500 119 121 -2 600 116 521 

330 Bofelleskap 66 334 65 747 588 101 978 2 400 104 378   104 378 

340 NAV 10 911 11 475 -564 15 556 0 15 556   15 556 

410 Kommunalteknikk -12 989 -12 178 -811 -5 342 1 500 -3 842   -3 842 

420 Bygg og eiendom 26 666 25 574 1 092 35 207 4 850 40 057   40 057 

430 Plan og byggesak 4 270 2 258 2 012 4 076 0 4 076   4 076 

440 Brann og beredskap 7 497 5 364 2 133 9 310 0 9 310   9 310 

450 Landbruk og miljø 1 587 1 442 145 2 762 0 2 762   2 762 

530 Fellesutgifter pensjon 0 0 0 -12 500 0 -12 500 -8 000 -20 500 

  ALLE 582 885 574 561 8 324 879 379 14 530 893 909 -21 900 872 009 

Tabell 8: Revidering rammeområdene 
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Rammeområder 
 

Politisk styring 

Om rammeområdet: 

Lønn til ordfører og varaordfører, møtegodtgjørelser til alle politikere i tillegg til revisjonsutgifter og 

utgifter til kontrollutvalget. 

Sykefravær:  

Det er ikke registrert noe sykefravær så langt i 2021 

Avvik: 

Mindreforbruk på kr. 759 000,-  

Prognose:  

Rammeområdet forventes å gå i balanse ved årets slutt. 

 

Kommentar: 

Vedtak i kommunestyret 15. april om reduksjon av godtgjørelser og antall møter som tiltak for å 

holde rammen. Det er også blitt avlyst en del møter i utvalgene grunnet få saker. Det er litt 

usikkerheter i forhold til kostnader til gjennomføring av valg og kostnad til revisjon. 

 

Kommunedirektør 

Om rammeområde 

Kommunedirektøren og hans fagstab, ikt, servicekontor, arkiv, økonomi og personal 

Sykefravær: 

Sykefravær for første halvår 2021 er 3,54 %. For 1. kvartal 2021 var det på 3,52%. Sykefraværet første 

halvår i 2020 var 0,79%. Det er derfor en markant økning fra i fjor og Rammeområdet er også over 

målsetningen på 3,0%. 

Avvik: 

Mindreforbruk på kr. 3 988 000,- per 31.08. 

Prognose: 

Forventer et mindreforbruk på 6,3 mill. kroner i 2021. 

Kommentar: 

Økonomiavdelingen reduserer med en 100 % stilling fra 1.06.2021. Næringskonsulentstillingen er 

foreløpig vakant. Det forventes derfor et mindreforbruk på kr. 400 000,- for 2021 på grunn av dette. I 

tillegg kommer ikke fordelte tilskudd fra staten vedrørende Covid 19 midler på samlet 5,5 mill. 

kroner.   

Revidert budsjett 

Rammen foreslås redusert med 6,3 mill. kroner. 
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Samfunnsutvikling 

Om rammeområde 

Rammeområdet innebefatter, plan, folkehelsekoordinator og kultur. 

Sykefravær: 

For 1. halvår 2021 er sykefraværet på 7,28%. For 1. kvartal 2021 var sykefraværet på 6,93%. Første 

halvår i 2020 var sykefraværet 7,19%. Rammeområdet har et vedtatt mål på sykefravær på 3,0%. 

Avvik: 

Mindreforbruk på kr. 313 000,-. 

Prognose: 

Forventer balanse i 2021. 

Kommentar: 

Foreløpig et mindreforbruk, men det forventes en del kostnader i løpet av høsten. Reguleringsplan 

for Askevågen, planarbeidskostnader og kostnader til kompenserende tiltak knyttet til gårdsbruket 

på Hustad vil belastes her. Det forventes til tross for dette at rammeområdet holder budsjettet for 

2021. 
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Familiens hus 

Om rammeområde 

PPT, Barnevern, helsestasjon og tiltak funksjonshemmede. 

Sykefravær: 

For første halvår 2021 er sykefraværet på 11,39%. For 1. kvartal var sykefraværet på 10,83%. Første 

halvår 2020 var sykefraværet 12,39%. Det er derfor en liten økning fra 1. kvartal i år, men lavere enn 

samme tidspunkt i fjor. Det er uansett langt over målet på 6,5%. 

Avvik: 

Merforbruk på kr. 4 227 000,-. 

Prognose: 

Forventes et merforbruk på 1,45 millioner.  

Kommentar: 

Merkostnader kommer i hovedsak pga. tiltak i barnevernstjenesten samt økning i innkommende 

vedtak knyttet til avlastningstjenesten for barn og unge i avdeling tiltak for funksjonshemmede. I 

denne avdelinga utfører Familiens Hus tjenester på bakgrunn av de vedtakene som fortløpende 

fattes av forvaltningskontoret knyttet til enkeltbrukeres rettigheter gjennom helse- og 

omsorgstjenesteloven.  

Det er knyttet usikkerhet og utfordringer til hvordan man skal prioritere og sette inn tiltak for å 

imøtekomme behovene blant barn og unges psykiske helse som konsekvenser av Covid 19-

situasjonen. Også med den krevende økonomiske situasjonen er dette et ansvarsområde hvor 

Familiens Hus må samarbeide med spesielt skolene og Mestringsenheten fremover. 

Man har måttet etterbetale omsorgsstønad ihht. vedtak fra tidligere kommuner. Dette er 

engangssummer som dermed gir merforbruk, samt at vedtakene gjelder fremover i tid. 

Tiltak for å komme i balanse er vanskelig da det ofte gjelder tiltak på enkeltbarn som har rettigheter, 

og det fattes vedtak gjennom hele året.  

Barnevernstjenesten evaluerer kontinuerlig tiltak og justerer disse ihht. hva som er til barnets beste 

som loven krever. 

Helsestasjon og skolehelsetjeneste er avhengig av tilskuddsmidler fra helsedirektoratet for å 

opprettholde driften på det nivået som er i dag, dermed lar det seg ikke gjøre å gå ned på den 

ordinære driften. 

Høy terskel for innleie av vikarer ved sykefravær. Dette både pga. økonomi, men også fordi det er 

vanskelig å innhente den nødvendige kompetansen som enkelte avdelinger i Familiens Hus har behov 

for.  

Familiens Hus har ikke mulighet til å ikke levere tjenester i tråd med fattede vedtak. Imidlertid jobbes 

det kontinuerlig med blant annet å legge mest mulig hensiktsmessig turnus. Avlastningstjenesten er 

delt i to lokasjoner, noe som kan gjøre dette ekstra utfordrende.  

Revidert budsjett 

Budsjettet justeres ned med 3 mill. kroner som følge av redusert bruker(e).  

Rammen er under press, men det er allerede tilført 2,5 mill. kroner som følge av merforbruk i 

revidert I i 2021. Kommunedirektøren foreslår derfor å holde rammen som følge av dette uendret. 
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Rammeområdet forventer selv et merforbruk på 1,4, men inkludert kutt som følge av redusert 

bruker(e) vil beløpet endres til 4,4 mill. kroner. 

 

Oppvekst felles 

Om rammeområde 

Kommunalsjef, rådgivere, kostnader til private barnehager, skolesamarbeid Aukra, Tøndergård og 

inntekter og utgifter barn andre kommuner. Bjørnsund Leirskole, Opplæringssenteret og 

Kulturskolene. 

Sykefravær: 

Sykefraværet første halvår er på 4,18%. Første kvartal var sykefraværet 5,32%. For første halvår 2020 

var sykefraværet 1,41%. Rammeområdet har et vedtatt mål på sykefravær på 6,5%. 

Avvik: 

Merforbruk på kr. 2 894 000,-. 

Prognose: 

Forventet merforbruk på ca. kr. 2 000 000,-. 

Kommentar: 

Merforbruket skyldes i stor grad overføring til private barnehager. Dette skyldes enkeltvedtak i 

barnehagene. Merforbruket er vanskelig å ta inn på grunn av en stor andel faste utgifter. Vi har 

redusert antall elever på Tøndergård i løpet av året. 

Revidert budsjett 

Kommunedirektøren foreslår å øke budsjettet med 2 mill. kroner. 
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Kommunale barnehager 

Om rammeområde 

De kommunale barnehagene Hustad, Bud, Tornes, Jendem, Eide, Svanviken, Lyngstad og Vevang. 

Sykefravær: 

Sykefraværet første halvår er på 15,58%. Første kvartal var sykefraværet 15,78%. For første halvår 

2020 var sykefraværet 13,53%. Rammeområdet har et vedtatt mål på sykefravær på 6,5%. 

 Avvik: 

Merforbruk på kr. 1 099 000,-. 

Prognose:  

Enhetene har samlet lagt inn en prognose på merforbruk på ca. 1,7 millioner kroner i 2021. 

 

Kommentar: 

Merforbruk knyttes i hovedsak til høy andel enkeltvedtak som har medført økt bemanning. 

Sykefraværet har vært høyt på rammeområdet i 2021. 

Revidert budsjett 

Kommunedirektøren foreslår at rammen holdes uendret.  

Skoler 

Om rammeområde 

Hustadvikas grunnskoler: Jendem skole, Sylte og Malme skuler, Haukås skole, Tornes, skule, Eide 

barneskole, Lyngstad og Vevang barneskole, Bud barne- og ungdomsskole, Hustad barne- og 

ungdomsskole, Fræna ungdomsskole og Eide ungdomsskole 

Sykefravær: 

Sykefraværet første halvår er på 8,39%. Første kvartal var sykefraværet 8,69%. For første halvår 2020 

var sykefraværet 6,56%. Rammeområdet har et vedtatt mål på sykefravær på 6,5%. 

Avvik: 

Merforbruk på kr. 1 951 000,-. 

Prognose: 

Enhetene har lagt inn en prognose for merforbruk på 1,35 mill. kroner for 2021. 

Kommentar: 

Merforbruk i grunnskolene er i høy grad knyttet til fravær og økt bruk av vikarer. Endret prognose gir 

økning, på tross av at noen skoler reduserer bemanning fra høsten 2021, og dermed vil holde 

rammen, er det andre skoler som øker prognosen begrunnet nødvendig styrking for elever med 

enkeltvedtak høsten 2021.   

Revidert budsjett 

Kommunedirektøren foreslår at rammen holdes uendret.  
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Helse og velferd felles 

Om rammeområde: 

Kommunalsjef, rådgiver, forvaltningskontor, utgifter til Aspekt, Mestringsenheten, Kjøkkentjenesten 

og Enhet for integrering. 

Sykefravær: 

Sykefraværet første halvår er på 4,85%. Første kvartal var sykefraværet 5,82%. For første halvår 2020 

var sykefraværet 7,68%. Rammeområdet har et vedtatt mål på sykefravær på 6,5%. 

 Avvik: 

Mindreforbruk på kr.  1 848 000,-. 

Prognose: 

Rammeområdet forventer et mindreforbruk 3,7 mill. kroner i 2021 

 

Kommentar: 

Enhet for integrering vil ventelig få en merinntekt i 2021 på 4 mill. kroner. Tidligere ble merinntekter 

avsatt til fond til bruk for senere år, dette er ikke lenger mulig. Forventet merforbruk øvrig 

virksomhet er forventet å bli 300 tusen.  

Revidert budsjett 

Kommunedirektøren foreslår å redusere rammen med 4 mill. kroner tilsvarende merinntekten på 

enhet for integrering. 
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Forebygging, helse og rehabilitering 

Om rammeområde 

Fysioterapi, fengselshelsetjenesten, hjelpemiddelsentral, hverdagsrehabilitering, legekontor, 

legevakt, kommuneoverlegen og driftstilskudd til private fysioterapeuter  

Sykefravær: 

Sykefraværet første halvår er på 7,12%. Første kvartal var sykefraværet 7,13%. For første halvår 2020 

var sykefraværet 5,18%. Rammeområdet har et vedtatt mål på sykefravær på 4,5%. 

Avvik: 

Merforbruk på kr.  194 000,-. 

Prognose 

Rammeområdet forventes å gå i balanse ved årets slutt. 

 

Kommentar: 

På rammeområdet forebygging, helse og rehabilitering har merforbruket blitt noe mindre enn 

tidligere rapportert. Det er denne enheten som har mest direkteutgifter i forhold til Covid-19, dette 

da alt av ekstra personell til vaksinering, testing mm blir ført her.  

Det kan nevnes også at tilskuddet til Norsk pasientskadeerstatning har blitt noe høyere. Dette er et 

tilskudd som er styrt av sentrale myndigheter og kan variere noe.  

Selv om rammeområdet forventes å holde sin ramme, så er det noen ukjente faktorer som kan ha 

negativ innvirkning, slik som legevaktsamarbeidet og Covid-19 situasjonen.  

 

Hjemmebaserte tjenester 

Om rammeområde: 

Hjemmesykepleie, hjemmehjelp og personlig assistanse 

Sykefravær: 

Sykefraværet første halvår er på 13,18%. Første kvartal var sykefraværet 11,50%. For første halvår 

2020 var sykefraværet 12,99%. Rammeområdet har et vedtatt mål på sykefravær på 11,0%. 

 Avvik: 

Mindreforbruk på kr. 134 000,-. 

Prognose: 

Rammeområdet forventes å gå i balanse ved årets slutt. 

 

Kommentar: 

Hjemmetjenesten har forholdsvis mange unge medarbeidere, og mange av dem er svanger, som 

medfører noen sykemeldinger samt permisjoner. Vikarene som da leies inn er noe lavere tarifflønnet, 

som gjør at det pt er noe mindreforbruk på enkelte ansvar. Derimot ligger noen enkelt tiltak under 

hjemmetjenesten, der en sliter med å få personer ansatt. Dette medfører store overtidsutgifter. I 

tillegg har de fått en ny pasient med en progredierende sykdom som har fått innvilget omfattende 

hjelp i hjemmet.   
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Institusjoner om omsorgsleiligheter 

Om rammeområde: 

Eide sykehjem, Fræna sjukeheim og omsorgssenter, Bøtunet, Farstad omsorgssenter, Lundhaugen 

omsorgssenter, Auretunet omsorgssenter. 

Sykefravær: 

Sykefraværet første halvår er på 12,13%. Første kvartal var sykefraværet 11,78%. For første halvår 

2020 var sykefraværet 9,88%. Rammeområdet har et vedtatt mål på sykefravær på 6,5%. 

Avvik: 

Merforbruk på kr. 406 000,-. 

Prognose: 

Det er lagt inn en prognose for 2021 på ca. 2,6 millioner i mindreforbruk. 

 

Kommentar: 

Rammeområdet for institusjoner og omsorgsleiligheter går noen enheter med mindreforbruk, mens 

flere går med merforbruk. 

Nedlegging av Farstad Omsorgssenter gikk raskere enn forventet. Det er lagt inn i prognosen en 

ekstra innsparing som følge av dette med 2,6 mill. kroner. 

De øvrige enhetene i rammeområdet går med merforbruk, dette er forklart av enhetslederne 

skyldes; 

- Økt sykdom og sykefravær, noe som ofte genererer overtidsbetaling i forhold til faglig forsvarlig 

drift og behovet for sykepleier tilstede.  

- Ansatte som har bistått i vaksinering ved Vonheim, en kostnad som vil bli refundert. 

- Økt smittevernsutstyr  

- Mange vakanser, som igjen generer bruk av andre ansatte med påfølgende overtidsbetaling 

- Samt at en enhet rapporterer at de har fått en ny bruker utenfor omsorgssenteret som skal gis 

tjenester til.  

Totalt er merforbruket nå 406' ingen av enhetslederne har meldt om endring i prognosen, så en 

antar de vil holde tildelt ramme. 

Revidert budsjett 

Rammen reduseres med 2,6 mill. kroner i 2021. 
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Bofelleskap  

Om rammeområde: 

Knausvegen, Haukås, Holalia, Hestehovveien, Mikalmarka og Eidem 

Sykefravær: 

Sykefraværet første halvår er på 10,44%. Første kvartal var sykefraværet 11,78%. For første halvår 

2020 var sykefraværet 12,30%. Rammeområdet har et vedtatt mål på sykefravær på 8,0%. 

 Avvik: 

Merforbruk på kr. 588 000,-. 

Prognose: 

Det er lagt inn en prognose på kr 200 000,- i merforbruk på rammeområdet. 

Kommentar: 

Rammeområdet for bofellesskapene viser et merforbruk på 588'. Alle enhetene innenfor området 

melder om et merforbruk med unntak av en enhet. Årsaken til mindreforbruket ved denne enheten 

er blant annet et nytt tiltak som er i oppbyggingsfasen. Enheten her forventer å gå i balanse.  

De øvrige enhetene beskriver økte utgifter grunnet sykefravær og vakanser. Den ene enheten har 

beboere som var ferdig på videregående skole til sommeren 21. Disse får nå tilbud fra kommunen, og 

noe av dette ble kompensert i forbindelse med første tertial, men det ble påpekt at tilførte midler 

kanskje var noe lav.  

De fleste enhetene i rammeområdet melder om ny økt prognose, en enhet melder om noe lavere 

prognose. Netto så blir endringsbehovet mellom enhetene 0. Ut fra resultatet etter andre tertial, 

vurderes det at rammeområdet må iverksette flere tiltak for å holde rammen. 

Revidert budsjett 

Kommunedirektøren foreslår ikke justering av budsjettet på dette rammeområdet. 
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NAV 

Om rammeområde: 

Kommunens andel av drift NAV som gjelder: Drift sosialkuratortjeneste, 

kvalifiseringsprogramøkonomisk ytelse mm. 

Sykefravær: 

Sykefraværet første halvår er på 8,49%. Første kvartal var sykefraværet 6,93%. For første halvår 2020 

var sykefraværet 9,29%. Rammeområdet har et vedtatt mål på sykefravær på 6,5%. 

 Avvik: 

Mindreforbruk på kr. 564 000,- 

Prognose: 

Rammeområdet forventes å gå i balanse ved årets slutt. 

 

Kommentar: 

NAV Hustadvika har som mål å redusere utgifter på økonomisk sosialhjelp ved bruk av tettere 

oppfølging av brukere som mottar sosialhjelp. Målet skal nås med å bruke familieveileder og 

ungkoordinator når det er behov for tettere oppfølging for å nå målet om arbeid eller andre 

økonomiske ytelser. Både familieveileder og ungkoordinator jobber ut fra lister i Socio for å bistå 

brukere som mottar økonomisk sosialhjelp. Målet vårt er at brukere som kommer i krevende 

livssituasjoner skal følges tett opp slik at de får bistand til å bli selvhjulpen. 

I april ble det satt ned en arbeidsgruppe sammen med leder som skal jobbe med denne 

brukergruppen, men det krever tett oppfølging med spesialisthelsetjenesten og andre enheter i 

kommunen for å komme i mål.  

I tillegg jobber KVP veileder aktivt for å bistå sine brukere over til ordinært arbeid. Vi ser en dreining 

fra økonomisk sosialhjelp over til KVP noe som er akkurat i tråd med måten vi jobber på.  

 

  

86



 

 31 

Kommunalteknikk 

Om rammeområde: 

Vann, avløp, renovasjon, slam, vei og gatelys 

Sykefravær: 

Sykefraværet første halvår er på 8,27%. Første kvartal var sykefraværet 6,91%. For første halvår 2020 

var sykefraværet 9,29%. Rammeområdet har et vedtatt mål på sykefravær på 6,5%. 

Avvik: 

Mindreforbruk på kr 811 000,-. 

Prognose: 

Rammeområdet forventes å gå i balanse ved årets slutt. 

 

Kommentar: 

Rammen vurderes å holde for 2021 etter å ha fått tilført midler i Revidert budsjett I. 

 

Bygg og eiendom 

Om rammeområde: 

Vaktmester og renholdstjenester på kommunens eiendommer 

Sykefravær: 

Sykefraværet første halvår er på 10,59%. Første kvartal var sykefraværet 9,74%. For første halvår 

2020 var sykefraværet 6,80%. Rammeområdet har et vedtatt mål på sykefravær på 6,5%. 

 Avvik: 

Merforbruk på kr.  1 092 000,-. 

Prognose: 

Det er lagt inn et forventet merforbruk på 1 mill. kroner. 

 

Kommentar: 

Det er forventet merutgifter på vedlikehold av bygninger, strøm og renhold. Kommunen har en del 

tomgangsleie som gjør at inntektene blir lavere enn budsjettert. Det er også ekstra utgifter på grunn 

av bygg som skal selges. Vedlikeholdet er redusert til et minimum, kun helt nødvendig vedlikehold 

utføres. 

Revidert budsjett 

Kommunedirektøren foreslår å la rammen stå siden den er tilført betydelige midler i 2021. Det ble 

tilført 2 mill. kroner i Corona midler og 2 mill. som følge av merforbruk i revidert budsjett I. 
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Plan og byggesak 

Om rammeområde: 

Kart og oppmåling, plansak, regulering, byggesak og tilsyn etter forurensingsloven 

Sykefravær: 

Sykefraværet første halvår er på 3,81%. Første kvartal var sykefraværet 7,10%. For første halvår 2020 

var sykefraværet 4,74%. Rammeområdet har et vedtatt mål på sykefravær på 3,0%. 

Avvik: 

Merforbruk på kr. 2 012 000,-. 

Prognose: 

Rammeområdet forventer et merforbruk på kr. 500 000,- i 2021 

 

Kommentar: 

Hovedbegrunnelsen for overforbruket er lavere gebyrinntekter i starten av året i forhold til budsjett. 

Byggesak fakturerer fortløpende, men oppmålingsavdelingen har fortsatt en del etterslep på 

utfakturering.     

 

Revidert budsjett 

Kommunedirektøren tilrår ikke at rammen økes. Rammen vil bli justert i tråd med selvkostprinsippet i 

2022. 

 

Brann og beredskap 

Om rammeområde: 

Brannvern, brannforebygging, brannsyn og kontroll og feiing 

Sykefravær: 

Sykefraværet første halvår er på 4,57%. Første kvartal var sykefraværet 0,22%. For første halvår 2020 

var sykefraværet 0,18%. Rammeområdet har et vedtatt mål på sykefravær på 6,5%. 

 Avvik: 

Merforbruk på kr.  2 133 000,-. 

Prognose: 

Rammeområdet forventes å gå i balanse ved årets slutt. 

 

Kommentar: 

Stor økning i antall hendelser sist måned, som igjen resulterer i økte lønnsutgifter. 

Alarmkostnadene er betalt, men budsjettet er ikke periodisert, slik at disse vil utligne noe utover 

året.  

Revidert budsjett 

Kommunedirektøren tilrår ikke at rammen økes. Rammen vil bli justert i 2022 i tråd med utredning 

eget brannvesen fra 2019. 
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Landbruk og miljø 

Om rammeområde: 

Landbrukskontoret, viltfond, viltnemda og veterinærtjenesten. 

Sykefravær: 

Sykefraværet første halvår er på 2,65%. Første kvartal var sykefraværet 6,30%. For første halvår 2020 

var sykefraværet 3,37%. Rammeområdet har et vedtatt mål på sykefravær på 3,0%. 

Avvik: 

Merforbruk på kr. 145 000,-. 

Prognose: 

Rammeområdet forventes å gå i balanse ved årets slutt. 

 

Kommentar: 

Det er usikkert om budsjetterte inntekter blir oppnådd. 
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Fellesutgifter pensjon 

Om rammeområdet: 

Her føres premieavvik, amortisering av premieavvik fra tidligere år og differanse mellom faktura KLP 

og Staten pensjonskasse. 

Avvik: 

Ikke ført verken eller inntekter her foreløpig. Her kommer de aller fleste inntekter og kostnader på 

slutten av året. 

Prognose: 

Her har vi gjort nye beregninger etter å ha mottatt foreløpige tall fra Statens pensjonskasse og KLP. 

Disse viser en forventet reduksjon i forventet pensjonskostnader. Beløpet utgjør 8 mill. kroner. 

Kommentar 

Kommunen vil motta ekstraordinær tilbakeføring av premiereserver i 2021, beløpet utgjør 64,9 mill. 

kroner. Kommunen kan velge å la beløpet stå på premiefondet eller betale faktura fra KLP. 

Bruk av premiefondet vil ha følgende effekter: 

Likviditetseffekt og redusert arbeidsgiveravgift det året vi bruker.  

Redusert premieavvik fremover i tid. Gir utslag på amortisering med 1/7 hvert år. Beløpet utgjør: 9,3 

mill. kroner p.a.  Men, vi taper avkastning som vil utgjøre ca. 1/5 av dette beløpet. 

I det året vi bruker fondet vil dette også påvirke krav om ressurskrevende brukere. Vi vil «tape» 

(engangseffekt) ca. 4 mill. kroner. 

Effekten vil komme året etter at vi bruker fondet. 

Hvis vi lar fondet stå gir det avkastning, ca. 4,5 % p.a.  

Departementet har anbefalt kommunen å la fondet stå. KLP opplyser at 60 % av kommunene har latt 

fondet stå så langt. Kommunedirektøren foreslår at midlene inntil videre blir stående på 

premiefondet. 

 

Revidert budsjett 

Rammen økes fra en inntekt på 12,5 mill. kroner til en inntekt på 20,5 mill. kroner. 
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Rapportering finans 
 

Vurdering av markedet 
 

Aksjemarkedet 

Også dette kvartalet pekte alle pilene i riktig retning. Lange renter stabiliserte seg, kredittmarginene 

falt, råvareprisene steg og aksjemarkedene klatret videre. Hustadvika har fått god avkastning så langt 

og plusset på avkastningen nesten 8 mill. kroner så langt i år hvorav litt under 4. mill. stammer fra 2. 

tertial 

Nye toppnoteringer ble faktisk satt på en rekke børser verden over, fra Stockholm og Oslo til New 

York og Frankfurt, i mange tilfeller kort tid etter forrige topp.  

Det er likevel ennå stor usikkerhet i markedene i forhold til langtidskonsekvensene av Covid 19, når 

utbruddet blir slått ned og om hvilken langsiktig virkning dette får på verdensøkonomien. 

Inn i den nye måneden (september) er det uro i flere markeder og verdiene svinger. 

 

Renter 

Styringsrenten er uendret på 0%. Den ble i løpet av 2020 blitt satt ned med 1,5%. Dette har ført til 

mindre renteutgifter for kommunen. Ved rapporteringstidspunktet hadde Hustadvika kommune en 

gjennomsnittsrente på 0,89 %. Det er forventet en moderat økning av styringsrenter høsten 2021. 

 

Likviditetsstatus 

Likviditetsutvikling 

Likviditet 1. januar 2021 30. april 2021 31. august 2021 Endring fra 1.1 
Kontanter             223 493              310 956                  246 179  22 686 
Obligasjoner                84 443                 77 121                    77 602  -6 841 
Norske aksjer                12 020                   8 717                    11 063  -957 
Globale aksjer                18 891                 17 625                    18 594  -297 
              338 847              414 419                  353 438  14 591 

Tabell 9: Endring likviditet 2021 
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Plassering av ledig likviditet 

 
Likviditet 1. januar 2021 30. april 2021 31. august 2021 
Kontanter 65,96 % 75,03 % 69,65 % 
Obligasjoner 24,92 % 18,61 % 21,96 % 
Aksjer 9,12 % 6,36 % 8,39 % 
  100,00 % 100,00 % 100,00 % 

Figur1: Fordeling likviditet pr 31. august 
 

 

Sammensetning av ledig likviditet 

 
Figur 2: Fordeling likviditet 
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Beløp 1.1 Prosent 1.1 Beløp 30.4 Prosent 30.4 Beløp 31.8 

Prosent 
31.8 

Endring fra 
1.1 

Sparebank 1 Nordvest 116 737 34,5 % 206 796 49,9 % 141 124 57,3 % 24 387 

DnB 4 155 1,2 % 1 322 0,3 % 1 649 0,7 % -2 506 

Romsdalsbanken 1 332 0,4 % 1 403 0,3 % 1 717 0,7 % 385 

Sparebank 1 SMN 856 0,3 % 856 0,2 % 900 0,4 % 44 

Pareto 110 147 32,5 % 104 561 25,2 % 50 341 20,4 % -59 806 

Odin 105 619 31,2 % 99 484 24,0 % 50 449 20,5 % -55 170 

  338 846 100,0 % 414 422 100,0 % 246 180 100,0 % -92 666 
Tabell 10: Hvor kommunen har plassert sin midler 

Her ser vi at Hustadvika kommune, hovedsakelig bruker sin bankforbindelse Sparebank 1 Nordvest. 

Samt at vi bruker våre forvaltere på aktiv forvaltning Pareto og Odin. Kommunen har også 

likviditetsfond i Odin og Pareto. 

 

Likviditetsgrad 1 
(Tall i 1000) 

Omløpsmidler Kortsiktig gjeld Likviditetsgrad Målsetning 

31.aug 456 636 117 600 3,88 2,00 

30.apr 546 875 199 778 2,74 2,00 

01.jan 482 884 161 575 2,99 2,00 
Tabell 11: Likviditetsgrad 1 

Likviditetsgrad 2 

(Tall i 1000) Likvide midler Kortsiktig gjeld Likviditetsgrad Målsetning 

31.aug 353 442                117 600  3,01 1,00 

30.apr 414 422                199 778  2,07 1,00 

01.jan 338 846                161 575  2,10 1,00 
Tabell 12: Likviditetsgrad 2 

 

Hustadvika er godt over målsetningen for både likviditetsgrad 1 og 2. Noe av dette skyldes delvis at 

det er brukt mindre enn forventet på investeringsbudsjettet. Vi har tatt opp lån i mars for å dekke 

kostnadene som kommer for hele året. Grunnen til nedgang i kortsiktig gjeld er at vi har betalt store 

fakturaer på pensjon og at kommunen har betalt ut feriepenger til de ansatte i juni.  
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Låneporteføljen 

Alle lån 

  Beløp 1.1 Beløp 30.4 Beløp 31.8 Innfrielse Rente Type 

Investeringslån             

Kommunalbanken 2001.0367 -11 935 -11 017 -             7 988  22.02.2027 1,27 % Flytende 

Kommunalbanken 2008.0551 -37 536 -36 878 -          36 878  24.03.2049 2,41 % Fast 

Kommunalbanken 2017.0466 -136 000 0                      -    17.03.2021   Flytende 

Kommunalbanken 2018.0369 -211 000 -211 000 -        211 000  20.09.2023 0,78 % Flytende 

Kommunalbanken 2018.0098 -54 000 -54 000 -          54 000  16.03.2022 0,52 % Flytende 

Kommunalbanken 2019.0145 -56 100 -56 100 -          56 100  20.03.2024 0,87 % Flytende 

Kommunalbenken 2021.0064   -260 000 -260 000 18.03.2026 0,48 % Flytende 

Danske Bank 2019.2022 -299 000 -299 000 -        299 000  16.03.2022 0,55 % Flytende 

Danske Bank NO0010877202 -197 000 -197 000 -        197 000  18.03.2025 1,87 % Fast 

DnB NO0010877145 -197 000 -197 000 -        197 000  18.03.2025 0,96 % Flytende 

Husbanken 14 629378 2 -555 -541                      -    01.10.2030 0,77 % Flytende 

Husbanken 14 606814 3 -230 -230                      -    01.06.2028 0,77 % Flytende 

Husbanken 14 625488 3 -280 -280                      -    01.01.2028 0,77 % Flytende 

Husbanken 14 637489 7 -1 320 -1 298                      -    01.10.2046 0,77 % Flytende 

Sum investeringslån -1 201 956 -1 324 344 -     1 318 966  20.01.2025 0,90 %   
              

Formidlingslån             

Husbanken 14 623894 4 - Etabl. -477 -477 -409 01.06.2024 0,77 % Flytende 

Husbanken 14 626260 5 - Etabl. -818 -724 -727 01.04.2025 0,77 % Flytende 

Husbanken 14 628025 0 - Etabl. -340 -340 -320 01.06.2029 0,77 % Flytende 

Husbanken 14 629000 2 - Etabl. -1 520 -1 520 -1 440 01.06.2030 0,77 % Flytende 

Husbanken 14 629862 5 - Etabl. -2 940 -2 940 -2 800 01.06.2031 0,77 % Flytende 

Husbanken 14 630732 7 - Etabl. -2 300 -2 200 -2 200 01.04.2032 0,77 % Flytende 

Husbanken 14 632657 4 - Etabl. -2 900 -2 900 -2 800 01.07.2035 0,77 % Flytende 

Husbanken 14 633287 9 - Etabl. -3 100 -3 100 -3 000 01.06.2036 0,77 % Flytende 

Husbanken 14 633854 6 - Etabl. -3 400 -3 300 -3 200 01.08.2037 0,77 % Flytende 

Husbanken 14 635308 2 - Etabl. -6 235 -6 078 -6 078 01.05.2039 0,77 % Flytende 

Husbanken 14 634506 1 - Etabl. -3 290 -3 196 -3 196 01.05.2038 0,77 % Flytende 

Husbanken 14 636252 0 - Etabl. -6 571 -6 494 -6 417 01.11.2040 0,77 % Flytende 

Husbanken 14 637120 8 - Etabl. -6 354 -6 211 -6 211 01.05.2041 0,77 % Flytende 

Husbanken 14 637782 5 - Etabl. -4 410 -4 316 -4 316 01.05.2042 0,77 % Flytende 

Husbanken 14 638303 9 - Etabl. -900 -880 -880 01.05.2043 0,77 % Flytende 

Husbanken 14 638691 7 - Etabl. -4 751 -4 659 -4 659 01.04.2044 0,77 % Flytende 

Husbanken 14 617929  - Etabl. -79 0 0 01.04.2021 0,77 % Flytende 

Husbanken 14 623895  - Etabl. -527 -353 -353 01.05.2022 0,77 % Flytende 

Husbanken 14 629001  - Etabl. -1 417 -1 311 -1 311 01.05.2027 0,77 % Flytende 

Husbanken 14 629863 -  Etabl. -1 615 -1 510 -1 510 01.05.2028 0,77 % Flytende 

Husbanken 14 631995 -  Etabl. -2 127 -2 030 -2 030 01.05.2031 0,77 % Flytende 

Husbanken 14 633286 1 - Etabl. -1 278 -1 231 -1 231 01.11.2033 0,77 % Flytende 

Husbanken 14 634505 1 - Etabl. -4 211 -4 074 -4 074 01.04.2035 0,77 % Flytende 

Husbanken 14 635246 1 - Etabl. -4 454 -4 319 -4 319 01.05.2036 0,77 % Flytende 

Husbanken 14 638271 3 - Etabl. -902 -881 -881 01.04.2040 0,77 % Flytende 

Husbanken 14 639288 1 - Etabl. -10 000 -9 833 -9 666 01.08.2050 0,77 % Flytende 

Hubanken 14 639445 1 - Etabl. 0 -10 000 -9 833 01.03.2051 0,77 % Flytende 

Sum formidlingslån -76 916 -84 877 -83 861 19.03.2040 0,77 %   
              

Sum Gjeld -1 278 872 -1 409 221 -1 402 827 23.11.2025 0,89 %   

Tabell 13: Alle kommunens lån 
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I tabellen ser vi alle kommunen lån. Her er det en økning på 124 millioner fra 1. januar. Dette gjelder 

ett nytt lån på 10 millioner i Husbanken, i tillegg har kommunen tatt opp et nytt lån på 260 i 

Kommunalbanken og nedbetalt et lån på 136 millioner også dette i Kommunalbanken. 

Hustadvika kommune har nå en gjennomsnittsrente på 0,89%. Dette var pr. 30.04.2021 0,98%. 

Totalt har Hustadvika kommune nå over 1,4 milliarder i lån. Dette utgjør ca. kr. 105 000,- per 

innbygger. 

 

Rentebytteavtaler 

Navn Nummer Innfrielse Rente Beløp 

Renteswap Nordea 11/21 (Eide) 1046605 15.09.2021 3,52 %                  40 000  

Renteswap Danske Bank 16/26 (Fræna) 103047091 16.09.2026 1,50 %                  60 000  

Renteswap DNB Bank 16/26 (Fræna) 2016100606102 16.09.2026 1,54 %                  60 000  

Renteswap Spb 1 SMN 17/27 (Eide) 35463 17.03.2027 2,02 %                  35 000  

Sum renteswap   08.10.2025 2,02 %               195 000  
Tabell 14: Renteswapper 

 

Fordeling fast og flytende rente 

 
Figur 3: Fordeling rentetyper uten renteswap  
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Figur 4: Fordeling rentetyper med renteswap. 

 

  

 

Lånekilder 

 
Figur 5: Lånekilder 
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Refinansieringsbehov 

Løpetid på lån 

Kommunens lån har en gjennomsnittlig innfrielsesdato i november 2025. Hvor det første lånet forfalt 

mars 2021, mens det siste forfaller i 2051. Viser til oversikten alle lån for å se hvert enkelt lån 

nedbetalingstid. 

Refinansiering innen 12 måneder 

Hustadvika kommune har to lån som forfaller i løpet av de neste 12 månedene. Det ene er et lån fra 

Danske bank på 299 millioner som forfaller mars 2022. Det andre er et lån fra Kommunalbanken på 

54 millioner som også forfaller mars 2022. Det vil si at kommunens må refinansiere 353 millioner de 

neste 12 månedene.  

Aktive plasseringer 

Avkastning 

  31.12.2020 APRIL AUGUST 

Odin     55 410 788         49 179 882        51 885 539  
Avkastning i år (kr)            1 769 094  4 474 751 
Avkastning i år i %                            0  8,08 % 
Endring fra forrige periode          -7 064 394  447 893 

Pareto 59 945 464        54 284 090  55 376 659 
Avkastning i år (kr)            2 338 626  3 431 195 
Avkastning i år i %                            0  5,72 % 
Endring fra forrige periode          -7 705 951  79 925 

Sum 115 356 252     103 463 972  107 262 198 

     

Total avkastning i år            4 107 720  7 905 946 

Total avkastning i prosent   3,56 % 6,85 % 

     

Referanseindex OSEBX (Oslo børs) 10,52 17,24 

Referanseindex MSCI World 6,56 19,76 

Paretos referanseindex 2,43 4,94 
Tabell 15: Avkastning aktive plasseringer 

Hustadvika kommune har pr 31. august en avkastning på 7,9 millioner. Her har Odin hatt en positiv 

avkastning på ca. 4,4 millioner, mens Pareto har en positiv avkastning på ca. 3,5 millioner. Det er 

gjort et uttak på 16 millioner fra aktiv forvaltning i 2021 for å være innenfor finansreglementet som 

sier at vi ikke kan ha mer penger på aktiv forvaltning enn vi har i ubundne investeringsfond. 

Kommunen er nå igjen for mye penger på aktiv forvaltning i forhold til ubundne investeringsfond. 

Dette kommer på grunn av høy avkastning. Kommunen må derfor gjøre et uttak fra aktiv forvaltning i 

løpet av kort tid. 
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Avkastning i forhold til budsjett 

 
Figur 6: Utvikling avkastning 

 

Vi ser fra grafen at vi har fra januar og til august hatt en jevn stigning i avkastning. Avkastningen har 

vært på ca. 1 million hver måned. Per 31.8 er gevinst på finansielle aktiva 4,9 millioner mer enn 

budsjettert. 

Sammensetning aktiv forvaltning 

 
Figur 7: Fordeling fondsforvalter 

 

Hustadvika kommune har fordelt sine plasseringer ganske jevnt på sine to fondsforvaltere. 
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Figur 8: Fordeling aktive plasseringer 

 

Vi ser av figur 8 fordeling på hvordan kommunens aktive plasseringer er fordelt. Det er litt mindre i 

renter og norske aksjer og mer i globale aksjer enn ved forrige rapportering. 

Stresstest 

Aktiva/Passiva Balanse % 
Balanse 
Mill. kr. 

Endrings-
parameter 

Beregnet 
tap mill. kr. 

Gjeld   1 403 2 % 28,06 

Renteswap (fastrente) 13,9 % -195 2 % -3,90 

Gjeld med Fast rente 16,7 % -234 2 % -4,68 

Kapital i VAR 8,3 % -116 2 % -2,32 

Rentekompensasjon Husbanken 3,4 % -48 2 % -0,95 

Utlån husbankmidler/startlån 6,0 % -84 2 % -1,68 

Samlet utlån, renteswap og komp. 48,2 % -676   -13,53 

Netto renteeksponering 51,8 % 726 2 % 14,53 

Bankinnskudd 69,7 % 246 2 % -4,92 

Omløpsobligasjoner 22,0 % 78 2 % 1,55 

Aksjer 8,4 % 30 30 % 8,90 

Finansielle aktiva 100,0 % 353   5,53 

Mulig tap vil utgjøre       20,05 
Tabell 16: Stresstest 

Vi ser fra stresstesten at en økning i rentenivå på 2% samtidig som en reduksjon i aksjemarkedet på 

30% vil utgjør ca. 20 millioner i ekstra utgifter for Hustadvika kommune.  
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Avvik i forhold til finansreglement 

Langsiktige plasseringer (punkt 3 finansreglementet) 

Aktivafordeling Normal Maks Beløp  % Kontroll 

Renter 75 % 100 % 77 602 72,35 % OK 

Aksjer 25 % 30 % 29 660 27,65 % OK 

Sum     107 262 100,00 %   
Tabell 17: Avvik finansreglement – Fordeling aktive plasseringer 

 

Renter Normal Maks Faktisk Kontroll 

Rentebinding 1 år 5 år 0,6 OK 

Kredittdurasjon 7 år   2,4 OK 
Tabell 18: Lengde rentebinding 

 

Kredittrisiko Maks Beløp  % Kontroll 

AAA til BBB- 100 % 77 449 72,21 % OK 

BB-CCC 20 % 11 041 10,29 % OK 
Tabell 19: Kredittrisiko 

 

Aktiv forvaltning i forhold investeringsfond 

Beløp på aktiv forvaltning          107 262  
Beløp på ubundne investeringsfond          104 660  

Kontroll 2 602 
Tabell 20: Beløp på aktiv forvaltning 

Kommunen har mer på aktiv forvaltning enn den har i ubundne investeringsfond. 

Kommunedirektøren vil vurdere tiltak for å rette opp avviket etter årsoppgjøret.  
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Kortsiktige plasseringer (punkt 2.3 finansreglementet) 

Rentebinding Normal Maks Faktisk Kontroll 

Rentebinding 0,25 0,5 0,1 OK 

Kredittdurasjon 2   0,8 OK 
Tabell 21: Rentebinding 

Kredittrisiko (i hele 1000) Normal I kroner I Prosent Kontroll 

Investment grade (AAA til BBB-) 100 %   100 % OK 

High Yield (BB+ til CCC) 0 % 0 0 % OK 
Tabell 22: Kredittrisiko 
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Arkivsaksnr: 2020/6288-37 

Saksbehandler: Håvard Herskedal 
 

 
 

 

Saksframlegg 

 

Utvalg Utvalgssak  Møtedato 

Formannskapet 35/2021 05.10.2021 

Kommunestyre 72/2021 21.10.2021 

 

Investeringsrapport og revidert budsjett 2. tertial 2021 

 

 

Kommunedirektørens innstilling 
 

1. Investeringsrapport per 31.08.2021 tas til orientering 

2. Investeringsbudsjettet for 2021 korrigeres i samsvar med rapporten. 

3. Bruk av lån reduseres med 51,1 millioner til 253,1 millioner. 

 

 
Formannskapets behandling av sak 35/2021 i møte den 

05.10.2021: 

 
 
 
Behandling 
 
Representant Malin Kleppen (Ap) fremmet følgende oversendelsesforslag: 
«Formannskapet ber administrasjonen utrede muligheten og kostnaden ved å få 
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på plass et sikkerhetsstyringssystem for sertifikat, avvik, risikostyring, 
forefallende rutiner og vedlikehold for anleggsmidler.» Ingen innsigelser. 
 
Kommunedirektørens innstilling ble tatt opp til votering: enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak 
 
1. Investeringsrapport per 31.08.2021 tas til orientering 
2. Investeringsbudsjettet for 2021 korrigeres i samsvar med rapporten. 
3. Bruk av lån reduseres med 51,1 millioner til 253,1 millioner. 
 
 

Saksopplysninger  
Kommunedirektøren har endret noe på rutinene for framleggelse av 
økonomirapport og revidert budsjett. Dette har tidligere vært presentert i to 
saker, men blir her presentert samlet. Dette gjøres fordi sakene henger meget 
tett sammen og det ble mye gjentagelser etter gamle rutiner. Nå vil saken 
presenteres slik at det er mulig å se økonomisk rapport for investeringene, 
prognose for investeringsprosjektene og kommunedirektørens forslag til endring i 
budsjett per investeringsprosjekt i samme sak. 

Kommunedirektørens forslag til revidering av budsjett vises i tabell 2 og 4 i 
vedlegget til saken. 

 

Prosjektregnskap 

Det skal utarbeides prosjektregnskap på investeringsprosjekt over 10 mill. 

kroner, jfr. gjeldende økonomireglement. Kommunedirektøren har nå satt i gang 
arbeid med å utarbeide prosjektregnskap med rapport på ferdige prosjekt. 

Rapportene vil gå til kommunerevisjonen som utarbeider beretning. Videre vil 
Kontrollutvalgssekretariatet utarbeide sak til kontrollutvalget og endelig 
behandling skjer i kommunestyret. 

 

Konklusjon 

Denne rapporten vil vise regnskapsført beløp til og med 31. august for 
kommunens investeringsprosjekter. Dette blir sammenlignet med periodisert 
budsjett til og med 31. august. Totalt viser dette at det er brukt 160,8 millioner 
på kommunens investeringsbudsjett. Periodisert budsjett tilsier at vi skulle har 
brukt 256,9 millioner. Det er da brukt ca. 96 millioner mindre enn periodisert 
budsjett.  

Det viser seg at flere av kommunens prosjekter er forsinket av flere grunner. 
Kommunedirektøren vil foreslå å redusere rammen for 2021 på flere prosjekter 
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for å flytte budsjettmidlene til 2022. Det vil bli hensyntatt i budsjettprosessen for 
budsjett 2022 i høst. Dette vil medføre at kommunen vil redusere budsjettet på 
bruk av lån betraktelig.  

 

 

Vedlegg 

1 Investeringsrapport 2. tertial 2021 

  

104



 

 1 

 

Investeringsrapport og 
revidert budsjett              

2. tertial 2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fotograf: Ingar Øien 

Hustadvika kommune sak 

xx/2021  

105



 

 2 

 

 

 

Innhold 
Konklusjon ............................................................................................................................................... 2 

Oversikt Investeringsprosjekter .............................................................................................................. 3 

Revidering Investeringsprosjekter........................................................................................................... 4 

Kommentar fra prosjektleder .................................................................................................................. 5 

Rapport finansiering investeringsprosjektene ...................................................................................... 18 

Revidering av finansiering investeringsprosjektene ............................................................................. 19 

Kommentar finansiering av investeringsprosjektene ........................................................................... 20 

 

 

Konklusjon 
Denne rapporten viser regnskapsført beløp til og med 31. august for kommunens 

investeringsprosjekter. Dette blir sammenlignet med periodisert budsjett til og med 31. august. 

Totalt viser dette at det er brukt 160,8 millioner på kommunens investeringsbudsjett. Periodisert 

budsjett tilsier at vi skulle har brukt 256,9 millioner. Det er da brukt ca. 96 millioner mindre enn 

periodisert budsjett.  

 

Det viser seg at flere av kommunens prosjekter er forsinket. Det er flere grunner til dette. 

Kommunedirektøren vil foreslå å redusere rammen for 2021 på flere prosjekter for å flytte 

budsjettmidlene til 2022. Det vil bli hensyntatt i budsjettprosessen i høst. Dette vil medføre at 

kommunen vil redusere budsjettet på bruk av lån betraktelig.  
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Oversikt Investeringsprosjekter 
 

Prosjekt 

Regnskap 
31.8 

Budsjett 
31.8 

Avvik 
Forbruk i 

% 
 Oppr. Budsjett 

2021  
 Rev. Budsjett 2021  Prognose 

Forventet 
resultat 

Sentrumstiltak - Eide 98 71 27 138,0 %                       -                            107  107 0 

Nytt regionsenter Hustadvika kommune 162 2 675 -2 513 6,1 %             4 500                      4 013  1 013 -3 000 

Tettstadprogrammet - PS 90/2016 0 132 -132 0,0 %                 200                          200  200 0 

Datautstyr 1 897 2 000 -103 94,9 %             3 000                      3 000  3 000 0 

Trollkirka turmål og turknutepunkt 13 1 000 -987 1,3 %                       -                        1 500  1 500 0 

Utvikling av turstier/friluftsområder i Hustadvika kommune. 5 328 -323 1,5 %                 500                          500  500 0 

Tak på Eidehallen 1 879 3 997 -2 118 47,0 %             4 000                      6 000  6 000 0 

Kulturtiltak 19 166 -147 11,4 %                 250                          250  250 0 

Kirken - tilskudd investeringer 100 100 0 100,0 %                 100                          100  100 0 

Utvidelse av gravplass Tornes 96 1 745 -1 649 5,5 %             2 500                      2 622  2 622 0 

Regulering Gaustad kirkegård 0 167 -167 0,0 %                       -                            250  250 0 

Automater til bibliotek 0 128 -128 0,0 %                 200                          200  0 -200 

Fullføring gravsted Hestaholen 0 400 -400 0,0 %                 600                          600  600 0 

Nytt bygg til bibliotek Eide 1 112 1 778 -666 62,5 %                       -                        3 200  3 200 0 

Familiens hus - Eide 9 604 9 788 -184 98,1 %          12 000                   14 682  14 682 0 

KULTURSKOLE - Hustadvika 476 3 849 -3 373 12,4 %             5 000                      5 782  5 782 0 

Barnehagen i Bud 4 998 2 273 2 725 219,9 %                       -                        3 409  5 000 1 591 

Sylte skole 27 706 30 577 -2 871 90,6 %          44 000                   45 867  45 867 0 

Utbedring Tornes skole 269 5 093 -4 824 5,3 %             7 400                      7 642  7 642 0 

Haukås skole 80 723 96 132 -15 409 84,0 %       144 200                144 200  144 200 0 

Uteområdet og trafikksikringstiltak ved skolene og Eidehallen 0 455 -455 0,0 %                       -                            682  682 0 

Utfasing oljefyr - Eide ungdomsskole 342 8 000 -7 658 4,3 %             9 000                   12 000  2 000 -10 000 

Jendem skole uteområde 5 501 4 320 1 181 127,3 %                       -                        6 480  6 480 0 

Renovering Eide ungdomsskole 184 133 51 138,3 %                       -                            200  200 0 

Utstyr institusjonstjenesten 2 364 2 331 33 101,4 %             2 500                      3 500  3 500 0 

Prosjektmidler struktur helse 0 1 664 -1 664 0,0 %             2 500                      2 500  2 500 0 

Nye omsorgsboliger Mikalmarka -104 0 -104                         -                                 -    -104 -104 

Nye småhus - utleieboliger - Eidem og Setbakken 1 544 1 333 211 115,8 %             4 500                      2 000  2 000 0 

Digital hjemmeoppfølging 0 664 -664 0,0 %             1 000                      1 000  1 000 0 

Asfaltering og vei 2 250 2 664 -414 84,5 %             4 000                      4 000  4 000 0 

Vei - Høstmarkeiendommen - boligfelt/utbygging sør for hovedveien. 108 8 619 -8 511 1,3 %          11 000                   12 937  12 937 0 

Oppgradering til LED belysning 1 520 1 333 187 114,0 %                       -                        2 000  2 000 0 

Parkeringsplass Svenøyhuset 3 078 1 494 1 584 206,0 %                       -                        1 601  3 078 1 477 

Rundkjøring i Malmefjorden 68 333 -265 20,4 %                       -                            600  600 0 

Miljøtiltak 155 328 -173 47,3 %                 500                          500  500 0 

Ny brannstasjon 533 4 488 -3 955 11,9 %             6 100                      6 736  3 736 -3 000 

Ny tank+bil - brann 0 3 064 -3 064 0,0 %             4 600                      4 600  4 600 0 

Redningsutstyr, utbedring tankbil og vannpumpe 292 328 -36 89,0 %                 500                          500  500 0 

Bil - Framskutt enhet 0 400 -400 0,0 %                 600                          600  600 0 

Renovering 5 533 4 967 566 111,4 %             7 000                      7 000  7 000 0 

Industritomter 4 473 13 330 -8 857 33,6 %          20 000                   20 000  10 000 -10 000 

Vatn 2 424 21 332 -18 908 11,4 %          32 000                   32 000  10 000 -22 000 

Avløp 1 292 7 332 -6 040 17,6 %          11 000                   11 000  11 000 0 

Boligtomter 67 5 600 -5 533 1,2 %             8 400                      8 400  1 000 -7 400 

SUM 160 781 256 911 -96 130 62,6 %       353 650                384 960    332 324  -52 636 

Tabell 1: Rapportering investeringsprosjekter 
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Revidering Investeringsprosjekter 
 

Prosjekt 

Regnskap 
31.8 

Budsjett 
31.8 

Avvik 
Forbruk i 

% 
 Oppr. Budsjett 

2021  
 Rev. Budsjett 

2021  
Revidering 

nå 
Nytt budsjett 

Sentrumstiltak - Eide 98 71 27 138,0 %                       -    107   107 

Nytt regionsenter Hustadvika kommune 162 2 675 -2 513 6,1 %             4 500  4 013 -3 000 1 013 

Tettstadprogrammet - PS 90/2016 0 132 -132 0,0 %                 200  200   200 

Datautstyr 1 897 2 000 -103 94,9 %             3 000  3 000   3 000 

Trollkirka turmål og turknutepunkt 13 1 000 -987 1,3 %                       -    1 500   1 500 

Utvikling av turstier/friluftsområder i Hustadvika kommune. 5 328 -323 1,5 %                 500  500   500 

Tak på Eidehallen 1 879 3 997 -2 118 47,0 %             4 000  6 000   6 000 

Kulturtiltak 19 166 -147 11,4 %                 250  250   250 

Kirken - tilskudd investeringer 100 100 0 100,0 %                 100  100   100 

Utvidelse av gravplass Tornes 96 1 745 -1 649 5,5 %             2 500  2 622   2 622 

Regulering Gaustad kirkegård 0 167 -167 0,0 %                       -    250   250 

Automater til bibliotek 0 128 -128 0,0 %                 200  200 -200 0 

Fullføring gravsted Hestaholen 0 400 -400 0,0 %                 600  600   600 

Nytt bygg til bibliotek Eide 1 112 1 778 -666 62,5 %                       -    3 200   3 200 

Familiens hus - Eide 9 604 9 788 -184 98,1 %          12 000  14 682   14 682 

KULTURSKOLE - Hustadvika 476 3 849 -3 373 12,4 %             5 000  5 782   5 782 

Barnehagen i Bud 4 998 2 273 2 725 219,9 %                       -    3 409   3 409 

Sylte skole 27 706 30 577 -2 871 90,6 %          44 000  45 867   45 867 

Utbedring Tornes skole 269 5 093 -4 824 5,3 %             7 400  7 642   7 642 

Haukås skole 80 723 96 132 -15 409 84,0 %       144 200  144 200   144 200 

Uteområdet og trafikksikringstiltak ved skolene og Eidehallen 0 455 -455 0,0 %                       -    682   682 

Utfasing oljefyr - Eide ungdomsskole 342 8 000 -7 658 4,3 %             9 000  12 000 -10 000 2 000 

Jendem skole uteområde 5 501 4 320 1 181 127,3 %                       -    6 480   6 480 

Renovering Eide ungdomsskole 184 133 51 138,3 %                       -    200   200 

Utstyr institusjonstjenesten 2 364 2 331 33 101,4 %             2 500  3 500   3 500 

Prosjektmidler struktur helse 0 1 664 -1 664 0,0 %             2 500  2 500   2 500 

Nye omsorgsboliger Mikalmarka -104 0 -104                         -    -   0 

Nye småhus - utleieboliger - Eidem og Setbakken 1 544 1 333 211 115,8 %             4 500  2 000   2 000 

Digital hjemmeoppfølging 0 664 -664 0,0 %             1 000  1 000   1 000 

Asfaltering og vei 2 250 2 664 -414 84,5 %             4 000  4 000   4 000 

Vei - Høstmarkeiendommen - boligfelt/utbygging sør for hovedveien. 108 8 619 -8 511 1,3 %          11 000  12 937   12 937 

Oppgradering til LED belysning 1 520 1 333 187 114,0 %                       -    2 000   2 000 

Parkeringsplass Svenøyhuset 3 078 1 494 1 584 206,0 %                       -    1 601   1 601 

Rundkjøring i Malmefjorden 68 333 -265 20,4 %                       -    600   600 

Miljøtiltak 155 328 -173 47,3 %                 500  500   500 

Ny brannstasjon 533 4 488 -3 955 11,9 %             6 100  6 736 -3 000 3 736 

Ny tank+bil - brann 0 3 064 -3 064 0,0 %             4 600  4 600   4 600 

Redningsutstyr, utbedring tankbil og vannpumpe 292 328 -36 89,0 %                 500  500   500 

Bil - Framskutt enhet 0 400 -400 0,0 %                 600  600   600 

Renovering 5 533 4 967 566 111,4 %             7 000  7 000   7 000 

Industritomter 4 473 13 330 -8 857 33,6 %          20 000  20 000 -10 000 10 000 

Vatn 2 424 21 332 -18 908 11,4 %          32 000  32 000 -22 000 10 000 

Avløp 1 292 7 332 -6 040 17,6 %          11 000  11 000   11 000 

Boligtomter 67 5 600 -5 533 1,2 %             8 400  8 400 -7 400 1 000 

SUM 160 781 256 911 -96 130 62,6 %       353 650  384 960 -55 600 329 360 

Tabell 2: Revidering investeringsprosjekter 
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Kommentar fra prosjektleder 
 

Sentrumstiltak – Eide 

Pr. 31.8 er det brukt kr. 98 000,-. Det opprinnelige budsjettet var på kr. 0 for 2021. Men det ble 

vedtatt en økning på kr. 107 000,- i avstemmingssaken 22/2021. Dette var for å ferdigstille prosjektet 

i 2021. 

Prosjektet er ferdig, og det har vært åpning på Eide. Det er mulig det kommer noen småutgifter på 

noen få korreksjoner som ønskes gjort. 

Prosjektet hadde en opprinnelig ramme på 2,65 millioner i Eide kommune. Dette tilsvarte det 

beløpet Eide kommune hadde fått i regionsentertilskudd. Kommunestyret valgte å øke budsjettet 2 

ganger med til sammen 1,65 millioner. Dette utgjør en totalramme på prosjektet på 4,3 millioner. 

Det er forventet å holde revidert budsjett. Det er også brukt 1 million av Eide kommunes RDA-fond 

for å dekke kostnadene til prosjektet.  

 

 

Nytt regionsenter Hustadvika kommune 

Pr. 31.8 er det brukt kr. 162 000,- Dette er Kr. 2 513 000,- mindre enn periodisert budsjett. Budsjettet 

for 2021 er kr. 4 013 000,-. Det er planer for oppgradering av torget, men prosjekteringen er ikke på 

plass enda. Det er usikkert hvor langt kommunen kommer med prosjektet i år. Dette må muligens 

ferdigstilles i 2022. 

 

Revidert budsjett 

Kommunedirektøren foreslår å redusere budsjettet for 2021 med 3 mill. kroner. Videreføring av 

prosjektet vurderes i sak om avstemming av investeringsbudsjettet rett over nyttår. 

 

 

Tettstedsprogrammet 

Pr. 31.8 er det ikke brukt penger på dette prosjektet. Prosjektet har et periodisert budsjett på kr. 

132 000,- de første 8 månedene. Budsjettet for 2021 er kr. 200 000,-. Her er det gjort en avtale med 

Hustadvika næringsforum om prosjektledelse på kr. 200 000,- så prosjektet vil holde budsjettet. 

 

 

Datautstyr 

Pr. 31.8 brukt kr 1 879 000,- noe som er kr. 103 000,- under periodisert budsjett. Det forventes at 

bevilgningen blir brukt. Ca. halvparten av bevilgningen vil ventelig bli brukt på elev PC-er.  
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Trollkirka turmål og turknutepunkt 

Pr. 31.8 er det brukt kr. 13 000,- på prosjektet. Periodisert budsjett er kr. 1 000 000,-. Det var 

opprinnelig ikke budsjett på dette prosjektet i 2021. Men i avstemmingssaken 22/2021 ble det 

bevilget 1,5 millioner for å ferdigstille prosjektet i 2021. 

 

Selve parkeringsplassen er ferdig, men det mangler å ferdigstille toaletter og tilkobling til det 

kommunale kloakksystemet via Varhol pumpestasjon. Dette er ikke iverksatt enda, men det jobbes 

med de siste grunnavklaringene før jobben med toaletter osv. kan starte. Det forventes at dette skal 

bli ferdig i løpet av 2021. Det forventes også et merforbruk på kr. 100 000,- på prosjektet. Dette 

skyldes økte materialpriser både på treverk og rør. 

 

Utvikling av turstier/friluftsområder 

Pr. 31.8 er det brukt kr. 5 000,- noe som er kr. 323 000,- mindre enn periodisert budsjett. Budsjettet 

for 2021 er på kr. 500 000,-. 

 

Det forventes at budsjettet vil bli brukt i 2021. Det jobbes med utvikling av følgende turstier i år: 

Atlanterhavseggen inkl. parkering 

Julshavna parkering 

Lauvåsen elvasti 

Kyststien i Bud 

 

Deler av årsaken til det lave regnskapstallet er feilføringer i regnskapet. Det er kommet en del 

kostnader og det vil komme mer kostnader i løpet av høsten. 

 

Bilder: 
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Tak på Eidehallen 

Pr. 31.8 er det brukt kr. 1 879 000,- noe som er kr. 2 118 000,- mindre enn periodisert budsjett. 

Budsjettet for 2021 er på kr. 6 000 000,-. Det opprinnelige budsjettet for 2021 var på 4 millioner 

dette ble i avstemmingssaken økt til 6 millioner. 

 

Det er utarbeidet konkurransegrunnlag. Fremdrift i konkurransegrunnlaget er satt med oppstart 

august/september, og ferdigstillelse i løpet av november.  

 

En reell bekymring er kostnadsutviklingen i bygge markedet, som har steget betraktelig siste halvår. 

Derfor håndteres taket på mellombygget som en opsjonsmulighet, og eventuelt at dette kan tas på 

ett senere tidspunkt dersom rammen ikke holder. 
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Kulturtiltak 

Pr. 31.8 er det bruk kr. 19 000,- på prosjektet. Det er kr. 147 000,- mindre enn periodisert budsjett. 

Budsjettet for hele 2021 er på kr. 250 000,-. 

 

Dette prosjektet er ment å gi lag og organisasjoner hjelp med egenandeler når det skal søkes om 

tilskudd hos andre. Kulturfeltet er tuftet på at alle typer aktører må søke midler for sin eksistens og 

utvikling. Det kreves egenandeler for å søke på midler. Kulturmidlene sørger for at kulturaktører, lag 

og foreninger kan søke på utviklingsmidler (kulturminnefond, kulturtilskudd i Møre og Romsdal, 

tilskudd innenfor idrett, tilskudd til barn og unge osv.). Kulturtiltaksmidlene er kulturens utløsende 

midler; de sikrer at kulturen kan utvikles og driftes. Mindre byråkrati ved kort behandlingstid 

administrativt. 

 

 

Kirken – Tilskudd investeringer 

Det er brukt kr. 100 000,- på tilskudd til investeringer i kirken. Dette er i tråd med budsjett for 

perioden og hele 2021.  

 

 

Utvidelse av gravplass Tornes 

Pr. 31.8 er det brukt kr. 96 000,- på prosjektet. Dette er kr. 1 649 000,- mindre enn periodisert 

budsjett. Budsjettet for hele 2021 er på kr. 2 622 000,-. 

 

Det forventes og utføre drenering og grunnarbeid i år. Servicebygg utføres neste år. 

Planleggingsprosess pågår. Tegningsforslag servicebygg er utarbeidet. 

 

 

Regulering Gaustad kirkegård 

Pr. 31.8. er det ikke brukt penger på prosjektet. Det er satt av kr. 250 000,- til prosjektet i 2021. 

 

Forventet vedtatt reguleringsplan i høst. 

 

 

Automater til bibliotek 

Pr. 31.8. er det ikke brukt penger på prosjektet. Det er satt av kr. 200 000,- til prosjektet i 2021. 

 

Dette henger sammen med prosessen som er i gang med å skaffe nye biblioteklokaler i Eide. 

Automatene vil bli installert i forbindelse med flytting til nye lokaler. Vi ser at flyttingen ikke vil skje 

før i 2022, og i forbindelse med nytt biblioteksystem (dataprogram) i 2022, er det ønskelig å utsette 

innkjøpet av automater til 2022. Dette for å sikre at automatene fungerer optimalt med det nye 

datasystemet, som man enda ikke vet hva blir. Vi ser også at kostandene for 2 automater vil bli mer 

enn 200 000. Enten må vi bestemme at vi skal bare kjøpe inn 1 automat, eller øke investering med 

ca. 50 000 - 100 000. Automatene vil gi Eide et bibliotek som er meråpent, dvs. åpent selv om det 

ikke er betjent.  i dag er biblioteket på Eide åpent 12 timer i uken, noe som gir et svært dårlig tilbud 

til publikum og en dårlig utnyttelse av lokalene. Med utlånsautomater vil Bibliotekets tilbudet på Eide 

bli vesentlig bedre enn i dag. 

 

Revidert budsjett 

Kommunedirektøren foreslår å flytte prosjektet fra 2021 til budsjettet for 2022. 
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Fullføring gravsted Hesteholen 

Pr. 31.8. er det ikke brukt penger på prosjektet. Det er satt av kr. 600 000,- til prosjektet i 2021. 

 

Det er planlagt gjennomgang av plassen for å avklare tiltak i forhold til renovering av gjerde/port, 

samt avklare om området skal ha en mindre reguleringsendring. 

 

 

Nytt bygg til bibliotek Eide 

Pr. 31.8. er det bruk kr. 1 112 000,-. Dette er kr. 666 000,- mindre enn periodiser budsjett. Prosjektet 

fikk midler i avstemmingssaken for investeringer i sak 22/2021. Det er satt av kr. 3 200 000,- til 

prosjektet. 

 

Kommunen har kjøpt og betalt lokaler til biblioteket. Det jobbes nå med kontrakter for å tilpasse 

lokalene til bibliotekdrift. Det er noe usikkert om man blir ferdig med dette i 2021. 

 

 

 

Familiens hus Eide 

Pr. 31.8 er det brukt kr. 9 604 000,- på prosjektet. Dette er kr. 184 000,- mer enn periodisert budsjett. 

Budsjettet for hele 2021 er på kr. 14 682 000,-. Budsjettet for 2021 ble i revidert budsjett 1 økt med 

3,1 millioner. 

 

Det forventes at det nye budsjettet for 2021 vil holde. Dette prosjektet gjelder renovering av 1. 

etasje og utvendig renovering. Det er sterkt behov også for renovering av 2. etasje. Dette ligger ikke 

inne i totalrammen for prosjektet. Totalrammen for prosjektet er 25 millioner kroner. 

 

Kulturskolen – Hustadvika 

Pr. 31.8 er det brukt kr. 476 000,- på prosjektet dette er kr. 3 374 000,- mindre enn periodisert 

budsjett. Budsjettet for hele 2021 er på kr. 5 782 000,-.  

 

Skisseprosjektet i gang. Forventer ferdigstilt skisseprosjekt ila høsten 2021. Det er mange 

usikkerhetsmomenter rundt fremdrift i prosjektet, hovedsakelig rettet mot gjeldende 

reguleringsbestemmelser. Dersom prosjektet får nødvendige tillatelser, vil oppstart av bygging kunne 

starte på denne siden av årsskifte. Bygget planlegges ut fra gitt ramme. 

 

 

Barnehagen i Bud 

Pr. 31.8 er det brukt kr. 4 998 000,- på prosjektet dette er kr. 1 589 000,- mer enn budsjettet for hele 

2021 på kr. 3 409 000,-.  

 

Prosjektet er ferdig. Det blir levert eget prosjektregnskap senere. Det forventes at kostnaden for 

prosjektet i 2021 vil bli om lag 5 millioner. Dette vil gi en totalkostnad på prosjektet på ca. 14 

millioner. Det ble i avstemmingssaken endret budsjett for prosjektet fra 15 millioner til 12,5 

millioner.  
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Sylte skole 

Pr. 31.8 er det brukt kr. 27 706 000,- på prosjektet. Dette er kr. 2 871 000,- mindre enn periodisert 

budsjett. Budsjettet for hele 2021 er på kr. 45 867 000,-.  

 

Rammen skal holde. Vi har også mulighet for å gjøre noen utbedringer i eksisterende bygg utover 

først budsjettert. Gammeldelen får ny taktekking, nye gulvbelegg og ny veggmaling. Skolen ble tatt i 

bruk til skolestart 2021, og er et betydelig løft for elevene i skolekretsen. 

 

 

Utbedring Tornes skole 

Pr. 31.8 er det brukt kr. 269 000,- på prosjektet. Dette er kr. 4 825 000,- mindre enn periodisert 

budsjett. Budsjettet for hele 2021 er på kr. 7 642 000,-.  

 

Prosjektet er endelig i gang etter en utredning av kvikkleirefare. Bygget er klart til oppføring.  

Konkurransegrunnlaget for uteområdet er under utarbeidelse. 

 

 

 

Haukås skole 

Pr. 31.8 er det brukt kr. 80 723 000,- på prosjektet. Dette er kr. 15 409 000,- mindre enn periodisert 

budsjett. Budsjettet for hele 2021 er på kr. 144 200 000,-.  

 

Prosjektet er i rute i forhold til fremdriftsplanen det forventes at prosjektet ferdigstilles i oktober 

2022. Så langt har det kun vært små uforutsette utgifter på prosjektet og det forventes av budsjettet 

skal holde. Dette påvirker ikke rammen som kommunestyret har satt. Nye Haukås skole blir et svært 

klima- og energivennlig bygg- et av Møre og Romsdals fremste på området. Prosjektet har fått drøye 

3 mill. i Klimasatsstøtte fra Miljødirektoratet. Skolebygget er utformet i tett dialog mellom ansatte 

ved skolen og entreprenør, og får svært moderne og gode fasiliteter. 

 

 

Uteområdet og trafikksikring ved skolene Eide 

Pr. 31.8. er det ikke brukt penger på prosjektet. Prosjektet fikk midler i avstemmingssaken 22/2021. 

Det ble bevilget 682 000,- til å ferdigstille prosjektet i 2021. 

 

Det er ikke gjort noen bestilling av utstyr enda, men planen er under bearbeiding. Renger med å få 

utført arbeidet på rammeavtaler i 2021.  
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Utfasing oljefyr – Eide ungdomsskole 

Pr. 31.8. er det brukt kr. 342 000,- på prosjektet. Dette er kr. 7 658 000,- mindre enn periodisert 

budsjett. Det er satt av kr. 12 000 000,- til prosjektet i 2021. 

 

Norconsult engasjeres for anskaffelsen, med bakgrunn i at de har lagd den opprinnelige rapporten. 

Dette for å kvalitetssikre den tekniske spesifikasjonen ettersom dette ligger utenfor det interne 

kompetansenivået på Bygg og eiendom. 

 

Utfasingen blir ikke sluttført før 1.halvår 2022, og en må påregne å overføre deler av midlene til nytt 

kalenderår. 

 

Revidert budsjett 

Kommunedirektøren foreslår å redusere bevilgningen med 10 mill. kroner i 2021 og flytte midlene til 

budsjettet for 2022. 

 

 

Jendem skole uteområdet 

Pr. 31.8. er det brukt kr. 5 501 000,- Dette er kr. 1 181 000,- mer enn periodisert budsjett. Det var i 

budsjettet for 2021 ikke satt av penger på prosjektet. Det ble vedtatt i avstemmingssaken 22/2021 at 

det skulle sette av kr. 6 480 000,- til å ferdigstille prosjektet i 2021. 

 

Prosjektet fullføres innenfor ramme. Totalt sett er prosjektet forsinket, og det ferdigstilles i oktober 

pga. coronarelaterte forsinkelser på levering av lekeapparater.  Uteområdet blir nå fullført i dialog 

med FAU og skolen. FAU har vært positive til å bidra med god dugnadshjelp for at resultatet skal bli 

bedre for elevene ved skolen. Det er et stort uteområde som bærer preg av manglende vedlikehold 

over mange år, og det vil ikke være mulig å renovere hele uteområdet for rammen som er satt. 

Skolen vil likevel få et betydelig løft med gode trygge trafikkarealer, god belysning, økt omfang asfalt 

som er lett å vedlikeholde, samt en del nye områder for lek. 

 

Renovering Eide ungdomsskole 

Pr. 31.8 er det brukt kr. 184 000,- på prosjektet. Dette er kr. 50 000,- mer enn periodisert budsjett. 

Budsjettet for hele 2021 er på kr. 200 000,-. 

 

Prosjektet er gjennomført og kostnaden blir lik budsjettet for 2021.  

 

 

Utstyr institusjonstjenesten 

Pr. 31.8 er det brukt kr. 2 364 000,- på prosjektet, dette er kr. 33 000,- mer enn periodisert budsjett. 

Budsjettet for hele 2021 er på kr. 3 500 000,-. 

 

Prosjektet vil bli fullført i 2021 og innenfor budsjettet. Dette er et prosjekt som bidrar til bedre 

kvalitet og sikkerhet for beboere og ansatte ved Fræna sjukeheim og omsorgssenter. Husbanken 

bidrar med 55 % av kostnadene. 
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Prosjektmidler struktur helse 

Pr. 31.8 er det brukt kr. 0,- på prosjektet. Dette er kr. 1 664 000,- mindre enn periodisert budsjett. 

Budsjettet for hele 2021 er på kr. 2 500 000,-. 

 

Disse midlene skal benyttes til å planlegge ombygging og utbygging på Farstad og ombygging på 

Slettatunet og underetasjen av Furutoppen på Eide Sykehjem. 5 millioner er lagt inn i 

investeringsbudsjettet til bygging og ombygging av nye omsorgsboliger i 2024. Planlegginga har 

startet og skal forankres i hovedutvalget for teknisk, miljø og næring. 

Det er igangsatt prosess med befaring og besøk til andre kommuner. Det er litt forsinket grunnet 

Covid-restriksjoner som har medført noen komplikasjoner. 

 

 

Nye omsorgsboliger Mikalmarka 

Dette prosjektet var ferdig i 2020, og hadde ikke budsjett i 2021. Det er gjort en korrigering av 

utgifter fra 2020 etter at sluttoppgjøret var gjennomført. Det står derfor med en inntekt på kr. 

104 000,- i 2021. Totalkostnadene på prosjektet ble da totalt kr. 14 031 000,-. Budsjettet var på 14 

millioner. Det kommer opp egen sak om prosjektregnskapet senere. 

 

 

Nye småhus, utleieboliger Eidem 

Pr. 31.8 er det brukt kr. 1 544 000,- på prosjektet. Dette er kr. 210 000,- mer enn periodisert budsjett. 

Budsjettet for hele 2021 er på kr. 2 000 000,-. 

 

Boligene er ferdigstilt og klar for utleie. Gjenstår ferdigstillelse av uteområde i form av mur i grense 

og terrengtilpasning.  

 

 

Digital hjemmeoppfølging 

Pr. 31.8 er det brukt kr. 0,- på prosjektet. Dette er kr. 664 000,- mindre enn periodisert budsjett. 

Budsjettet for hele 2021 er på kr. 1 000 000,-. 

 

Prosjektet er ikke kommet i gang. Men det forventes å gjøre innkjøp tilsvarende budsjettet. 

 

 

Asfaltering og vei 

Pr. 31.8 er det brukt kr. 2 250 000,- på prosjektet, dette er kr. 414 000,- mindre enn periodisert 

budsjett. Budsjettet for hele 2021 er på kr. 4 000 000,-. Det forventes at rammen for 2021 blir brukt 

opp i sin helhet. 
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Vei – Høstmarkeiendommer – Boligfelt/utbygging sør for hovedveien 

Pr. 31.8 er det brukt kr. 108 000,- på prosjektet. Dette er kr. 8 512 000,- mindre enn periodisert 

budsjett. Budsjettet for hele 2021 er på kr. 12 937 000,-. 

 

Arbeid med Grunnervervelse/omregulering er i gang. Det er usikkert når det blir oppstart. Det 

 

Revidert budsjett 

Kommunedirektøren foreslår å la bevilgningen stå inntil videre grunnet usikkerhet til både kostnad 

og oppstartstidspunkt. Det vil sannsynligvis komme forslag til revidering i avstemmingssaken i 2022. 

 

 

Oppgradering til LED belysning 

Pr. 31.8 er det brukt kr. 1 520 000,- på prosjektet, dette er kr. 187 000,- mer enn periodisert budsjett. 

Budsjettet for hele 2021 er på kr. 2 000 000,-. 

 

Utskifting Fræna sykehjem er ferdigstilt. I tillegg er hovedtyngden av arbeidet i Eidehallen utført. Det 

gjenstår noe supplering pålydende ca. 400 000,-. Det er derfor ventet at budsjettet for 2021 vil holde.  

 

 

Parkeringsplass Svenøyhuset 

Pr. 31.8 er det brukt kr. 3 078 000,- på prosjektet, dette er kr. 1 584 000,- mer budsjettet. Budsjettet 

for hele 2021 er på kr. 1 601 000,-. Det var i det opprinnelige budsjettet for 2021 ikke satt at midler 

til dette prosjektet. Det ble i avstemmingssaken 22/2021 vedtatt en bevilgning på kr. 1 601 000,- i 

2021 for å ferdigstille prosjektet. Den totale rammen ble økt til 3,4 millioner. 

 

Prosjektet er ferdigstilt. Totalkostnaden på prosjektet ble 4,9 millioner noe som er 1,5 millioner mer 

enn totalbudsjettet. 

 

 

Rundkjøring i Malmefjorden 

Pr. 31.8 er det brukt kr. 68 000,- på prosjektet, dette er kr. 265 000,- mindre enn periodisert budsjett. 

Budsjettet for hele 2021 er på kr.  600 000,-. Det var i det opprinnelige budsjettet ikke satt at midler 

til dette prosjektet. Det ble i avstemmingssaken 22/2021 vedtatt en bevilge kr.  600 000,- i 2021. 

 

Norconsult jobber med reguleringsplanen, og vi har hatt jevnlige møter og kontakt underveis. 

Leveringstidspunktet var opprinnelig i midten av september. Det har imidlertid tatt noe tid å få 

nødvendige avklaringer, slik at det ligger an til at planforslaget ikke er klart før i midten av oktober, 

forutsatt at fylkeskommunen har kapasitet til å se på veg-geometrien og svare ut planforslaget. 

Planen blir trolig ikke behandlet i hovedutvalget for teknisk, miljø og næring før i november. 

 

 

Miljøtiltak 

Pr. 31.8. er det brukt kr. 155 000,-. Det er satt av kr. 500 000,- i budsjettet for 2021. 

 

Benyttes til 10 ladepunkter for el-biler. Settes i sammenheng med søknad om klimasatsmidler.  
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Ny brannstasjon 

Pr. 31.8 er det brukt kr. 533 000,- på prosjektet, dette er kr. 3 955 000,- mindre enn periodisert 

budsjett. Budsjettet for hele 2021 er på kr. 6 736 000,-. 

 

Prosjektet er litt bak skjema. Planleggingen er godt i gang og etablering av parkeringsplass er startet. 
 

Revidert budsjett 

Kommunedirektøren foreslår å redusere bevilgningen for 2021 med 3 mill. kroner for 2021. 3 

millioner vil bli flyttet til budsjettet for 2022. 

 

 

Ny tank-bil – brann 

Pr. 31.8 er det brukt kr. 0,- på prosjektet, dette er kr. 3 064 000,- mindre enn periodisert budsjett. 

Budsjettet for hele 2021 er på kr. 4 600 000,-. 

 

Bilen vil bli betalt i en overføring når den er ferdig til levering. Bygging av tankbilen holder på å 

ferdigstilles, og den vil bli levert nå til høsten. 

 

 

Redningsutstyr, utbedring tankbil og vannpumpe 

Pr. 31.8 er det brukt kr. 292 000,- på prosjektet. Dette er kr. 36 000,- mindre enn periodisert 

budsjett. Budsjettet for hele 2021 er på kr. 500 000,-. 

 

Utbedring av tankbil fullført, men noe smått gjenstår på redningsutstyret. Rammen for 2021 vil 

holde. 

 

 

Bil – framskutt enhet 

Pr. 31.8 er det brukt kr. 0,- på prosjektet, dette er kr. 400 000,- mindre enn periodisert budsjett. 

Budsjettet for hele 2021 er på kr. 600 000,-. 

 

To aktører måtte avvente å levere tilbud på grunn av manglende priser på slokkeanlegget som skal 

installeres i bilen. De begrunner forsinkelsen med pandemien. Det er mulig at bilen ikke blir levert før 

2022. 

 

 

Renovering 

Pr. 31.8 er det brukt kr. 5 533 000,- på prosjektet. Dette er kr. 565 000,- mer enn periodisert budsjett. 

Budsjettet for hele 2021 er på kr. 7 000 000,-. 

 

Totalsummen fordeles over de ulike delprosjektene, og følges opp for å ikke overskride totalrammen. 
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Industritomter 

Pr. 31.8 er det brukt kr. 4 473 000,- på prosjektet. Dette er kr. 8 857 000,- mindre enn periodisert 

budsjett. Budsjettet for hele 2021 er på kr. 20 000 000,-. 

 

Dette gjelder: 

Indre Eide Industriområde, brukt hittil kr. 3 314 000,-. 

 

Indre Harøy, brukt hittil kr 1 020 000,-. 

Forhandlinger om kjøp av masser til utfylling av industriområde pågår. Reguleringsendring av 

adkomstveg pågår. Forhandlinger som gjelder ny avløpsløsning, pågår. Grunnforhandlinger med 

grunneiere pågår. Dette ser ut til å bli så tidkrevende at det mest sannsynlig ikke kommer noen 

kostnader når det gjelder kjøp av grunn i år.  

 

Dalemyra bransje senter 

Her må det reguleringsendring til. Det er også vært dialog med Dale Malo angående mulighet for 

felles avkjørsel. Det blir nok vanskelig å bruke noe penger her utenom regulerings og prosjekterings 

utgifter. Det er fortsatt ikke kommet lengre her enn forrige rapportering i mai 
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Varhol Industriområde 

Her er det dukket opp informasjon om at det kan ligge udetonerte sprenglegemer i fra krigens dager. 

Det er opprettet kontakt med forsvaret og videre med et firma i Nederland som er spesialister på å 

kartlegge slike områder. 

Prosjektering av området er startet og grunn undersøkelser vil bli foretatt. Det er nok ikke sannsynlig 

at det vil bli oppstart før 2022 på dette industrifeltet. Vi har fått frigitt ca. 70 meter med veg siden 

forrige rapportering slik at vi får frigitt 4 ekstra tomter. Oppstart i september. 

 

 

 
Oversiktsbilder fra industriområdet på Varhol hvor det kan være udetonerte sprengelementer. 

 

Revidert budsjett 

Kommunedirektøren foreslår å redusere budsjettet for 2021 med 10 mill. kroner.  
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Vatn 

Pr. 31.8 er det brukt kr. 2 424 000,- på prosjektet. Dette er kr. 18 908 000,- mindre enn periodisert 

budsjett. Budsjettet for hele 2021 er på kr. 32 000 000,-. 

 

De 2 største prosjektene er Høydebassengene på Skarsetbotten og Freneidet 

Prosjektering er gjennomført på begge prosjektene grunnavtaler er inngått og byggesøknad står for 

tur. Adkomst til Høydebassengene blir det oppstart på i september Selve bassengene skal ut på 

anbud i slutten av denne måned med tildeling og oppstart i november.  

Noe av kostnadene av kostnadene her kommer i andre halvår 2021 men det meste vil nok komme 

første halvår 2022 ferdigstillelse av prosjektene vil bli sommer 2022. Midler må flyttes til 2022. 

 

Revidert budsjett 

Kommunedirektøren foreslår å redusere budsjettet med 22 mill. kroner. 

 

 

Avløp 

Pr. 31.8 er det brukt kr. 1 292 000,- på prosjektet. Dette er kr. 6 040 000,- mindre enn periodisert 

budsjett. Budsjettet for hele 2021 er på kr. 11 000 000,-. 

 

Slamavskiller på Indre Harøy som skulle vært under bygging blir forsinket etter ønske om utredning 

av alternative løsninger for håndtering av slam. 

Dette er et ønske i fra Salmon Evolution.  Verdi på denne er ca. 3 mill. 

 

Omlegging av kloakk i Eidemsbakken pågår andre halvår 2021. 

Pumpestasjon på Vevang er ferdig, men kostnader er ikke kommet inn ennå. 

Prosjektering av VA anlegg i Vikan under arbeid. Kostnader kommer andre halvår. 

VA anlegg Strandavegen i Bud er også under bygging. Kostnadene kommer i all hovedsak andre 

halvår.  671 000 brukt per 31.08. 

Det meste av budsjettet på 11 mill. kan bli brukt hvis det lykkes å skaffe rør og rørdeler. Det er per i 

dag leveringstid på dette på 1 til 2 mnd. En del av de igangsette prosjekter stopper grunnet mangel 

på materiell i markedet. 

 

 

Boligtomter 

Pr. 31.8 er det brukt kr. 67 000,- på prosjektet. Dette er kr. 5 533 000,- mindre enn periodisert 

budsjett. Budsjettet for hele 2021 er på kr. 8 400 000,-. 

 

Boligfeltet i Malmefjorden (B6) er ferdigstilt. Det skal gjennomføres en reguleringsendring i Dalelia 

(BK6) fra fortettet bebyggelse til eneboliger. Det kan være mulighet til utbygging av infrastruktur 2. 

halvår. Utvidelsen av Tornes byggefelt er ferdig regulert og grunnkjøp gjennomført. 

 

Revidert budsjett 

Kommunedirektøren foreslår å redusere bevilgningen for 2021 med 7,4 mill. kroner.  
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Rapport finansiering investeringsprosjektene 
 

Bevilgningsoversikt - investigering 

Regnskap 
31.8 

Budsjett 
31.8 

Avvik 
Opprinnelig 

budsjett 
Revidert 
budsjett 

Prognose 
Forventet 
resultat 

Investeringer i varige driftsmidler 160 681 256 811 -96 130 353 550 384 860 332 224 -52 636 

Tilskudd til andres investeringer 100 100 0 100 100 100 0 

Investeringer i aksjer og andeler i selskaper 2 436 3 050 -614 3 000 3 050 3 050 0 

Utlån av egne midler 0 0 0 0 0 0 0 

Avdrag på lån 0 0 0 0 0 0 0 

Sum investeringsutgifter 163 217 259 961 -96 744 356 650 388 010 335 374 -52 636 

Kompensasjon for merverdiavgift 30 149 44 375 -14 226 60 630 66 652  -66 652 

Tilskudd fra andre 1 216 2 127 -911 1 350 3 875 3 875 0 

Salg av varige driftsmidler 4 243 5 996 -1 753 9 000 9 000 9 000 0 

Salg av finansielle anleggsmidler 392 393 -1 0 393 393 0 

Utdeling fra selskaper 0 0 0 0 0  0 

Mottatte avdrag på utlån av egne midler 0 0 0 0 0  0 

Bruk av lån 0 0 0 282 670 304 195  -304 195 

Sum investeringsinntekter 36 000 52 891 -16 891 353 650 384 115 13 268 -370 847 

Videreutlån 11 617 13 531 -1 914 10 000 20 300 20 300 0 

Bruk av lån til videreutlån 0 -6 664 6 664 -10 000 -20 300 -20 300 0 

Avdrag på lån til videreutlån 3 077 3 332 -255 5 000 5 000 5 000 0 

Mottatte avdrag på videreutlån 0 -3 332 3 332 -5 000 -5 000 -5 000 0 

Netto utgifter videreutlån 14 694 6 867 7 827 0 0 0 0 

Overføring fra drift 0 0 0 0 739 739 0 

Netto avs. til eller bruk av bundne inv.fond 0 0 0 0 499 499 0 

Netto avs. til eller bruk av ubundet inv.fond 342 393 -51 3 000 2 657 2 657 0 

Dekning av tidligere års udekket beløp 0 0 0 0 0 0 0 

Sum overføring fra drift og netto avsetninger 342 393 -51 3 000 3 895 3 895 0 

Fremført til inndekning i senere år (udekket beløp) 141 569 213 544 -71 975 0 0 318 211 318 211 

Tabell 3: Rapportering finansiering investeringsprosjekter 
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Revidering av finansiering investeringsprosjektene 

 

Bevilgningsoversikt - investetering 

Regnskap 
31.8 

Budsjett 
31.8 

Avvik 
Opprinnelig 

budsjett 
Revidert 
budsjett 

Revidering 
Nytt 

budsjett 

Investeringer i varige driftsmidler 160 681 256 811 -96 130 353 550 384 860 -55 600 329 260 

Tilskudd til andres investeringer 100 100 0 100 100 0 100 

Investeringer i aksjer og andeler i selskaper 2 436 3 050 -614 3 000 3 050 0 3 050 

Utlån av egne midler 0 0 0 0 0 0 0 

Avdrag på lån 0 0 0 0 0 0 0 

Sum investeringsutgifter 163 217 259 961 -96 744 356 650 388 010 -55 600 332 410 

Kompensasjon for merverdiavgift 30 149 44 375 -14 226 60 630 66 652 -4 500 62 152 

Tilskudd fra andre 1 216 2 127 -911 1 350 3 875   3 875 

Salg av varige driftsmidler 4 243 5 996 -1 753 9 000 9 000   9 000 

Salg av finansielle anleggsmidler 392 393 -1 0 393   393 

Utdeling fra selskaper   0 0    0 

Mottatte avdrag på utlån av egne midler   0 0    0 

Bruk av lån 0 0 0 282 670 304 195 -51 100 253 095 

Sum investeringsinntekter 36 000 52 891 -16 891 353 650 384 115 -55 600 328 515 

Videreutlån 11 617 13 531 -1 914 10 000 20 300   20 300 

Bruk av lån til videreutlån 0 -6 664 6 664 -10 000 -20 300   -20 300 

Avdrag på lån til videreutlån 3 077 3 332 -255 5 000 5 000   5 000 

Mottatte avdrag på videreutlån 0 -3 332 3 332 -5 000 -5 000   -5 000 

Netto utgifter videreutlån 14 694 6 867 7 827 0 0 0 0 

Overføring fra drift  0 0 0 739   739 

Netto avs. til eller bruk av bundne inv.fond  0 0 0 499   499 

Netto avs. til eller bruk av ubundet inv.fond 342 393 -51 3 000 2 657   2 657 

Dekning av tidligere års udekket beløp   0     0 

Sum overføring fra drift og netto avsetninger 342 393 -51 3 000 3 895 0 3 895 

Fremført til inndekning i senere år(udekket beløp) 141 569 213 544 -71 975 0 0 0 0 
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Kommentar finansiering av investeringsprosjektene 
Investering i varig driftsmidler 

Det er totalt brukt 160,6 millioner av periodisert budsjett på 256,8 millioner så langt i 2021. Det vil si 

at kommunen har brukt ca. 96 millioner mindre enn budsjettert. Henviser til de enkelte prosjektene 

for kommentarer. 

 

Revidert budsjett 

Kommunedirektøren foreslår å redusere investeringene i varige driftsmidler med 55,6 millioner. Se 

kommentarer på de enkelte prosjektene 

 

 

Kompensasjon for merverdiavgift 

Som følge av mindre kostnader på investeringsprosjektene enn budsjettert, så er det også mindre 

inntekter på MVA-kompensasjon enn budsjettert. Det er så langt bokført en inntekt på 30,1 millioner 

mot budsjetterte 44,4 millioner. 

 

Revidert budsjett 

Kommunedirektøren foreslår å redusere forventet inntekt på MVA-kompensasjon med 4,5 millioner 

som følge av reduksjon av budsjettet på flere investeringsprosjekter 

 

 

Tilskudd fra andre 

Det er så langt kommet inn 1,2 millioner i tilskudd fra andre. Dette forventes å tilta når vi begynner å 

bli ferdig med en del prosjekter og kan sende krav. Forsinkelser på investeringsprosjekter kan 

medføre mindre inntekter enn budsjettert i 2021. 

 

 

Salg av finansielle anleggsmidler 

I formannskapsmøte 23. mars i år vedtok formannskapet å selge kommunens aksjer i SMK Utvikling 

AS for kr. 30,- per aksje. Vedtaket ble fattet med hjemmel i § 11 – 8 i kommuneloven om hastesaker. 

Det er kun dette salget som er budsjettert i 2021. 

 

 

Salg av varige driftsmidler 

Det er så langt i 2021 solgt bolig og næringstomter for ca. 4,2 millioner. Dette er noe under 

periodisert budsjett på 6 millioner. Det er derfor noe usikkert om kommunen når budsjettmålet med 

salg av tomter for 9 millioner i 2021.  
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Bruk av lån 

All bruk av lån blir bokført i desember 2021 når vi har full oversikt over hvor mye vi har brukt på de 

forskjellige prosjektene og hvor mye vi får refundert fra andre og hvor mye vi kan dekke med 

tomtesalg. Mindre utgifter på investeringsprosjektene vil tilsi at vi må bruke mindre lån enn 

budsjettert.  

 

Revidert budsjett 

Kommunedirektøren foreslår å redusere forventet beløp på bruk av lån med 51,1 millioner som følge 

av reduksjon av budsjettet på flere investeringsprosjekter. Siden kommunen allerede har tatt opp 

beløpet i lån vil dette medføre at kommunen vil få 51,1 millioner i ubrukte lånemidler.  

 

 

Videreutlån og bruk av videreutlån 

Det kommer inn bra med søknader på startlån. Hustadvika kommune har opparbeidet et fond som 

følge av ekstraordinære avdrag som har kommet inn. Disse skal enten lånes ut igjen eller betales 

tilbake til Husbanken. Det ble i revidert budsjett bestemt av beløpet lånes ut igjen. 

 

 

Netto avsetning til investeringsfond 

Inntekter fra salg av aksjer i SMK Utvikling AS innbrakte 0,4 mill. kroner. Formannskapet vedtok i 

møte 23. mars d.å. å avsette beløpet til ubundet investeringsfond.  
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Hustadvika kommune 
Plan og byggesak 

 

Arkivsaksnr: 2020/4170-29 

Saksbehandler: Mona Skram Rustad 

  
 

 

Saksframlegg 
 

Utvalg Utvalgssak  Møtedato 

Hovedutvalg teknisk, miljø og næring 27/2021 30.09.2021 

Kommunestyre 73/2021 21.10.2021 

 

Detaljregulering for Tornes gravsted - til godkjenning 

 

 

Kommunedirektørens innstilling 
1. Detaljregulering for Tornes gravsted datert 30.04.2021, sist endret 

07.09.2021, med tilhørende reguleringsbestemmelser datert 30.04.2021, 
sist endret 07.09.2021, vedtas. 

 

2. Deler av områderegulering for Tornes bustadfelt – nord, planID 201314, 
vedtatt 09.03.2015 som blir berørt av ny detaljregulering for Tornes 
gravsted, planID 201703 inkludert alle senere planendringer, delplaner og 
tilhørende bestemmelser, oppheves. 

 

 
Behandling i Hovedutvalg teknisk, miljø og næring - 30.09.2021  
 
 
 
Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak 
 
1.Detaljregulering for Tornes gravsted datert 30.04.2021, sist endret 
07.09.2021, med tilhørende reguleringsbestemmelser datert 30.04.2021, 
sist endret 07.09.2021, vedtas. 

126



  
2.Deler av områderegulering for Tornes bustadfelt – nord, planID 201314, 
vedtatt 09.03.2015 som blir berørt av ny detaljregulering for Tornes 
gravsted, planID 201703 inkludert alle senere planendringer, delplaner og 
tilhørende bestemmelser, oppheves. 
 
 

Saksopplysninger  
Bakgrunnen for planforslaget er å legge til rette det reguleringsmessige 
grunnlaget for å kunne gjennomføre en utvidelse av eksisterende Tornes 
gravsted. Det er Hustadvika kirkelige fellesråd som har ansvaret for drift og 
forvaltning av kirker og kirkegårder/gravsteder i kommunen. Tiltakshaver er 
Hustadvika kommune v/Bygg og eiendom, og planarbeidet er gjennomført av 
Hustadvika kommune, Plan og byggesak. Hustadvika kommune er eier av 
området som reguleres til gravsted.  

Planområdet 

 
 
Planområdet ligger nord for eksisterende byggefelt på Tornes (Torneskleiva), og 
nord for områderegulering for Tornes bustadfelt – nord. Atkomst er via 
Heimdalvegen, og planområdet begynner der Heimdalvegen slutter.  
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Planforslaget 
Forslag til detaljregulering for Tornes gravsted er utarbeidet av Hustadvika 
kommune. 

Det planforslaget som foreligger til behandling, består av: 

- Plankart i målestokk 1:700, datert 30.04.2021, sist endret 07.09.2021 
- Forslag til reguleringsbestemmelser, datert 30.04.2021, sist endret 

07.09.2021 
- Planbeskrivelse, datert 30.04.2021, sist endret 07.09.Vedlegg 
- 1 - Oversiktskart 

- 2 - Planforslag 

- 3 - Tegnforklaring 

- 4 - Forslag til reguleringsbestemmelser 

- 5 - Planbeskrivelse Tornes gravsted 

- 6 - Sjekkliste ROS Tornes gravsted 

- 7 - Grunnundersøkelse Tornes gravsted 

- 8 - Merknad - Møre og Romsdal fylkeskommune 

- 9 - Merknad - Statsforvalteren i Vestfold og Telemark 

- 10 - Merknad - Statsforvalteren i Møre og Romsdal 

- 11 - Merknad - Statens vegvesen 

- 12 - Merknad - Norges vassdrags- og energidirektorat 

- 2021 

 

Hensikten med reguleringen 
Bakgrunnen for reguleringen er behov for flere gravplasser på Tornes gravsted.  

Det tillates oppført bygg og konstruksjoner som er knyttet til drift og bruk av 
anlegget som grav- og urnelund. Dette kan for eksempel være klokketårn og 
sørvisbygg med toalettfasiliteter.  

Maks bebygd areal (BYA) for området er satt til BYA=100m². Maks mønehøyde 
på sørvisbygg er satt til 8,0 meter over gjennomsnittlig opprinnelig terreng.  

Gravplassen skal være inngjerdet, og ha porter som kan lukkes. Gjerde mot 
tilgrensende landbruksområde skal settes opp innenfor området avsatt til grav- 
og urnelund, og de nye gravplassene skal legges minimum 3 meter fra gjerdet. 

 

Eiendomsforhold 
Områdene regulert til grav- og urnelund og parkering eies av Hustadvika 
kommune. Dette gjelder gbnr. 13/130 og 13/21. 
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Forhold til overordnete planer 
Området som skal reguleres til grav- og urnelund med tilhørende parkering er 
satt av til nåværende grav- og urnelund (GU400) og parkering (P400) i 
kommunedelplan for Fræna, se kartutsnitt under. 

 
 

Gjeldende reguleringsplan 
Størstedelen av planområdet er ikke tidligere regulert. Planforslaget går noe inn i 
områderegulering for Tornes bustadfelt – nord, planID 201314 i sørvestre hjørne. 
Røde streker er detaljregulering for Torens gravsted.  
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Innkomne merknader i forbindelse med offentlig ettersyn 
Planforslaget lå ute til offentlig ettersyn i perioden 04.06.2021 – 13.08.2021. Det 
kom inn fem merknader i forbindelse med høringen. 

 
Møre og Romsdal fylkeskommune, datert 14.07.2021    

Samferdsel 
Planområdet av gbnr. 13/130 og 13/21 er knyttet til fylkesvegnettet via kommunal 
veg, Heimdalvegen, og berører ikke fylkeskommunen sitt ansvarsområde som 
forvalter av fylkesveg 664 i nevneverdig grad. 

Hustadvika kommune har ansvar for at krysset mellom Heimdalvegen og fv. 664 er 
dimensjonert, driftet og vedlikeholdt slik at det vil tåle den økte trafikken 
reguleringsplanen vil medføre. Kryss må være utformet i samsvar med krav gitt i 
Statens vegvesen sin håndbok N100, blant annet kravet til stoppsikt i kryss. 

Kulturminner fra nyere tid 
Møre og Romsdal fylkeskommune gjør oppmerksom på at gravminner i 
gravplassens eie som er eldre enn år 1900, ikke skal flyttes eller bli fjernet før 
fylkeskommunen har hatt mulighet til å uttale seg, jf. pkt. 3.6.1 om freda 
gravminner. Når det gjelder flytting eller fjerning av kulturhistorisk verdifulle 
gravminner som eventuelt fortsatt er i privat eie, bør fylkeskommunen bli varslet på 
forhånd, jf. Rundskriv Q-06/2020 Forvaltning av kirke, gravplass og kirkens 
omgivelse som kulturminne og kulturmiljø. 

Universell utforming 
Fylkeskommunen minner om at gravplassforskriften sier at gravplassen skal bli 
tilrettelagt etter gjeldende regler for universell utforming.  

Møre og Romsdal fylkeskommune ber om at det blir tatt hensyn til merknadene i 
den vider saksbehandlingen. 

 

Vurdering: 
Krysset mellom Heimdalvegen og FV 664 ligger utenfor planområdet. Tiltaket 
planforslaget legger opp til vil ikke være nytt, men en videreføring av eksisterende 
bruk. Reguleringsplanen vil slik sett ikke medføre økt trafikk. 

Siden Rundskriv Q-06/2020 Forvaltning av kirke, gravplass og kirkens omgivelse 
som kulturminne og kulturmiljø ikke er så kjent, har kommunedirektøren valgt å 
legge til kravet om at gravminner i gravplassens eie som er eldre enn år 1900 ikke 
skal flyttes eller bli fjernet før fylkeskommunen har hatt mulighet til å uttale seg inn 
i bestemmelsene. For gravminner i privat eie bruker rundskrivet «bør» og ikke 
«skal», og hører således ikke inn i de juridisk bindende bestemmelsene da det ikke 
har noe slagkraft. 

Fellesbestemmelse pkt. 3.7 i forlag til reguleringsbestemmelser sier at prinsipp for 
universell utforming skal legges til grunn ved utforming av byggverk, trafikkanlegg, 
fellesareal, også videre i samsvar med gjeldende forskrifter. Dette gjelder også 
gravplassforskriften. Videre sier Lov om likestilling og forbud mot diskriminering at 

130



«Offentlige og private virksomheter rettet mot allmennheten har plikt til universell 
utforming av virksomhetens alminnelige funksjoner». Kommunedirektøren er med 
bakgrunn i dette av den oppfatning at kravet om universell utforming av Tornes 
gravsted er hensyntatt.  

 

Merknaden er imøtekommet. 

 

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark, datert 28.06.2021    

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark opplyser om at Statsforvalteren ble regional 
gravplassmyndighet fra 01.01.2021, med fagkompetansen samlet hos 
Statsforvalteren i Vestfold og Telemark. I arealplansaker vil faggruppe gravplass gi 
faglig råd til den aktuelle Statsforvalteren. De vil derfor sende sitt faglige innspill til 
Statsforvalteren i Møre og Romsdal slik at den vil inngå som en del av deres 
tilbakemelding til kommunen vedrørende reguleringsplanen. 

 

Vurdering: 

Kommunedirektøren tar merknaden til orientering. 

 

Statsforvalteren i Møre og Romsdal (tidligere Fylkesmannen i Møre og 
Romsdal), datert 10.08.2021    

Statsforvalteren ble regional gravplassmyndighet fra 01.01.2021 med 
fagkompetansen samlet hos Statsforvalteren i Vestfold og Telemark. I 
arealplansaker vil faggruppen her gi faglig råd til den aktuelle Statsforvalteren. 
Statsforvalteren i Vestfold og Telemark har sendt sine faglige innspill til 
Statsforvalteren i Møre og Romsdal slik at den vil inngå som en del av sin 
tilbakemelding til Hustadvika kommune.  

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark har gitt følgende råd til planen: 

1. Reguleringsbestemmelse 4.1.6 

«Innenfor området o_GU skal nye gravplasser legges minimum 1 meter fra 
formålsgrensen». 

 
Gravplassen må være inngjerdet. Statsforvalteren forutsetter at gjerdet settes ved 
eller nær formålsgrensen. På et generelt grunnlag anbefaler de at det er noe 
avstand fra gjerde (ca. 3 meter) og til nærmeste grav. Selv om det er jorder på 
andre siden i dag, så kan dette endre seg i fremtiden og det kan være fordel å ha 
en liten buffersone. I tillegg bør ikke graver plasseres for nærme gjerde av hensyn 
til den enkelte grav.  

 

2. Reguleringsbestemmelse 8.1 
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«Plan for gravplassen, jf. pkt. 3.1, skal være godkjent senest samtidig med at 
igangsettingstillatelse gis».  

 

Statsforvalteren minner om at gravplassen skal godkjennes av Statsforvalteren i 
Vestfold og Telemark og at godkjenning av planen skal følge byggesøknad, jamfør 
gravplassforskriften § 6. Ferdig opparbeidet gravplassareal skal også godkjennes av 
Statsforvalteren før det tas i bruk. 

 

Statsforvalteren i Møre og Romsdal viser til de faglige rådene over, og ber om at 
disse blir innarbeidet i planen. Statsforvalteren har ellers ingen merknader til 
planen. 

 

Vurdering: 
Avstand fra gjerde til nærmeste grav er nå satt til minimum 3 meter, jf. forslag til 
reguleringsbestemmelser pkt. 4.1.7. 

Det er presisert at plan for gravplassen skal godkjennes av Statsforvalteren i 
Vestfold og Telemark senest samtidig med at igangsettingstillatelse gis, jf. forslag til 
reguleringsbestemmelser pkt. 8.1. 

Det er lagt til et pkt. 8.4 om at ferdig opparbeidet gravplassareal skal godkjennes 
av Statsforvalteren før det kan tas i bruk.  

 

Merknaden er imøtekommet. 

 

Statens vegvesen, datert 10.06.2021    

Statens vegvesen råder til at det legges opp til gangforbindelse langs 
parkeringsarealet, eksempelvis innenfor o_AV, slik at de som parkerer nærmest 
kantene ikke må krysse parkeringsplassen. Det må også vurderes å regulere 
kjøreretningene for inn- og utkjøring internt på parkeringsplassen for et tryggere og 
ryddigere løsning.  

De har ellers ingen merknader til planforslaget. 

 

Vurdering: 
Inndelingen av parkeringsarealet er tatt ut av planforslaget. Gangforbindelse og evt. 
regulering av kjøreretningene for inn- og utkjøring internt på parkeringsplassen vil 
bli vurdert nærmere ved prosjektering av gravstedet. 

 

Merknaden er tatt til orientering. 
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Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), datert 07.07.2021    

Naturfare 
Når det gjelder grunnforhold, ligger planområdet under marin grense og NGU sitt 
løsmassekart viser torv og myr. Under disse avsetningene kan det være marine 
avsetninger som har potensiale for kvikkleire. NVE har etter varsel om oppstart 
utarbeidet aktsomhetskart for marin leire som viser at planområdet ligger i 
aktsomhetssonen.  

I risiko- og sårbarhetsanalysen er det gjort vurderinger av grunnforholdene basert 
på prøvetakinger og infiltrasjonsprøver. Prøvegravingene er gjort ned til 2,2 meter 
dyp og konkluderer med stabile grunnforhold. 

For vurderinger av fare for områdeskred råder NVE til at prosedyren i NVE sin 
veileder 1/2019 Sikkerhet mot kvikkleireskred kapittel 3.2 blir lagt til grunn. NVE 
har ellers ikke merknader til planforslaget.  

 

Vurdering: 
Kommunedirektøren har nå vurdert fare for områdeskred med bakgrunn i NVE sin 
veileder 1/2019 Sikkerhet mot kvikkleireskred kapittel 3.2. Ingen av skråningene 
fra toppen av tiltaket og ned til bunn av skråning, her bunn av Torneselva, har 
større terrengforskjell enn fem meter. Terrenget har en helning på 1:44, som er 
slakere enn 1:20. Ved måling av bakoverskridende areal vil ikke planområdet bli 
berørt og er derfor per definisjon ikke et aktsomhetsområde for kvikkleire.  

 

Merknaden er imøtekommet.  

 

Konsekvensutredning 
Planforslaget er vurdert i henhold til plan- og bygningslovens kapittel VII 
«Konsekvensutredninger», med tilhørende forskrift. Tiltaket faller ikke inn under 
forskriftens oppfangskriterier og skal derfor ikke konsekvensutredes. 

 

Naturmangfoldsloven 
Det er ikke gjort noen funn ved vurdering av biologisk mangfold. Det har heller ikke 
kommet fram opplysninger i saken som skulle tyde på at det kan være arter eller 
naturtyper innenfor planområdet som ikke er fanget opp av registreringer gjort med 
Norkart sin tiltaksanalyse. 

Kravet om naturmangfoldloven § 8 om at saken skal basere seg på eksisterende og 
tilgjengelig kunnskap er med dette oppfylt. I og med at naturmangfoldet ikke blir 
påvirket av planforslaget og det ikke kan vises effekter av tiltaket på verdifull natur, 
legges det til grunn at det ikke er nødvendig å foreta vurderinger etter de andre 
miljøprinsippene i naturmangfoldloven §§ 9, 11 og 12.  
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Risiko- og sårbarhetsanalse 
Det er gjort grunnundersøkelser i området som viser stabile grunnforhold. Det er 
ikke registrert skred-/rasfare innenfor området eller tilsvarende 
aktsomhetsområder. Området er sjekket ut etter prosedyren av NVE sin veileder 
1/2019 Sikkerhet mot kvikkleireskred kapittel 3.2, jf. avsnittet Samlet vurdering 
under. Planområdet er ikke et aktsomhetsområde for kvikkeire. 

Området ligger også utenfor fare- og aktsomhetsområde for flom.  

Når det gjelder risiko til mangelfull slukkevannforsyning (mengde og trykk) vurderer 
Hustadvika Brann og Redning at det i utgangspunktet er veldig liten spredningsfare; 
responstiden til brannvesenet til Tornes er lav, det er ikke et spesielt vær/vindutsatt 
område samt at avstand til vegetasjon og andre bygg er tilfredsstillende. 
Sørvisbygget kan håndteres med tankbilen og kravet til slukkevannforsyning er da 
allerede dekket.  

Gjennom vedlagte risiko- og sårbarhetsanalyse er det ikke avdekket forhold som 
krever særskilt vurdering og iverksetting av tiltak for at planen kan iverksettes. 

Samlet vurdering: 
Planforslaget som kommunedirektøren nå fremmer til endelig godkjenning er i tråd 
med overordnet plan; kommunedelplan for Fræna. 

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) rådet i sin merknad i forbindelse med 
offentlig ettersyn at prosedyren i NVE sin veileder 1/2019 Sikkerhet mot 
kvikkleireskred kapittel 3.2 blir lagt til grunn.  

Kommunedirektøren har vurdert faren for områdeskred. Ingen av skråningene fra 
toppen av tiltaket og ned til bunn av skråning, her bunn av Torneselva, har større 
terrengforskjell enn fem meter. Terrenget har en helning på 1:44, som er slakere 
enn 1:20. Ved måling av bakoverskridende areal vil ikke planområdet bli berørt og 
er derfor per definisjon ikke et aktsomhetsområde for kvikkleire.  

 

Planforslaget er ellers endret i tråd med tilbakemeldinger og krav fra myndighetene 
som har kommet med merknader. Følgende endringer er gjort etter offentlig 
ettersyn: 

 Det er lagt til i forslag til reguleringsbestemmelser pkt. 3.4 i 
fellesbestemmelsene at gravminner i gravplassens eie som er eldre enn år 
1900 ikke skal flyttes eller fjernes før fylkeskommunen har hatt mulighet til å 
uttale seg, jf. pkt. 3.6. i Rundskriv Q-06/2020 Forvaltning av kirke, gravplass 
og kirkens omgivelse som kulturminne og kulturmiljø. 

 Avstand fra gjerde til nærmeste grav er nå satt til minimum 3 meter, jf. 
forslag til reguleringsbestemmelser pkt. 4.1.7. 

 Det er presisert at plan for gravplassen skal godkjennes av Statsforvalteren i 
Vestfold og Telemark senest samtidig med at igangsettingstillatelse gis, jf. 
forslag til reguleringsbestemmelser pkt. 8.1. 

 Det er lagt til et pkt. 8.4 i forslag til reguleringsbestemmelser om at ferdig 
opparbeidet gravplassareal skal godkjennes av Statsforvalteren før det kan 
tas i bruk. 
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 Regulering av parkeringsfelt i o_P er tatt ut, og vil bli vurdert nærmere ved 
prosjektering av gravstedet.  
 

Kommunedirektøren mener planforslaget ivaretar innspillene som har kommet inn i 
forbindelse med planprosessen, og kjenner ellers ikke til andre forhold som må 
avklares før planen kan egengodkjennes. 

 

Saksdokumenter: 
Plandokumenter:  

1. Oversiktskart, datert 07.09.2021 
2. Planforslag, datert 30.04.2021, sist endret 07.09.2021 
3. Tegnforklaring, datert 30.04.2021, sist endret 07.09.2021 
4. Forslag til reguleringsbestemmelser, datert 30.04.2021, sist endret 

07.09.2021 
5. Planbeskrivelse, datert 30.04.2021, sist 07.09.2021 
6. ROS-skjema, datert 30.04.2021, sist endret 07.09.2021 

 

Rapporter: 
7. Grunnundersøkelse Tornes gravsted, Fræna kommune v/Landbruk, datert 

16.05.2019 
 

Innkomne merknader ved offentlig ettersyn: 
8. Merknad – Møre og Romsdal fylkeskommune, datert 14.07.2021 
9. Merknad – Statsforvaltaren i Vestfold og Telemark, datert 28.06.2021 
10. Merknad – Statsforvalteren i Møre og Romsdal (tidligere Fylkesmannen i Møre 

og Romsdal), datert 10.08.2021 
11.  Statens vegvesen, datert 10.06.2021 
12.  Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), 07.07.2021  
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       Planident: 201703 
       Datert: 30.04.2021 
   Sist revidert: 07.09.2021
       Vedtatt i ks:  

 

H U S T A D V I K A    K O M M U N E 

R E G U L E R I N G S B E S T E M M E L S E R 

D E T A L J R E G U L E R I N G   F O R   T O R N E S   G R A V S T E D 
 

I medhold av §§ 12-5 og 12-7 i plan- og bygningsloven (PBL) gjelder disse 
reguleringsbestemmelsene for det området som på plankartet er avgrenset med 
reguleringsgrense. 

Planen erstatter delvis områderegulering for Tornes bustadfelt – nord, trådt i 
kraft 09.03.2015, planID 201314. 

1 FORMÅL 
Formålet med planen er å legge til rette for eksisterende og framtidig gravsted 
med tilhørende parkering. 
 

2 GENERELT 
Innenfor planområdet skal arealene disponeres til disse formålene og 
hensynssonene, jf. PBL § 12-5: 

Bygninger og anlegg 
Grav- og urnelund (o_GU)  

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 
Annen veggrunn – grøntareal (o_AV) 
Parkering (o_P) 

Grøntstruktur 
Friområde (o_Fri)  

Landbruk 
Jordbruk (J)  
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3 FELLES BESTEMMELSER 
3.1 Plankrav og andre planer   
Det skal utarbeides en plan for gravplassen i tråd med gravferdsforskriften § 3. 
Planen skal utarbeides i et samarbeid mellom Hustadvika kirkelige fellesråd, 
kommunalteknikk, bygg og eiendom, landbruksavdelingen og Istad Nett AS. 

3.2 Terrenginngrep 
Nødvendige inngrep i eksisterende vegetasjon og terreng skal utføres skånsomt 
og beskyttes under anleggs- og byggearbeidet. Alle skjæringer og fyllinger skal 
forsøkes gis en utforming og overflate som demper den visuelle effekten av 
inngrepene. Dersom planlagt terrengarbeid gir betydelig terrenginngrep eller på 
annen måte estetisk uheldige løsninger kan prinsippet avvikes. 

Tiltransporterte masser skal kvalitetssikres med tanke på fremmede arter i 
forkant av tilkjøring. Ved nyplantinger skal det ikke benyttes fremmede arter 
eller planter som kan bli invaderende.  

3.3 Beplantning 
Hele området skal gis en tiltalende utforming og beplantning. Bruk av pollenrike 
trær og planter, som for eksempel or, bjørk og hassel skal unngås. 

3.4 Kulturminner 
Dersom det under arbeid i området kommer fram gjenstander eller andre 
levninger som viser eldre aktivitet i området, skal arbeidet stanses, og det skal 
sendes melding til kulturvernmyndighetene jf. Lov om kulturminner.  

Gravminner i gravplassens eie som er eldre enn år 1900 skal ikke flyttes eller 
fjernes før fylkeskommunen har hatt mulighet til å uttale seg, jf. pkt. 3.6. i 
Rundskriv Q-06/2020 Forvaltning av kirke, gravplass og kirkens omgivelse som 
kulturminne og kulturmiljø. 

3.5 Estetikk 
Kommunen skal ved behandling av byggesaker sikre at eventuelle bygg får en 
helhetlig og harmonisk utføring med tanke på takvinkel, takform, størrelse, farge 
og materiale.  

3.6 Private avtaler 
Etter at reguleringsbestemmelsene har trådt i kraft er det ikke tillatt å etablere 
forhold ved private avtaler som står i strid med disse bestemmelsene. 

3.7 Universell utforming 
Prinsipp for universell utforming skal legges til grunn ved utforming av byggverk, 
trafikkanlegg, fellesareal, og så videre i samsvar med gjeldende forskrifter. 
Prinsippene skal vurderes i sammenheng med eksisterende terrengsituasjon.  
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3.8 Overflatevann og spillvann 
Det skal innenfor planområdet etableres anlegg for oppsamling, fordrøyning, 
rensing og bortledning av overflatevann fra bebyggelse, veier og andre arealer.  

Håndtering av overflatevann skal fremgå av plan for gravplassen. Dette gjelder 
også for overflatevann som kommer fra andre områder utenfor planområdet.  

4  Bebyggelse og anlegg 

4.1  Grav- og urnelund (o_GU) 
4.1.1 Området er avsatt til offentlig grav- og urnelund. 

4.1.2 Innenfor området tillates det oppført bygg og konstruksjoner som er 
knyttet til drift og bruk av anlegget som grav- og urnelund, for eksempel 
klokketårn og sørvisbygg med toalettfasiliteter.  

4.1.3 Maks bebygd areal (BYA) for området er satt til BYA=100 m². 

4.1.4  Maks mønehøyde på sørvisbygg er satt til 8,0 meter over gjennomsnittlig 
opprinnelig terreng. 

4.1.5  Det er tillatt å etablere kjøreveg/gangveg innenfor området. 

4.1.6 Gravplassen skal være inngjerdet innenfor område o_GU, og ha porter 
som kan lukkes.  

4.1.7 Det skal være en avstand på minimum 3 meter fra gjerde og til nærmeste 
grav.  

 

5  Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

5.1 Annen veggrunn – grøntareal (o_AV) 
5.1.1 Område o_AV er avsatt til annen veggrunn – grøntareal. 

5.2  Parkering (o_P) 
5.2.1 Område o_P er avsatt til parkering.  

 

6 Grønnstruktur 

6.1 Friområde (o_Fri) 
6.1.1 Området er avsatt til offentlig friområde. 
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7 Landbruks-, natur- og friluftsområder 

7.1 Jordbruk (J) 
7.1.1 Området er avsatt til jordbruk. 

 

8 Rekkefølgekrav 
8.1 Plan for gravplassen, jf. pkt. 3.1, skal være godkjent av Statsforvalteren i 

Vestfold og Telemark senest samtidig med at igangsettingstillatelse gis. 
Planen skal utarbeides i et samarbeid mellom Hustadvika kirkelige 
fellesråd, kommunalteknikk, bygg og eiendom, landbruksavdelingen og 
Istad Nett AS. 

8.2  Parkeringsplass o_P må være opparbeidet før man kan ta i bruk gravstedet 
(o_GU). 

8.3 Gjerde og porter skal være satt opp før man kan ta i bruk gravstedet 
(o_GU). 

8.4 Ferdig opparbeidet gravplassareal skal godkjennes av Statsforvalteren før 
det kan tas i bruk. 
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1. SAMMENDRAG 
Formålet med planen er regulering av eksisterende gravsted samt utvidelse av 
denne til grav- og urnelund. 

2. NØKKELOPPLYSNINGER 
Adresse Tornesvegen 
GID 13/130 og deler av 13/21 
Gjeldende planstatus (regulerings-
/kommune(del)pl.) 

Nåværende grav- og 
urnelund og parkering i 
kommunedelplan for 
Fræna 

   
Forslagstiller Hustadvika kommune 

v/Bygg og eiendom 
Grunneiere (sentrale) Hustadvika kommune 
Plankonsulent Hustadvika kommune 
  
Hovedformål i ny plan  Grav- og urnelund og 

parkering 
Planområdets areal i daa 14,3 daa 
Ant. nye boenheter/nytt næringsareal  - 
Aktuelle problemstillinger (støy, 
byggehøyder, o. l.) 

Nei 

Er det kommet varsel om innsigelse (j/n) Nei 
Krav om konsekvensutredning (j/n) Nei 

  
Oppstartsmøte, dato 9.2.2017 
Kunngjøring oppstart, dato 17.2.2017 
Komplett forslag mottatt, dato - 

 

3. BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET 

Bakgrunn 
Det er Hustadvika kirkelige fellesråd som har ansvaret for drift og forvaltning av 
kirker og kirkegårder/gravsteder i kommunen. 

Intensjonen med planforslaget 
Intensjonen med planarbeidet er å legge til rette for nåværende og fremtidig 
gravsted på Tornes ettersom området ikke tidligere er regulert.  
 

4. PLANPROSSESSEN 
Det ble meldt oppstart på planarbeidet 17.2.2017 i Romsdals Budstikke, og 
varsel om oppstart av planarbeid ble sendt til naboer, grunneiere samt offentlige 
og private instanser. 
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5. GJELDENDE PLANSTATUS OG OVERORDNEDE 
RETNINGSLINJER 

5.1 Kommuneplan 
Området som skal reguleres til grav- og urnelund med tilhørende parkering er 
satt av til nåværende grav- og urnelund (GU400) og parkering (P400) i 
kommunedelplan for Fræna.  

 

5.2 Gjeldende tilgrensende reguleringsplaner 
Planforslaget grenser til områderegulering for Tornes bustadfelt – nord.  
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6. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET (DAGENS 
SITUASJON) 

Plassering 
Planområdet ligger nord for eksisterende byggefelt på Tornes (Torneskleiva), og 
nord for områderegulering for Tornes bustadfelt – nord. Atkomst er via 
Heimdalsvegen. 

Avgrensning 
Planområdet begynner der Heimdalvegen slutter, og mot GID 13/7 i vest, 
områderegulering for Tornes bustadfelt – nord i sør, mot GID 13/7 i øst og mot 
GID 13/11 i nord. 

 

Planområdet er totalt 14,3 daa stort. 

Bruk av/status til tilstøtende areal 
Tilstøtende areal i nord og vest er dyrka mark, mens i sør og øst er arealet 
utmark.   

Eksisterende bebyggelse og arealbruk 
Eksisterende bruk er delvis grav- og urnelund og dyrka mark.  
Det står et klokketårn og en brakke på området i dag, brakken skal fjernes og 
erstattes med et sørvisbygg.    
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Landbruk-, natur- og 
ressursgrunnlaget/markslag/grunnforhold 
Ut fra kartet over løsmassetyper ser vi at 
området opprinnelig består av torv og myr 
(organisk materiale), men dette er nå 
opparbeidet til dyrka mark i tillegg til dagens 
bruk av området som grav- og urnelund.  

 

Kilde: Det offentlige kartgrunnlaget. 

I NGU sitt datasett som viser marin grense (høyeste havnivå etter siste istid) ser 
vi at planområdet (rødt rektangel) ligger under marin grense, jf. kartutsnitt 
under. Den blå stiplede linjen viser modellert marin grense. Skrå skravur viser 
areal over marin grense.  
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Kilde: http://geo.ngu.no/kart/losmasse_mobil/  

Kvikkleire kan kun finnes i områder hvor det er marin leire. Marin leire finnes 
under marin grense. NVE sin kartbaserte veiledning for reguleringsplan viser 
områder hvor det potensielt kan være marin leire i grunnen (jf. skravert område 
på kartutsnitt under). 

  

Kilde: http://geo.ngu.no/kart/losmasse_mobil/  

Med bakgrunn i dette er det gjennomført en grunnundersøkelse for planområdet. 
Grunnundersøkelsen består av to hovedpunkter; forundersøkelse (en visuell 
bedømmelse av aktuelt område) og detaljundersøkelse (en vurdering av 
løsmassenes permeabilitet på basis av kornfordeling eller infiltrasjonstest). Det 
er ikke påvist kvikkleire ved prøvegraving i berørt område. Grunnen består av 
matjord, mellomjord og grunnjord (jf. Rapport 2019/1406-1), og ny 
grunnundersøkelse har derfor ingen faglig betydning.  
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Topografi/landskapstrekk 

 

Planområdet er tilnærmet flatt. Kotehøyden lengst øst i planområdet er 19 
meter, mens kotehøyden lengst vest er 16 meter. Det er en høydeforskjell på 3 
meter fordelt på det ca. 170 meter lange planområdet fra øst til vest.  
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Verneinteresser/kulturminner 
Det er ikke registrert noen kulturminner i Askeladden innenfor planområdet, det 
vil si at det ikke er kjent at det fins kulturminner som er fredet etter 
kulturminneloven her. Det nærmeste automatisk fredede kulturminnet er 
Rishaugen, en steinalderboplass (blå sirkel). 

 

Kilde: Askeladden, Riksantikvaren. 

Den røde sirkelen indikerer planområdet, den blå sirkelen viser nærmeste 
kulturminne.  

Miljøfaglige forhold, lokalklima og biologisk mangfold 
Norges geologiske undesøkelse (NGU) og Statens 
strålevern har utviklet et nasjonalt aktsomhetskart for 
radon basert på inneluftmålinger av radon og 
kunnskap om geoloiske forhold.  

 

Kilde: Det offentlige kartgrunnlaget (NGU og Statens strålevern). 
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I områder med «høy aktsomhet» er det beregnet at minst 20 % av boligene har 
radon-konsentrasjoner over øvre anbefalte grenseverdi på 200 Bq/m3 i første 
etasje. Planområdet ligger innenfor et område hvor aktsomhet for radon er 
moderat til lav.  

Det kommer ikke fram av databasen Grunnforurensning at det er forurensning i 
grunnen innenfor og i nærheten av planområet. 

Det kommer ikke fram noen registrerte miljøverdier/biologisk mangfold. 

Planområdet (eksisterende grav- og urnelund) ligger ikke innenfor NVEs 
aktsomhetskart for flom.  

 

Kilde: Det offentlige kartgrunnlaget (NVEs aktsomhetskart for flom) 

Trafikkforhold 
Planområdet ligger i enden av Heimdalsvegen på Tornes. Heimdalsvegen kopler 
seg på Tornesvegen (fykesveg 664) ca. 600 meter i sørvestlig regning, som har 
en ÅDT på 2620 (2019).  

Teknisk infrastruktur 
Det går en 63 mm vannledning (blå heltrukket linje) og 160 mm spillvannledning 
(grønn stiplet linje) fra Tornesvegen og inn i planområdet, jf. bildet under.  
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Det er også gjort tiltak med tanke på drenering (rødbrun stiplet linje) og 
overvann (svart stiplet linje). 

 

Kollektivbetjening 
Det er FRAM som står for det samlede kollektivtilbudet i Møre og Romsdal, 
deriblant også Hustadvika kommune. Rute 533 går Elnesvågen-Vikan og 
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passerer Tornes skole 12 ganger retning Vikan og 13 ganger retning Elnesvågen 
på hverdager. 

Funksjonsanalyse - Barnehage og skole 
Ikke aktuell problemstilling 

Grønne interesser/folkehelseprinsippet/barn og unges 
interesser 
Tornes tursti ligger i umiddelbar nærhet til Tornes gravsted og er en runde man 
kan gå i nærområdet bak byggefeltene på Tornes. Man kan gå over fra 
Høghaugen (også kalt «Bestefarfjellet» lokalt) og via den nye delen av turstien til 
Grisholvegen.  

Universell utforming  
Planområdet er, som tidligere nevnt, tilnærmet flatt. 

Juridiske forhold 
Administrasjonen kjenner ikke til noen juridiske forhold i området i forhold til 
dagens situasjon. Hustadvika kommune står som grunneier på hele planområdet. 
Det går en kommunal veg fra fylkesveg 664 og helt fram til planområdet 
(Heimdalvegen).  

Interessemotsetninger 
Man kan ikke se at det fins noen interessemotsetninger i denne planen.  

7. UTREDNIGNER I SAMSVAR MED FORSKRIFT OM 
KONSEKVENSUTREDNINGER  

Planforslaget forholder seg til kommunedelplan for Fræna. Tiltakene planforslaget 
legger opp til faller heller ikke inn under noen av tiltakene i vedlegg I og II i 
forskrift om konsekvensutredning av 1. juli 2017. Det er derfor ikke behov for 
utredninger i samsvar med ovennevnte forskrift.  

8. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET 

Innledning/hensikten med planforslaget 
Hensikten med planforslaget er å regulere dagens Tornes gravsted samt en 
utvidelse av denne og følger opp vedtatt kommunedelplan for Fræna kommune.  
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Arealoppgave  
Reguleringsformål Areal  
Bygninger og anlegg  
Grav og urnelund (GU) 9,6 daa 
  
Samferdselsanlegg og teknisk 
infrastruktur 

 

Annen veggrunn – grøntareal (AV) 0,2 daa 
Parkering (P) 2,0 daa 
  
  
Grøntstruktur  

Friområde (o_FRI) 0,3 daa 
  
Landbruk  
Jordbruk (J) 2,2 daa 
  
Planområdet totalt 14,3 daa 
  

1) Bebyggelse og anlegg 

Grav- og urnelund (GU) 
Området er avsatt til offentlig grav- og urnelund, og det tillates oppført bygg og 
konstruksjoner som er knyttet til drift og bruk av anlegget som grav- og 
urnelund. Dette kan for eksempel være klokketårn og sørvisbygg med 
toalettfasiliteter.  

Maks bebygd areal (BYA) for området er satt til BYA=100m². Maks mønehøyde 
på sørvisbygg er satt til 8,0 meter over gjennomsnittlig opprinnelig terreng. 

Nye gravplasser skal legges minimum 1 meter fra formålsgrensen GU. 

Gravplassen skal være inngjerdet, og ha porter som kan lukkes. Gjerde mot 
tilgrensende landbruksområde skal settes opp innenfor området avsatt til grav- 
og urnelund.  

2) Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 
Planområdet får sin atkomst via Heimdalsvegen som er regulert i tilgrensende 
områderegulering for Tornes bustadfelt – nord, planID 201314, trådt i kraft 
09.03.2015. Heimdalsvegen har i denne planen benevnelsen oV2, jf. kartutsnitt 
under: 
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Annen veggrunn - grøntareal (AV)  
Rundt parkeringsplassen er det regulert inn et område med annen veggrunn. 
Arealet kan brukes som grøfteareal og snølagringsplass.   

Parkering (P)  
Området er avsatt til parkering for grav- og urnelunden. Det er lagt opp til 58 
parkeringsplasser i tilknytning til grav- og urnelunden. Fire av disse er regulert til 
parkering for forflytningshemmede. 

 

3) Grønnstruktur 

Friområde (o_Fri) 
Planforslaget har avsatt et 0,3 daa stort område til offentlig friområde i sør og 
sørvest. Dette er i tråd med arealformålet i tilgrensende plan. 

4) Forsvaret 
Ikke aktuelt. 

5) Landbruks-, natur- og friluftsområder 

Jordbruk 
Området som reguleres til grav- og urnelund er delvis landbruksareal i dag, der 
store deler er produksjonsareal. Området som grenser til planområdet utover 
friområdet i sør og sørvest er derfor regulert til jordbruk. Reguleringsformålene i 
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planforslaget forutsetter omdisponering av landbruksarealer. Gjennom 
landbruksfaglige vurderinger i kommunedelplanen for Fræna er det akseptert slik 
omdisponering til formålet gravlund.  

6) Bruk og vern av sjø og vassdrag 
Ikke aktuelt. 

7) Hensynssoner og avbøtende tiltak 
Ikke aktuelt. 

8) Risiko og sårbarhet, jf. sjekkliste for vurdering av risiko og 
sårbarhet i samfunnsplanleggingen 
Statsforvaltaren sin sjekkliste for vurdering av risiko og sårbarhet i saker etter 
plan- og bygningsloven er fylt ut og ligger ved saken.  

9) Juridiske forhold 
Det er satt rekkefølgekrav i forslag til reguleringsbestemmelser, pkt. 8, som må 
være oppfylt før tillatelse til utvidelse av eksisterende gravsted kan gis.  

10) Interessemotsetninger 
Det er ikke kjent at det er noen interessemotsetninger med tanke på tiltakene 
planen legger opp til.  

9. KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET 

Overordnede planer og vedtak 
Området som skal reguleres til grav- og urnelund er satt av til nåværende grav- 
og urnelund (GU400) og parkering (P400) i kommunedelplan for Fræna.  

Eksisterende reguleringsplaner 
Området er ikke tidligere regulert.  

Eksisterende bebyggelse og innbyggere i området 
Det er p.t. ett bygg inne på den delen som brukes som gravsted i dag. Dette er 
forutsatt fjernet, og regulert med SOSI-kode 1215 Bebyggelse som forutsettes 
fjernet.  

Hvordan er bokvaliteten for nye innbyggere? 
Ikke aktuell problemstilling.  

Natur- og ressursgrunnlag (næringsinteresser) 
Det fins to gravsteder på Tornes (rosa sirkler), valget om utvidelse sto mellom 
en av disse, og i kommunedelplan for Fræna ser man at valget falt på det 
østligste gravstedet.   
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Det er arealbehov for gravplasser i kommunen, og gravferdsloven § 2 første 
avsnitt regulerer kravet til gravreserve, og pålegger kommunen å ha en eller 
flere gravplasser av en slik størrelse at det til enhver tid er ledige graver for 
minst 3 prosent av kommunens befolkning.  Kravet gjelder «til enhver tid». En 
må derfor ikke bare se på nåsituasjonen, men også fremover. 

En utvidelse nordover vil være uaktuelt på grunn av aktsomhetsområde for flom. 
Likeledes er en utvidelse sørover uaktuell da dette vil komme for nært 
boligområder regulert i områderegulering for Tornes bustadfelt – nord. En 
utvidelse i østlig eller vestlig retning vil begge gå på bekostning av dyrka mark. 
Bakgrunnen for at dette planforslaget sin utvidelse skjer i østlig retning er at 
kommunen har ervervet grunn på denne siden av eksisterende gravsted. 
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Det nye området tiltenkt utvidelse av gravsted er altså i dag dyrka mark. Arealet 
utgjør ca. 4,7 daa. Området avsatt til utvidelse av gravsted er altså forankret i 
kommunedelplan for Fræna, og er slik politisk avklart med tanke på fremtidig 
bruk.  

Konsekvenser for næringslivet i området 
Ikke aktuell problemstilling. 

Konsekvenser for landskap og topografi 
Planforslaget vil ikke få store konsekvenser for landskap og topografi. Området 
ligger noe tilbaketrukket og vil ikke være sjenerende for naboer.  

Konsekvenser for verneinteresser/kulturminner 
Planforslaget vil ikke ha negative konsekvenser for verneinteresser/kulturminner. 
Nærmeste automatisk fredede kulturminne, steinalderboplassen Rishaugen, 
ligger over 200 meter unna. 

Konsekvenser for miljøfaglige forhold og biologisk mangfold 
Det er ikke gjort noen funn ved vurdering av biologisk mangfold. Det har heller 
ikke kommet fram opplysninger i saken som skulle tyde på at det kan være arter 
eller naturtyper innenfor planområdet som ikke er fanget opp av registreringer 
gjort med Norkart sin tiltaksanalyse. 

Kravet om naturmangfoldloven § 8 om at saken skal basere seg på eksisterende 
og tilgjengelig kunnskap er med dette oppfylt. I og med at naturmangfoldet ikke 
blir påvirket av planforslaget og det ikke kan vises effekter av tiltaket på verdifull 
natur, legges det til grunn at det ikke er nødvendig å foreta vurderinger etter de 
andre miljøprinsippene i naturmangfoldloven §§ 9, 11 og 12.  

Konsekvenser for den trafikale situasjonen 
Deler av planområdet er i dag i bruk til gravsted, slik at den trafikale situasjonen 
vil ikke utgjøre noen stor forskjell sammenlignet med dagens bruk.  

Konsekvenser for teknisk infrastruktur 
Behovet for drenering og løsning for spillvann vil avdekkes i prosjekteringen av 
området etter at planen er vedtatt. Det er satt rekkefølgekrav om at det skal 
være godkjent en plan for gravplassen, jf. pkt. 8.1 samtidig med at 
igangsettingstillatelse gis. Planen skal utarbeides i et samarbeid mellom 
Hustadvika kirkelige fellesråd, kommunalteknikk, bygg og eiendom, 
landbruksavdelingen og Istad Nett AS. 

Det er ikke behov for en oppdimensjonering av dagens 63 mm vannledning med 
tanke på sørvisbygg med toalett og vannposter på gravstedet. Dimensjonen på 
eksisterende vannledning er tilstrekkelig til å dekke behovet til et sørvisbygg og 
noen vannposter.  
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Konsekvenser for kapasitet ved barnehage og skole 
Ikke aktuell problemstilling. 

Konsekvenser for grønne interesser/folkehelseprinsippet 
Ikke aktuell problemstilling. 

Konsekvenser for barn og unges interesser 
Ikke aktuell problemstilling. 

Konsekvenser for universell utforming 
Planområdet er tilnærmet flatt. Kotehøyden lengst øst i planområdet er 19 
meter, mens kotehøyden lengst vest er 16 meter. Det er en høydeforskjell på 3 
meter fordelt på det ca. 170 meter lange planområdet fra øst til vest.  

Fra parkeringsplassen er eksisterende gravsted lett tilgjengelig. Også inn på 
areal for nytt gravsted vil det være enkelt å legge til rette for universell 
utforming og tilgjengelighet.  

Risiko- og sårbarhetsanalyse 
Det er gjort grunnundersøkelser i området som viser stabile grunnforhold. Det er 
ikke registrert skred-/rasfare innenfor området eller tilsvarende 
aktsomhetsområder.  

Kommunedirektøren har vurdert fare for områdeskred med bakgrunn i NVE sin 
veileder 1/2019 Sikkerhet mot kvikkleireskred kapittel 3.2. Ingen av skråningene 
fra toppen av tiltaket og ned til bunn av skråning, her bunn av Torneselva, har 
større terrengforskjell enn fem meter. Terrenget har en helning på 1:44, som er 
slakere enn 1:20. Ved måling av bakoverskridende areal vil ikke planområdet bli 
berørt og er per definisjon ikke et aktsomhetsområde for kvikkleire.  
 
Området ligger også utenfor fare- og aktsomhetsområde for flom.  

Når det gjelder risiko til mangelfull slukkevannforsyning (mengde og trykk) 
vurderer Hustadvika Brann og Redning at det i utgangspunktet er veldig liten 
spredningsfare; responstiden til brannvesenet til Tornes er lav, det er ikke et 
spesielt vær/vindutsatt området samt at avstand til vegetasjon og andre bygg er 
tilfredsstillende. Sørvisbygget kan håndteres med tankbilen og kravet til 
slukkevannforsyning er da allerede dekket.  

Gjennom vedlagte risiko- og sårbarhetsanalyse er det ikke avdekket forhold som 
krever særskilt vurdering og iverksetting av tiltak for at planen kan iverksettes.  

Drift og vedlikehold av veg- og grøntanlegg 
Dette er en kommunal plan, og drift og vedlikehold av veg- og grøntanlegg 
tilfaller Hustadvika kommune. 
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Juridiske/økonomiske konsekvenser for kommunen 
Som nevnt over er dette en kommunal plan. Drift og vedlikehold av Tornes 
gravsted er en kommunal oppgave. Det er satt av penger til tiltakene i planen i 
investeringsbudsjettet, se avsnittet om Gjennomførbarhet under.  

Utbyggings-/opparbeidingsavtale 
Ikke aktuell problemstilling. 

Gjennomførbarhet 
Det er satt av 5 millioner i investeringsbudsjettet til utvidelse av gravplass på 
Tornes. Arbeidet må settes i gang i 2021 og fullføres i 2022. En godkjent 
detaljregulering for Tornes gravsted vil gjøre det mulig å gå videre med 
prosjekteringen og opparbeidingen.  

Det er satt rekkefølgekrav om at det skal være godkjent en plan for gravplassen 
jf. pkt. 3.1 senest samtidig med at igangsettingstillatelse gis, jf. forslag til 
reguleringsbestemmelser pkt. 8.1.  

Det er også satt krav om at håndtering av overflatevann skal fremgå av plan for 
gravplassen, jf. pkt. 3.8, andre ledd. Dette gjelder også for overflatevann som 
kommer fra andre områder utenfor planområdet.  

Ut fra grunnundersøkelsen Tornes gravsted er det foreslått at følgende bør 
prioriteres:  

1. Tilsigsvann må avskjæres 
2. Grunnvann må senkes 
3. Hoveddrenering må graves etter driftsveg inne i gravlunden 
4. Betongkummer med slamrom må nedsettes ut fra justert gravinndeling 

m/boring 
5. Drenering ut fra betongkummer 
6. All drenering skal pukkes 
7. Området må omgraves (0 - 2.2 m) og ryddes for stein.  

Videre er det foreslått at området bør opparbeides i en årstid da det er minst 
mulig fare for erosjon/avrenning etter nedbør og sterk snøsmelting. 

 

10. INNSPILL OG MERKNADER 
 

10.1 Sammendrag og vurdering av merknader i forbindelse 
med melding om oppstart 
Det kom inn 5 merknader i forbindelse med melding om oppstart i tidsrommet 
05.02. – 31.03.2017.  
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Møre og Romsdal fylkeskommune, datert 31.03.2017 
Møre og Romsdal fylkeskommune er ikke kjent med at det er registrert 
automatisk fredede kulturminner i det aktuelle området og har således ingen 
spesielle merknader knyttet til tiltaket. Som opplysning i saken ber de likevel om 
at man er varsom under opparbeidelse av området, og gjør oppmerksom på at 
dersom man under arbeid kommer over noe som kan være automatisk fredede 
kulturminner, plikter å stoppe arbeidet og ta kontakt med kulturavdelinga i 
fylkeskommune for avklaring jf. kulturminneloven § 8, andre ledd.  

Ellers har de ikke spesielle planfaglig merknader ved oppstart.  

Vurdering: 
Kommunedirektøren har sikret i forslag til reguleringsbestemmelser pkt. 3.4 at 
dersom det under arbeid i området kommer frem gjenstander eller andre 
levninger som viser eldre aktivitet i området, skal arbeidet stanses, og det skal 
sendes melding til kulturvernmyndighetene jf. Lov om kulturminner. 

Merknaden er tatt til følge. 

 

Statsforvaltaren i Møre og Romsdal (tidligere Fylkesmannen i Møre og 
Romsdal), datert 30.03.2017 
Formålet gravsted med tilhørende parkering samsvarer med arealformålet i 
kommuneplanen. Det må gjennomføres en risiko og sårbarhetsanalyse for 
planområdet. Analysen skal vise alle risiko- og sårbarhetsforhold som har 
betydning for om arealet er egnet til utbyggingsformål, og eventuelle merknader 
i slike forhold som følge av planlagt utbygging.  

Områder med fare, risiko eller sårbarhet skal merkes av i kartet som 
hensynssone. 

For reguleringsplaner av denne typen kan ROS-analysen ta utgangspunkt i 
Statsforvalteren sin sjekkliste for vurdering av risiko og sårbarhet i 
samfunnsplanleggingen.  

Statsforvalteren ber om at deres merknad blir tatt hensyn til i videre planarbeid.  

 
Vurdering: 
Kommunedirektøren har tatt utgangspunkt i Statsforvalteren i Møre og Romsdal 
(tidligere Fylkesmannen i Møre og Romsdal) sin sjekkliste for vurdering av risiko 
og sårbarhet i samfunnsplanleggingen. Denne ligger ved planforslaget. 

Sjekklisten avdekker ikke noen forhold som krever særskilt vurdering og 
iverksetting av tiltak for at planen kan iverksettes.  

Merknaden er tatt til følge.   
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Statens vegvesen, datert 21.02.2017 
Statens vegvesen har ut fra sitt ansvarsområde ingen merknader. 
 

Vurdering:  
Kommunedirektøren merker seg at Statens vegvesen ikke har noen merknader 
til oppstart av planarbeidet.  

 
NVE, udatert 
NVE har ingen innspill til reguleringsplan for Tornes gravsted. 

Vurdering:  
Kommunedirektøren merker seg at NVE ikke har noen merknader til oppstart av 
planarbeidet.  

 

Istad Nett AS, datert 20.02.2017 
Istad Nett orienterer om sitt nett i området, jf. vedlagt kartskisse. En eventuell 
nødvendig flytting/omlegging på nevnte installasjoner blir en kostnad som helt 
eller delvis må dekkes av utbygger.  

I forhold til framtidig utbygging av området, er det viktig at Istad Nett blir 
informert på et så tidlig stadium som mulig med tanke på el-forsyning til 
området. Med en tidlig dialog mellom utbygger og Istad Nett sikres gode 
løsninger til rett tid.  

 
Vurdering: 
Gravstedet skal detaljprosjekteres i etterkant av vedtatt reguleringsplan. Det vil 
derfor være vanskelig å si noe om et evt. behov for noe flytting/omlegging av 
Istad Nett sine installasjoner.  

Det er derfor lagt inn i fellesbestemmelsene, pkt. 3.1, at man ved prosjektering 
holder en tett dialog med Istad Nett i utformingen av området ved at plan for 
gravplassen skal utarbeides i samråd med blant annet Istad Nett AS.  

Merknaden er tatt til følge.   

 

10.2 Sammendrag og vurdering av merknader i forbindelse 
med offentlig ettersyn 
Planforslaget lå ute til offentlig ettersyn i perioden 04.06.2021 – 13.08.2021. Det 
kom inn fem merknader i forbindelse med høringen. 
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Møre og Romsdal fylkeskommune, datert 14.07.2021    

Samferdsel 
Planområdet av gbnr. 13/130 og 13/21 er knyttet til fylkesvegnettet via 
kommunal veg, Heimdalvegen, og berører ikke fylkeskommunen sitt 
ansvarsområde som forvalter av fylkesveg 664 i nevneverdig grad. 

Hustadvika kommune har ansvar for at krysset mellom Heimdalvegen og fv. 664 
er dimensjonert, driftet og vedlikeholdt slik at det vil tåle den økte trafikken 
reguleringsplanen vil medføre. Kryss må være utformet i samsvar med krav gitt i 
Statens vegvesen sin håndbok N100, blant annet kravet til stoppsikt i kryss. 

Kulturminner fra nyere tid 
Møre og Romsdal fylkeskommune gjør oppmerksom på at gravminner i 
gravplassens eie som er eldre enn år 1900, ikke skal flyttes eller bli fjernet før 
fylkeskommunen har hatt mulighet til å uttale seg, jf. pkt. 3.6.1 om freda 
gravminner. Når det gjelder flytting eller fjerning av kulturhistorisk verdifulle 
gravminner som eventuelt fortsatt er i privat eie, bør fylkeskommunen bli varslet 
på forhånd, jf. Rundskriv Q-06/2020 Forvaltning av kirke, gravplass og kirkens 
omgivelse som kulturminne og kulturmiljø. 

Universell utforming 
Fylkeskommunen minner om at gravplassforskriften sier at gravplassen skal bli 
tilrettelagt etter gjeldende regler for universell utforming.  

Møre og Romsdal fylkeskommune ber om at det blir tatt hensyn til merknadene i 
den vider saksbehandlingen. 

 

Vurdering: 
Krysset mellom Heimdalvegen og FV 664 ligger utenfor planområdet. Tiltaket 
planforslaget legger opp til vil ikke være nytt, men en videreføring av 
eksisterende bruk. Reguleringsplanen vil slik sett ikke medføre økt trafikk. 

Siden Rundskriv Q-06/2020 Forvaltning av kirke, gravplass og kirkens omgivelse 
som kulturminne og kulturmiljø ikke er så kjent, har kommunedirektøren valgt å 
legge til kravet om at gravminner i gravplassens eie som er eldre enn år 1900 
ikke skal flyttes eller bli fjernet før fylkeskommunen har hatt mulighet til å uttale 
seg. For gravminner i privat eie bruker rundskrivet «bør» og ikke «skal», og 
hører således ikke inn i de juridisk bindende bestemmelsene da det ikke har noe 
slagkraft. 

Fellesbestemmelse pkt. 3.7 i forlag til reguleringsbestemmelser sier at prinsipp 
for universell utforming skal legges til grunn ved utforming av byggverk, 
trafikkanlegg, fellesareal, også videre i samsvar med gjeldende forskrifter. Dette 
gjelder også gravplassforskriften. Videre sier Lov om likestilling og forbud mot 
allmennheten at «Offentlige og private virksomheter rettet mot allmennheten har 
plikt til universell utforming av virksomhetens alminnelige funksjoner». 
Kommunedirektøren er med bakgrunn i dette av den oppfatning at kravet om 
universell utforming av Tornes gravsted er hensyntatt.  

 

Merknaden er imøtekommet. 
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Statsforvalteren i Vestfold og Telemark, datert 28.06.2021    

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark opplyser om at Statsforvalteren ble 
regional gravplassmyndighet fra 01.01.2021, med fagkompetansen samlet hos 
Statsforvalteren i Vestfold og Telemark. I arealplansaker vil faggruppe gravplass 
gi faglig råd til den aktuelle Statsforvalteren. De vil derfor sende sitt faglige 
innspill til Statsforvalteren i Møre og Romsdal slik at den vil inngå som en del av 
deres tilbakemelding til kommunen vedrørende reguleringsplanen. 

 

Vurdering: 

Kommunedirektøren tar merknaden til orientering. 

 

Statsforvalteren i Møre og Romsdal (tidligere Fylkesmannen i Møre og 
Romsdal), datert 10.08.2021    

Statsforvalteren ble regional gravplassmyndighet fra 01.01.2021 med 
fagkompetansen samlet hos Statsforvalteren i Vestfold og Telemark. I 
arealplansaker vil faggruppen her gi faglig råd til den aktuelle Statsforvalteren. 
Statsforvalteren i Vestfold og Telemark har sendt sine faglige innspill til 
Statsforvalteren i Møre og Romsdal slik at den vil inngå som en del av sin 
tilbakemelding til Hustadvika kommune.  

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark har gitt følgende råd til planen: 

1. Reguleringsbestemmelse 4.1.6 

«Innenfor området o_GU skal nye gravplasser legges minimum 1 meter fra 
formålsgrensen». 

 
Gravplassen må være inngjerdet. Statsforvalteren forutsetter at gjerdet settes 
ved eller nær formålsgrensen. På et generelt grunnlag anbefaler de at det er noe 
avstand fra gjerde (ca. 3 meter) og til nærmeste grav. Selv om det er jorder på 
andre siden i dag, så kan dette endre seg i fremtiden og det kan være fordel å ha 
en liten buffersone. I tillegg bør ikke graver plasseres for nærme gjerde av 
hensyn til den enkelte grav.  

 

2. Reguleringsbestemmelse 8.1 

«Plan for gravplassen, jf. pkt. 3.1, skal være godkjent senest samtidig med at 
igangsettingstillatelse gis».  

 

Statsforvalteren minner om at gravplassen skal godkjennes av Statsforvalteren i 
Vestfold og Telemark og at godkjenning av planen skal følge byggesøknad, 
jamfør gravplassforskriften § 6. Ferdig opparbeidet gravplassareal skal også 
godkjennes av Statsforvalteren før det tas i bruk. 

 

Statsforvalteren i Møre og Romsdal viser til de faglige rådene over, og ber om at 
disse blir innarbeidet i planen. Statsforvalteren har ellers ingen merknader til 
planen. 
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Vurdering: 
Avstand fra gjerde til nærmeste grav er nå satt til minimum 3 meter, jf. forslag 
til reguleringsbestemmelser pkt. 4.1.7. 

Det er presisert at plan for gravplassen skal godkjennes av Statsforvalteren i 
Vestfold og Telemark senest samtidig med at igangsettingstillatelse gis, jf. 
forslag til reguleringsbestemmelser pkt. 8.1. 

Det er lagt til et pkt. 8.4 om at ferdig opparbeidet gravplassareal skal 
godkjennes av Statsforvalteren før det kan tas i bruk.  

 

Merknaden er imøtekommet. 

 

Statens vegvesen, datert 10.06.2021    

Statens vegvesen råder til at det legges opp til gangforbindelse langs 
parkeringsarealet, eksempelvis innenfor o_AV, slik at de som parkerer nærmest 
kantene ikke må krysse parkeringsplassen. Det må også vurderes å regulere 
kjøreretningene for inn- og utkjøring internt på parkeringsplassen for et tryggere 
og ryddigere løsning.  

De har ellers ingen merknader til planforslaget. 

 

Vurdering: 
Inndelingen av parkeringsarealet er tatt ut av planforslaget, men vist i 
planbeskrivelsen som en mulig løsning på hvordan parkeringsarealet kan 
opparbeides. Gangforbindelse og evt. regulering av kjøreretningene for inn- og 
utkjøring internt på parkeringsplassen vil bli vurdert nærmere ved prosjektering 
av gravstedet. 

 

Merknaden er tatt til orientering. 

 

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), datert 07.07.2021    

Naturfare 
Når det gjelder grunnforhold, ligger planområdet under marin grense og NGU sitt 
løsmassekart viser torv og myr. Under disse avsetningene kan det være marine 
avsetninger som har potensiale for kvikkleire. NVE har etter varsel om oppstart 
utarbeidet aktsomhetskart for marin leire som viser at planområdet ligger i 
aktsomhetssonen.  

I risiko- og sårbarhetsanalysen er det gjort vurderinger av grunnforholdene 
basert på prøvetakinger og infiltrasjonsprøver. Prøvegravingene er gjort ned til 
2,2 meter dyp og konkluderer med stabile grunnforhold. 

For vurderinger av fare for områdeskred råder NVE til at prosedyren i NVE sin 
veileder 1/2019 Sikkerhet mot kvikkleireskred kapittel 3.2 blir lagt til grunn. NVE 
har ellers ikke merknader til planforslaget.  
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Vurdering: 
Kommunedirektøren har nå vurdert fare for områdeskred med bakgrunn i NVE 
sin veileder 1/2019 Sikkerhet mot kvikkleireskred kapittel 3.2. Ingen av 
skråningene fra toppen av tiltaket og ned til bunn av skråning, her bunn av 
Torneselva, har større terrengforskjell enn fem meter. Terrenget har en helning 
på 1:44, som er slakere enn 1:20. Ved måling av bakoverskridende areal vil ikke 
planområdet bli berørt og er per definisjon ikke et aktsomhetsområde for 
kvikkleire.  

 

Merknaden er imøtekommet.  
 

11. FORSLAGSTILLER SIN FAGLIGE BEGRUNNELSE 
Kommunedirektøren fremmer med dette forslag til utvidelse av Tornes gravsted. 
Planforslaget er i tråd med overordnet plan; kommunedelplan for Fræna. 

Reguleringsformålene i planforslaget forutsetter omdisponering av 
landbruksarealer. Gjennom landbruksfaglige vurderinger i kommunedelplanen for 
Fræna er det akseptert slik omdisponering til formålet gravlund.  

Det er gjort grunnundersøkelser i området som viser stabile grunnforhold. Det er 
ikke registrert skred-/rasfare innenfor området eller tilsvarende 
aktsomhetsområder.  

Området ligger også utenfor fare- og aktsomhetsområde for flom.  

Når det gjelder risiko til mangelfull slukkevannforsyning (mengde og trykk) 
vurderer Hustadvika Brann og Redning at det i utgangspunktet er veldig liten 
spredningsfare; responstiden til brannvesenet til Tornes er lav, det er ikke et 
spesielt vær/vindutsatt området samt at avstand til vegetasjon og andre bygg er 
tilfredsstillende. Sørvisbygget kan håndteres med tankbilen og kravet til 
slukkevannforsyning er da allerede dekket.  

Slik ser vi at planen ligger i et område uten forhold som krever særskilt 
vurdering og iverksetting av avbøtende tiltak, jf. utfylt sjekkliste for vurdering av 
risiko- og sårbarhet i samfunnsplanleggingen.  

Detaljregulering for Tornes gravsted skal legge til rette for videre prosjektering 
av området. Det skal utarbeides en plan for gravplassen i tråd med 
gravferdsforskriften § 3. Denne planen skal inneholde tre deler: 

a) Oversiktsdel som viser beliggenhet; grenselinjer, trafikkforhold og 
plassering av nye og gamle gravfelt. 

b) Teknisk del som viser gravfelt med eventuelle særskilte bestemmelser for 
gravminner; veger og driftsarealer; bygninger; beplantning; inngjerding; 
planering; drenering og andre ledninger i bakken; detaljer av gjerde; vannpost 
m.v. og gravkart.  
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c) Geoteknisk vurdering med undersøkelse av jordbunnen som redegjør for 
jorddybder, kornfordeling og grunnvannsnivå.  

Det er også satt krav om at håndtering av overflatevann skal fremgå av plan for 
gravplassen, jf. pkt. 3.8, andre ledd. Dette gjelder også for overflatevann som 
kommer fra andre områder utenfor planområdet.  

For å sikre gode løsninger er det satt rekkefølgekrav om at plan for gravplassen 
skal være godkjent senest samtidig med at igangsettingstillatelse gis. Planen skal 
utarbeides i et samarbeid mellom Hustadvika kirkelige fellesråd, 
kommunalteknikk, bygg og eiendom, landbruksavdelingen og Istad Nett AS, jf. 
forslag til reguleringsbestemmelser pkt. 3.1 og 8.1. 

12. ENDRINGER ETTER OFFENTLIG ETTERSYN  
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) rådet i sin merknad i forbindelse 
med offentlig ettersyn at prosedyren i NVE sin veileder 1/2019 Sikkerhet mot 
kvikkleireskred kapittel 3.2 blir lagt til grunn.  

Kommunedirektøren har vurdert faren for områdeskred. Ingen av skråningene 
fra toppen av tiltaket og ned til bunn av skråning, her bunn av Torneselva, har 
større terrengforskjell enn fem meter. Terrenget har en helning på 1:44, som er 
slakere enn 1:20. Ved måling av bakoverskridende areal vil ikke planområdet bli 
berørt og er per definisjon ikke et aktsomhetsområde for kvikkleire.  

 

Planforslaget er ellers endret i tråd med tilbakemeldinger og krav fra 
myndighetene som har kommet med merknader. Følgende endringer er gjort 
etter offentlig ettersyn: 

 Det er lagt til i forslag til reguleringsbestemmelser pkt. 3.4 i 
fellesbestemmelsene at gravminner i gravplassens eie som er eldre enn år 
1900 ikke skal flyttes eller fjernes før fylkeskommunen har hatt mulighet 
til å uttale seg, jf. pkt. 3.6. i Rundskriv Q-06/2020 Forvaltning av kirke, 
gravplass og kirkens omgivelse som kulturminne og kulturmiljø. 

 Avstand fra gjerde til nærmeste grav er nå satt til minimum 3 meter, jf. 
forslag til reguleringsbestemmelser pkt. 4.1.7. 

 Det er presisert at plan for gravplassen skal godkjennes av 
Statsforvalteren i Vestfold og Telemark senest samtidig med at 
igangsettingstillatelse gis, jf. forslag til reguleringsbestemmelser pkt. 8.1. 

 Det er lagt til et pkt. 8.4 om at ferdig opparbeidet gravplassareal skal 
godkjennes av Statsforvalteren før det kan tas i bruk. 

 Regulering av parkeringsfelt i o_P er tatt ut, og vil bli vurdert nærmere 
ved prosjektering av gravstedet.  
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Sjekkliste for vurdering av risiko og sårbarhet i saker etter plan- og bygningsloven  
Utarbeidet av Statsforvaltaren i Møre og Romsdal. Revidert 15.12.2016 
 
 

Plan- og bygningsloven § 28-1 fastsetter krav om sikker byggegrunn, og § 4-3 fastsetter krav om risiko- og sårbarhetsanalyser i arealplanleggingen. 
 
Formålet er å gi grunnlag for å forebygge risiko for skade og tap av liv, helse, miljø, viktig infrastruktur, materielle verdier osv. Risiko og sårbarhet kan ligge i arealet slik det 
er fra naturens side (flom- og skredfare, radonstråling mv.). Risiko og sårbarhet kan også oppstå som en følge av arealbruken – i og utenfor det aktuelle planområdet. 
 
Planstyresmakten plikter å se til at risiko- og sårbarhetsanalyse blir gjennomført. 
 
Klimaendringene er forventet å påvirke framtidig risiko og sårbarhet, og ROS-analysen må derfor vurdere konsekvenser av klimaendringene. Statsforvalteren har lagt ved 
noen sjekkpunkt på siste side i dette dokumentet som kan være til hjelp når klimatilpassing skal vurderes. 
 
Bruk av sjekklisten 
Denne sjekklisten er utarbeidet av Statsforvaltaren i Møre og Romsdal. Sjekklisten kan tjene som utgangspunkt for, og oppsummering av, risiko og sårbarhet i 
arealplansaker. Sjekklisten er ikke i seg selv en ROS-analyse. For å kvittere ut spørsmålene i sjekklisten, må det gjøres selvstendige vurderinger. Det skal hentes inn 
fagkyndig vurdering dersom man er usikker på om det foreligger risiko. Alle står fritt til å tilpasse sjekklisten til eget behov. 
 
Som utgangspunkt mener Statsforvaltaren i Møre og Romsdal at sjekklisten gir størst nytte i mindre arealplansaker (detaljregulering, reguleringsendring og mindre 
områderegulering). I slike saker der risiko eller sårbarhet ikke blir avdekket, kan utfylt sjekkliste og kommentarer gå inn i saken som dokumentasjon av risiko og sårbarhet. 
Dersom risiko eller sårbarhet blir avdekket, må dette vises i sjekklisten, sammen med utfyllende vurdering av avdekte forhold. Sjekklisten kan under samme forutsetning 
brukes i bygge- og dispensasjonssaker, jf. kravene i pbl. § 28-1. 
 
Sjekklisten er mindre egnet til å dokumentere sammensatt risiko og sårbarhet i større arealplaner (områderegulering, kommuneplanens arealdel og kommunedelplaner). 
 
 
GisLink gir tilgang til kart- og faginformasjon til bruk i arealplanleggingen: 
http://www.gislink.no
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Sjekkliste for vurdering av risiko og sårbarhet i saker etter plan- og bygningslova  
 
Navn på tiltak/plan: Detaljregulering for Tornes gravsted 

Naturgitte 
forhold 

 
Er det knyttet risiko til følgende element? 
Dersom JA - kommenter i tabellen eller i eget avsnitt/vedlegg. 
Grunngi NEI etter behov. 

Ja Nei Kommentar 
 

a Er området utsatt for snø-, flom-, jord- og/eller steinskred?   X  
B Er området utsatt for større fjellskred?  X  
c Er det fare for flodbølger som følge av fjellskred i vann/sjø?  X  

d Er det fare for utglidning av området (ustabile grunnforhold)?  

 X Det er ikke påvist kvikkleire med prøvetaking i berørt område. 
Grunnen består av matjord, mellomjord og grunnjord, jf. rapport 
2019/1406-1, GID 13/130. Alle grunnprøver viser moldjord, silt og 
sand, så massene representerer ikke noe problem.  
 
Ingen av skråningene fra toppen av tiltaket og ned til bunn av 
skråning, her bunn av Torneselva, har større terrengforskjell enn fem 
meter. Terrenget har en helning på 1:44, som er slakere enn 1:20. 
Ved måling av bakoverskridende areal vil ikke planområdet bli berørt 
og er derfor per definisjon ikke et aktsomhetsområde for kvikkleire.  

e Er området utsatt for flom eller flomskred, også når man tar hensyn til 
økt nedbør som følge mulige av klimaendringer? 

 X  

f Er det kjente problem med overflatevann, avløpssystem, lukkede bekker, 
oversvømmelse i kjeller osv? 

 X  

g Kan det være fare for skogbrann/lyngbrann i området?  X  

H Er området sårbart for ekstremvær/stormflo medregnet en evt. 
havnivåstigning som følge av endra klima? 

 X  

I Er det behov for spesielle hensyn med tanke på radon?  X  

j Annet (Spesifiser)? 
 

 

Omgivelser 

 Er det knyttet risiko til følgende element? Ja Nei Kommentar 
a Er det regulerte vannmagasin med spesiell fare for usikker is i nærheten?  X  
b Er det terrengformasjoner som utgjør spesiell fare (stup etc.)?  X  

c Vil tiltaket (utbygging/drenering) kunne føre til oversvømmelse i 
lavereliggende områder? 

 X  
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d Annet (spesifiser)? 
 

 

Vann-
forsyning 

 Er det knyttet risiko til følgende element? Ja Nei Kommentar 
a Er det problem knyttet til vannforsyning og avløp i området?  X  

b Ligger tiltaket i eller nær nedslagsfeltet for drikkevann, og kan dette 
utgjøre en risiko for vannforsyningen? 

 X  

c Annet (spesifiser)? 

Kraft-
forsyning 

 Er det knyttet risiko til følgende element? Ja Nei Kommentar 
a Er området påvirket av magnetfelt over 0,4µT fra høyspentlinjer?  X  
b Er det spesiell klatrefare i høyspentmaster?  X  
c Vil tiltaket endre (styrke/svekke) forsyningstryggleiken i området?  X  

d Annet (spesifiser)? 
 

 

Samferdsel 

 Er det knyttet risiko til følgende element? Ja Nei Kommentar 
a Er det kjente ulykkespunkt på transportnettet i området?  X  

b Vil utilsiktet/ukontrollerte hendelser som kan inntreffe på nærliggende 
transportårer inkl. sjø- og luftfart utgjøre en risiko for området? 

 X  

c Er det transport av farlig gods til/gjennom området?  X  

d 
Kan området bli isolert som følge av blokkert infrastruktur, eks som følge 
av naturhendelser?            

 X  

e 
Annet (spesifiser)? 
 

 

Miljø/  
Landbruk 

 Er det knyttet risiko til følgende element? Ja Nei Kommentar 

a Vil planen/tiltaket bli rammet av, eller forårsake forurensning i form av 
lyd, lukt eller støv? 

 X  

b Vil planen/tiltaket bli rammet av, eller forårsake fare for akutt eller 
permanent forurensning i området? 

 X  

c Vil tiltaket ta areal fra dyrka eller dyrkbar mark?  X  

d 
Annet (spesifiser)? 
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Er området 
påvirket/ 
forurenset 
fra tidligere 
bruk 

 Er det knyttet risiko til følgende element? Ja Nei Kommentar 
a Gruver: åpne sjakter, steintipper osv.?  X  
b Militære anlegg: fjellanlegg, piggtrådsperringer osv.?  X  

c Industrivirksomhet eller aktiviteter som f.eks. avfallsdeponering, 
bålbrenning, skipsverft, gartneri osv.? 

 X  

d Annet (spesifiser)? 
 
 

Brann/-
ulykkes-
beredskap 

 Er det knyttet risiko til følgende element? Ja Nei Kommentar 

a Har området mangelfull slukkevannforsyning (mengde og trykk)? 

 X Det er i utgangspunktet veldig liten spredningsfare; responstiden til 
brannvesenet til Tornes er lav, det er ikke et spesielt vær/vindutsatt 
område samt at avstand til vegetasjon og andre bygg er 
tilfredsstillende. Sørvisbygget kan håndteres med tankbilen og 
kravet til slukkevannforsyning er da allerede dekket. 

b Har området dårlige atkomstruter for utrykningskjøretøy?  X  

c Annet (spesifiser)? 
 

 

Sårbare 
objekt 

 Er det knyttet risiko til følgende element? Ja Nei Kommentar 

a 

Medfører bortfall av følgende tjenester spesielle ulemper for området: 
- elektrisitet, 
- teletjenester? 
- vannforsyning? 
- renovasjon/avløp? 

 X  

b Er det spesielle brannobjekt i området?  X  
c Er det omsorgs- eller oppvekstinstitusjoner i området?  X  
d Annet (spesifiser)? 

 

Virksom-
hetsrisiko 

 Er det knyttet risiko til følgende element? Ja Nei Kommentar 
a Omfatter tiltaket spesielt farlige anlegg?  X  

b Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser i nærliggende virksomheter 
(industriforetak etc.), utgjøre en risiko? 

 X  

c Er det storulykkesbedrifter i nærheten som kan representere en fare?  X  
d Annet (spesifiser)? 
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Ulovlig 
virksomhet  

 Er det knyttet risiko til følgende element? Ja Nei Kommentar 
a Er tiltaket i seg selv et sabotasje-/terrormål?  X  
b Fins det potensielle sabotasje-/terrormål i nærheten?  X  
c Annet (spesifiser)? 

 
 
 
Sjekklisten er gjennomgått den 30.04.2021, sist endret 07.09.2021 av sign.: __Mona Skram Rustad________________________________________ 
 
 
Sjekkliste klimatilpassing  
1. Flomfare  
a) Større vassdrag (vassdrag over 100 km2):  
o Er det tatt høyde for klimaframskrivinger i flomsonekartleggingen?  
o Kan økt totalnedbør, oftere intens nedbør og større nedbørsmengder på dager med intens nedbør, endre på resultatet av kartleggingen?  
o Kan økt havnivå føre til økt flomfare for planområdet (fare for kombinasjon av stormflo og flom)?  
o Har det vært tilfelle av isgang (som kan forverre flomproblemene)?  
 
b) Bekker og mindre elver med bratt fall:  
o Har det vært flom ved tidligere hendelser med intens nedbør?  
o Kan økt totalnedbør, oftere intens nedbør og større nedbørsmengder på dager med intens nedbør, endre forholdene?  
o Er det planlagt utbygging 20 meter eller nærmere et vassdrag/bekk?  
o Er bekker lagt i rør, og er det i tilfelle kapasitet til å ta unna økte nedbørsmengder?  
o Har det vært endringer i arealbruken omkring elver og bekker som gjør at de må finne andre løp ved flom?  
o Vil utbyggingen kunne ligge i vegen for, eller stenge for, at elver og bekker kan endre løp?  
 
2. Skred/erosjon  
a) Er det løsmasser langs elv og/ eller sjø som kan være utsett for erosjon?  
 
3. Avløp  
a) Har det vært problem med kapasiteten i avløpssystemene ved tidligere hendelser med intens nedbør?  
b) Har det vært problem med tilbakeslag?  
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c) Kan økt totalnedbør, oftere intens nedbør og større nedbørsmengder på dager med intens nedbør endre forholdene?  
d) Kan økt havnivå gi problem for avløpsanlegg (tilbakeslag)?  
 
4. Havnivå/stormflo  
a) Er beregningene av havnivåstiging og stormflo gjort i samsvar med prinsippene i veilederen «Havnivåstigning og stormflo» (DSB, september 2016)?  
 
5. Infrastruktur (utenom vann og avløp)  
a) Kan økt fare for utfall av kritisk infrastruktur endre risiko- og sårbarhetsforhold for det aktuelle området?  
 
6. Slagregn  
a) Kan området være sårbart for økt fare for slagregn?  
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Postadresse: Postboks 2500, 6404 Molde ● Besøksadresse: Julsundvegen 9 ● Telefon: 71 28 00 00 

e-post: post@mrfylke.no ● www.mrfylke.no 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
Hustadvika kommune - detaljregulering - reguleringsplan - Tornes 
gravstad – fråsegn til offentleg ettersyn 
 
Fylkeskommunen utgjer det regionalpolitiske nivået i det norske demokratiet.  
Fylkestinget er øvste mynde. 
 
Fylkeskommunen er på vegner av staten delegert forvaltingsmynde mellom anna innan 
samferdsel, kulturminnevern, vassressursforvalting, naturressursforvalting og friluftsliv, 
men har også viktige roller som pådrivar for regional utvikling og som tenesteleverandør 
innan kultur, utdanning, tannhelse og samferdsel. 
 
Fylkeskommunens planverk er, saman med lover, forskrifter og retningslinjer styrande for 
korleis dei ulike rollene og oppgåvene blir samordna og løyste, også når vi er høyringspart i 
ulike saker. 
 
Fylkeskommunen har ansvar for drift og gjennomføring av regionalt planforum. Vi rår til at 
alle kommuneplanar blir lagt fram og drøfta der, før vedtak om offentleg ettersyn. 
 
 
Saka gjeld offentleg ettersyn av detaljregulering for Tornes gravstad. Planframlegget sitt 
føremål er å legge til rette for utviding av eksisterande gravplass og er i samsvar med 
kommuneplanens arealdel.  
 
 
MERKNADER TIL PLANFORSLAGET 
 
Samferdsel 
Planområdet av gbnr. 13/130 og 13/21 er knytt til fylkesvegnettet via kommunal veg, 
Heimdalvegen, og rører ikkje våre ansvarsområde som forvaltar av fylkesveg 664 i 
nemneverdig grad.  
 
Hustadvika kommune har ansvar for at krysset mellom Heimdalvegen og fv. 664 er 
dimensjonert, drifta og vedlikehalde slik at det vil tole den auka trafikken reguleringsplanen 
vil medføre. Kryss må vere utforma i samsvar med krav gitt i Statens vegvesen si handbok 
N100, mellom anna kravet til stoppsikt i kryss.  
 
 
 
 

Hustadvika kommune 
Tingplassen 1 
6440   ELNESVÅGEN 

Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar: Vår dato: 

2020/4170-21 04.06.2021 72683/2021/REGULERINGSPLAN/1548 Ingeborg Forseth, 71 28 01 55  14.07.2021 
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Kulturminne frå nyare tid 
Vi gjer merksam på at gravminner i gravplassens eige som er eldre enn år 1900, skal 
ikkje flyttes eller bli fjerna før fylkeskommunen har hatt høve å uttale seg, jf. pkt 3.6.1 
om freda gravminne. Når det gjeld flytting eller fjerning av kulturhistorisk verdifulle 
gravminne som eventuelt fortsatt er i privat eie, bør fylkeskommunen bli varsla på 
førehand jmf. Rundskriv Q-06/2020 Forvaltning av kirke, gravplass og kirkens 
omgivelser som kulturminne og kulturmiljø.   
 
 
Universell utforming 
Vi minner om at gravplassforskrifta seier at gravplassen skal bli lagt til rette etter 
gjeldande regler for universell utforming.  
 
 
KONKLUSJON 
Ber om at merknadene blir tatt omsyn til i den vidare saksbehandlinga.  
 
 
Med helsing  
  

Johnny Loen  Ingeborg Forseth 
plansamordnar  rådgivar 
 
Brevet er elektronisk godkjent og vil ikke bli sendt i papir 
 
 
Fagsaksbehandlar  
Samferdsel: rådgivar Ane Øie Jordahl, tlf. 71 28 01 69  
 
Kopi: 
Statsforvaltaren i Møre og Romsdal 
Statens vegvesen 
NVE 
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Fra: Granøe, Hege Alice[heajo@statsforvalteren.no]
Sendt: 28.06.2021 13:38:56
Til: Postmottak[postmottak@hustadvika.kommune.no]
Tittel: Til orientering - regional gravplassmyndighet - Offentlig ettersyn – Detaljregulering for Tornes gravsted

Til orientering – regional gravplassmyndighet
 
Viser til brev datert 08.06.2021 vedrørende offentlig ettersyn for detaljregulering for Tornes gravsted i Hustadvika
kommune.
 
Statsforvalteren ble regional gravplassmyndighet fra 01.01.2021 med fagkompetansen samlet hos Statsforvalteren
i Vestfold og Telemark. I arealplansaker vil faggruppe gravplass gi faglig råd til den aktuelle statsforvalteren. Vi vil
derfor sende vårt faglige innspill til Statsforvalteren i Møre og Romsdal slik at den vil inngå som en del av deres
tilbakemelding til kommunen vedrørende reguleringsplanen.
 
Sender dere dette til orientering.
 
Med vennlig hilsen
Hege Alice Granøe
rådgiver

Telefon:
E-post:
Web:

33 37 23 29
heajo@statsforvalteren.no
www.statsforvalteren.no/vt
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E-postadresse: 
sfmrpost@statsforvalteren.no 
Sikker melding: 
www.statsforvaltaren.no/melding 

 Postadresse: 
Postboks 2520 
6404 Molde 

 Besøksadresse: 
Julsundvegen 9 

 Telefon: 71 25 84 00 
www.statsforvaltaren.no/mr 
 
Org.nr. 974 764 067 

  Vår dato:  Vår ref: 

  10.08.2021  2017/1303 
     

  Dykkar dato:  Dykkar ref: 

  04.06.2021  2020/4170-21 
   

 Saksbehandlar, innvalstelefon 

 Astrid Buset, 71 25 85 41 
  
 
 
  

HUSTADVIKA KOMMUNE 
Tingplassen 1 
6440 ELNESVÅGEN 
 
 

  
 
 
Hustadvika kommune  
Detaljregulering for Tornes gravsted  
Fråsegn til offentleg ettersyn 
 
 
Statsforvaltaren er statens representant i fylket og har fleire roller og oppgåver innan planlegging etter 
plan- og bygningslova. Ei viktig oppgåve for Statsforvaltaren i kommunale planprosessar er å sjå til at 
nasjonale og viktige regionale omsyn blir ivaretatt i planarbeidet. Fagområde som miljøvern, landbruk, 
helse, oppvekst og samfunnstryggleik står sentralt. I tillegg skal Statsforvaltaren sikre at kommunale 
vedtak i plan- og byggesaker er i samsvar med gjeldande lovverk. 
 
Hustadvika kommune har sendt på høyring framlegg til detaljregulering for Tornes gravsted. 
Føremålet med planarbeidet er å legge til rette for noverande og framtidig gravplass på Tornes. 
Området er uregulert. 
 
Statsforvaltaren har ut frå sine ansvarsområde følgande merknader: 
 
Gravplass 
Saka er lagt føre Statsforvalteren i Vestfold og Telemark som er nasjonal gravplassmynde. I epost 
8.7.2021 har Statsforvaltaren gjeve følgjande råd til planen: 
  
Vi har følgende råd til reguleringsbestemmelsene.  
 
Reguleringsbestemmelse 4.1.6 
«Innenfor området o_GU skal nye gravplasser legges minimum 1 meter fra formålsgrensen.» 
 
Gravplassen må være inngjerdet. Vi forutsetter at gjerdet settes ved eller nær formålsgrensen. På et 
generelt grunnlag anbefaler vi at det er noe avstand fra gjerde (ca. 3 m) og til nærmeste grav. Selv om det 
er jorder på andre siden av gjerdet i dag, så kan dette endre seg i fremtiden og det kan være en fordel å ha 
en liten buffersone. I tillegg bør ikke graver plasseres for nærme gjerdet av hensyn til den enkelte grav. 
 
Reguleringsbestemmelse 8.1 
«Plan for gravplassen, jf. pkt. 3.1, skal være godkjent senest samtidig med at igangsettingstillatelse gis.» 
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  Side: 2/2 

 
Vi minner om at gravplassplanen skal godkjennes av Statsforvalteren i Vestfold og Telemark og at 
godkjenning av planen skal følge byggesøknad, jamfør gravplassforskriften § 6. Ferdig opparbeidet 
gravplassareal skal også godkjennes av statsforvalteren før det tas i bruk.  
 
Konklusjon 
Vi viser til dei faglege råda over, og ber om at desse vert innarbeidd i planen. Statsforvaltaren har 
elles ingen merknader til planen. 
 
 
Med helsing  
  

Ulf Lucasen (e.f.)  Astrid Buset 
ass. miljøverndirektør 

 

 seniorrådgivar 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent. 
 
 
 
 
 
 
Kopi til: 
Mattilsynet Postboks 383 2381 Brumunddal 
Norges vassdrags- og 
energidirektorat 

Postboks 5091, Majorstua 0301 OSLO 

Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset 6404 Molde 
STATSFORVALTEREN I VESTFOLD OG 
TELEMARK 

Postboks 2076 3103 TØNSBERG 

Statens vegvesen Postboks 1010 Nordre Ål 2605 LILLEHAMMER 
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Postadresse Telefon: 22 07 30 00 Kontoradresse Fakturaadresse 

Statens vegvesen  Fylkeshuset. Julsundvegen 9, 3. etg. Statens vegvesen 

Transport og samfunn firmapost@vegvesen.no 6412 MOLDE Regnskap 

Postboks 1010 Nordre Ål     Postboks 702 

2605 LILLEHAMMER Org.nr: 971032081   9815 Vadsø 

        
        
 

HUSTADVIKA KOMMUNE 

Tingplassen 1 

6440 ELNESVÅGEN 

  

 

   

 

  

Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: 

Transport og samfunn Vidar Neraas / 71274773 21/113678-3 2020/4170-21 10.06.2021 

     

      

Uttale til offentlig ettersyn - detaljregulering for Tornes gravsted i 

Hustadvika kommune  

Vi viser til brev datert 04.06.2021 vedrørende høring av overnevnte plan. 

 

Saken gjelder  

Formålet med reguleringsplanen er å stadfeste og utvide Tornes gravsted, samt 

parkeringsareal. 

Statens vegvesens rolle i planleggingen 

Statens vegvesen har ansvar for at føringer i Nasjonal transportplan (NTP), Statlige 

planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging, vegnormalene og 

andre nasjonale og regionale arealpolitiske føringer blir ivaretatt i planleggingen. Statens 

vegvesens samfunnsoppdrag er «å utvikle og tilrettelegge for et effektivt, tilgjengelig, 

sikkert, og miljøvennlig transportsystem». 

 

Vi uttaler oss som forvalter av riksveg på vegne av staten, og som statlig fagmyndighet med 

sektoransvar innenfor vegtransport. Statens vegvesen sitt sektoransvar for vegnettet betyr at 

Statens vegvesen har et overordnet ansvar for at trafikksikkerhet, klima og miljøhensyn og 

helhetlig bypolitikk ivaretas i alle planforslag som berører samferdsel. Dette gir oss rett til å 

stille krav til både statlige, fylkeskommunale og kommunale veger, gater og løsninger for 

gående og syklende.  

 

Våre merknader til planforslaget 

Statens vegvesen tilråder at det legges opp til gangforbindelser langs parkeringsarealet, 

eksempelvis innfor o_AV, slik at de som parkerer nærmest kantene ikke må krysse 

parkeringsplassen. Det må også vurderes å regulere kjøreretningene for inn- og utkjøring 

internt på parkeringsplassen for et trygger og ryddigere løsning. 

 

Vi har ellers ingen merknader til planforslaget. 
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2 

  

Transportforvaltning midt 

Med hilsen 

 

 

 

Linda Heimen 

seksjonssjef Vidar Neraas 

 overingeniør 

 

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer. 

 

  

Kopi 

MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE, Postboks 2500, 6404 MOLDE 

STATSFORVALTAREN I MØRE OG ROMSDAL, Postboks 2520, 6404 MOLDE 
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Hustadvika kommune 

Tingplassen 1 

6440 ELNESVÅGEN 

 

   

Vår dato: 07.07.2021         

Vår ref.: 201701042-4     

Arkiv: 323   Sakshandsamar: 

Dykkar dato: 04.06.2021 Ole-Jakob Sande 

Dykkar ref.: 2020/4170 

   

     

1 

NVE sin uttale til offentleg ettersyn av detaljregulering for Tornes 

gravstad i Hustadvika kommune  

Vi viser til brev datert 04.06.2021. Saka gjeld offentleg ettersyn av detaljregulering for Tornes gravstad.  

Føremålet med planframlegget er å legge til rette for utviding av eksisterande gravplass. 

 

Om NVE 

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) er nasjonalt sektormynde innanfor saksområda flaum-, 

erosjon- og skredfare, allmenne interesser i vassdrag og grunnvatn, og anlegg for energiproduksjon og 

framføring av elektrisk kraft. NVE har også ansvar for å hjelpe kommunane med å forebygge skader frå 

overvatn gjennom kunnskap om avrenning i tettbygde strøk (urbanhydrologi). NVE gir råd og rettleiing 

om korleis desse saksområda skal takast omsyn til ved utarbeiding av arealplanar etter plan- og 

bygningslova (pbl). 

 

NVE sine merknader til planframlegget 

NVE hadde ikkje konkrete innspel til varsel om planstart i e-post 24.03.2017. 

 

Naturfare 

Grunnforhold 

Planområdet ligg under marin grense og NGU sitt lausmassekart viser torv og myr. Under desse 

avsetningane kan det vere marine avsetningar som har potensiale for kvikkleire. NVE har etter varsel om 

planstart utarbeida aktsemdskart for marin leire som viser at planområdet ligg i aktsemdssona, jf. NVE 

Atlas. 

 

I risiko- og sårbaranalysen er det gjort vurderingar av grunnforholda basert på prøvegravingar og 

infiltrasjonsprøvar. Prøvegravingane er gjort ned til 2,2 meters djupne og konkluderer med stabile 

grunnforhold. 
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Side 2 

 

 

 

For vurderingar av fare for områdeskred rår NVE til at prosedyre NVE rettleiar 1/2019 Sikkerhet mot 

kvikkleireskred kapittel 3.2 vert lagt til grunn. NVE har elles ikkje merknader til planframlegget. 

 

 

Med helsing 

 

Ann-Kristin Larsen 

fung. seksjonssjef 

Ole-Jakob Sande 

senioringeniør 

 

Dokumentet vert sendt utan underskrift. Det er godkjent etter interne rutinar. 

                         

   

   
 

  

Kopi til: 

Møre og Romsdal fylkeskommune 

STATSFORVALTAREN I MØRE OG ROMSDAL 
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Hustadvika kommune 
 

 

Arkivsaksnr: 2021/1618-7 

Saksbehandler: Lage Lyche 
 

 
 

 

Saksframlegg 

 

Utvalg Utvalgssak  Møtedato 

Kommunestyre 74/2021 21.10.2021 

   

 

Sak om nedleggelse eller videre drift av vegselskapet 
Gassvegen FV 529 og 532 AS 

 

 

Kommunedirektørens innstilling 
1. Kommunedirektøren foreslår at Gassvegen Fv 529 og 532 AS blir 

lagt ned. 
2. Det anbefales at det politisk jobbes videre opp mot vegeier slik at 

denne vegstrekningen blir prioritert i investeringsprogrammet for 
fylkesveger. Det anbefales at man jobber for gjennomføring av det 
mest realiserbare alternativet – breddeutvidelse av eksisterende veg 
med mindre omlegginger. 

3. Det er en fordel om man fortsetter dette arbeidet sammen med 
kommunene som i dag er eiere i Gassvegen AS, Aukra, Gjemnes og 
Kristiansund. 
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Saksopplysninger  
Eiere Gassvegen AS 

Tabellen nedenfor viser eiersammensetningen i Gassvegen AS 

 
Som vi ser, er Hustadvika kommune den største eieren i selskapet.  

 

Formål Gassvegen AS 

Selskapets formål er å arbeide for bedre vegforbindelse mellom 
Kristiansund og Aukra, spesielt fylkesveg 279 i kommunene Hustadvika og 
Gjemnes og fylkesveg 215 i Hustadvika kommune, herunder også 
utredning av tunnel mellom kommunene Hustadvika og Gjemnes, samt 
finansiering av nødvendig planarbeid. 

 

Utredninger av ulike alternativer 

Selskapet skulle jobbe med følgende alternativ: 

1. Ny trase med tunnel gjennom Harstadfjellet 
2. Ny trase utenfor bebyggelse mellom Eide og Høgset 
3. Oppgradering av eksisterende veg med sikring av myke trafikanter 

og minimum 80% veglengde til fartsgrense 80 km/t. 

Selskapet har gjennomført utredninger av hvordan standarden på de to 
fylkesvegene kan heves til såkalt «gul stripe» nivå, med kalkyler for hva 
dette ville koste, og også innhentet en grovkalkyle for hva det vil koste å 
bygge en tunnel mellom tettstedene Batnfjordsøra og Eide. Disse 
kalkylene vil være gjenstand for usikkerhet så lenge det ikke har vært 
gjennomført grundige konseptvalgutredninger for prosjektene, men er 
egnet til å danne grunnlag for politiske vegvalg for arbeidet med de 
aktuelle prosjektene. Selskapet har hatt behov for tydeligere politiske 
signaler fra eierkommunene angående hvilke løsninger det skal arbeides 
videre med. Dette gjelder spesielt for forslaget om tunnel mellom 
Batnfjordsøra og Eide. Et tredje alternativ, er ny trase utenfor bebyggelse 
mellom Eide og Høgset. Dette alternativet er det ikke blitt jobbet med.  

Det er Gassvegen AS sin oppfatning at oppgradering til standard «gul 
stripe» ikke vil løse situasjonen for myke trafikanter langs de to 
fylkesvegene uten at det samtidig bygges gang- og sykkelveger. Det er 
iflg Gassvegen blitt avklart at bygging av GSV langs de to vegene er 
kommunenes ansvar, og at kommunene selv må prosjektere slike 
prosjekter og søke fylkeskommunen om delfinansiering med 50/50-midler. 
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Selskapet mener også at kommunene selv må finne midler til 
delfinansiering og at kommunene selv må ta et ansvar for å løfte frem 
dette. 

Det utredningsarbeidet som er utført har ført til at utbedring av et par 
flaskehalser på FV 532 er tatt inn i fylkeskommunens investeringsprogram 
for veger, på uprioritert plass og uten finansiering. Den ene flaskehalsen 
ligger i Hustadvika kommune, den andre på grensen mellom Hustadvika 
og Gjemnes. Gassvegen AS presiserer at kommunene bør huske på disse 
delprosjektene i sin løpende dialog med fylkeskommunen om prioritering 
av vegprosjekter. Uten at kommunene selv prioriterer disse, er det lite 
Gassvegen AS kan gjøre. Det samme gjelder å løfte frem oppgradering av 
hele strekningen på begge de to fylkesvegene. Selskapet må ha 
kommunene i ryggen. 

 

Videre arbeid 

I juni 2019 behandlet generalforsamlingen i selskapet et notat om styrets 
arbeid og konklusjoner mht prioriteringer for videre arbeid. Styret ønsket 
da tilbakemelding fra eierne om disse prioriteringene. Det hadde tidligere 
blitt avklart at kommunene selv må ta et større ansvar for oppgavene som 
var lagt på selskapet, særlig når det gjelder bygging av gang‐ og 
sykkelveger. At kommunene ikke har fulgt opp dette ønsket skyldes nok 
at det ikke ble kommunisert til eierne av styrelederen i etterkant. 

Under generalforsamlingen til selskapet i juni 2021 ble det vedtatt å legge 
selskapets videre skjebne i eierkommunenes hender ved å be kommunene 
ta stilling til hva som skal være selskapets rolle og mandat videre dersom 
det er ønskelig å drive videre. 

  

Nedleggelse av selskapet 

Alternativet er å legge ned selskapet. Styret har utarbeidet en 
saksutredning (se vedlegg) som de ber kommunene behandle politisk i 
løpet av høsten. Det er ønskelig at saken behandles innen 1. november 
2021, med tanke på behandling på en ekstraordinær generalforsamling i 
løpet av november.  

Denne generalforsamlingen skal vedta oppløsning av selskapet eller velge 
et nytt styre med tanke på videre drift. Videre drift vil også forutsette at 
selskapet tilføres midler. 

 

Vurdering 
«Gassvegen» viktig ferdselsåre 

Kommunedirektøren anser strekningen Aukra – Kristiansund den såkalte 
«Gassvegen» via Hustadvika og Storlandet som en særs viktig ferdselsåre 
for Hustadvika kommune. Det er derfor viktig fortsatt å drive 
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lobbyvirksomhet overfor vegeier for å få utbedret vegstrekningen som 
fortsatt på mange steder har særs dårlig standard med 
fremkommelighetsutfordringer og ikke minst høy trafikkulykkesrisiko. Det 
svært viktig at tiltak på disse fylkesvegene blir innarbeidet i 
investeringsprogrammet for fylkesveger ved neste rullering. Dette må 
være første trinn mot gjennomføring av investeringstiltak. 

 

Videre arbeid 

Ofte er det slik at flere stemmer har større effekt enn en stemme. 
Kommunedirektøren ser det derfor som en fordel at de fire kommunene 
fortsatt kan jobbe sammen med målet om en bedre veg spesielt langs 
Storlandet.  

Med et felles vegselskap eid av flere kommuner står vi sterkere i dette 
arbeidet.  

Selskapet ble stiftet i 2013 og har i løpet av 8 år gjort en rekke 
utredninger knyttet til ulike alternativ for vegutbedring. Dette innbefatter 
både breddeutvidelse av eksisterende veg samt tunnel gjennom 
Harstadfjellet. Kommunedirektøren ser derfor at mye av oppdraget til 
vegselskapet allerede er gjennomført. Selskapet kan fortsette å jobbe 
med utredninger og påvirkning overfor vegeier, men uansett må vegeier 
lage grundige planer og konseptvalgutredninger før en eventuell 
utbedring/bygging av vegen kan skje. Slik sett opplever 
Kommunedirektøren at store deler av formålet med fortsatt å ha et slikt 
selskap er borte. Kommunedirektøren anbefaler derfor at selskapet blir 
nedlagt.  

Likevel oppfordrer kommunedirektøren til at det politisk jobbes videre opp 
mot vegeier slik at denne vegstrekningen blir prioritert i 
investeringsprogrammet for fylkesveger. Det er en fordel om man 
fortsetter dette arbeidet sammen med kommunene som har vært eiere i 
Gassvegen AS, Aukra, Gjemnes og Kristiansund. 

Kommunedirektøren anbefaler at det jobbes med det alternativet som er 
mest realiserbart. En tunnel gjennom Harstadfjellet til anslagvis 1,7 MRD, 
vil etter kommunedirektørens syn være krevende å få til, selv med 
bompengefinansiering og selv om nytten av et slikt prosjekt vil øke med 
åpning av nytt sykehus på Hjelset. 

Det mest realiserbare alternativet vil da etter kommunedirektørens syn 
være å jobbe videre med breddeutvidelse av eksisterende veg med 
mindre omlegginger. 

 

 

 

Vedlegg 
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Gassvegen FV 529 og 532 AS – nedleggelse eller videre drift med et 

nytt mandat 
 

Oppfølging av vedtak under Generalforsamling d. 10.06 2021 Sak 8 
Det ble fattet følgende vedtak i Sak 8: 

Generalforsamlingen ber styret forberede sak for kommunestyrene i eierkommunene, og 

utfordre kommunestyrene til å ta stilling til selskapets videre drift. Kommunene må få klar 

frist for å behandle saka, f.eks. 1. november 2021. 

Saksutredningen bør munne ut i et valg mellom nedleggelse eller videre drift med et nytt 

mandat. 

Mandatet som driften hittil har bygd på, går frem av vedtektene. Etter ekstraordinær 

generalforsamling den 10. desember 2013 lød formålsparagrafen slik: 

Selskapets formål er å arbeide for bedre vegforbindelse mellom Kristiansund og Aukra, 

spesielt fylkesveg 279 i kommunene Eide og Gjemnes og fylkesveg 215 i Fræna kommune, 

herunder også utredning av tunnel mellom kommunene Eide og Gjemnes, samt finansiering 

av nødvendig planarbeid. 

For å ta inn endringer i kommunenavn etter kommunereformen i 2020, og endringer i vegnavn som 

kom som en følge av samme reform, ble formålsparagrafen endret under generalforsamlingen den 

17. juni 2020 (se vedlegg 1). Ny ordlyd ble da: 

Selskapets formål er å arbeide for bedre vegforbindelse mellom Kristiansund og Aukra, 

spesielt fylkesveg 529 i Hustadvika kommune og fylkesveg 532 i Hustadvika og Gjemnes 

kommuner, herunder også utredning av tunnel mellom kommunene Hustadvika og Gjemnes, 

samt finansiering av nødvendig planarbeid. 

Det er styrets oppfatning at vi langt på veg har levert det vi hadde mandat til. Styret har fått 

gjennomført utredninger av hvordan standarden på de to fylkesvegene kan heves til det vi kalte «gul 

stripe», med kalkyler for hva dette ville koste, og også innhentet en grovkalkyle for hva det vil koste å 

bygge en tunnel mellom tettstedene Batnfjordsøra og Eide. Disse kalkylene vil være gjenstand for 

usikkerhet så lenge det ikke har vært gjennomført grundige konseptvalgutredninger for prosjektene, 

men er egnet til å danne grunnlag for politiske vegvalg for arbeidet med de aktuelle prosjektene. Det 

er styrets oppfatning at slike politiske beslutninger ligger utenfor vårt mandat. Vi trenger derfor 

politiske signaler fra eierkommunene angående hvilke løsninger det skal arbeides videre med. Dette 

gjelder spesielt for forslaget om tunnel mellom Batnfjordsøra og Eide. 

Tidlig i selskapets historie oppsto det uenighet omkring styrets valg av strategi for sitt arbeid. Styret 

valgte derfor å trekke seg i 2016, og et nytt styre ble valgt. Det nåværende styret svarer for hva som 

er gjort etter juni 2016. 

Hva styret har gjort siden juni 2016: 
Høsten 2016 brukte styret noe tid på å drøfte mandatet og etablere en omforent forståelse av vårt 

oppdrag. Samtidig hadde styrelederen en dialog med Samspleis angående vilkårene for et samarbeid 

mellom Gassvegen og Samspleis om utredningsoppdrag. Dette munnet ut i et styrevedtak om en 

avtale om videre samarbeid.  
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Etter styrets ønske, utarbeidet Samspleis en grovkalkyle for kostnadene med en tunnel mellom Eide 

og Batnfjordsøra. Tallene de leverte, ble karakterisert som «erfaringstall», og bygde ikke på noen 

detaljert beskrivelse av prosjektet, men tok utgangspunkt i et forslag til trasé for tunnel mellom 

Herskedalen i Eide og Gaupset i Gjemnes med tilførselsveger, og gjennomsnittlige meterpriser for 

henholdsvis tunnel og nyanlagt veg. Dette var antatt å være det billigst mulige alternativet for 

trasévalg. Den enkle grovkalkylen med basis i dette forslaget ga et kostnadsanslag på NOK 1,7 mrd. 

Finansiering ble vurdert som umulig uten at det åpnes for lengre nedbetalingstid på bomprosjekter 

og kryss-subsidiering mellom vegstrekninger. Ved å øke finansieringstiden fra 15 til 40 år, og tillate at 

bompengeinnkreving på E39 fra Astad til Bjerkeset i Gjemnes kunne subsidiere tunnelen, ville 

prosjektet kunne bli selvfinansierende.  

I februar 2017 fikk styret et møte med fylkeskommunen og Statens vegvesen om arbeidet med 

vegene og etablering av en felles virkelighetsforståelse. Under dette møtet presenterte styrelederen 

Samspleis sin grovkalkyle for tunnelprosjektet med tilhørende tanker om finansiering. Den 

umiddelbare kommentaren fra vegvesenets representant var at prosjektet ville bli krevende, at kryss-

subsidiering ikke er mulig, og at nedbetalingstid på 40 år ikke er tillatt i gjeldende retningslinjer. Han 

opplyste også at kost/nytteberegninger måtte gjøres hver for seg for fylkesvegen og E39. Med andre 

ord – at prosjektet skulle bli selvfinansierende bygde på rent hypotetiske betingelser. 

I april 2017 gjennomførte styret et folkemøte på Strand i Eide. Her presenterte Samspleis sin 

grovkalkyle for tunnelprosjektet og tanker om finansieringsmuligheter. Det kom frem at 

møtedeltakerne stilte seg positivt til å betale bompenger dersom dette var nødvendig for å få en 

bedre vegløsning. Også lederen for Samferdselsutvalget i fylkeskommunen, Kristin Sørheim, var til 

stede. Hun lovet å ta initiativ til en vurdering av trafikksikkerheten langs Storlandsvegen, og anbefalte 

Gassvegen AS skrive et brev til fylkeskommunen for å be om dette. Styret mottok et svar i juni 2017 

med løfte om en slik vurdering. Fylkeskommunens rapport ble levert i mars 2018 (se vedlegg 2). 

I en serie styremøter høsten 2017 ble det gjennomført en dialog med Samspleis om oppgradering av 

det som nå er FV 529 og 532, der ordførerne i Eide, Fræna og Gjemnes deltok. Ved årsskiftet 2017-18 

tok så styrets bestilling til Samspleis form. Det ble vedtatt å be om en utredning av tiltak som ville 

løfte vegstandarden til nivå «gul stripe», litt inspirert av en innbyggeraksjon i Halsa for oppgradering 

av E39 langs Vinjefjorden som også var formulert som et krav om «gul stripe». Vi oppfattet da «gul 

stripe» som en minimumsløsning, som kunne fungere som referanse for videre arbeid med vegene. 

Det ble utarbeidet separate utredninger for de to fylkesvegene. Disse rapportene ble levert i april-

mai 2018 (se vedlegg 3 og 4). Rapportene viste at denne minimumsløsningen ville koste anslagsvis 

NOK 309,2 mill for FV 532 (tidl. 279) og NOK 200,5 mill for FV 529 (tidl. 215), til sammen ca NOK 510 

mill. 

Uavhengig av samarbeidet med Gassvegen AS har Samspleis gjennomført en simulering av 

trafikkutvikling på Nordmøre dersom foreslåtte vegprosjekt gjennomføres. Denne trafikkanalysen 

omfattet konsekvenser av å realisere bl.a. Edøyfjordprosjektet, Talgsjøprosjektet, 

Todalsfjordprosjektet, m.fl. Tunnel mellom Batnfjordsøra og Eide er også med i disse simuleringene. 

Rapporten ble ferdigstilt i august 2018 (se vedlegg 5).  

I mars 2019 hadde styret er møte med vegkontoret på St. Karolus for å drøfte videre arbeid med 

prosjektene våre, med utgangspunkt i de rapportene som er utarbeidet. Vår nye fylkesvegsjef Ole Jan 

Tønnesen lovte da at vegkontoret ville gjennomføre en estimering av bompengepotensialet på 

vegene dersom vi ba om det. Men styret er noe tilbakeholdne mht å presse på for etablering av 

bomstasjoner på disse vegene. Det må i så fall være tydelig forankret i kommunestyrene. Vårt 

nåværende mandat tilsier ikke at å være pådriver for endrede rammebetingelser for vegfinansiering 
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(utvidet finansieringstid og mulighet for kryss-subsidiering) og innføring av bompengeinnkreving på 

«våre» veger skal være våre oppgaver. 

Behov for ansvarsdeling mellom selskapet og kommunene: 
Det er styrets oppfatning at oppgradering til standard «gul stripe» ikke vil løse situasjonen for myke 

trafikanter langs de to fylkesvegene uten at det samtidig bygges gang- og sykkelveger. Det er blitt 

avklart at bygging av GSV langs de to vegene er kommunenes ansvar, og at kommunene selv må 

prosjektere slike prosjekter og søke fylkeskommunen om delfinansiering med 50/50-midler. 

Kommunene må også selv finne midler til delfinansiering. Kommunene selv må ta et ansvar for å 

løfte frem dette. 

Det utredningsarbeidet som er utført har ført til at utbedring av et par flaskehalser på FV 532 er tatt 

inn i fylkeskommunens investeringsprogram for veger, på uprioritert plass og uten finansiering. Den 

ene flaskehalsen ligger i Hustadvika kommune, den andre på grensen mellom Hustadvika og 

Gjemnes. Kommunene bør huske på disse delprosjektene i sin løpende dialog med fylkeskommunen 

om prioritering av vegprosjekter. Uten at kommunene selv prioriterer disse, er det lite Gassvegen AS 

kan gjøre. Det samme gjelder å løfte frem oppgradering av hele strekningen på begge de to 

fylkesvegene. Selskapet må ha kommunene i ryggen. 

Oppsummering: 
Styret oppsummerte sin virksomhet og kom med en konklusjon i et notat som ble vedtatt av styret i 

desember 2018 og behandlet av generalforsamlingen i juni 2019 (se vedlegg 6). Notatet konkluderer 

med at styret anbefaler å nedprioritere videre arbeid med tunnelprosjektet, da det anses som 

urealistisk å realisere i overskuelig fremtid, og at oppgradering av de eksisterende vegene på 

Storlandet og Sørsida må være hovedoppgaven fremover.  

Etter dette har virksomheten i styret falt sammen. Vi ser det som primært kommunenes og 

fylkeskommunens ansvar å følge opp de utredningene som er gjennomført. Styret kan ikke komme 

videre uten at kommunene støtter opp under vår virksomhet gjennom å være tydelig på at 

forbedring av vegene er høyt prioritert. Vi har savnet tydelige signaler på dette.  

Men samtidig har rammebetingelsene for vegene endret seg noe de siste årene. Møreaksen nærmer 

seg realisering, og sammen med bypakka for Molde med tilhørende bomstasjoner forventes dette å 

påvirke trafikkmønsteret også i nabokommunene. En endring i forskrift om bruk av kjøretøy åpner 

dessuten for å tillate større kjøretøy på norske veger enn tidligere, slik at riks- og fylkesvegnettet må 

oppgraderes for å tåle tyngre kjøretøy. En generell standardheving av vegnettet vil kunne få 

konsekvenser for «våre» veger. Vi ser derfor behov for videre arbeid med vegforbindelsen mellom 

Kristiansund og Aukra gjennom Gjemnes og Hustadvika kommuner. 

Styret vil til sist benytte anledningen til å anbefale Hustadvika kommune å stille seg i posisjon til å ta 

imot overskuddsmasse fra tunneldriving fra Møreaksen-arbeidet til breddeutvidelse av Sørsidevegen 

og å arbeide for å også utnytte dette for ferdigstilling av gang- og sykkelvegprosjekt på denne 

strekninga. 

Konklusjon: 
Det er styrets oppfatning at vi har oppfylt mandatet. På grunnlag av de utredninger som er 

gjennomført, ber vi om at eierne definerer et nytt mandat som staker ut vegen videre. Vi venter med 

å engasjere oss i debatt inntil vi har fått definert et nytt mandat. Det vi ønsker svar på, er: 

• Hva skal være selskapets rolle? 

• Hva er kommunenes prioriteringer for disse fylkesvegene? 
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• Hvem skal profilere vegene og selskapets arbeid?  

Vi ville se det som en styrke om ordførerne i større grad ville profilere selskapet i media.  

Videre drift av selskapet forutsetter dessuten tilførsel av ressurser. De midlene selskapet har til 

rådighet vil ta slutt i løpet av 1-2 år. Da selskapet ble dannet i 2013, eksisterte det muligheter for å 

søke om midler til den typen virksomhet selskapet driver, men disse mulighetene er nå borte. Vi ser 

derfor på eierne selv som viktigste kilde til ny finansiering. Men det forutsetter at eierne ser seg tjent 

med å beholde selskapet som et redskap for sitt arbeid med forbedring av vegforbindelsen mellom 

Kristiansund og Aukra. Uten dette, blir selskapet lagt ned. 

Dersom selskapet skal drives videre, må det velges nytt styre. Styremedlem Nils Martin Sæther 

ønsker å gå ut av styret, mens styreleder Heidi Hogset ber om avløsning fra ledervervet. Utskiftning 

av styremedlemmer ble forberedt til generalforsamlingen i juni 2021, men generalforsamlingen 

valgte å utsette valg til en ekstraordinær generalforsamling i november, etter at eierkommunene har 

behandlet en sak om eventuell videre drift av selskapet (se vedlegg 7). 

Vi ber kommunene behandle en sak om selskapets fremtid innen 1. november, og håper at 

politikerne i den forbindelse får anledning til å sette seg inn i disse fylkesvegenes plass i det regionale 

vegnettet. Vi foreslår derfor at kommunene inviterer Samspleis til å presentere resultatene av sin 

trafikkanalyse for Nordmøre i forbindelse med behandling av denne saka.  

 

Forslag til vedtak i kommunestyrene: 

1. Kommunestyret ser behov for videre arbeid med vegforbindelsen mellom Kristiansund og Aukra 

gjennom Gjemnes og Hustadvika kommuner. 

2. Saken tas til orientering og videre oppfølging i formannskap 

3. Utkast til nytt mandat oversendes styret for selskapet innen 1. november 2021. 

 

Gjemnes, 9. august 2021 

 

 

 

Vedlegg: 

1. Vedtekter vedtatt av generalforsamlingen den 17. juni 2020 

2. 2018-03-14 Vurdering av trafikkforholdene på fv 279 Eide-Høgset.pdf 

3. Eide-Høgset-20210709T070242Z-001.zip 

4. Malme-Hollingen-20210709T070649Z-001.zip 

5. Trafikkanalyse Nordmøre.zip 

6. 2018-12-18 Notat om styrets arbeid med konklusjon.pdf 

7. Generalforsamlingsprotokoll Gassvegen 2021 (signert 14.06.2021).pdf 

Kopi til TK og RB 

Heidi Hogset, styreleder 

For styret for Gassvegen FV 529 og 532 AS 
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Vedtekter for Gassvegen – fylkesvegene 529 og 532 AS 
 
Etter endring vedtatt på ordinær generalforsamling 17.06.2020.  

 

§ 1. 

Selskapets navn 

Selskapets navn er Gassvegen – fylkesvegene 529 og 532 AS.  

 

§ 2. 

Forretningskommune 

Selskapet har ingen fast forretningskommune. Styrelederen er selskapets kontaktperson.  

 

§ 3. 

Selskapets formål 

Selskapets formål er å arbeide for bedre vegforbindelse mellom Kristiansund og Aukra, spesielt fylkesveg 529 i 

Hustadvika kommune og fylkesveg 532 i Hustadvika og Gjemnes kommuner, herunder også utredning av 

tunnel mellom kommunene Hustadvika og Gjemnes, samt finansiering av nødvendig planarbeid.  

 

§ 4. 

Aksjekapital og aksjer 

Selskapets aksjekapital er på kr. 48 050,- fordelt på 961 aksjer à kr. 50,- fullt innbetalt. Selskapets aksjekapital 

kan innbetales i annet enn kontanter.  

 

§ 5. 

Styre 

Selskapets styre skal bestå av inntil 5 medlemmer som velges av generalforsamlingen for inntil 2 år av gangen. 

Styrets leder velges av generalforsamlingen.  

Selskapet tegnes av styrets leder og ett styremedlem i fellesskap. Styret kan meddele prokura.  

 

§ 6. 

Generalforsamling 

Den ordinære generalforsamlingen skal behandle:  

1. Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen, herunder utdeling av utbytte.  

2. Andre saker som etter loven eller vedtektene hører under generalforsamlingen  
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Fylkesveg 279, Eide - Høgset
Vurdering av trafikkforholdene langs fylkesveg 279,
Storlandsvegen

Vegavdeling Møre og Romsdal 
Plan- og trafikkseksjonen 2018
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Innledning 

Statens vegvesen har, på oppdrag fra Møre og Romsdal fylkeskommune, gjort en 
vurdering av trafikkforholdene langs fylkesveg 279 «Storlandsvegen» mellom Eide og 
Høgset. Det er en allmenn oppfatning at trafikken langs vegen har økt de senere år, 
og at denne veksten av ulike årsaker vil fortsette i årene framover. Dette, kombinert 
med at vegen er smal, gjør at beboere og trafikanter er bekymret for 
trafikksikkerheten langs vegen. I vår vurdering er vi bedt om å se spesielt på 
trafikksikkerheten for myke trafikanter med hovedfokus på barn, samt å si noe om 
prognoser for trafikkutvikling.  

Beskrivelse av strekningen 

Fylkesveg 279, «Storlandsvegen» er en ca. 20 km lang vegstrekning mellom Eide og 
Høgset. Vegen er også omtalt som en del av gassvegen, da enkelte benytter denne 
som gjennomfartsveg til og fra «Ormen Lange»-anlegget på Nyhamna. 

Strekningen ligger langs Kvernesfjorden, i et for det meste skrånende terreng med fall 
ned mot sjøen. Det er ingen stigninger på vegen av betydning, og vegen veksler 
mellom korte rettstrekk og horisontalkurver med stedvis krapp kurvatur. Det er 
randbebyggelse langs store deler av strekningen, og bebyggelsen ligger på begge 
sider av vegen. Det er mange avkjørsler både til landbrukseiendommer, boliger og 
hytter, og i tillegg er det en del driftsavkjørsler.  

I 2016 var årsdøgntrafikken (ÅDT) 920, og av disse utgjorde andelen lange kjøretøy 
15 %. 

 
Oversiktskart (fylkesveg 279 er markert med røde prikker) 
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Vegstandard 

Vegen har en standard lik mange andre av fylkesvegene i Møre og Romsdal. Den 
oppfyller ikke kravene til midtlinje, dvs. at vegbredden er under 6 meter. Vegen er 
asfaltert, og deler av strekningen er belyst. Det er ingen spesiell tilrettelegging for 
gående og syklende, bortsett fra mellom Eide og Svanviken (hp 01 m 0-2200) hvor 
det er gang- og sykkelveg. Langs store deler av strekningen har vegen kun en smal 
skulder, så myke trafikanter må for det meste ferdes i vegbanen. Det er heller ikke 
noe parallelt sidevegsnett som myke trafikanter kan benytte seg av. 

Som nevnt ovenfor, er det parti med relativt krapp horisontalkurvatur (krappe 
svinger). Stedvis ligger terrenget også tett på vegen, og en må anta at krav til 
stoppsikt ikke er oppfylt gjennom en del av de krappeste kurvene. (Stoppsikt er 
nødvendig siktlengde fram til et objekt for at bilføreren skal kunne oppdage objektet, 
reagere og vurdere om han skal bremse og stoppe.) 

 

Vi har ikke foretatt en fullstendig trafikksikkerhetsinspeksjon (TS-inspeksjon), men vi 
har både vært på befaring og studert Storlandsvegen på vegbilder for å danne oss et 
bilde av hva som ville pekt seg ut som feil og mangler i en TS-inspeksjonsrapport. 
Etter vår mening er det en del funn som går igjen, blant annet: 

- Feil ved rekkverk (nedføring, lengde) 
- Påkjøringsfarlige elementer i sikkerhetssonen (trær, stolper, berg, bygninger, 

murkanter og bekkeløp) 
- Bratte, påkjøringsfarlige fyllingsskråninger i avkjørsler 
- Dårlig sikt i en del avkjørsler 
- Krapp horisontalkurvatur og dårlig sikt gjennom kurver 
- Vegen er smal, og tilfredsstiller ikke kravene til midtlinje 

Generelt kan en si at dette er gjenkjennbare feil og mangler, som går igjen på det 
meste av fylkesvegnettet vårt. 
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Flaskehalser/utbedringsstrekninger: 

På strekningen er det to punkt vi har registrert som «flaskehalser» (se kartskisser 
nedenfor), og utbedring av disse har vegvesenet foreslått som prioritet 8 under 
programområde «Utbetringar» som innspill til fylkeskommunens 
investeringsprogram 2018-2027. 

Totalkostnaden for disse to utbedringsprosjektene er anslått til 19,5 millioner kroner. 

 

 
Kjøl-Strand, fv. 279, hp 1 m 5700-5960 

 

 

 
Krekvika-Sevika, fv. 279, hp 1 m 10260-hp 2 m 180 

  

Strand (hp 1 km 6,1-
6,34). Møteplasser. 
Smalt parti.  
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Trafikkutvikling 

Statens vegvesen har gjennom flere år samlet trafikkdata fra riks- og fylkesvegnettet. 
På fylkesveg 279 har vi et fast tellepunkt på Høgset, litt øst for nedkjøringen til det 
nedlagte meieriet. Trafikkutviklingen her går fram av tabellen nedenfor. 

 

Tabellen viser utviklingen i årsdøgntrafikken på Høgset (fv 279, hp 2, m 9835) mellom 2000 og 2015 

 

Tellingene på Høgset viser en økning i trafikken fra 2000 til 2006, før den avtar litt 
fram til 2012. Fra 2012 til 2014 ser vi en relativt merkbar økning, mens det fra 2014 til 
2015 igjen er en liten nedgang i trafikken. 

Når det gjelder antallet lange kjøretøy (>5,6m), er dette stabilt over perioden. Vi ser 
imidlertid en ørliten nedgang rundt 2012 da meieriet på Høgset ble lagt ned, men 
allerede året etter var antallet lange kjøretøy tilbake på samme nivå som før 
nedleggingen.  

Når det gjelder personbiltrafikken (<5,6m), så ser vi en merkbar økning mellom 2012 
og 2013. Dette må antas å ha sammenheng med at det i desember 2012 ble slutt på 
bompengeinnkreving på Krifast. Det er likevel verdt å merke seg at ÅDT i 2013 kun 
var 70 mer enn i 2006. Mellom 2014 og 2015 ser vi en svak nedgang i 
personbiltrafikken. 

Tallene ovenfor viser at det ikke har vært noen unormalt høy trafikkvekst i perioden 
fra år 2000 til 2015. Vi ser imidlertid et lite sprang fra 2012 til 2013, noe vi som nevnt 
antar har sammenheng med at det ble slutt på bompengeinnkrevingen på Krifast i 
desember 2012. 
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Trafikkprognoser 

For å kunne si noe om forventet trafikkutvikling i årene som kommer, har en sett litt 
nærmere på hvilke faktorer som vil kunne påvirke trafikkmengden på strekningen. Vi 
har derfor fått Trafikkavdelingen v/senioringeniør Ali Taheri til å vurdere om det er 
utbygginger, nye vegprosjekt, nye/avsluttede bompengeprosjekt etc. som gir grunn 
til å anta en annen trafikkutvikling på denne strekningen enn det de generelle 
prognosene for fylkesvegnettet i Møre og Romsdal viser.  

Følgende forhold er vurdert spesielt: 

• Nytt sjukehus på Hjelset: 
Helseforetaket har tidligere gjort noen trafikale vurderinger. Disse viser at det 
muligens vil bli en meget svak nedgang på fylkesveg 279. Endringen vil ikke 
være av avgjørende betydning for trafikkbildet langs denne strekningen. 
 

• Ny E39 Lønset-Hjelset (bompengefinansiering): 
I forbindelse med planlegging av ny E39 Lønset-Hjelset, er det utført 
trafikkberegninger for omkringliggende vegnett. Den vestlige delen av 
fylkesveg 279 er med i disse beregningene, og disse viser at dette prosjektet 
ikke vil ha noen innvirkning på trafikkmengden her. 
 

• Bypakke Molde (bompengefinansiering): 
En analyse viser at bare en liten andel av trafikken på fylkesveg 279 skal til 
Molde. Bypakke i Molde vil ikke påvirke trafikkbildet på Storlandsvegen, da 
bomkostnaden kun vil utgjøre en liten andel av de generaliserte 
reisekostnadene. 
 

• Ferjefri E39 (Møreaksen), herunder E39 Vik-Julbøen: 
Beregninger (differanseplott) som er gjort for bygging av helt ferjefri E39, viser 
en beskjeden økning på fylkesveg 279 på 20 biler som følge av vegprosjektet. 
 

• Aktiviteten på Ormen (Nyhamna Expansion): 
Siste utbygging er nå ferdig og aktiviteten er betydelig redusert. Andelen 
lange kjøretøy på strekningen vil nok reduseres som følge av dette, selv om 
total ÅDT ikke vil påvirkes betydelig. Det anbefales å utføre nyere 
trafikktellinger for å bekrefte ny andel lange kjøretøy. 
 

• Avsluttet bompengeinnkreving ved Atlanterhavstunnelen: 
Selv om Atlanterhavstunnelen blir gratis, vil fylkesveg 279 fremdeles være 
korteste veg til Kristiansund fra Eide. Antakelig vil noen færre velge å kjøre om 
Storlandet, men reduksjonen vil være relativt ubetydelig.  
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Konklusjon: 

Det er lite som tilsier at de generelle fylkesprognosene ikke skal brukes for denne 
strekningen. Forholdene nevnt ovenfor har relativt liten påvirkning trafikkmessig, og 
det er uansett alltid usikkerhet forbundet med trafikkprognoser siden mange faktorer 
kan påvirke dette. Det anbefales derfor å bruke fylkesprognosene for Møre og 
Romsdal på denne strekningen. 

Når det gjelder lange kjøretøy, anbefales det å bruke en mer generell andel på 
omtrent 10 %, på grunn av avslutning av byggeaktiviteten på Ormen-anlegget. 

 

 Lette kjt Lange kjt 
2016 - 2022 0,8 % 1,7 % 
2023 - 2030 0,8 % 2,0 % 
2031 - 2040 0,6 % 1,8 % 
2041 - 2050 0,5 % 2,1 % 
2050 -  0,5 % 2,1 % 

Prognoser Møre & Romsdal. % pr år 

 

Anslått ÅDT 2042, basert på en ÅDT i 2017 på 920: 

2017 (15% lange), sum ÅDT 920 2042 (ca. 10% lange), sum ÅDT 1100 
Lette kjøretøy: 780 Lette kjøretøy: 1000 
Lange kjøretøy: 140 Lange kjøretøy: 100 
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Plansituasjon 

Eide:  

I Eide kommune er vegen stort sett uregulert, med unntak av noen innregulerte kryss 
og avkjørsler. I kommuneplanen er områdene i all hovedsak avsatt til landbruk-, 
natur- og friluftsformål (LNF), noe bolig, hytter, småbåthavn osv. 

 
Gjemnes: 

Langs den delen av fylkesveg 279 som ligger i Gjemnes kommune, viser 
kommuneplanen stort sett LNF, med noen innslag av hytter og industri. I 
sjøområdene er det åpnet for oppdrett. 

 

Av reguleringsplaner i området er det regulert et hyttefelt med småbåthavn ved 
Kolset. Feltet er ikke utbygd, men noen tomter er fradelt. Det er også noen mindre og 
eldre reguleringsplaner i området rundt Høgset, som gir muligheter for noe 
utbygging. I dette området er det også regulert inn et massetak (2013). 

Vi kan ikke se at realisering av disse planene vil ha noen stor innvirkning på trafikken 
langs strekningen. 
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Fartsgrenser og hastighet 

Fartsgrenser 

Fartsgrensen på strekningen varierer mellom 60 km/t og 80 km/t, som vist nedenfor: 

- 80 km/t hp 01 m 0-4885 
- 60 km/t hp 01 m 4885-7368 
- 80 km/t hp 01 m 7368-8404 
- 60 km/t hp 01 m 8404-10537 
- 60 km/t hp 02 m 0-1400 
- 80 km/t hp 02 m 1400-2469 
- 60 km/t hp 02 m 2469-7607 
- 80 km/t hp 02 m 7607-11121 

 
Kartet viser fartsgrensene langs Storlandsvegen. 

 
Oversikten ovenfor viser at det er relativt hyppige sprang i fartsgrensene langs 
Storlandsvegen. Over en lengde på ca. 20 km, er det fire strekninger med 80 km/t 
(generell fartsgrense utenfor tettbygd strøk) og tre strekninger med 60 km/t.  

Vegvesenet har vurdert fartsgrensene langs denne vegstrekningen flere ganger, både 
på bakgrunn av henvendelser fra beboere og på eget initiativ, og det har blitt foretatt 
noen justeringer på bakgrunn av disse gjennomgangene.  

Det har den senere tid pågått et arbeid med revidering av fartsgrensekriteriene 
(regelverket for fastsettelse av fartsgrenser), og de nye kriteriene ble vedtatt rett før 
årsskiftet. Om endringene vil få innvirkning på fartsgrensene langs Storlandsvegen 
vet vi foreløpig ikke, men vi tar sikte på å foreta en gjennomgang av denne 
strekningen i løpet av våren/sommeren 2018. 
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Hastighet 

Det ble foretatt fartsmåling tre steder langs fylkesveg 279 i november 2016, og 
resultatene fra disse målingene viser at det er en del som kjører over fartsgrensen. 
Høyeste snitthastighet ble målt i Krekvika, der gjennomsnittshastigheten ble målt til 
ca. 70 km/t i 60-sonen. Vi vet også at det har vært en del førerkortbeslag under 
fartskontroller langs denne vegen, noe som bygger opp under det tallene våre viser. 

 

 

Resultater fra radarmålinger. Fartsgrensen på disse stedene er 60 km/t. 

 

 
Røde prikker viser hvor radarene var utplassert  
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Ulykkessituasjonen 

Det har blitt rapportert inn 11 trafikkulykker med personskade siste 10 år (2007-
2016). I ni av ulykkene er høyeste skadegrad lettere skadd (grønn prikk), i èn av 
ulykkene er høyeste skadegrad drept (rød prikk), mens i den siste ulykken er 
skadegrad ukjent (grå prikk). 

 

 

Prikkene viser hvor ulykkene har skjedd, farge angir skadegrad (alvorlighetsgrad) 
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Særtrekk ved ulykkene: 

Over 80 % av ulykkene er utforkjøringsulykker, og de aller fleste av disse har skjedd 
på rett vegstrekning på tørr og bar veg i dagslys. Kartet på foregående side viser at 
ulykkene er spredt utover hele strekningen, og ingen delstrekninger eller punkt skiller 
seg ut som spesielt ulykkesbelastet. Det er litt overraskende at de fleste 
utforkjøringsulykkene har skjedd på rettstrekning, men dette kan antas å ha 
sammenheng med vegbredden. 

En kan også merke seg at ingen av ulykkene involverer myke trafikanter. 

 

 

Detaljert oversikt over ulykkene på strekningen i perioden 2007-2016  
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Forholdene for myke trafikanter 

Som tidligere nevnt mangler størstedelen av strekningen gang- og sykkelveg, og det 
eksisterer ikke noe parallelt sidevegsnett. Det er bebyggelse langs det meste av 
strekningen, og de fleste har direkteavkjørsler fra fylkesvegen. For at de som bor på 
strekningen skal kunne besøke naboer, gå tur etc., er fylkesvegen derfor ofte eneste 
alternativ for å komme seg fra A til B. 

Vegen skal betjene gjennomfartstrafikken, samtidig som den skal være en arena for 
myke trafikanter som må bruke «hovedvegen» for å forflytte seg mellom målpunkt. 
Dette er en dårlig kombinasjon, spesielt med tanke på at vegen er smal, og at det 
kjøres fort her. At vegen fungerer som en barriere, spesielt med tanke på 
bevegelsesradiusen for barn, er opplagt. 

Den smale vegen kombinert med smale vegskuldre, gjør selvsagt forholdene for 
myke trafikanter ekstra utfordrende. Det er derfor viktig at f.eks. god sikt etableres 
gjennom kurver, slik at de gående oppdages av bilistene i god tid. Det er også viktig 
å sørge for god sikt i kryss og avkjørsler. 

Slik vi ser det ville en gang- og sykkelveg langs strekningen ha bedret forholdene for 
myke trafikanter. Det hadde også gitt muligheten til å etablere gode holdeplasser 
som barn kunne ferdes trygt til og fra. Terrengforholdene, samt en bebyggelse 
stedvis tett på vegen gjør imidlertid at en slik utbygging vil bli kostbar.  
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Oppsummering/aktuelle tiltak 

Gjennomgangen har vist at forholdene både for bilister og myke trafikanter langs 
fylkesveg 279 mellom Eide og Høgset, er utfordrende. Vegen oppfyller ikke kravet til 
midtlinje, den har kun en smal vegskulder, og langs størstedelen av strekningen 
mangler det tilrettelegging for myke trafikanter. Vegen har stedvis krapp 
horisontalkurvatur, og gjennom noen av kurvene er sannsynligvis ikke kravet til 
stoppsikt oppfylt. 

Randbebyggelse langs det meste av strekningen - kombinert med manglende gang- 
og sykkelveg - gjør at vegen har en transportfunksjon både for myke trafikanter og 
for gjennomfartstrafikken. Dette er utfordrende i seg selv, men ekstra utfordrende 
med tanke på at vegen er smal og at fartsnivået er relativt høyt. 

Gode tiltak som vil ha god effekt for trafikksikkerheten for myke trafikanter langs 
dagens veg er vanskelig å finne. Det ble i teksten nevnt at etablering av gang- og 
sykkelveg langs strekningen vil bedre forholdene for myke trafikanter, men dette er et 
kostbart og svært omfattende tiltak. Samtidig vil dette kun ha begrenset positiv effekt 
på trafikksikkerheten for de kjørende langs strekningen. 

Slik vi ser det vil bygging av ny veg i ny trasè være det eneste tiltaket som vil kunne 
gi en god og trafikksikker veg for alle brukergrupper.  

Aktuelle tiltak: 

Tiltak Kommentar 
Bygge ny veg Svært omfattende og kostbart tiltak, men slik vi ser det 

det eneste alternativet som fører til god trafikksikkerhet 
for alle. 

Bygge gang- og sykkelveg Dette vil føre til at myke trafikanter kan ferdes tryggere, 
og at trafikantgruppene atskilles. Svært omfattende og 
kostbart tiltak. 

Breddeutvide vegen Dette vil primært bedre forholdene for de kjørende, 
men de gående og syklende vil også få bedre plass til 
ferdsel. Kostbart tiltak. Ulempen er at det kan føre til 
høyere hastigheter. 

Etablere bredere skulder Først og fremst positivt for myke trafikanter. Relativt 
kostbart tiltak. 

Utbedre flaskehalser Viktig trafikksikkerhetstiltak å utbedre de flaskehalsene 
der dagens vegnett sannsynligvis ikke tilfredsstiller 
kravene til stoppsikt. 

Utbedre vegens sideterreng Godt tiltak for å redusere alvorlighetsgraden når en 
utforkjøringsulykke skjer. 

Bedre sikten i kryss og avkjørsler, og langs 
strekningen for øvrig 

Godt tiltak på eksisterende vegnett, men en må være 
obs på at bedre siktforhold også kan føre til høyere 
hastighet. 

Intensivere kontroller Synlig politi langs vegene virker forebyggende, og vil 
føre til at kjørende langs strekningen er mer bevisste på 
å overholde fartsgrensene. 
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GASSVEGEN FV215/279 AS 

 
STYRETS ARBEID OG FRAMTIDIG 

STRATEGI 
18. desember 2018 

 

Styret i Gassvegen FV215/279AS består per november 2018 av Heidi Hogset (leder), Nils Martin 

Sæther, Annette Ugelstad Klavenes, Stian Teistklub og Ragnar Valle. Det er dette styret som med 

dette konkluderer en fase med sonderinger og utredninger og søker eiernes tilslutning til valg av 

prioriteringer for det videre arbeidet. Annette Ugelstad Klavenes kom inn i styret sommeren 2018, og 

avløste da Synnøve Egge. 

 

Bakgrunn 
Etter generalforsamlingen i 2016, brukte styret noen måneder på å gå igjennom sitt mandat, og gjøre 

seg kjent med relevante problemstillinger knyttet til samferdselspolitikk og investeringer i 

fylkesveger. Mandatet går frem av selskapets formålsparagraf, §3, som lyder: 

Selskapets formål er å arbeide for bedre vegforbindelse mellom Kristiansund og Aukra, spesielt 

fylkesveg 279 i kommunene Eide og Gjemnes og fylkesveg 215 i Fræna kommune, herunder også 

utredning av tunnel mellom kommunene Eide og Gjemnes, samt finansiering av nødvendig planarbeid. 

Styret inviterte først daglig leder for Samspleis, Olav Ellevset, til å orientere om hvordan ønskede 

investeringer i FV215 og FV279 fortoner seg, sett fra hans ståsted og med hans bakgrunn. Slik ble 

styret kjent med at samferdselspolitikere i distrikts-Norge arbeider med å få endret vilkårene for 

bompengefinansiering av vegprosjekt, slik at flere prosjekt kan la seg finansiere. Hovedelementet i 

dette er at nedbetalingstiden på bompengeprosjekt på visse betingelser kan økes fra 15/20 år til 

maksimalt 40 år. Men de fleste politikerne ønsker å begrense denne muligheten til kun å gjelde 

vegprosjekt som avløser ferger. Det betyr at de ønskede prosjektene knyttet til FV215 og FV279 ikke 

vil kvalifisere.  

Etter styrets ønske, utarbeidet Olav Ellevset en grovkalkyle for kostnadene med og mulig finansiering 

av en eventuell tunnel mellom Eide og Batnfjordsøra. Tallene han leverte, ble karakterisert som 

«erfaringstall», og bygde ikke på noen detaljert beskrivelse av prosjektet, men tok utgangspunkt i et 

forslag til trasé for tunnel og tilførselsveger, og gjennomsnittlige meterpriser for henholdsvis tunnel 

og nyanlagt veg. Hans forslag til finansiering bygde på en forutsetning om bompengefinansiering med 

dagens trafikkmønster på FV279, samt en betydelig lengre nedbetalingstid enn det som per i dag er 

tillatt. Bomtakstene som lå til grunn, var omtrent de samme som gjaldt for bommen på Batnfjordsøra 

for finansiering av ny E39 langs Gjemnesstranda, så lenge den sto. Selv med utvidet nedbetalingstid 

lot prosjektet seg ikke fullfinansiere uten at det ble koplet sammen med ny E39 fra Batnfjordsøra til 

Bjerkeset, med kryssfinansiering mellom disse. Slik kryssfinansiering er ikke tillatt med dagens 

regelverk. 
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I februar 2017, la styret disse resultatene frem i et møte med Samferdselsavdelinga og Statens 

vegvesen på Fylkeshuset i Molde. Der ble det gjort klart at den skisserte finansieringsmodellen ikke 

kan gjennomføres med dagens regelverk, og at endringer i regelverket for å åpne for en slik modell er 

utenkelig. Kostnadskalkylen ble også avvist som et underestimat. Dette skyldtes bl.a. at tekniske krav 

til vegtunneler er blitt skjerpet i de siste årene. Møtet munnet ut i et klart råd om å fokusere på tiltak 

på de eksisterende vegene, og forsøke å løse lokale utfordringer gjennom «pakker» som kan 

gjennomføres stykkevis og delt, slik at prosjektene enkeltvis ikke ville koste mer enn noen titalls 

millioner kroner. 

I april 2017 arrangerte styret et folkemøte for innbyggerne i bygdene på hver side av 

kommunegrensa mellom Gjemnes og Eide på Storlandet. Signalene styret fikk der, var ganske 

tydelige på at folk er utålmodige etter å få bedret standarden på FV279, og ikke minst få bedret 

forholdene for mjuke trafikanter. Lederen for Samferdselsutvalget i Møre og Romsdal, Kristin 

Sørheim, deltok på møtet, og tok med seg disse signalene. Styret sendte kort tid etter et brev til 

fylkeskommunen, der vi bad om å få utredet trafikksikkerheten på Storlandet. Allerede i juni 2017 

førte disse initiativene til at Fylkestinget vedtok en bestilling til vegkontoret om en utredning av 

trafikksikkerheten på FV279. Denne utredningen ble levert i mars 2018. 

Høsten 2017 vedtok styret at vi ønsket en grovkalkyle for antatte kostnader ved realisering av en 

slags minimumsløsning for FV215 og FV279, for å definere et «gulv» for laveste beløp som kan løse 

problemene for befolkningen langs disse vegene. Styret valgte da å definere «gul stripe» som den 

minimumsløsningen. Vi bestilte denne kalkylen fra Samspleis i januar 2018, og de leverte sin rapport i 

mai 2018. Dette er den eneste utredningen vi betaler for.  

På samme tid inngikk styret også en avtale med Samspleis om å være med på en felles utredning for 

en rekke vegselskap på Nordmøre og i Romsdal, om hvordan realisering av diverse ønskede 

vegprosjekt vil påvirke trafikkmønsteret i fremtiden. Siden prosjektet allerede var i gang, og var 

finansiert, ble vi invitert til å hekte på våre prosjekt i analysen, uten at vi behøvde å bidra til 

finansieringen. Denne analysen ble presentert på Samspleis sin generalforsamling i juni 2018.  

Allerede før analysene var ferdige, sørget Sørheim for å legge frem forslag for Samferdselsutvalget 

om å føre de verste flaskehalsene på FV279 opp på fylkeskommunens investeringsprogram for veger. 

Foreslåtte tiltak på flaskehalsene er anslått til et beløp på rundt 20 millioner kroner. Samspleis sin 

kalkyle innebærer at oppgradering av hele FV279 til standard «gul stripe», vil komme på rundt 300 

millioner kroner. Samferdselsutvalget vil ved neste rullering av investeringsprogrammet vurdere de 

to flaskehalsene opp mot oppgradering av hele vegstrekningen.  

Utfordringsbildet for FV215 er ganske forskjellig fra FV279, etter som det er avklart hva slags tiltak 

som er aktuelle for FV215, og det foreligger en stadfestet reguleringsplan. I Samspleis sin 

kostnadskalkyle for gul stripe, ble resultatet et anslag på 200 millioner kroner for FV215. Per i dag er 

ingen deler av denne strekningen inne på fylkeskommunens investeringsprogram for veger. 

I september 2018 ble representanter fra både Statens vegvesen og Samspleis invitert til å delta i et 

styremøte for å drøfte innholdet i de rapportene de har levert. I dette møtet kom det bl.a. frem at 

Statens vegvesen selv ønsker å ha kontrollen med planlegging og prosjektering av deres 

vegprosjekter, og det ble advart mot å gjøre dette i regi av selskapet eller kommunene. Slik 

planlegging resulterer ofte i behov for omregulering, noe som forsinker gjennomføring av prosjekter 

når de først er finansiert og klare for byggestart. Vi ble i stedet anbefalt å fokusere på det politiske 

arbeidet som kreves for å få løftet våre prosjekter inn i fylkeskommunens investeringsprogram. Er de 

først tatt med der, kan Statens vegvesen begynne å arbeide med dem. 
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Styret etablerte tidlig en dialog med ordførerne i de tre av våre eierkommuner der vegene «våre» 

befinner seg. I november 2017 gjennomførte styrelederen en møteserie med kommunestyret i de 

respektive kommunene, for å orientere om styrets arbeid. Slik fikk vi avklart hvor langt enigheten om 

felles vegprosjekt strekker seg, både mellom eierne og styret.  

 

Vurdering 
Den største usikkerheten gjaldt hvor realistisk det er å få realisert tunnelforbindelsen mellom Eide og 

Batnfjordsøra. Vi anser det nå som avklart at dette prosjektet vil kreve lang tid å få realisert, både 

p.g.a. estimerte kostnader, og behovet for endringer i økonomiske rammebetingelser. Men ideen er 

ikke lagt bort. Likevel vil vi på kort sikt fokusere kreftene omkring en mindre ambisiøs oppgradering 

av vegene som de er, eventuelt med strekningsvise endringer i trasé. 

Styret mener vi har oppnådd en viss fremdrift i arbeidet med oppgradering av de to fylkesvegene. Vi 

har fått kostnadskalkyler for tiltak på begge fylkesvegene, og FV279 er blitt løftet opp på høyt politisk 

nivå, og er med i fylkeskommunens investeringsprogram, om enn på uprioritert plass. Vi er ikke i mål, 

men vi ser gode muligheter for å oppnå videre fremdrift, såfremt vi lykkes med å opprettholde 

oppmerksomheten mot problemene på våre veger, og behovet for tiltak. 

Styret ser en rekke oppgaver fremover. Vi må presentere utredningene som er utført for 

kommunene der vegene ligger. Det er blitt avklart i løpet av det siste året at prosjektering og 

finansiering av gang- og sykkelveger er kommunenes ansvar, herunder å søke om midler fra 

fylkeskommunen. Arbeidet med dette må ses i sammenheng med oppgradering av vegene. I neste 

fase vil det således bli nødvendig med et tettere samarbeid mellom Gassvegen AS og de aktuelle 

kommunene. For å markedsføre prosjektene overfor fylkespolitikerne, vil vi også presentere oss for 

Samferdselsutvalget. 

Når prosjektene vi arbeider for skal realiseres, regner vi med at planlegging og prosjektering av 

vegene vil skje i regi av vegkontoret. Det er da en forutsetning at prosjektene ligger inne i 

kommunenes planverk, og gitt status som prioriterte prosjekt. Det er ønskelig at planlegging og 

prosjektering av gang- og sykkelveger utføres parallelt med arbeidet for å løfte frem utbedring av 

vegene, slik at forholdene for mjuke trafikanter forbedres i takt med de forbedringer vi oppnår for 

biltrafikken. 

 

Konklusjon 
Styret vil på kort sikt prioritere disse to oppgavene: 

1. Arbeide for å få gjennomført tiltak på FV215 og FV279 for å oppgradere standarden til «gul 

stripe». 

2. Gå i dialog med kommunene for å få utarbeidet planer for gang- og sykkelveger langs de to 

fylkesvegene. 

 

Vedtak 
Styret ber generalforsamlingen i 2019 gi sin tilslutning til strategidokumentet datert 18. desember 

2018. 
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Generalforsamlingsprotokoll 10.06.2021 
 

Den 10. juni 2021 klokken 19:00 – 20:15 ble det holdt ordinær generalforsamling i Gassvegen – fylkesveg 
215/279 AS på rådhuset i Gjemnes. Det var adgang til digital deltakelse på plattformen Zoom. Det var totalt 
10 deltakere på møtet, 5 i salen og 5 på Zoom. 

Styrets forslag til dagsorden: 

1. Åpning av generalforsamlingen v. styrets leder 

2. Valg av møteleder 

3. Valg av en person til å undertegne generalforsamlingsprotokollen sammen med 
møtelederen 

4. Godkjenning av innkalling og dagsorden 

5. Behandling av styrets årsregnskap og revisors beretning for regnskapsåret 2020 

6. Honorar til styret 

7. Honorar til revisor 

8. Drøftingssak: Selskapets fremtid 

9. Valg av styre i samsvar med selskapets vedtekter 

 

Behandling:  

1. Åpning av generalforsamlingen v. styrets leder 

Styreleder Heidi Hogset ønsket velkommen og registrerte de oppmøtte. De oppmøtte representerte 
Aukra kommune (ordfører), Hustadvika kommune (ordfører), Gjemnes kommune (ordfører), 
Romsdal Sparebank (Odd Kjetil Sørgaard) og Sparebank1 Nordvest (Odd Einar Folland). Disse eier til 
sammen 750 av 961 aksjer, dvs. 78%. Generalforsamlingen var dermed beslutningsdyktig. 

Alle styremedlemmene var også til stede, enten fysisk eller digitalt. 

2. Valg av møteleder 

Styreleder foreslo Knut Sjømæling. Han ble enstemmig valgt, og overtok møteledelsen. 

3. Valg av en person til å undertegne generalforsamlingsprotokollen sammen med 
møtelederen 

Møteleder foreslo Odd Einar Folland til å undertegne protokoll sammen med ham selv. Han ble 
enstemmig valgt. 

4. Godkjenning av innkalling og dagsorden 

Godkjent. 

Forseglet av

Posten Norge

•   Folland, Odd Einar (29.05.1955), 13.06.2021
•   Sjømæling, Knut (12.07.1960), 14.06.2021

Dokumentet er signert digitalt av:
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5. Behandling av styrets årsregnskap og revisors beretning for regnskapsåret 2020 

Resultat og balanse ble vist på skjerm. Det samme ble konklusjonen fra revisors beretning. Begge 
deler ble godkjent. 

6. Honorar til styret 

Forslag fra møteleder: Videreføre etablert praksis. Dette ble vedtatt. 

7. Honorar til revisor 

Forslag fra møteleder: Videreføre etablert praksis. Dette ble vedtatt. 

8. Drøftingssak: Selskapets fremtid 

Etter en samtale som involverte både delegatene og styremedlemmene, samlet møtet seg om 
denne uttalelsen: 

Generalforsamlingen ber styret forberede en sak for kommunestyrene i eierkommunene, og 
utfordre kommunestyrene til å ta stilling til selskapets videre drift. Kommunene må få en klar 
frist for å behandle saka, f.eks. 1. november 2021. 

Saksutredningen bør munne ut i et valg mellom nedleggelse eller videre drift med et nytt 
mandat. 

9. Valg av styre i samsvar med selskapets vedtekter 

Forslag fra møteleder: Valg av nytt styre utsettes til ekstraordinær generalforsamling som holdes 
innen 1. desember 2021. Enstemmig vedtatt. 

 

Protokollen skal signeres av Knut Sjømæling og Odd Einar Folland. 

Forseglet av

Posten Norge

•   Folland, Odd Einar (29.05.1955), 13.06.2021
•   Sjømæling, Knut (12.07.1960), 14.06.2021

Dokumentet er signert digitalt av:
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Fra: Hogset Heidi[Heidi.Hogset@hiMolde.no]
Sendt: 09.08.2021 14:51:07
Til:
post@aukra.kommune.no;Postmottak;post@gjemnes.kommune.no;servicekontor@kristiansund.kommune.no[post@aukra
.kommune.no;postmottak@hustadvika.kommune.no;post@gjemnes.kommune.no;servicekontor@kristiansund.kommune.n
o]
Kopi: odd.nilssen@aukra.kommune.no[odd.nilssen@aukra.kommune.no];Tove
Henøen[tove.henoen@hustadvika.kommune.no];knut.sjomaling@gjemnes.kommune.no[knut.sjomaling@gjemnes.kommun
e.no];Kjell.Neergaard@kristiansund.kommune.no[Kjell.Neergaard@kristiansund.kommune.no];Redaksjon Tidens
Krav[redaksjonen@tk.no];Redaksjon Romsdals Budstikke[redaksjon@r-b.no];
Tittel: RE: Sak om nedleggelse eller videre drift av vegselskapet Gassvegen FV 529 og 532 AS

Første zip‐fil
 

From: Hogset Heidi 
Sent: mandag 9. august 2021 14:48
To: post@aukra.kommune.no; postmottak@hustadvika.kommune.no; post@gjemnes.kommune.no;
servicekontor@kristiansund.kommune.no
Cc: odd.nilssen@aukra.kommune.no; tove.henoen@hustadvika.kommune.no;
knut.sjomaling@gjemnes.kommune.no; Kjell.Neergaard@kristiansund.kommune.no; redaksjonen@tk.no;
redaksjon@r‐b.no
Subject: Sak om nedleggelse eller videre drift av vegselskapet Gassvegen FV 529 og 532 AS
 
Til kommunene som eier aksjer i selskapet Gassvegen FV 529 og 532 AS.
 
I juni 2019 behandlet generalforsamlingen i selskapet et notat om styrets arbeid og konklusjoner mht
prioriteringer for videre arbeid. Styret ønsket da tilbakemelding fra eierne om disse prioriteringene. Det hadde
tidligere blitt avklart at kommunene selv må ta et større ansvar for oppgavene som var lagt på selskapet, særlig
hva gjelder bygging av gang‐ og sykkelveger. At kommunene ikke har fulgt opp dette ønsket skyldes nok at det
dessverre ikke ble kommunisert til eierne av styrelederen i etterkant.
 
Under generalforsamlingen til selskapet i juni 2021 ble det vedtatt å legge selskapets videre skjebne i
eierkommunenes hender ved å be kommunene ta stilling til hva som skal være selskapets rolle og mandat videre
dersom det er ønskelig å drive videre. Alternativet er å legge ned selskapet. Styret har utarbeidet en
saksutredning (se vedlegg) som vi ber kommunene behandle politisk i løpet av høsten. Vi ønsker at saken 
behandles innen 1. november 2021, med tanke på behandling på en ekstraordinær generalforsamling i løpet av
november. Denne generalforsamlingen skal vedta oppløsning av selskapet eller velge et nytt styre med tanke på
videre drift. Videre drift vil også forutsette at selskapet tilføres midler.
 
Utredningen er vedlagt en rekke dokumenter. Tre zip‐filer sendes over i egne eposter, fordi de er for store til å
sendes sammen med resten:
 
Eide‐Høgset‐20210709T070242Z‐001.zip (25,6 MB)
Malme‐Hollingen‐20210709T070649Z‐001.zip (10,4 MB)
Trafikkanalyse Nordmøre.zip (17,6 MB)
 
Med vennlig hilsen
Heidi Hogset, styreleder
For styret for Gassvegen FV 529 og 532 AS
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FV 279 EIDE –HØGSET (STORLANDSVEGEN) 
BREDDEUTVIDELSE / UTBEDRING / G/S-VEG 

SAMSPLEIS AS   kart 3/8  April 2018 
a. Fartsgrense 60 km.
b. Ca. 6m høy fjellskjæring.
c. Relativ høy fylling
d. Utvide vegen mot sjøen. Obs. avkjørsel.
e. Rive fjøsbygning.
f. Senke bakketopp.
g. Flytte vegen litt mot sjøen, likevel utvidelse fjellskjæring

på innsida.
h. Bygge sammenhengende adkomstveg

12. Tot.bredde ca. 6,3m. Må/bør utbedre vegen
fram til 14. Sikttiltak, breddeutvidelse i svingen
der det står Standvegen.
Rette ut vegen ved Skarlibekken (utvide mot
sjøen)

13. Tot.bredde ca. 5,8m. Rive fjøsbygning.
Senke bakketopp. Flytte dagens avkjørsel
vestover. Obs. driftsavkjørsel på innsiden av
kurven.

14. kort del
15. Tot.bredde ca. 6,7m. Ny Strandabru

(lysåpning=7,96, fra 1942). Relativt enkelt å få til
breddeutvidelse.

16. Tot.bredde ca. 5,6m. Tiltak i kurven ved
Tipphaugen. Fjellskjæring.
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FV 279 EIDE - HØGSET (STORLANDSVEGEN) 
BREDDEUTVIDELSE  /  UTBEDRING  /  G/S-VEG
KOSTNADSOVERSLAG
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1 A-B 1 3 200 3 199
Utvidelse og delvis
forsterkning 11 000 35 189 000
Fylling Holmsundet 1 000 000
Tiltak Holmsundet bru,
26,8m, ny
bruoverbygning 6 000 000

1 B-C 3 200 4 750 1 550 Mindre tiltak 2 000 3 100 000

1 C-D 4 750 5 660 910
Utvidelse og delvis
forsterkning 15 000 13 650 000

1 D-E 5 660 6 100 440

Større ombygging, senke
bakketopp, stikkrenne
etc. 25 000 11 000 000
Innløse bygning 500 000

1 E-F 6 100 6 600 500 Utvidelse 12 000 6 000 000
Ny Strandabru, 8,0m 3 000 000
G/S-veg, ca 450m 8 000 4 000 000

1 F-G 6 600 7 260 660 Utvidelse 18 000 11 880 000
G/S-veg frem til G 12 000 7 920 000

1 G-H 7 260 7 930 670 Utvidelse 15 000 10 050 000
1 H-I 7 930 8 980 1 050 Utvidelse 15 000 15 750 000
1 I-J 8 980 9 960 980 Utvidelse 16 000 15 680 000
1 J-K 9 960 10 340 380 Utvidelse 18 000 6 840 000

Større stikkrenne 500 000
1 K-L 10 340 10 528 188 Utvidelse, fjell etc 20 000 3 760 000
2 1 350 349 Utvidelse, fjell etc 20 000 6 980 000

Innløse bolighus 750 000
2 L-M 350 700 350 Større omlegging 30 000 10 500 000

Ny Sevika bru 6 000 000
2 M-N 700 1 600 900 Utvidelse 15 000 13 500 000

2 N-O 1 600 2 640 1 040
Utvidelse og delvis
forsterkning 13 000 13 520 000
Større stikkrenne 500 000

2 O-P 2 640 3 950 1 310 Mindre justering bredde 5 000 6 550 000
2 P-Q 3 950 8 880 4 930 Utvidelse 15 000 73 950 000

Innløse 5 bygninger 5 000 000
2 Q-R 8 880 11 180 2 300 Utvidelse 7 000 16 100 000

21 706  meter 273 999 000 35 170 000

Usikkerhet overslag +/- 25% Sum totalt 309 169 000

Km = ca. plasseringer.

    Fv 279 EIDE - HØGSET
    Foreslåtte utbedringer

    SAMSPLEIS AS       April 2018
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FV 279 EIDE –HØGSET (STORLANDSVEGEN) 
BREDDEUTVIDELSE / UTBEDRING / G/S-VEG 

SAMSPLEIS AS   kart 5/8  April 2018 

28. (+27) Tot.bredde ca. 7,0m. Like øst for høgspentstolpe er det
relativt bratt ned mot sjøen. Innløse, kjøpe huset som nå er tilsalgs.
Flytte vegen ut og sette opp en mur på 30-50m som stopp
for fyllingsfoten. Likevel må det sprenges ut noe for sikt.
Alternativ løsning kan være:
Flytte vegen ut der ikke er nødvendig med mur og ellers
sprenge og legge vegen inn.
Men dette anses som en dårlig løsning,spesielt
kurvaturmessig.

29. Det må bygge ny Sevikbru (dagens fra 1950, l=5,5m, høye murte
landkar)
Alt.1: Senke vegen vest for elva og ny bru ca. ved det gamle
kvernhuset. Relativt lang bru, men gir bedre kurve enn i dag. Råflott
i forhold til fv.279 ellers.
Alt.2: Utvide vegen oppover, bru på dagens plass. Trafo like ved fv.
øst for avkjørsel til Øverland flyttes og avkjørsel ombygges. Litt
justering av elva. Ny bru.
Alternativ 2 foreslås valgt, mer i samsvar med vegens standard ellers
(vertikal og horisontalkurvatur, 60km fartsgrense).

30. Tot.bredde ca.5,9m. Relativ enkel breddeutvidelse.
31. Tot.bredde ca. 6,5. Som 30.
32. Tot.bredde ca. 6,5. Som 30.
33. Tot.bredde ca. 6,2m. Dårligere vegkropp. Bratt skråning ned i grøfta.

p. Her må vegen utvides nedover/mot sjøen, hus innløses.
q. Ny bru, flytting trafo, omlegging gardsveg.
r. Slutt på 60km fartsgrense
s. Parti med dårlig overbygning.
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FV 279 EIDE –HØGSET (STORLANDSVEGEN) 
BREDDEUTVIDELSE / UTBEDRING / G/S-VEG 

SAMSPLEIS AS   kart 4/8  April 2018 

18. Tot.bredde ca. 6,0m
19. Tot.bredde ca. 6,2m
20. Tot.bredde ca. 5,7m
21. Tot.bredde ca. 5,7m
22. Tot.bredde ca. 5,4m.
23. Tot.bredde ca. 5,7m
24. Tot.bredde ca. 5,7m
25. Tot.bredde ca. 5,5m Obs. avkjørsler, eventuelt

murer. Nytt rør
26. Tot.bredde ca. 5,5m. Obs. avkjørsler, eventuelt

murer.

Generelt:
Det er en del grøfter på strekningen der skråningen fra vegen er 
svært bratt (1:1?).
Selv om vegen utvides nedover, må tiltak gjøres med grøft.
Enkelte parti med lukket grøft.

j. Fartsgrense 60 km opphevet
k. Fartsgrense 60 km.
l. Eksisterende avkjørsel bør stenges. Ny adkomst

sørover mot driftsveg.
m. Fylles ut på nedsiden
n. Flaskehals med rekkverk på begge sider. Stikkrenne,

bredde ca. 2,0m, nytt rør må legges.
o. Utvide vegen vestover (utsiden).
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FV 279 EIDE –HØGSET (STORLANDSVEGEN) 
BREDDEUTVIDELSE / UTBEDRING / G/S-VEG 

SAMSPLEIS AS   kart 2/8  April 2018 

4. Tot.bredde ca. 5,5m. Virker litt svakere enn 3. Bæreevnesvikt noen steder.
5. Tot.bredde ca. 5,6m.

6. Tot.bredde ca. 5,6m. Sørsetbrua bygd i 1963. Føringsbredde 7,1m, ok mht. bredde. Bredde asfaltdekke like øst for brua: 
6,1m. Kurven like øst for kryss med fv. 278 virker trang (rekkverk begge sider).
Gangbru med gitterrist har nedbøyninger på ristene i hjulspor etter brøytetraktor.

7. Tot.bredde ca 6,0m. Svikt i vegbanen på et parti. Bratt ned i grøfta. Utvidelse venstre side. Men obs. forsterkning mot 
grøft («flytting» av grøft).

8. Større bredde enn oppgitt i vegregister. Tot. bredde ca 7,1m. 2,1km veg vest for Kjøl ble utbedret i 1991. Stor steinmur 
på vegens øvre side. Litt teleproblemer. Bare litt mindre tiltak nødvendig, som nytt vegrekkverk

9. Tot.bredde ca. 7,1m. Utbedret 1991. Stor steinmur på vegens
øvre side. Litt teleproblemer. Bare litt mindre tiltak nødvendig, som nytt vegrekkverk

10. Tot.bredde ca. 7,1m. Utbedret 1991. Litt teleproblemer. Bare litt mindre tiltak nødvendig, som nytt vegrekkverk. 

226

siglon
Linje  

siglon
Linje  

siglon
Linje  

siglon
Linje  

siglon
Linje  

siglon
Linje  

siglon
Linje  

siglon
Linje  

siglon
Linje  

siglon
Tekstboks
3

siglon
Tekstboks
4

siglon
Tekstboks
5

siglon
Tekstboks
6

siglon
Tekstboks
7

siglon
Tekstboks
8

siglon
Tekstboks
9

siglon
Tekstboks
10

siglon
Linje  

siglon
Tekst i maskinskrift
B

siglon
Linje  

siglon
Tekst i maskinskrift
Sørsetbrua 9,2m

siglon
Linje  

siglon
Tekst i maskinskrift
Fv. 278

siglon
Linje  

siglon
Gjennomstreking

siglon
Tekst i maskinskrift
DAGENS SITUASJON OG FORELÅTTE TILTAK



FV 279 EIDE –HØGSET (STORLANDSVEGEN) 
BREDDEUTVIDELSE / UTBEDRING / G/S-VEG 

SAMSPLEIS AS   kart 6/8  April 2018 34. Tot.bredde ca. 5,5m. Møteplasser. Deler har dårlig overbygning.
35. Deler er breddeutvidet før siste asfaltering (fra ca. km 2,6). Litt

sprekker i asfaltdekket ca. 0,5m innenfor kantlinje.

     

36. Breddeutvidet før siste asfaltering. Litt sprekker i asfaltdekket ca. 0,5m
innenfor dagens kantlinje.

37. Deler er breddeutvidet før siste asfaltering (til ca. km3,5). Litt sprekker i
asfaltdekket ca. 0,5m innenfor dagens kantlinje. Resten er
breddeutvidet de siste årene. Ser godt asfaltskjøtene.

38. Breddeutvidet de siste årene. Ser godt asfaltskjøtene.
39. Tot.bredde ca. 5,3m.
40. Tot.bredde ca. 5,3m. Tiltak på vegens sørside. Utbedres for sikt også.
41. Tot.bredde ca. 5,8m.
42. Tot.bredde ca. 5,9m.

t
u. Smal støpt stikkrenne, bredde ca 1,5m
v. Start tidligere breddeutvidelse.
w. Overgang tidligere og nyere

breddeutvidelse.
x. Slutt nyere breddeutvidelse
y. Sikttiltak
z. Avkjørsel Maihaugen hyttefelt
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FV 279 EIDE –HØGSET (STORLANDSVEGEN) 
BREDDEUTVIDELSE / UTBEDRING / G/S-VEG 

SAMSPLEIS AS    kart 1/8    April 2018 

1. Tot.bredde ca.5,4 m. Utvide østover. Møteplasser i dag.
2. Tot.bredde ca.5,6 m. Relativ stor fylling ved Holmsundet bru. Bru

bygd i 1975. Føringsbredde 6,35 meter. Total asfaltbredde 6,0 m.
3. Tot.bredde ca.6,2 m, asfaltbredde ca.5,7m. Det har vært noen

setninger. Det er foretatt reparasjon/lapping av asfaltdekket med ca
1 m breie striper.

Det er g/s fra Fv. 64 til kryss med Fv. 278 ved Sørsetbrua.
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FV 279 EIDE –HØGSET (STORLANDSVEGEN) 
BREDDEUTVIDELSE / UTBEDRING / G/S-VEG 

SAMSPLEIS AS   kart 7/8  April 2018 

æ. Stokkbrua fra 1953 ble erstattet for få år siden med ny bru. 
Føringsavstand 6,6m, bredde mellom føringskanter 6,5m. 
Bredde veg totalt litt øst for brua er 6,6m
Brua virker som en «flaskehals».

ø. 
å. 
aa. 
bb. 

Innløse bygning. 
Innløse to bygninger 
Innløse bygning 
Endre avkjørsel/felles avkjørsel

cc. Innløse bygning som ligger helt inn i vegen.
dd. Slutt på 60km.
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FV 279 EIDE –HØGSET (STORLANDSVEGEN) 
BREDDEUTVIDELSE / UTBEDRING / G/S-VEG 

SAMSPLEIS AS   kart 8/8  April 2018 
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Forord 
 
Samspleis AS har inngått avtale med Gassvegen AS ved styreleder Heidi Høgset om å foreta 
strekningsvise vurderinger og kostnader for utbedring av fv 279 Eide (kryss fv 64) – Høgset 
(kryss E39). Samspleis AS ved daglig leder Olav Ellevset har vært leder av oppdraget. 
Arbeidet er utført av Oddbjørn Pladsen, Sigmund Lønset og Svein Solbjørg (som alle har 
arbeidet mange år i Statens vegvesen i Møre og Romsdal, og er nå pensjonister). 
 
Det er ikke utført planlegging på kart, men vi har utarbeidd en del skisser som grunnlag for 
våre vurderinger, men det viktigste grunnlaget for arbeidet vårt har vært befaringer av 
fylkesvegen for å registrere nødvendige tiltak og for å vurdere hva tiltakene som vi foreslår, 
vil kunne komme til å koste. 
 
 
 
Samspleis AS 
 
 
April 2018 
 
 
 
Olav Ellevset 
daglig leder 
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FV 279 Eide – Høgset - vegutredning 
 
1. Oppsummering 
 
Fv 279 som er 21,72 km lang, binder kommunene Eide og Gjemnes sammen, og på Høgset 
knyttes vegen til E39. Bortsett fra en ca. 2,1 km lang parsell vest for Kjøl som har en total 
bredde på ca. 7,0 m, er vegen stort sett smalere enn 6,0 m. Vegen har også noen parti med 
relativt skarp kurvatur. Dessuten er vegen svak flere steder, delvis pga. at skråningene ned i 
grøftene er relativt bratte. Vegen har i dag en årsdøgntrafikk (ÅDT) på mellom 920 og 1020 
kjøretøyer, derav en relativt stor andel kjøretøyer lengre enn 5,6 m. Trolig vil ÅDT neppe øke 
noe særlig når E39 Møreaksen og fast samband til Aukra er bygd. 
 
I løpet av en del år har det blitt gjort en god del arbeid på fv 279. Den nevnte parsellen vest 
for Kjøl ble utbedret i 1991, ny Stokkebru ble bygd for bare få år siden og det er foretatt en 
del mindre kantforsterkninger, utbedringer av veggrøfter og dermed litt vegutvidelser. En 1,3 
km lang strekning mellom Skjerset og Teigen har blitt utvidet relativt mye og har nå en 
asfaltbredde på ca. 6 m. Dessuten er det bygd en 2,2 km lang gang- og sykkelveg langs fv 279 
mellom Eide og Sørsetbrua (kryss med fv 278). Men vegstandarden på fv 279 er fortsatt for 
dårlig for dagens trafikk. 
 
Vi har sett på mulighetene for å breddeutvide dagens veg til en total bredde på 7,0 m, men 
denne bredde /standard er ikke lenger omtalt i vegnormalen. Når tiltaka skal iverksettes, må 
det derfor trolig søkes om fravik fra vegnormalen. Men vegnormalen sier at 6,5 m bredde kan 
brukes der det er sårbart/kostbart terreng eller gjennomgående utbedring.  
 
Kostnadsoverslaget med å utbedre dagens veg (dvs. uten omlegginger) er vurdert til ca. 310 
mill. kr. Det er da forutsatt at breddeutvidelsen ikke medfører forsterking andre steder i 
vegprofilet enn der vegen blir utvidet, men det er kalkulert med nytt asfaltdekke på hele 
vegen. I overslaget er det tatt med å bygge ca. 1,1 km med gang- og sykkelveg ved Strand. Da 
overslaget baserer seg på en utredningsplan, er usikkerheten i tallene relativt store. Vi legger 
til grunn en usikkerhet i overslaget på +/- 25 %.  
 
Vi har dessuten sett litt på vegomlegginger som kan være aktuelle å gjennomføre som 
alternativ til å utbedre eksisterende veg. En vegomlegging mellom Kjøl og Strand på om lag 
500 m i tilnærmet rett linje (mellom D og E på vedlagte kart 3) vil trolig kunne koste 25 mill. 
kr. Å utbedre eksisterende fylkesveg på den samme strekninga er vurdert til 11,5 mill. kr. 
Med denne omlegginga kan dagens fylkesveg brukes til gang- og sykkelveg, men i tillegg til 
nyvegen bør det bygges gang- og sykkelveg fra D til like vest for Kjøl steinindustri, en 
tilleggskostnad på ca. 7 mill. kr.  
 
Det kan også vurderes å bygge ny veg videre østover gjennom Strand, fra E til forbi 
Tipphaugen, lengde ca. 600 m. Dette kan være byggesteg 2, dersom en ikke greier å 
finansiere alt samtidig.Vegen legges sør for dagens fylkesveg slik at dagens fylkesveg på 
strekninga kan benyttes til boligveg og gang- og sykkelveg. Det bør være mulig å få til en 
undergang på nyvegen for Herskedalsvegen og bygda får én krysstilknytning om lag der 
Herskedalsvegen nå ligger. Ny veg fra D ved Kjøl til øst for Tipphaugen vil trolig koste ca. 60 
mill. kr. Å utbedre dagens veg på den samme strekninga er regnet å koste ca. 26,5 mill. kr.  
 
Dersom det bygges ca. 1,1 km ny veg som skissert her, vil strekninga med fartsgrense 60 km/t 
bli redusert frå ca. 2,5 km i dag til ca. 0,8 km. 
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Også mellom Stakkvika og Sevikmyrane har vi skissert litt på en vegomlegging. Det kan 
bygges ca. 2,1 km ny veg mellom Stakkvika og Krekvika/kommunegrensa, ca. 300 m lang 
tunnel videre derfra til Sevika og ca. 1,2 km ny veg frå Sevikelva fram til Sevikmyran. Dette 
er vurdert til å kunne koste ca. 250 mill. kr, men usikkerheten i dette beløpet er stor. De tiltaka 
som er lagt inn i utbedringsalternativet på den samme strekninga, er vurdert til å kunne 
komme på ca. 80 mill. kr..  
 
Imidlertid kan en kanskje korte inn lengda med ny veg i dagen slik at nyvegen tar av fra 
dagens fylkesveg litt vest for Krekvika og tilknyttes dagens fylkesveg 400-500 m nord for 
Sevikelva. Dermed reduseres kostnaden til om lag 140 mill. kr. Dette beløpet må vurderes 
opp mot hva det vil koste å utbedre dagens veg på den samme strekninga (J-M, pluss litt til), 
som er vurdert til ca. 40 mill. kr. 
 
Har en knapt med midler, bør en fortsette å utbedre flaskehalser på vegen, forsterke vegen 
mot grøfter og samtidig foreta mindre vegutvidelser. I de to spesielt uoversiktlige kurvene – 
mellom Kjøl og Strand og ved kommunegrensa – må en vurdere mindre breddeutvidelser slik 
at en har stor nok vegbredde der det er uoversiktlig. Dette er langt mindre omfattende tiltak 
enn det som er lagt inn i utbedringsplanen som her er omtalt. 
 
Før en gjør større tiltak i den skarpe kurven mellom Kjøl og Strand, bør en vurdere den 
vegomlegginga som vi har skissert der. 
 
For vegens funksjon og vegstandard er det svært viktig at det føres en streng og konsekvent 
holdning til avkjørsler langs vegen, og en bør tilstrebe seg på å fjerne avkjørsler og slå 
sammen avkjørsler for å bedre trafikksikkerheten. 
 
 
2. Innledning 
 
Fv 279 binder kommunene Eide og Gjemnes sammen, og på Høgset knyttes fv 279 til E39. Fv 
279 er 21,72 km lang, derav ligger 10,54 km i Eide kommune og 11,18 km i Gjemnes 
kommune. Andelen tunge biler er relativt stor på fv 279. Men det er lite trolig at trafikken på 
fv 279 vil øke noe særlig når E39 Møreaksen og fast samband til Aukra er bygd. 
 
Folketallet i grunnkretsen Strand i Eide var 143 personer i 2001 og i 2017 hadde folketallet 
økt til 165 personer. For grunnkretsen Storlandet i Gjemnes var folketallet 162 personer i 
2001 og 165 personer i 2017. Disse to grunnkretsene omfatter det meste av bebyggelsen langs 
fylkesveg 279. 
 
 
3. Vurdering av trafikkgrunnlaget 
 
Årsdøgntrafikken (ÅDT) i 2017 på størstedelen av fylkesveg 279 var 920 - 930 kjøretøy, 
derav var 15 % lengre enn 5,6 m. Men fra industriområdet ved Ikornneset til Høgset (lengde 
2,2 km) var ÅDT litt høgre, 1020 kjt.. Som nevnt er det lite sannsynlig at trafikken på denne 
fylkesvegen vil øke noe særlig når E39 Møreaksen og fast samband til Aukra er fullført. 
Avstanden fra det framtidige krysset på Julbøen mellom Møreaksen og fv 662 via Fræna og 
Eide til Høgset vil bli 7-8 km lengre enn etter E39 via Molde, og kjøretida kanskje 12-15 
minutter lengre. Men trafikantenes vegvalg er også en del avhengig av hvor stort 
bompengutlegget blir på E39 fra Julsundbrua via Molde til Høgset. 
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4. Trafikkprognose 20 år etter fullført veganlegg.  
 
Det er svært usikkert når fv 279 kan bli oppgradert med fylkeskommunale midler. Her vil vi 
bare foreta en enkel vurdering av hvor stor trafikken kan bli i 2040:  
Forutsatt 1 % årlig vekst i trafikken fra 2017 (23 år), blir vekstfaktoren 1,26 
Forutsatt 2 % årlig vekst i trafikken fra 2017 (23 år), blir vekstfaktoren 1,58. 
 
Vegdirektoratet legger til grunn en årlig vekst på 0,8 % i åra framover i Møre og Romsdal, 
dvs. at vekstfaktoren blir 1,20 fra 2017 til 2040. 
 
I perioden 2000-2012 var den gjennomsnittlige årlige trafikkveksten på 15 trafikktellepunkt 
på riks- og fylkesvegene i Møre og Romsdal mellom 0,5 % og 3,7 %, med 1,9 % som 
gjennomsnitt for alle punkta. På fv. 664 i Kjørsvika mellom Elnesvågen og Bud var veksten 
på 1,4 %. 
 
Strekninga mellom Høgset og industriområdet ved Ikornneset, som har størst trafikk på fv 
279, ville ha fått en ÅDT på knapt 1300 kjt. i 2040 med 1 % årlig vekst, mens ÅDT på resten 
av vegen ville ha vore knapt 1200 kjt.. 
 
 
5. Dagens vegstandard 
 
Ombyggingsarbeidet på dagens fylkesveg 279 tok til som hovedveganlegg i 1936, og mellom 
1950 og 1960 ble det utført en del arbeid hvert år på vegen, dels innen Eide kommune og dels 
i Gjemnes kommune. Parsellene Stokke - Sørlandet skole i Gjemnes og Sørstrand bedehus - 
Kjøl i Eide ble begge avleverte 30. oktober 1956. På den 11,5 km lange strekninga mellom 
Eide og Gjemnes grense ble det også foretatt ombygginger og utbedringer fram gjennom 
1960-åra. Ny Holmsundet bru med veg ble fullført i 1975. I åra 1974 - 1977 ble det foretatt 
mindre utbedringer av vegen med legging av oljegrusdekke. I 1990 ble 6 km av fylkesvegen 
forsterket og fikk nytt fast dekke, og i 1991 ble en 2,1 km langs parsell vest for Kjøl ombygd 
og det ble foretatt forsterkingsarbeid på deler av vegen og lagt 7,8 km nytt dekke.  
 
De siste åra er det utført kantforsterking og mindre breddeutvidelser av flere kortere parti på 
vegruta. Mellom Skjerset og Teigen (O-P på kart 6) er vegen blitt utvidet relativt mye 
(kanskje vel 1 m), en avkjørsel til fylkesvegen mellom Vestgård og Grønset (ved bb på kart 7) 
er utbedret og det er bygd ny Stokkebru. Trolig vil det de kommende åra bli mulig å gjøre 
flere punktvise mindre utbedringer av fylkesvegen. 
 
Det er satt opp veglys langs fylkesvegen mellom Kjøl og til ca. kommunegrensa mot 
Gjemnes, men veglysa er gamle og trolig lite effektive. 
 
I det følgende viser en til vedlagte kart (1 – 8) med relativt detaljert omtale av strekningene. 
Her kommer et sammendrag av dette: 
 
Strekning A-B mellom Eide (kryss med fv 64) til Reialia litt øst for Sørset, lengde 3,2 km  
(km 0-km 3,2) 
Her varierer den totale vegbredda mellom 5,4 m og 6,0 m. Det er bygd noen møteplasser på 
strekninga. Vegen er delvis svak, og det viser den stripelappinga med asfalt som er gjort der.  
På strekninga ligger Holmsundbrua (lengde 26,76 m, total bredde 7,04 m og føringsavstand 
6,35 m) som ble bygd i 1975 og Sørsetbrua (lengde 9,22 m, total bredde 7,9 m) som ble bygd 
1963. Langs fv 279 mellom fv 64 og fv 278 ved Sørsetbrua er det bygd gang- og sykkelveg 
(lengde 2,2 km). Gangbrua over Sørsetelva har nedbøyinger i gitterristene etter 
brøytetraktoren sine hjul.  
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     Fra Eide mot Holmsundet 
 
Strekninga B-C mellom Reialia og Kjøl, lengde 1,6 km (km 3,2-km 4,75) 
Denne strekninga ble som nevnt utbedret i 1991, og den totale vegbredda er ca. 7,0 m. 
Dersom en legger til grunn at den totale vegbredda på hele fv 279 skal være 7,0 m, trengs det 
her bare mindre tiltak.  
 

     
     Vegarbeid ved Kjøl i 1991 
       
Strekninga C-G mellom Kjøl og Jovikbukta (øst for Strand), lengde 2,5 km (km 4,75-7,26) 
På denne strekninga varierer den totale vegbreidda mellom 5,6 m og 6,7 m. Da det ligger en 
del bygninger langs vegen og vegen har en del avkjørsler, er vegen skiltet med fartsgrense 60 
km/t i lengde 2,48 km (fra km 4,885 til km 7,368). Den skarpe utkurven mellom Kjøl og 
Strand kombinert med bakketopp gjør at det der er svært uoversiktlig. På strekninga ligger 
Strandabrua (lengde 7,96 m) som ble bygd i 1942. Strekninga er utfordrende å utbedre.  
 

   
  Ved Kjøl      Mellom Kjøl og Strand, uoversiktlig  
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    Ved Strand 

 
Strekninga G-K mellom Jovikbukta og kommunegrensa, lengde 3,1 km (km 7,26-km 10,34) 
Den totale vegbredda varierer mellom 5,4 m og 6,2 m. Flere steder på strekninga er det 
relativt bratt ned i grøfta og dermed blir det svikt i vegbanen, noe en tydelig ser. Andre steder 
er det lagt rør i grøfta, og dermed har en fått en slakere grøfteskråning. Én avkjørsel på 
strekninga er ekstremt uoversiktlig. Det er skiltet fartsgrense 60 km/t fra Stakkvika til 
Sevikmyrane, lengde 3,5 km (hp 1 km 8,404 – hp 2 km 1,400). 
 

     
      Krekvika 
 
Strekning K-N mellom kommunegrensa og Sevikmyran, lengde 1,8 km (hp 1 km 10,34-hp 2 
km 1,60)  
Den totale vegbredda varierer mellom 5,9 m og 7,0 m. På kommunegrensa ligger vegen i en 
skarp utkurve og kurven over Sevikbrua er også relativt skarp. Sevikbrua (lengde 5,50 m) ble 
bygd i 1950. Som nevnt er det fartsgrense 60 km/t fram til Sevikmyrane ved km 1,400, og 
dermed også forbi avkjørselen til barnehagen. 
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  Ved kommunegrensa           Sevikbrua 

   

     
             Sevika 
   
Strekning N-O mellom Sevikmyrane og Skjerset, lengde 1,0 km (km 1,60-km 2,64) 
Den totale vegbreidda varierer mellom 5,5 m og 6,2 m. Vegen ser ut til å være svak, og det er 
relativt bratt ned i veggrøfta. Det er skiltet fartsgrense 60 km/t østover fra km 2,469 til km 
7,607, dvs. i ca. 5,1 km lengde.  
 

    
     Ved Skjerset 
 
Strekning O-P mellom Skjerset og Teigen, lengde 1,3 km (km 2,64-km 3,95) 
Denne strekninga har blitt breddeutvidet etter at vegen ble bygd, noe før siste asfaltering og 
noe etter, og har nå en asfaltbredde på ca 6 m, og knapt 7,0 m totalt. Strekninga er oversiktlig, 
men er som nevnt skiltet med 60 km/t fartsgrense.  
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  Mellom Skjerset og Teigen    Ved Teigen 
 
Strekning P-Q mellom Teigen og industriområdet ved Ikornneset, lengde 4,9 km  
(km 3,95-km 8,88) 
På denne strekninga varierer den totale vegbredda mellom 5,1 m og 5,9 m. Vegen er noe 
uoversiktlig litt vest for Kolsetelva (ved Maihaugen hyttefelt). Sjøl om Stokkebrua er bygd for 
bare få år siden, virker den som en ”liten flaskehals” med sine 6,6 m mellom rekkverkene 
(parsell 43 på kart 7).. På strekninga ligger det flere bygninger relativt nærme fylkesvegen. 
Det er som nevnt skiltet 60 km/t fartsgrense østover til Grønset (ved km 7,607). 
 

  
 Ved avkjørsel til Maihaugen hyttefelt    Stokkebrua 
 
Strekninga Q-R industriområdet ved Ikornneset – Høgset kryss med E39, lengde 2,3 km  
(km 8,88-km 11,18) 
Denne strekninga har en total bredde som varierer mellom 6,0 m og 7,0 m, vegen er 
oversiktlig og har rimelig bra standard. Denne strekninga har litt større trafikk enn resten av 
fylkesveg 279. 
 
 
6. Krav i vegnormalen til vegstandard 
 
Her bør vi legge til grunn at ÅDT i dimensjonsåret kan bli 1200 - 1300 kjøretøy. Dermed 
kommer vegen i den gruppa i vegnormalen som har ÅDT mellom 500 kjt. og 4000 kjt.. 
  
Når en ser bort fra strekninger med særskilt fartsgrense 60 km/t, sier gjeldende vegnormal at 
det bør være en vegbredde på 7,5 m på fv 279. Men der det er fartsgrense 60 km/t, kan 
vegbredda redusere til 6,5 m. Dersom forslaget til ny vegnormal blir vedtatt, skal vegbredda 
være 7,5 m uavhengig av fartsgrensa, men 6,5 m kan brukes der det er sårbart/kostbart terreng 
eller gjennomgående utbedring.  
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7. Valg av vegstandard 
 
Etter gjeldende normal for vegoppmerking fra 2015 kan veger som har minst 6,0 m asfaltert 
bredde, merkes med midtlinje med minst 2,75 m breie kjørefelt og minst 0,25 m breie skuldre. 
Bortsett fra et kort parti på 2,1 km vest for Kjøl er fv 279 for smal til slik oppmerking, men 
sett i forhold til at store kjøretøy kan ha en bredde på 2,60 m pluss speil, er 2,75 m breie 
kjørefelt også svært smalt. 
 
Strekninga vest for Kjøl har en totalbredde på 7,0 m, men ellers har mesteparten av fv 279 en 
total vegbredde under 6,0 m. Mellom Kjøl og Strand og ved kommunegrensa mellom 
Krekvika og Sevika har fylkesvegen som nevnt svært dårlig kurvatur, men ellers har 
fylkesvegen på lengre strekninger rimelig bra horisontal- og vertikalkurvatur.  
 
Sett i forhold til både dagens og ventet framtidig trafikk vil vi foreslå at vegen utbedres og får 
en gjennomgående total bredde på 7,0 m. Dermed vil fylkesvegen bli 0,5 m breiere enn de 6,5 
m som er kravet i vegnormalen ved gjennomgående utbedring. Om nødvendig må en søke om 
fravik fra den standarden som vegnormalen setter, når tiltaka skal settes i verk. 
 
 
8. Tiltak på eksisterende fylkesveg (utbedringstiltak) 
 
Vi legger til grunn at dagens veg (i dagens trasé) skal utbedres til 7,0 m bredde pluss 
kurveutvidelser og plass til vegrekkverk. I et eget kapitel nedenfor skal vi imidlertid gjøre 
visse vurderinger rundt dette. Vi viser til vedlagte kart 1-8. 
 
Strekning A-B, Eide kryss fv 64 - Reialia, lengde 3,2 km 
Vegen må breddeutvides og delvis forsterkes. Når strekninga skal breddeutvides, bør en 
vurdere å bygge ny Holmsundet bru (med utvidelse av landkar og ny overbygning). 
Sørsetbrua har tilstrekkelig bredde. 
 
Strekning B-C, Reialia-Kjøl, lengde 1,6 km 
Her forutsetter vi at det bare skal gjøres mindre tiltak, litt med veggrøft og utskifting av 
vegrekkverk. 
 
Strekning C-D, ved Kjøl, lengde 0,9 km 
Vegen breddeutvides sørover og dermed blir det en del fjellsprenging (se parsell 12, punkt b 
på kart 3). Det forutsettes i dette alternativet at det ikke bygges gang- og sykkelveg på denne 
strekninga. 
 
Strekning D-E, Kjøl - Strand, lengde 0,44 km 
Den skarpe kurven der utvides og en uoversiktlig bakketopp senkes (parsell 13, punkt f på 
kart 3). Dette fører til at en løebygning må rives og dagens avkjørsel må flyttes noe vest for 
løebygninga. Vi anser det lite fornuftig å bygge gang- og sykkelveg langs dagens veg på 
denne strekninga.  
 
Strekning E-F, Strand, lengde 0,50 km 
Det bygges ny Strandabru, dagens fylkesveg breddeutvides og det bygges gang- og sykkelveg 
på nordsida av fylkesvegen på hele strekninga E-F (mellom to boligfelt). 
 
Strekning F-G, Strand - Jovikbukta, lengde 0,66 km 
Gang- og sykkelvegen forlenges østover fra F til G. For å få dette til, må fylkesvegen flyttes 
litt sørøstover særlig ved Tipphaugen for å gi plass til gang- og sykkelvegen mellom 
bebyggelsen ovenfor Strandabukta og fylkesvegen. 
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Strekning G-K, Jovikbukta - Krekvika/kommunegrensa, lengde 3,08 km 
Vegen på hele strekninga utvides (stort sett oppover), men verken horisontal- eller 
vertikalkurvaturen endres. Vegen får betre drenering og sterkere vegkanter. Nytt vegrekkverk 
oppsettes der det er nødvendig. En svært uoversiktlig avkjørsel på parsell 22 (punkt l på kart 
4) må stenges. Eiendommen får i stedet adkomst mot sør, mot eksisterende driftsveg. 
 
Strekning K-L, ved kommunegrensa, lengde 0,54 km 
Vegen må utvides mot sjøen, og sikt gjennom den skarpe kurven utbedres. For å få dette til 
må det settes opp en mur nedenfor eksisterende høgspentstolpe for å få til fyllingsfot. Et 
gammelt bolighus (som nå er til salgs) må innløses. 
 
Strekning L-M, ved Sevikbrua, lengde 0,35 km 
Ved Sevikbrua utvides fylkesvegen oppover og det bygges ny bru på dagens plass. Vegen blir 
dermed liggende i like skarp kurve som i dag. Elva må justeres litt. Tiltaket medfører at en 
trafo like ved dagens fylkesveg må flyttes, den søndre avkjørsel til Øverland må stenges, de to 
atkomstvegene til Øverland slås sammen og framtidig avkjørsel til fylkesvegen blir dagens 
nordre avkjørsel. 
 
Strekning M-O, Sevika - Skjerset, lengde 1,94 km 
Vegen breddeutvides og mellom Sevikmyran og Skjerset foretas det også noe forsterking. En 
større stikkrenne ved Skjerset må skiftes ut. 
 
Strekning O-P, Skjerset - Teigen, lengde 1,31 km 
Etter en del breddeutvidelser de seinere åra er vegen blitt så vidt brei at det bare er behov for 
mindre justeringer av vegbredda. 
 
Strekning P-Q, Teigen - industriområdet ved Ikornneset, lengde 4,93 km 
Fem bygninger på denne strekninga ligger så nært fylkesvegen at de bør innløses. 
Fylkesvegen utvides hovedsakelig oppover. Vegens kurvatur beholdes uendret. 
 
Strekning Q-R, industriområdet ved Ikornneset – Høgset kryss E39, lengde 2,30 km 
Denne vegen har en rimelig bra kurvatur, men må breddeutvides med ca. 1,0 m. 
 
 
9. Kostnadsoverslag 
 
Det er i kostnadsoverslaget forutsatt at breddeutvidelsen ikke medfører forsterking andre 
steder i vegprofilet enn der vegen blir utvidet, men det er kalkulert med et nytt asfaltdekke på 
hele vegen. Det vises til kostnadsoverslaget som er vedlagt og vedlagte kart. Det følgende er 
et sammendrag av dette kostnadsoverslaget: 
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Strekning Tiltak Lengde 
km ca 

Kostnad 
mill. kr 

Eide (kryss fv 64) - Kjøl, A-C Breddeutvidelser, delvis forsterking, 
m.m. 

4,75 39,3 

 Ny Holmsundet bru  6,0 

Kjøl - Strand, C-E  Breddeutvidelse, delvis forsterking, 
større ombygging i ogvest for den 
skarpe kurven (parsell 13), innløse 
bygning, omlegge avkjørsel 

1,35 25,2 

Strand - Jovikbukta, E-G Breddeutvidelse, ny Strandabru, 
justering av fv ved Tipphaugen, 1,1 km 
gang- og sykkelveg 

1,16 32,8 

Jovikbukta - Krekvika/ 
kommunegrensa, G-K 

Breddeutvidelse m.m  3,08 48,8 

Krekvika/ kgr. - Sevika, K-M Breddeutvidelse (noe fjellskjæring), 
fylling mot murfot, innløse bolighus, ny 
Sevikbru med vegomlegging, endring 
av avkjørsler m.m. 

0,89 28,0 

Sevika - Teigen, M-P Breddeutvidelser, delvis forsterking 
m.m. 

3,25 34,1 
 

Teigen - industriområdet 
v/Ikornneset, P-Q 

Breddeutvidelse, innløse 5 bygninger 4,93 79,0 

Industriområdet v/ Ikornneset 
- Høgset kryss med E39, Q-R 

Mindre breddeutvidelse 2,30 16,1 

SUM  21,71 309,2 
 
Totalkostnaden blir dermed på om lag 310 mill. kr for utbedring av fylkesvegen til 7,0 m 
total bredde inkludert noen få tiltak for gående og syklende. Da kostnadsoverslaget baserer 
seg på en utredningsplan, blir usikkerheten i overslaget relativt høg. Vi legger til grunn en 
usikkerhet på +/- 25 %.  
 
Det må presiseres at dersom utbedringstiltaka blir gjennomført over en del år (og ikke 
sammenhengende), vil kostnadene kunne øke. 
 
 
10. Mulig framtidig veg  
 
Dersom det blir midler til mer omfattende tiltak, bør en vurdere: 
 
A. Kjøl-Strand 
Gjennomføring av de utbedringstiltaka som er omhandlet ovenfor, gir rimelig god veg 
mellom Eide og Kjøl, men mellom Kjøl og Strand burde vegforholda vært bedre. 
 
I stedet for å utbedre eksisterende fylkesveg kan det bygges ca. 500 m ny veg i om lag rett 
linje mellom Kjøl og Strand (D-E på kart 3), der største skjæringshøgde blir 20-25 m. 
Massene som tas ut, brukes til vegutvidelser på tilstøtende parseller. Dermed kan dagens 
fylkesveg rundt den skarpe kurven nyttes til gang- og sykkelveg og atkomstveg. Samtidig bør 
det bygges ca. 0,6 km gang- og sykkelveg ved Kjøl (fra D fram til boligfeltet vest for Kjøl 
steinindustri). Dermed har en knyttet sammen området Kjøl - Strand med egnet vegtilbud til 
gående og syklende.  
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Kostnadsvurdering: 
Ny veg D-E:   500 m x 50000 kr/m    25 mill. kr 
Gang- og sykkelveg:  600 m x 12000 kr/m     7 mill. kr 
 
Kostnaden med ny veg til ca. 25 mill. kr mot vurderes opp mot kostnaden på 11,5 mill kr for 
de utbedringstiltaka som er foreslått på den samme strekninga. Å bygge ny veg vil således 
koste mer enn det dobbelte av å utbedre dagens veg. Men ny veg er sjølsagt langt mer 
framtidsrettet. 
 
Den skisserte vegomlegginga mellom D og E gjør det også aktuelt å vurdere om den nye 
Strandabrua skal bygges ovenfor dagens bru, og samtidig kan en da legge fylkesvegen 
kraftigere inn i Tipphaugen enn i utbedringsalternativet. Dagens fylkesveg kan da brukes til 
atkomstveg og gang- og sykkelveg. Nyvegen kobles til eksisterende veg på Strand med ett 
kryss og Herskedalsvegen føres under dagens veg. Dermed kan det kanskje bare bli behov for 
særskilt fartsgrense i ca. 600 m lengde ved Kjøl (mellom C og D), mens det kan bli 80 km/t 
videre østover forbi Strand. 
 
Kostnadsvurdering: 
Ny veg D-E-og videre til mellom F og G: 1,1 km ny veg, bru og undergang       60 mill.kr. 
Utbedring av eksisterende fylkesveg på samme strekning:              26,5 mill. kr.  
 
Den beste løsninga er å bygge ny veg på hele denne 1,1 km lange strekninga samtidig (i ett 
byggesteg i stedet for to byggesteg). I tilfelle det er aktuelt bør det vurdereres om vegen bør 
legges sør for grendahuset på Strand. Dersom denne vegomlegginga blir gjennomført, vil 
trolig strekninga ved Kjøl og Strand med fartsgrense 60 km/t bli redusert frå ca. 2,5 km i dag 
til ca. 0,8 km. 
 
 
B. Stakkvika vest-Sevikmyran 
 
Det er i dag 60 km fartsgrense mellom Stakkvika (hp 1 km 8,404) og Sevikmyran (hp 2 km 
1,400), lengde 3,5 km. Denne fartsgrensa kan reduseres i lengde eller fjernes helt dersom det 
bygges ny veg på strekninga: 
.  

1. Ny veg kan ta av fra eksisterende fylkesveg litt vest for Stakkvika, om lag der en veg 
går ned til sjøen (Taren). Nyvegen stiger slakt østover til den kommer opp på ca. kote 
50. Videre derfra legges vegen i denne høgde, også ovenfor Krekvika, til like før 
kommunegrensa. Ny veg i dagen blir ca. 2,1 km lang.  

2. Det blir en ca. 300 m lang tunnel derfra fram til Sevika.  
3. I Sevika har en sett på to alternativ, ett ovenfor og ett nedenfor dagens fylkesveg. 

Tunnellengda blir litt kortere ved det øvre alternativet, mens veg i dagen blir litt lengre 
ved det øvre alternativet. Vi regner med ca. 300 m lang tunnel og ca. 1,2 km med veg i 
dagen. 

4. Det nedre alternativ må krysse under dagens fylkesveg like sør for Sevikelva. For 
dagens veg må det bygges bru over nyvegen. Tunnelen vil ligge på kote ca. 50 i vest 
og kote ca. 45 i øst ved Sevikelva. Der bør være mulig å føre nyvegen videre til 
Sevikmyran uten store utfordringer, men det blir en del inngrep i dyrka mark.  

5. I det øvre alternativet ligger begge tunnelpåhogga på om lag samme kotehøgde. Vegen 
videre til Sevikmyran legges på ca. kote 50, men ved Trøbakkan må vegen heves. Sjøl 
om det gjøres, ser det ut til at det der blir en relativt kraftig skjæring i ca. 300 m 
lengde med største høgd 10-15 m. Det blir en del inngrep i dyrka mark.  

6. Begge alternativa kobles til eksisterende fylkesveg ved Sevikmyran på ca. kote 50.  
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7. Trolig vil begge alternativa medføre at bygninger må rives.  
8. For begge alternativa blir det kryss i begge ender av parsellen, ved Stakkvika og ved 

Sevikmyran.  
9. For det nedre alternativet ser det vanskelig ut å få til kryss i nærheten av Sevikelva. 

Tilknytning ved Sevikelva bør det derimot være mulig å få til ved det øvre 
alternativet, og da kombinert med en undergang for vegen opp til Øverland. 

 
Kostnadsvurdering: 
Veg i dagen :   (2,1 + 1,2) km x 50000 kr/m   165 mill. kr 
Bru over Sevikelva og undergang for veg til Øverland   10 mill. kr 
Tunnel:  300 m x 250000 kr/m       75 mill. kr 
SUM        250 mill. kr 
 
Å utbedre eksisterende veg på samme strekning er vurdert til å koste 80 mill. kr. 
 
En kan vurdere om en eventuell ny veg kan ta av fra eksisterende fylkesveg litt vest for 
Krekvika og komme inn på fylkesvegen igjen 0,4-0,5 km nord for Sevikelva. Dermed kan 
kanskje kostnaden reduseres til ca. 140 mill. kr. Utbedring av eksisterende veg på samme 
strekning er vurdert til ca. 40 mill. kr. 
 
C. Teigen-Grønset 
På denne strekninga er det en del bebyggelse på begge sider av vegen, og en del bygninger 
ligger også relativt nært fylkesvegen. Sjøl om noen hus blir fjernet, vil trolig grunnlaget for 60 
km/t fartsgrense fortsatt være tilstede. Skal en derfor få fartsgrense 80 km/t på strekninga, må 
trolig ny veg bygges:  
 

1. Vegen bør ta av fra eksisterende fylkesveg mellom Røvik og Teigen – vest for P – og 
ligge på sørsida av denne vegen helt fram til Grønset (stort sett mellom kote 60 og 70).  

2. Det anlegges tilknytninger i begge ender av den nye parsellen, ved Røvik og ved 
Grønset, og det bør dessuten vurderes å anlegge en tilknytning med vegen til 
Stokkedalen/ Stokknoken, vest for Stokkelva. 

3. Den nye parsellen blir ca 3,9 km lang, og ligger i et terreng der det bør være relativt 
greit å bygge ny veg.  

4. Så vidt en kan se, blir det ikke behov for å rive bygninger. Men det blir litt inngrep i 
dyrka mark. 

5. Kostnaden for denne ca. 3,9 km lange vegomlegginga kan bli om lag 200 mill. kr. 
 

 
11. Minimumstiltak 
 
Det er sjølsagt mulig å gjøre enda mindre omfattende tiltak enn det som er beskrevet her i 
utbedringsalternativet. 
 
Dette kan være å foreta bare helt nødvendige breddeutvidelser i den skarpe kurven mellom 
Kjøl og Strand (og ingen senking av uoversiktlig bakketopp) og skaffe nødvendig sikt i 
kurven. Totalkostnaden i utbedringsalternativet er anslått til 11,5 mill. kr. Tilsvarende kan en 
gjøre i den skarpe kurven på kommunegrensa, der kostnaden også er regnet til ca. 11,5 mill. 
kr. 
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12. Prioritering 
 
Før en setter i gang de tiltaka som er omtalt i utbedringsalternativet mellom Kjøl og Strand, 
bør en vurdere alternativet med om lag 500 m ny veg. Kostnadene for utbedring er vel 11 
mill. kr og ny veg er om lag 25 mill. kr. Forlenges nyvegen med ca. 600 m, blir 
kostnadsforskjellen mellom ny veg og utbedring av eksisterende veg ca. 33 mill. kr (ny veg 
60 mill. kr og eksisterende veg 26,5 mill. kr). 
 
Derimot er kostnadsforskjellen 100 mill. kr mellom en relativ kort omlegging med ca. 300 m 
lang tunnel ved kommunegrensa og utbedring av eksisterende fylkesveg mellom Krekvika og 
Sevika. 
 
Forslaget vårt til prioritering blir dermed: 
 
Prioritet 1: Forsterking, mindre breddeutvidelser, siktbedring (flaskehalstiltak) 
Har en små midler til disposisjon, må en fortsette det arbeidet en har holdt på med, nemlig 
noe forsterking av vegkroppen som samtidig kan gi litt større vegbredde. En bør også vurdere 
å gjennomføre tiltak som bedrer sikten der det er svært uoversiktlig  
 
Prioritet 2: Bygge ny veg ved Kjøl og Strand 
Hadde det vært midler til disposisjon, burde en gjennomført den skisserte ca.1,1 km lange 
vegomlegginga mellom Kjøl og Strand til ca. 60 mill. kr pluss ca. 600 m gang- og sykkelveg 
ved Kjøl til ca. 7 mill. kr, til saman knapt 70 mill. kr. En slik veg vil gjøre at Kjøl og Strand 
blir knyttet bedre sammen, og det vil være svært nyttig for de to lokalsamfunna. 
 
Alternativt kan en dele opp strekninga i to byggesteg, og da først bygge ca. 500 m ny veg 
mellom D og E pluss nevnte gang- og sykkelveg, totalt knapt 35 mill. kr.  
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Arkivsaksnr: 2021/1930-3 

Saksbehandler: Karianne Naas 
Vestavik 

  
 

 

Saksframlegg 

 

Utvalg Utvalgssak  Møtedato 

Hovedutvalg helse, sosial og omsorg 13/2021 29.09.2021 

Kommunestyre 75/2021 21.10.2021 

 

Evaluering av hjemmetjenesten 

 

 

Kommunedirektørens innstilling  
Kommunestyret tar evalueringen til orientering.  

 

Saksopplysninger  
Hustadvika kommune skulle fra 01.01.2020 starte sin eksistens, og på 
forhånd var det mye som måtte på plass. Et av de mange tema i forkant 
av kommunesammenslåingen, var hvordan vi skulle organisere 
hjemmetjenesten.  

Det ble utnevnt en arbeidsgruppe bestående av Hege Strand, Charlotte 
Ørgesvik, Peggy Visnes, Anja Nogva (NSF) og Unni Lise Solheim 
(Fagforbundet). Denne gruppen skulle lage et forslag til hvordan 
hjemmetjenesten skulle organiseres i Hustadvika. De skulle rapportere til 
prosjektgruppen som var opprettet for oppfølging av rapporten fra PwC fra 
høsten 2018. Medlemmene i prosjektgruppa var Jan Morten Dale, Karin 
Iversen, Karianne Vestavik, Liv Lyngstadaas Naas, Iren Fjæstad, Britt 
Grell (eldrerådet), Ole Helge Nerland (rådet for mennesker med nedsatt 
funksjonsevne) og Gjermund Ø. Moe (NSF). Ola Kallmyr kom etter hvert 
inn for Ole Helge Nerland.  
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Flertallet i arbeidsgruppa konkluderte med at det mest hensiktsmessige 
var at hjemmetjenesten skulle ha èn base, og at den skulle ligge i 
Elnesvågen. Dette ble støttet av prosjektgruppa for PwC. Det ble da 
administrativt vedtatt at hjemmetjenesten skulle ha èn base, og det skulle 
være på Eidem. Dette førte til protester fra både enkeltansatte og fra 
politikere i Eide. Prosessen ble kritisert, og mange mente at dette burde 
vært politisk behandlet. Det ble tatt opp som orientering i 
kommunestyret, og etter innspill fra politikerne, ble det bestemt at 
hjemmetjenesten skulle evalueres etter et års drift. I vedtakets punkt 5 i 
sak 44/2019 står følgende: «I tråd med saksutgreiinga frå 
kommunedirektøren, skal den gjeldande ordninga evaluerast innan 
utgangen av 2020. Alle involverte partar skal ha uttalerett i evalueringa. 
Evalueringa skal leggast fram for kommunestyret.»  

Ordlyden i vedtaket er «alle involverte partar skal ha uttalerett i 
evalueringa». Vi har definert alle involverte parter som ansatte og ledelse 
i hjemmetjenesten, samt innbyggere som mottar tjenester fra 
hjemmetjenesten. 

I og med at det i vedtaket stod at «Evalueringa skal leggast fram for 
kommunestyret», ble evalueringen først lagt frem for kommunestyret 
20.05.21. Det ble der vedtatt at evalueringen ikke skulle behandles i 
kommunestyret, men sendes til hovedutvalget for helse, sosial og omsorg. 

 

I 2020 ble det gjennomført medarbeiderundersøkelse og 
brukerundersøkelse, og i januar 2021 gjennomførte vi fire gruppeintervju 
med ansatte i hjemmetjenesten. I gruppeintervjuene hadde vi søkelys på 
hvordan hjemmetjenesten fungerer i dag, og hva som kan gjøres bedre.  

Siden det er gått en tid siden evalueringen ble foretatt, har vi i august og 
september gjennomført en spørreundersøkelse blant alle ansatte som 
jobber med hjemmesykepleie i hjemmetjenesten. 

Dette til sammen danner grunnlag for evalueringen av hjemmetjenesten. 

Vi har også sett på hvor mye tjenestebilene som går på rutene på Eide har 
gått sammenlignet med før sammenslåingen, og det viser ingen store 
forskjeller. I Eide kjørte de tre bilene 67271 km siste året før 
sammenslåingen, og det første året etter sammenslåingen, kjørte bilene 
som tilhører rodene i Eide 76281 km. Dette er en økning på 8560 km, en 
økning på om lag 13 %. Denne økningen har flere årsaker, blant annet at 
vi nå har to nattevakter som kjører i hele kommunen, og at antall oppdrag 
som utføres av hjemmetjenesten øker stadig. Det har selvfølgelig også 
innvirkning at hjemmetjenesten er samlet ved èn base, men det er ikke 
hovedårsaken til økningen. 

 

Vurdering  
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Godt og vel et år etter oppstart, er det ut fra vurderingsgrunnlaget et 
inntrykk av at hjemmetjenesten fungerer godt, men at vi ser at det er 
forbedringspotensial på enkelte områder. Det er heller ingen overraskende 
momenter som kommer frem som tilsier strakstiltak eller vesentlige 
endringer.  

I vedtakets punkt 5 i sak 44/2019 stod det som nevnt at alle involverte 
parter skulle ha uttalerett i evalueringen. Vi har involvert alle parter; 
brukerne gjennom brukerundersøkelsen, og de ansatte gjennom 
medarbeiderundersøkelsen, gruppeintervjuene og spørreundersøkelsen. 
De tillitsvalgte og verneombudet har vært aktivt med under hele 
evalueringsprosessen.  

De tillitsvalgte og verneombudet har vært tydelig på at hjemmetjenesten 
må bestå med èn base som i dag, noe som ble understøttet av de ansatte 
under gruppeintervjuene og spørreundersøkelsen. 

Gruppeintervjuene i januar 2021 hadde en deltakerandel på 80 %, noe 
som er en betydelig høyere deltakelse enn medarbeiderundersøkelsen 
våren 2020, som hadde en deltakerandel på 31,5 %. Dette tilsier at 
resultatet fra gruppeintervjuene fremstår mer representative enn 
resultatet fra medarbeiderundersøkelsen. Medarbeiderundersøkelsen for 
Hustadvika kommune hadde totalt en deltakerandel på 61,1 %.  

Gruppeintervjuene ble dessuten gjennomført lenge etter medarbeider-
undersøkelsene, og de forskjellige resultatene kan indikere at 
medarbeiderundersøkelsen kanskje ikke gir en riktig beskrivelse av 
hjemmetjenesten slik den fungerer nå.  

Brukerundersøkelsen viser at brukerne stort sett er fornøyde, og at de 
føler seg trygge. Dette er et tegn på at hjemmetjenesten driftes godt.  

Spørreundersøkelsen som ble gjennomført i august og september 2021, 
hadde en svarandel på 74 %, og resultatet viser at de ansatte trives på 
jobb (resultat 4,46), og at de opplever arbeidet de gjør som meningsfylt 
(resultat 4,51). Skalaen var fra 1 (svært dårlig) til 5 (svært godt). 
Deltakelsen i denne undersøkelsen var vesentlig høyere enn 
medarbeiderundersøkelsen våren 2020, men noe lavere enn 
gruppeintervjuene. 

Kommunedirektøren mener det har vært en god prosess med god 
involvering, og støtter de tillitsvalgte og verneombud sin klare oppfatning 
om å drifte hjemmetjenesten ut fra èn base. Det siste støttes også av 
resultatet av den nylig gjennomførte spørreundersøkelsen, hvor 88 % av 
de ansatte ønsker at det fortsatt skal være èn base for hjemmetjenesten i 
Hustadvika. 

 

 

 

Vedlegg 
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1 Rapport - evaluering av hjemmetjenesten 

2 Resultat fra brukerundersøkelse i hjemmetjenesten 

3 Medarbeiderundersøkelsen 10-Faktor - Hjemmetjenesten 2020 

Behandling i Hovedutvalg helse, sosial og omsorg - 29.09.2021  

 

 

 

 

Utvalget presiserte: hovedutvalget helse, sosial og omsorg tar evalueringen 
til orientering. Ved votering ble dette enstemmig vedtatt 

 

Vedtak 
 

Hovedutvalget helse, sosial og omsorg tar evalueringen til orientering 
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Innledning 
Hustadvika kommune skulle fra 01.01.2020 starte sin eksistens, og på forhånd var det mye som 
måtte på plass. Et av de mange tema i forkant av kommunesammenslåingen, var hvordan vi skulle 
organisere hjemmetjenesten. I intensjonsavtalen som ble inngått noen år forut, ble det skrevet at 
enhetsleder for hjemmebaserte tjenester og institusjonstjenesten skulle ha sin base på Eide. Det kan 
tyde på at det var basert på Fræna sin daværende organisering av sine tjenester, med to 
enhetsledere for disse to store og omfattende tjenesteområdene. Nå ble ikke organiseringen slik i 
Hustadvika, men en helt flat struktur, hvor lederne på hvert enkelt tjenestested ble enhetsledere.  

I Eide kommune hadde enhetsleder for hjemmetjenesten kontor på Slettatunet, mens den utøvende 
tjenesten hadde tilhold i en leilighet samme sted. I Fræna var hjemmetjenesten samlet på Eidem fra 
2013, der man hadde en avtale om leie av tilpassede lokaler fram til 2025.  

Det ble utnevnt en arbeidsgruppe bestående av Hege Strand, Charlotte Ørgesvik, Peggy Visnes, Anja 
Nogva (NSF) og Unni Lise Solheim (Fagforbundet). Denne gruppen skulle lage et forslag til hvordan 
hjemmetjenesten skulle organiseres i Hustadvika. De skulle rapportere til prosjektgruppen som var 
opprettet for oppfølging av rapporten fra PwC fra høsten 2018. Medlemmene i prosjektgruppa var 
Jan Morten Dale, Karin Iversen, Karianne Vestavik, Liv Lyngstadaas Naas, Iren Fjæstad, Britt Grell 
(eldrerådet), Ole Helge Nerland (rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne) og Gjermund Ø. 
Moe (NSF). Ole Helge Nerland ble etter hvert byttet ut med Ola Kallmyr. 

Flertallet i arbeidsgruppa konkluderte med at det mest hensiktsmessige var at hjemmetjenesten 
skulle ha èn base, og at den skulle ligge i Elnesvågen. Dette ble støttet av prosjektgruppa for PWC. 
Det ble da administrativt vedtatt at hjemmetjenesten skulle ha èn base, og det skulle være på Eidem. 
Dette førte til protester fra både enkeltansatte og fra politikere i Eide. Prosessen ble kritisert, og 
mange mente at dette burde vært politisk behandlet. Det ble tatt opp som orientering i 
kommunestyret, og etter innspill fra politikerne, ble det bestemt at hjemmetjenesten skulle 
evalueres etter et års drift. I vedtakets punkt 5 i sak 44/2019 står følgende: «I tråd med 
saksutgreiinga frå kommunedirektøren, skal den gjeldande ordninga evaluerast innan utgangen av 
2020. Alle involverte partar skal ha uttalerett i evalueringa. Evalueringa skal leggast fram for 
kommunestyret.» 

 
Om evalueringen 
Nå er det gått et år, og det har vært gjennomført en evaluering av hjemmetjenesten. 
Medarbeiderundersøkelse, brukerundersøkelse og fire gruppeintervju danner grunnlag for 
evalueringen. Det har vært søkelys på hvordan hjemmetjenesten fungerer i dag, og hva som kan 
gjøres bedre.  

Som i alle andre enheter i kommunen, gjenstår arbeid med å gjennomgå både medarbeider-
undersøkelsen og brukerundersøkelsen. Det skal arbeides målrettet for å ta vare på det som er bra, 
og for å bedre det som ikke fungerer like godt. Dette skal gjennomføres i løpet av våren 2021. 
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Medarbeiderundersøkelsen 
Hustadvika kommune gjennomførte medarbeiderundersøkelse for alle ansatte våren 2020. Den ble 
sendt ut første uka i mars 2020. Svarfristen var opprinnelig 30.04.20, men pga. lav svarprosent og 
covid-19 situasjonen valgte vi å utsette den i to uker. 

10-FAKTOR er en medarbeiderundersøkelse som er utviklet av KS i samarbeid med Linda Lai, 
professor i organisasjonspsykologi ved Institutt for ledelse og organisasjon ved Handelshøyskolen BI i 
Oslo. 10-FAKTOR er en kort og konkret undersøkelse, der medarbeidere og ledere svarer ved å ta 
stilling til i alt 36 påstander, dvs. tre-fem påstander for hver av de ti faktorene. Svarskalaen er 
femdelt, fra «svært uenig» til «svært enig». 10-FAKTOR er spesielt tilpasset norske kommuner og 
fylkeskommuner. 

De ti faktorene er: 
1. Indre motivasjon: motivasjon for selve oppgavene 
2. Mestringstro: tiltro til egen jobbkompetanse 
3. Autonomi: opplevd tillit og mulighet til å jobbe selvstendig 
4. Bruk av kompetanse: opplevd bruk av egen kompetanse (fagbegrep: 

kompetansemobilisering) 
5. Mestringsorientert ledelse: ledelse med vekt på å gjøre medarbeiderne best mulig ut fra sine 

forutsetninger, slik det oppleves av medarbeiderne 
6. Rolleklarhet: tydelig kommuniserte forventninger, slik det oppleves av medarbeiderne 
7. Relevant kompetanseutvikling: opplevd mulighet for utvikling av relevant formal- og 

realkompetanse 
8. Fleksibilitetsvilje: villighet til å være fleksibel på jobb 
9. Mestringsklima: opplevd kultur for å samarbeide og gjøre hverandre gode 
10. Prososial motivasjon: ønske om å bidra til andres måloppnåelse 
   
For hjemmetjenesten ble det sendt ut 130 skjema, og av dem var det 41 som svarte, noe som gir en 
svarprosent på 31,5 %.  
 
Resultat fra medarbeiderundersøkelsen 
Skjemaet nedenfor viser gjennomsnittet for hvert enkelt område i undersøkelsen.  

Faktor Hjemmetjenesten Hustadvika Norge 
Indre motivasjon 4,3 4,4 4,2 
Mestringstro 4,4 4,4 4,3 
Autonomi 3,7 4,3 4,1 
Bruk av kompetanse 4,0 4,3 4,2 
Mestringsorientert ledelse 2,9 4,0 3,8 
Rolleklarhet 4,2 4,4 4,3 
Relevant kompetanseutvikling 3,2 3,6 3,6 
Fleksibilitetsvilje 4,5 4,5 4,5 
Mestringsklima 3,6 4,2 4,0 
Prososial motivasjon 4,8 4,8 4,8 

 
Kommentarer til resultatet fra medarbeiderundersøkelsen 
Resultatet fra medarbeiderundersøkelsen viser at hjemmetjenesten på de fleste områder ligger 
under gjennomsnittet for Hustadvika og landet.  En svarprosent på 31,5 % er en svært lav andel til en 
medarbeiderundersøkelse å være. Det kan bety at resultatet ikke er representativt for 
personalgruppens totale oppfatning av sin situasjon. Undersøkelsen ble dessuten gjennomført ikke 
lenge etter sammenslåingen, og resultatene kan gjenspeile at det hadde vært uro omkring 
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sammenslåingsprosessen. Det vil derfor bli interessant å se resultatet av neste 
medarbeiderundersøkelse.  

På grunn av den lave svarprosenten, valgte vi også å gjennomføre gruppeintervjuer for å få et bedre 
grunnlag for evalueringen. 

Oppfølging av medarbeiderundersøkelsen 
Medarbeiderundersøkelsen skal være gjenstand for forbedringsarbeid i organisasjonen. Det skal 
utarbeides i samarbeid med de ansatte en handlingsplan. Handlingsplanen ved hjemmetjenesten skal 
blant annet favne følgende:  

 Utvalgte områder hjemmetjenesten ønsker å jobbe med 
 Bakgrunnen for at hjemmetjenesten ønsker å jobbe med disse områdene  
 Målene hjemmetjenesten har satt seg 
 Hvilke tiltak (med tidshorisont) som skal gjennomføres 

 
Det skal vurderes hvorvidt det noen sammenheng mellom resultatene fra brukerundersøkelsen og 
resultatene fra medarbeiderundersøkelsen. 

 

Brukerundersøkelsen 
Hustadvika kommune gjennomførte brukerundersøkelser i mars og april i 2020, men svarfrist ble 
utsatt til 15.05 på grunn av koronasituasjonen. 

I hjemmetjenesten, ble det trukket ut fem tjenestemottakere per rode, noe som tilsvarer 50 
tjenestemottakere. Det eneste kriteriet for utvelgelse var at tjenestemottakeren måtte være 
samtykkekompetent. Vi hadde ikke kapasitet til å gjennomføre intervjuer med flere, det var midt i 
nedstengningen i Norge på grunn av korona, og det skulle følges strenge smittevernrutiner. 
Undersøkelsen ble gjennomført i form av intervju, og alle ble intervjuet av en sykepleiestudent. Det 
var viktig for oss at de som gjennomførte intervjuene skulle være mest mulige objektive, og ikke en 
person som tjenestemottakerne hadde en relasjon til.   

Resultat 
Faktor Hustadvika Landet 
Helhetsvurdering 5,1 4,9 
Respektfull behandling 4,6 4,6 
Alt i alt, er jeg fornøyd med den hjemmesykepleien jeg får 5,6 5,1 

 
Kommentarer fra tjenestemottakerne: 

 Skulle ønske det var faste team som var på en rute, sånn at det ikke kommer så mange ulike 
folk innom 

 Skulle ønske hjemmehjelpen kunne vaske mer når de var her (vinduer, mer nøye støvtørking 
osv.) 

 Skulle ønske det var faste ansatte som utførte tjenesten 
 De ansatte gjør jobben sin, og det er fint at de kommer 
 Hjemmesykepleien skulle hatt mer tid så de rekker å gå over mer 
 Ta vare på hjemmetjenesten 
 Min praktiske bistand er organisert i BPA-ordning. Jeg er mye mer fornøyd med denne enn 

hjemmetjenesten 
 Er kjempefornøyd med tjenesten 
 Synes det er vanskelig når studenter kommer og ikke vet hva de skal gjøre 
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 Kunne tenkt meg mer faste folk innom. De ansatte må gjøre det de skal gjøre, vaske over 
ordentlig  

 Kunne tenkt meg at hjemmehjelpen tørket støv 
 Slitsomt at det ofte kommer nye ansatte som man må forklare hvordan ting skal gjøres 
 Det er lett å ta kontakt med tjenesten om det er noe 

 
Kommentarer til resultatet av brukerundersøkelsen 
Resultatet fra brukerundersøkelsen viser et godt resultat for hjemmetjenesten. De som ble 
spurt/intervjuet virker å være fornøyd med tjenesten(e) de får, og de gir både ros og ris i 
kommentarene sine. 
 
Oppfølging av brukerundersøkelsen 
Handlingsplan skal utarbeides i løpet av mars, og skal legges frem for politisk behandling i 
kommunestyret 20. mai. I dette arbeidet skal de ansatte involveres. Handlingsplanen skal favne 
følgende: 

 Utvalgte områder hjemmetjenesten ønsker å jobbe med 
 Bakgrunnen for at hjemmetjenesten ønsker å jobbe med disse områdene  
 Målene hjemmetjenesten har satt seg 
 Hvilke tiltak (med tidshorisont) som skal gjennomføres 

Det skal vurderes hvorvidt det er noen sammenheng mellom resultatene fra brukerundersøkelsen og 
resultatene fra medarbeiderundersøkelsen. 

 

Gruppeintervjuer 
Det ble gjennomført fire gruppeintervju. HMS-gruppa i hjemmetjenesten planla intervjuene sammen 
med kommunalsjef og rådgiver for helse og velferd. HMS-gruppa består av enhetsleder, verneombud 
og to plasstillitsvalgte. Verneombud og tillitsvalgte deltok under alle gruppeintervjuene, og det var 
rådgiver for helse og velferd som ledet gruppeintervjuene. 
Det ble stilt tolv spørsmål til de ansatte. Det som står som svar under hvert spørsmål, er de faktiske 
svarene som kom frem under de fire gruppeintervjuene. Under noen av spørsmålene er svarene 
sammenfattet der det var mange like svar. Det er forsøkt å gjengi svarene som kom frem i størst 
mulig grad uredigert. 
 
1. Hvordan opplever dere tjenestetilbudet for alle i kommunen? 
Flesteparten av tjenestemottakerne er fornøyd, men det er noen få som ikke får den tjenesten de 
skal ha når de bør ha den. Det er mer kompetanse på jobb samtidig, og det er bra. 
På natt kan distanser være utfordrende ved alarmer, men det blir nok mye bedre når vi blir to 
sammen. Digitalt tilsyn vil hjelpe når det er på plass. Det har vært ei spesiell tid siden mars. Det har 
vært faste soner, og det har brukerne satt stor pris på. Bør fortsette med det, for faste team er 
ensbetydende med kvalitet. 
 
2. Blir vedtakene oppfylt? 
Stort sett får brukerne den tjenesten de skal ha, men i presstida på formiddag har vi ikke bestandig 
nok tid. Det er dessuten en del tjenester vi utfører som ikke er nødvendige, og det går mye på 
praktisk bistand. Flere opplever at forvaltningskontoret er for rause med enkelte vedtak, og det er 
vanskelig for hjemmetjenesten å redusere omfanget når brukerne først har fått et vedtak. Det burde 
heller vært gitt et lavere vedtak først, så kan hjemmetjenesten skalere opp dersom det viser seg å 
være behov for det. Det kan også være utfordrende hvis det er brukere som kommer fra sykehus, de 
er blitt forespeilet tjenester som det ikke er behov for. Det kan være utfordrende å gi gode nok 
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tjenester i de tilfeller der brukeren ikke ønsker tilrettelegging i hjemmet form av hjelpeutstyr, for 
eksempel personløfter. Da går det ut over helsa til de ansatte, noe som kan føre til sykemeldinger.  
Det skulle vært oftere teammøter for å gå gjennom vedtak og tiltaksplan.  
 
3. Hva gjorde og gjør du for at sammenslåingsprosessen skal gå bra? 
Mange uttrykker at de har prøvd å være og fortsatt er positive for at hjemmetjenesten skal fungere 
best mulig. De understreket også viktigheten av å jobbe for et fellesskap. Samarbeid på tvers tar tid, 
men de uttrykte at det går bedre nå, og at det handler om å bli kjent, det tar tid. Og at det er viktig at 
alle kan gi slipp på gamle rutiner, skape nye rutiner og fellesskap. Slippe hverandre til, også med 
brukerne.  

Eksempler som ble nevnt:  
 De fleste fra Fræna prøvde å inkludere de fra Eide, men følte seg avvist. De fra Eide satte seg 

alene. Det er ikke noe slik nå. De fra Eide overså de andre 
 Føler at det er blitt ei enhet nå. Mange fra Fræna blir sendt til Eide. Mye bedre nå 
 Samarbeidet er bedre nå 
 Fortsatt litt å ta tak i, rutinene er fortsatt forskjellige. Det vises godt at Eide ikke hadde et 

forvaltningskontor. Mange ubegrunnede vedtak  
 Har litt med holdninger å gjøre, hørte mye negativt fra brukerne på Eide før, men det er mye 

bedre nå 
 De fleste brukerne i Eide har akseptert det. De var vant til å ha basen i umiddelbar nærhet. 

Brukerne i søre Fræna for eksempel har alltid vært langt unna basen, og har aldri klaget av 
den grunn  

 Alle har prøvd, svelget mange kameler. Møtt opp med åpent sinn, se ting på andre måter. 
Har vært positive med pasientene, de ansatte har stått i det med negative brukere og 
pårørende 

 Det negative henger igjen hos noen få fortsatt, og Ikke alle fra Eide føler seg helt hjemme 
enda. Enda mer å jobbe med for å få dem med i fellesskapet. Vi må utføre oppgaver sammen 
for å bli kjent 

 Føler vi (ansatte fra tidligere Fræna) har tatt godt imot dem (ansatte fra tidligere Eide) 
 Vi er Hustadvika nå 
 Det var vanskeligere for de fra Eide, har jobbet der i mange år 
 Kollegaene har gjort en god jobb 

 
4. Er dere ansatte myndiggjort med tanke på utførelsen av faget? 
Ja, de ansatte føler at de har myndighet til å utføre det arbeidet de er satt til. Teamlederne er 
positive til at ansatte tar egne avgjørelser, og understreker at det er viktig med dokumentasjon. 
Ansatte føler at de har tillit. Vi jobber mye med at alle kan ta ei faglig vurdering så lenge det er godt 
dokumentert. Teamlederne blir ikke gode, hvis ikke alle i teamet jobber på lag. Vi bruker hverandre 
veldig mye, også på tvers av teamene.  
 
5. Kompetansenivå 
Det er alltid sykepleiere på jobb, og det er den yrkesgruppen det er flest av. Det er flest sykepleiere, 
og det er god kompetanse i hjemmetjenesten. Det er litt varierende med tilgang på vikarer. Det 
oppleves som mer attraktivt å jobbe i hjemmetjenesten. Det er mange unge ansatte med mye ny og 
oppdatert kunnskap, og de oppleves som uredde. Noen savner litt eldre folk med mer erfaring, det er 
mer trygghet i det. Hjemmetjenesten har flere sykepleiere som tidligere har jobbet på sykehus, dette 
gir oss en annen og verdifull erfaring. 

255



6 

Det er lett å spørre om hjelp av kollegaene, noe som bidrar til kompetansespredning. Det er vesentlig 
høyere kompetansenivå nå enn tidligere ved at det er flere på jobb, flere å spille på lag med. Det er 
ingen som er alene på jobb. Kompetansenivået til alle faggruppene er godt. Det er noen som har 
sluttet, men opplevelsen er at når noen sterke personligheter har slutta, får noen andre blomstre!  
Det er bra med mange nye folk i en sammenslåing, drar ikke med seg det «gamle». 

Helsefagarbeiderne kan føle seg litt ekskludert, spesielt der brukerne de har vært mye hos, kommer i 
en palliativ fase. Da tar som regel sykepleiere over, og helsefagarbeiderne blir satt litt på sidelinja. 

Hjemmetjenesten skulle hatt mer kompetanse på sår og sårstell. Det er også et ønske om mer 
kompetanse på palliasjon, kols og lungesykdom, smerte, rus og psykiatri. Det er ønskelig å jobbe 
tettere sammen med ergoterapeut. Det er lange ventelister på hjelpemiddel, og brukerne får ofte 
det de trenger altfor sent. Den som er hjelpemiddelansvarlig i hjemmetjenesten blir for lite brukt.  

Tidligere var det fast internundervisning, men den falt bort pga. korona. Dette bør på plass igjen for å 
sikre alle litt mer opplæring, oppdatering og informasjon. Det er også et ønske om faste fagdager 
gjennom året. Det øker kompetansen og gir større trygghet. Dette er kompetanseheving som vil 
favne alle ansatte, uavhengig av yrkesgruppe. Flere savner å få dra bort på kurs, man blir mer 
inspirert da, og får treffe kollegaer fra andre kommuner. Det skulle også vært satt i gang med ABC-
opplæringer igjen. 

 
6. Er lokalene godt tilrettelagt for våre oppgaver? 
Ja, alle ansatte er fornøyde med lokalene, som har fått et realt løft. Både på Eide og i Elnesvågen var 
det trange kår før. Det er god plass, og det er fint å kunne sette seg på et kontor og få fred, samtidig 
som man har folk tilgjengelig. Det er fine garderober, toalettforhold, kantine osv. Det som trekker 
ned, er medisinrommet som kunne vært bedre. De ansatte opplever at det er tung luft og trykkende 
der inne. 
 
7. Arbeidsmiljø 
Arbeidsmiljøet oppleves mye bedre enn i begynnelsen. Det er mer samarbeid, og nye opplever at de 
blir tatt godt imot. Det var «dem og vi» i starten. Men det skjedde noe i sommer når lederne ikke var 
der. Da ble alle tvunget til å hjelpe hverandre, noe som har gjort godt. Arbeidsmiljøet har fått et løft, 
vi samarbeider bedre, og snakker bedre sammen. En av de nye ansatte sa at hun følte seg meget 
godt tatt imot da hun startet.  

Rett før koronaen brøt ut, var de i gang med å planlegge blåtur. Så koronasituasjonen har begrenset 
mulighetene for at de ansatte i hjemmetjenesten kunne bli raskt godt kjent med hverandre. Men det 
viser seg at det ikke er så mye som skal til, av og til er det nok å bare å si hei og ha det, da viser du at 
du ser de andre. Så arbeidsmiljøet er jevnt over bra.  

Flere har en opplevelse av at arbeidspresset har økt, noe som går ut over arbeidsmiljøet. 
Koronakohortene begrenser samarbeid på tvers akkurat nå, men likevel er det bedre enn før. På 
grunn av korona, er ikke de ansatte så mye inne og treffer hverandre. Noen savner å kunne ta mer 
pause og hvile seg litt innimellom oppdragene. Det hender at noen må droppe matpause på grunn av 
oppdrag som kommer. 

 
8. Trygghet 
På spørsmålet om de ansatte opplever at de er trygge på jobb, var det en som sa: «Ja, det er bare å 
holde på bildøra, så går det bra». De opplever trygghet på jobb, og mye av det skyldes at de alltid 
har noen å ringe til. De opplever at kollegene er positive, og de møter aldri sure miner når de ber om 
hjelp. Og de går alltid to sammen dersom det er behov for det. Enkelte studenter har sagt at de er 
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imponert over hvor flink de ansatte er å støtte hverandre. Nattevaktene gleder seg til at det blir to på 
natt. 

Det er klart at de kan føle på utrygghet dersom de skal til en ny og ukjent bruker som bor litt utenfor 
allfarvei, og mobilforholdene er dårlige, men det tilhører sjeldenhetene. Det er heller ikke alle hjem 
som er like trygge å oppholde seg i, og arbeidsforholdene kan være dårlige med tanke på ergonomi, 
luftkvalitet mv.  

 
9. Involvering/påvirkning 
De tillitsvalgte føler at de blir godt involvert i hjemmetjenestens virke. De øvrige ansatte har kjent på 
et tydelig skille mellom ledelse og «oss på golvet», men at det bedret seg etter sommeren 2020,  

Flere uttaler at de tidligere har fått for lite informasjon, har følt at info er blitt holdt tilbake, men at 
det er bedre nå. Noen ansatte savner en ukesoppsummering på e-post, for å få strukturert 
informasjon. De mener det burde vært lagt til rette for at alle skal ha tid til å innhente seg 
informasjon når de er på jobb. Det har i perioder vært lite informasjon, og få personalmøter. Noen 
sier de hører først og fremst fra kollegaer, og at noen er bedre informert enn andre. Derfor ønsker de 
et bedre system for informasjon, for slik det er nå, er det litt for mye muntlig informasjon. 

Det er også en oppfatning av at det er for få skriftlige rutiner. 

 
10. Andre måter å organisere hjemmetjenesten på? 
Noen mener det ikke kan være så mange andre måter å organisere hjemmetjenesten på. Men det 
kom likevel frem flere forbedringsforslag. 
 

a) Middagskjøring 
Det er et sterkt ønske fra alle i hjemmetjenesten om å få slippe å kjøre middag. Middagskjøring tar 
mye tid og ressurser, og er en oppgave andre kunne utført. Spesielt viktig mener de at det kommer 
bort på helg, for da er rodene sammenslått. Mer faste team.  
 

b) Tildeling av tjenester 
Forvaltningskontoret er de som tildeler tjenester, og hjemmetjenesten som etter tildeling skal 
vurdere behovet fortløpende. Forvaltningskontoret burde tatt hjemmebesøket sammen med 
hjemmetjenesten, for de ansatte opplever ofte at vedtaket ofte ikke stemmer overens med 
virkeligheten. Hjemmetjenesten må ta kampene, da kan det være vanskelig å komme og yte 
tjenesten der dagen etterpå. Det er også en opplevelse av at hjemmetjenestens fortløpende faglige 
vurdering ikke blir tatt hensyn til av forvaltningskontoret. 
 

c) Hjelpemiddel og tilrettelegging hjemme hos brukerne 
Hva er grensa for beboelig hus? Hva med manglende utstyr i et hjem? Det er behov for å koble på 
ergoterapeut tidligere, kanskje allerede tidlig i sykehusinnleggelsen. Men med lav ergoterapidekning, 
er dette vanskelig eller umulig. Det er viktig å merke seg at arbeidsgiver skal sikre forsvarlig 
arbeidsmiljø, og det er ikke bestandig det blir fulgt opp i enkelte private hjem. 

Flere ringetilsyn og/eller digitale tilsyn kan være avlastende for ansatte der de har korte besøk for å 
se at det står bra til. 
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d) Fordeling av arbeidsoppgaver 
Flere mener at det burde vært et klarere hvem som skal gjøre hva. Hva er sykepleieroppgaver, og hva 
er oppdrag som går på praktisk bistand? Faggrensene blir oppfattet som uklare, og mange 
sykepleiere må, slik det er i dag, gjøre mange oppdrag som går på praktisk bistand. I tillegg må det i 
større grad være faste team, men som likevel kan bidra på tvers av teamene ved behov. 
 

e) Informasjon 
Vi bør vurdere hvordan rapporten/overlapping mellom vakter skal inneholde, likeledes hvordan 
informasjonsflyten skal være. 
 
11. Kjøring/logistikk 
Det er mest aktivitet og kjøring fra morgenen og frem til lunsj. Etter lunsj er det færre oppdrag. Alle 
blir oppfordret til å samles til lunsj, det er mest på grunn av det sosiale, men også en fordel for faglig 
utvikling. Det er viktig for mange å kunne møtes, i og med at de fleste er ute på oppdrag alene. Det er 
flere som sier at de ekstra milene er verdt det! Av og til tar de lunsj ute, spesielt hvis det er mye å 
gjøre, eller det er veldig dårlig vær. De har mulighet til å ta lunsj på institusjonene og 
omsorgssentrene. Da dra de bare tilbake på basen hvis det er noe de mangler.  

Det er ganske stor enighet om at det er like langt over alt, og basen ligger ganske så midt i 
kommunen vår. Noen stiller spørsmål om hvorfor de som mener det er langt til Eide, ikke sier det 
samme om Farstad, Sandblåst, Jendem, Vikan osv. 

Noen pasienter på Eide gir tilbakemelding om at de må senere opp om morgenen, og tidligere til 
sengs, spesielt på helg. Jo yngre pasientene er, jo mer fleksibilitet ønsker de. Dette kan bli bedre når 
to nattevakter skal kjøre ut fra samme base.  

Enkelte ruter er godt planlagt, og det er teamleder lager tiltaksplan. I systemet blir de korteste 
besøkene automatisk lagt først. Men de aller fleste jobber som regel geografisk for at logistikken skal 
bli best mulig. Det er slik at det er mulig å hente oppdrag fra andre, eller gi oppdrag til andre dersom 
det er behov fr det. Dette gjøres enkelt via mobiltelefonen, eller ved at den som er ansvarlig inne på 
basen flytter oppdrag fra en ansatt til en annen. 

Det finnes ikke så mange andre måter å gjøre det på. Rodene endrer seg, spesielt på helg, det gjør at 
du blir fremmed de få gangene du kommer. 

 
12. Generelt, hvordan har dere det? Andre innspill? 
Vi har fått det «fole bra» sammenlignet med før, både faglig og sosialt. Vi er en helt ny gjeng, mange 
har slutta og begynt, og vi skulle så gjerne fått lov å samles på fritida for å bli enda bedre kjent. Men 
det må vi vente med til koronarestriksjonene er over. Da skal vi samles til en kreativ fest for alle!  

Sammenslåinga har gått over all forventning, men det skulle vært bedre planlagt i forveien, da hadde 
vi sluppet mye uro. Det er flere å spille på slik det er nå. Og når to og to soner samarbeider, er det 
veldig positivt.  

Sammenslåingen har hevet kompetansenivået totalt sett. Men vi må ikke glemme å prioritere 
helsefagarbeiderne, de trenger også kompetanseheving og spesialisering, f.eks. i palliasjon. Da kan de 
i større grad bistå sykepleierne i tjenesten. Det har vært ei stor forandring med alle som har sluttet, 
og mange nye og flinke har kommet til. 

Tidligere var det i gamle Fræna et tettere samarbeid mellom forvaltningskontoret og 
hjemmetjenesten. Vi må tilbake dit, slik at kartlegginger og vurderinger blir tatt sammen. God dialog 
øker kvaliteten, og da bruker vi mindre ressurser.  
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De som jobber i mestringsenheten, skulle jobbet tettere med hjemmetjenesten, vi har mange felles 
brukere. Hvorfor jobber ikke de kveld og helg som oss?  

Kommentarer til gruppeintervjuene 
Inntrykket etter alle gruppeintervjuene, er at de ansatte er fornøyde med å ha hjemmetjenesten som 
sitt arbeidssted. Det kom tydelig frem hva som var bra, men og at det finnes et forbedringspotensial 
som det må jobbes med fremover. Dette arbeidet må sees i sammenheng med medarbeider- og 
brukerundersøkelsen, og det arbeidet som skal gjøres i den forbindelse. 
 

Økonomitall fra hjemmetjenesten før og nå 
Bruk av overtid 
Budsjett- og regnskapstall fra 2018 og 
2019, viser at Eide kommune brukte 
mer av det totale forbruket på overtid 
enn det Fræna gjorde. Hovedårsaken til 
forholdsvis mye bruk av overtid i Eide, 
var at det manglet tilstrekkelig 
kompetanse, først og fremst 
sykepleiere.  

Omfanget av overtid ville i 2019 vært 
større i Eide, men de fire siste 
månedene ble det sendt ansatte fra 
Fræna til Eide for å avhjelpe 
situasjonen. 

 

 

Hustadvika brukte i 2020 1,42 % av det totale forbruket på overtid. 
 

Resultat per år 
I 2018 gikk regnskapet for Eide omtrent 
i balanse, mens det i Fræna var et 
mindreforbruk på 0,9 millioner kroner 
(95,43 % av budsjettet).  

I 2019 hadde Eide og Fræna et 
merforbruk totalt på henholdsvis 1,3 
(113 % av budsjettet) og 1,0 millioner 
kroner (104 % av budsjettet).  

I 2020 hadde Hustadvika et 
mindreforbruk på 1,3 millioner kroner 
(96 % av budsjettet).  

 

 

Hjemmetjenesten er av de mest uforutsigbare tjenestene vi yter, og vi kan ikke forutsi hvilket behov 
befolkningen vil ha i løpet av et år. Som en følge av ukjente faktorer i hjemmetjenesten, vil det 
økonomiske resultatet variere fra år til år.  

Det er verdt å merke seg at tallene er hentet fra hjemmesykepleie, og ikke praktisk bistand 
(hjemmehjelp), eller de ulike ordningene med personlig assistanse. 
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Kjørelengde 
Antall kjørte kilometer og tid brukt på kjøring ble brukt som et argument for å beholde basen for 
hjemmetjenesten på Eide. Ved å se på antall kjørte kilometer, ser vi at det er større likhet i lengden 
på flere av rodene, og det er god spredning geografisk. Det er ikke vesentlig mer kjøring for rodene 
fra basen i Elnesvågen til rodene i tidligere Eide kommune enn til flere andre roder i kommunen vår. 
Det blir selvfølgelig noe mer kjøring til og fra rodene i tidligere Eide kommune, i og med at alle starter 
på basen i Elnesvågen, men fordelene med èn felles base er definitivt mye høyere enn om det 
fortsatt hadde vært to baser, mener både de ansatte, tillitsvalgte og verneombudet.  

Oversikten viser kjørelengder per bil i to tilfeldig valgte uker i 2020, en i februar og en i oktober.

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
feb.20 847.6 1202.5 581.4 1042 1012.2 711.3 730.3 743 1297.9 426 190.2 1069.1 1111.1 1228.5
okt.20 779.2 326.4 477.6 965.8 1045.8 295.2 1417.1 1257.6 1541.9 659.2 1630.9 1140.7 1400.5 610
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De kjørerutene som hadde flest kilometer i løpet av de to ukene:  
Tilfeldig valgt uke i februar 2020 Tilfeldig valgt uke i oktober 2020 

Rute 9 Bud 1279 Rute 11  Eide/Vevang 1630 km 
Rute 14 Eide/natt Eide 1228 Rute 9 Bud 1541 km 
Rute 2 Elnesvågen 1202 Rute 7 Farstad 1417 km 
Rute 12 Eide 1069 Rute 13 Eide 1400 km 

  

Tilbakemelding fra tillitsvalgte og verneombud 
Tillitsvalgte og verneombud er enig i at intervjuene ble gjennomført på en så optimal måte som 
mulig, med tanke på restriksjonene i samfunnet. Alle ansatte fikk beskjed i god tid før intervjuene 
skulle gjennomføres, slik at de hadde mulighet til å forberede seg. Det ble gitt muntlige påminnelser 
og lagt til rette for deltakelse via teams. Ut fra dette mener tillitsvalgte og verneombud at alle 
ansatte har fått mulighet, om de ønsket det, til å delta i intervjurundene. 

Tillitsvalgte og verneombud stiller seg bak de ansatte om bedre informasjonsflyt fra ledelsen, men 
oppfordrer også hver enkelt til å innhente informasjon selv for å holde seg oppdatert på hva som 
«rører» seg i hjemmetjenesten. Den ansatte må selv ta ansvar for å lese møtereferater fra diverse 
møter som de er forhindret i å delta på, så de ikke går glipp av informasjon som blir gitt og 
bestemmelser som blir tatt på disse møtene. 

Når man ser på den økte kompetanse i hjemmetjenesten etter sammenslåingen, og trykket blant 
brukere som har hjemmebaserte tjenester, der flere og flere brukere med alvorlige og komplekse 
sykdommer skal behandles i hjemmet, må man for å kunne ivareta disse brukerne på en best mulig 
måte, ha en viss andel av både sykepleiere, hjelpepleiere, samt assistenter som samarbeider godt og 
tett og kan dra nytte av hverandres kunnskap og kompetanse. Vi ser at behovet for en styrket 
hjemmetjeneste er veldig aktuelt. Det blir derfor vanskelig å se for seg at å dele hjemmetjenesten i to 
eller flere enheter skal være hensiktsmessig. Derfor anbefales det fra tillitsvalgte og verneombud om 
å beholde hjemmetjenesten som en enhet.  

Også etter gjennomføringen av gruppeintervjuene ser vi at arbeidsmiljøet og samholdet i 
hjemmetjenesten er blitt mye bedre. Det samme gjelder også informasjonsflyten fra ledelsen. 

 

Oppsummering 
Godt og vel et år etter oppstart, er det ut fra vurderingsgrunnlaget et inntrykk av at hjemmetjenesten 
fungerer godt, men at vi ser at det er forbedringspotensial på enkelte områder. Det er ingen 
overraskende momenter som kommer frem som tilsier strakstiltak eller vesentlige endringer. 
Tillitsvalgte og verneombud har vært tydelig på at hjemmetjenesten må bestå med èn base som i 
dag, noe som ble understøttet av de ansatte under gruppeintervjuene. 

Både medarbeider- og brukerundersøkelsen skal arbeides med, og ansatte involveres for at 
tjenestene vi yter, og arbeidsmiljøet for de ansatte skal være best mulig. Ved å involvere og 
ansvarliggjøre de ansatte, vil vi lettere nå målene om bedre og mer riktige tjenester og et bedre 
arbeidsmiljø. 

Gruppeintervjuene i januar 2021 hadde en deltakerprosent på 80 %, noe som er en betydelig høyere 
deltakelse enn medarbeiderundersøkelsen våren 2020 som hadde en deltakerandel på 31,5 %. Dette 
tilsier at resultatet fra gruppeintervjuene fremstår mer representative enn resultatet fra 
medarbeiderundersøkelsen. 
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Gruppeintervjuene ble dessuten gjennomført lenge etter medarbeiderundersøkelsene (og ikke lenge 
etter sammenslåingen), og de forskjellige resultatene kan indikere at medarbeiderundersøkelsen 
kanskje ikke gir en riktig beskrivelse av hjemmetjenesten slik den fungerer nå. I tillegg hadde 
medarbeiderundersøkelsen lav deltakelse.  

Som en følge av sammenslåingen, er det slutt på ordningen med bakvakt som ble praktisert i Eide. 
Det gjør at de ansatte nå har en mer forutsigbar arbeidstid, og har fri når de har fri. 

På vårparten 2020 ble det ansatt flere i hjemmetjenesten, både i ledelsen og øvrige ansatte. Dette 
gav hjemmetjenesten en «boost», og en positiv endring på mange områder. De ansatte gir uttrykk 
for at de alltid føler seg trygge på jobb, de er aldri alene på vakt, og har alltid en (annen) sykepleier å 
ringe til. Flere ansatte sa at ekstra kjøring inn til pause, uansett hvor de jobber i kommunen, er verdt 
de ekstra milene.  

Brukerundersøkelsen viser at brukerne stort sett er fornøyde, og at de føler seg trygge. Dette er et 
tegn på at hjemmetjenesten driftes godt. 

 
Fra venstre: Janne Øren, Malin Øverli Liaskar, Therese Visnes og Marie Kristine Gujord
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Hustadvika kommune

Resultat for brukeren
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Hustadvika kommune

Brukermedvirkning

Totalt
5,1

Landet 
4,9
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Hustadvika kommune

Respektfull behandling

Totalt
4,6

Landet 
4,6
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Hustadvika kommune

Tilgjengelighet
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Hustadvika kommune

Kommentarer
• Skulle ønske det var faste team som var på en rute, sånn at det ikke kommer så mange ulike folk innom.
• Skulle ønske hjemmehjelpen kunne vaske mer når de var her (vinduer, mer nøye støvtørking osv.)
• Skulle ønske det var faste ansatte som utførte tjenesten
• De ansatte gjør jobben sin, og det er fint at de kommer
• Hjemmesykepleien skulle hatt mer tid så de rekker å gå over mer
• Ta vare på hjemmetjenesten
• Min praktiske bistand er organisert i BPA-ordning. Jeg er mye mer fornøyd med denne enn hjemmetjenesten
• Er kjempefornøyd med tjenesten
• Synes det er vanskelig når studenter kommer og ikke vet hva de skal gjøre
• Kunne tenkt meg mer faste folk innom. De ansatte må gjøre det de skal gjøre, vaske over ordentlig
• Kunne tenkt meg at hjemmehjelpen tørket støv
• Slitsomt at det ofte kommer nye ansatte som man må forklare hvordan ting skal gjøres
• Det er lett å ta kontakt med tjenesten om det er noe
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Hustadvika kommune 
 

 

Arkivsaksnr: 2021/2341-1 

Saksbehandler: Karianne Naas 
Vestavik 

  
 

 

Saksframlegg 

 

Utvalg Utvalgssak  Møtedato 
Hovedutvalg helse, sosial og omsorg 12/2021 29.09.2021 

Kommunestyre 76/2021 21.10.2021 

 

Middagsombringing i Hustadvika kommune 

 

 

Kommunedirektørens innstilling 
1. For å sikre alle innbyggere med behov for middagsombringing lik tjeneste 

og økt kvalitet, samt redusere tidspress for hjemmetjenesten, vedtar 
hovedutvalget for helse, sosial og omsorg vedlagte tjenestebeskrivelse  

2. Endringene gjelder fra 03.01.2022 
 
Behandling i Hovedutvalg helse, sosial og omsorg - 29.09.2021  
 
 
 
Kommunedirektørens tilråding ble tatt opp til votering: enstemmig vedtatt 
 
Vedtak 
 
1. For å sikre alle innbyggere med behov for middagsombringing lik 
tjeneste og økt kvalitet, samt redusere tidspress for hjemmetjenesten, 
vedtar hovedutvalget for helse, sosial og omsorg vedlagte 
tjenestebeskrivelse. 
  
2. Endringene gjelder fra 03.01.2022 
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Saksopplysninger  
Hjemkjøring av middag er et behovsprøvd forebyggende tilbud til de av 
kommunes innbyggere som på grunn av sykdom, alder eller andre årsaker ikke 
er i stand til å ivareta sitt ernæringsbehov. 

Målsettingen er at brukere og pasienter som vurderes å ha behov for 
ernæringstiltak skal få variert og næringsrik kost i form av et varmt måltid. 

Det blir krevd egenbetaling for praktisk bistand som ikke gjelder personlig stell 
og egenomsorg. Ved statens og kommunens behandling av budsjettet hvert år 
blir satsene justert. 

Ved mottatt søknad om matombringing vil saksbehandler ved 
forvaltningskontoret for helse- og omsorgstjenester ta kontakt med søkeren. Det 
blir innhentet samtykke for innhenting av nødvendige helse- og 
omsorgsopplysninger fra lege om dette vurderes som nødvendig.   

I dag er rutiner for hjemkjøring av middag til hjemmeboende fra våre kjøkken 
løst på forskjellige måter i Hustadvika kommune. Det er avhengig av hvor man 
bor for hvilke dager man kan få denne tjenesten.  

Det er i stor grad sykepleiere i hjemmetjenesten som kjører ut middag, samt èn 
fast ansatt assistent fra kjøkkenet, og i noen tilfeller frivillige. Det er et sterkt 
ønske fra de ansatte i hjemmetjenesten om å få bruke tiden til annet enn å kjøre 
middag.  

Med bakgrunn i dette ble det opprettet en arbeidsgruppe bestående av Linn 
Hege Varhol (leder kjøkkentjenesten), Barbro Olsen Øverli (fungerende nestleder 
i hjemmetjenesten) og Hilde Anette Kvamme Havnes (saksbehandler ved 
forvaltningskontoret). Arbeidsgruppa skulle se på helheten for akkurat denne 
tjenesten ved å vurdere hvilken målsetting skal tjenesten ha, vurdere 
utleveringssystem, vurdere mulighet for å bli en VTAO (varig tilrettelagt arbeid i 
ordinær bedrift). I tillegg ble de bedt om å vurdere hvilke standarder og kriterier 
skal ligge til grunn for tjenesten, og vurdere dagens tildelingspraksis og komme 
med forslag til framtidig tildelingspraksis basert på kriterier.  

  

Vurdering 
Som nevnt under saksopplysninger, er det ulike rutiner for hjemkjøring av 
middag til hjemmeboende fra våre kjøkken i Hustadvika kommune. Nå som vi er 
èn kommune, må vi sørge for at innbyggerne får samme tjenestetilbud, 
uavhengig av hvilket kjøkken middagen blir levert fra. Et eksempel på 
forskjellene, er at innbyggere i Eide ikke får middag på lørdag og søndag, mens 
andre steder i kommunen kan innbyggerne få middag hver dag. Også 
praktisering av utlevering av middag på helligdager er forskjellig. 

Med tanke på det stadig økende behovet for tjenester som skal utføres av 
hjemmetjenesten, er det viktig at vi bruker ressursene på riktig måte. Det er 
ikke samfunnsøkonomisk nyttig og rasjonell bruk av ressurser at vi skal benytte 
sykepleiere til å kjøre ut middag til hjemmeboende. Ved å bruke sykepleiere til 
denne oppgaven, kan det faktisk før til dårligere kvalitet på tjenesten. 
Sykepleierne i hjemmetjenesten må i dag av og til utsette utlevering av middag 
på grunn av uforutsette hendelser, noe som kan reduserer kvaliteten på 
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middagen, samt at utleveringstidspunktet kan bli endret uten at man kanskje får 
varslet om det. 

Derfor er det viktig at vi sørger for å avlaste hjemmetjenesten for denne 
oppgaven, og slik frigi tid til de oppgaver som sykepleiere er utdannet til å gjøre. 
I årene som kommer er det nødvendig å sørge for riktig bruk av den 
kompetansebeholdningen vi har.  

I tillegg til sykepleiere i hjemmetjenesten og èn fast ansatt assistent fra 
kjøkkenet, er det i noen tilfeller frivillige som kjører ut middag. Det er 
utfordrende å bruke frivillighet til denne type tjenester. De fleste frivillige ønsker 
ikke å binde seg til faste oppdrag, og koordinering av tjenesten blir mye mer 
komplisert og uforutsigbar. 

For å sikre gode og like tjenester, og at det skal være mulig å få dette til, 
foreslår arbeidsgruppa at det blir kjørt ut middag mandag, onsdag og fredag. De 
nevnte dagene vil middagen bli levert varm, og for de andre dagene vil 
middagen bli levert kald slik:  

 Tirsdag: leveres på mandag 
 Torsdag: leveres på onsdag 
 Lørdag og søndag: leveres på fredag 
 Helligdag: leveres siste virkedag før (mandag, onsdag eller fredag) 

Tjenestemottakere som ikke har forutsetninger for å varme opp maten selv eller 
få annen hjelp til dette, vil kunne få vedtak på bistand til dette fra 
hjemmetjenesten. Det er foretatt en gjennomgang av de som i dag mottar 
levering av middag en eller flere dager per uke, og det er et mindretall som har 
behov for bistand til dette slik det ser ut i dag. 

Det vil være kjøkkentjenesten som er ansvarlig for utlevering av middag, ikke 
hjemmetjenesten eller basert på frivillighet. Hjemmetjenesten skal kun bidra i de 
tilfeller det er tjenestemottakere som ikke er i stand til å varme opp maten på 
egenhånd eller ved hjelp fra andre. Eksempel på andre kan være ektefelle, 
personlig assistent for de som har det, barn og barnebarn som bor i samme hus, 
andre som er innom på besøk.  

Vi omdisponerer ressurser slik at kjøkkenet selv kan kjøre ut, det blir ikke tilført 
ressurser til dette. Kjøkkenet låner biler av hjemmetjenesten, i og med at 
tidspunktet for utkjøring av middag skjer på en tid hvor aktiviteten i 
hjemmetjenesten er noe lavere. Vi vil ha faste ansatte som kjører middag, men 
det vil i tillegg bli en aktivitet/arbeidsoppgave for en person som mottar tjenester 
fra bo og habilitering (foreløpig en dag per uke). Denne personen skal ha med 
seg en medhjelper.  

Slik tjenesten middagsombringing nå vil bli organisert, vil det øke kvaliteten, 
redusere tidspresset for hjemmetjenesten, alle innbyggere med behov for 
tjenesten vil oppleve den lik uavhengig av bosted, og det vil gi aktivitet/arbeid til 
en person som er utenfor arbeidslivet. Vi planlegger for oppstart 03.01.2022. 
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Vedlegg 

1 Tjenestebeskrivelse - middagsombringing 
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Hustadvika 
kommune  
 
 

 
 
Tjenestebeskrivelse  
Middagsombringing til hjemmeboende   

  

DEFINISJON: 
Middagsombringing er at hjemmeboende får ferdig tilberedte middager levert 
hjem til sin boligadresse. 
 
MÅLSETTING: 
Tjenesten skal tilby middag til personer med definert behov. 
 
KRITERIER: 
Tjenesten kan være aktuell dersom: 
 søker er i ernæringsmessig risiko 
 søker ikke er i stand til å lage middag selv 
 søker ikke har evne og/eller mulighet til: 

o å kjøpe/skaffe middag selv 
o varme seg ferdiglaget middag selv 

 søker ikke har noen som kan kjøpe/skaffe/tilberede middag for seg 
 
Tjenesten kan også bli vurdert som avlastende tiltak ved særlig tyngende omsorg. 
 
STANDARD FOR TJENESTEN: 
 Tilbudet gjelder alle dager med følgende presiseringer: 

o Mandag, onsdag og fredag: middag leveres varm. 
o Tirsdag, torsdag, helg og helligdag: middag leveres kald siste virkedag 

før. 
 Tidspunkt for utlevering kan variere, i all hovedsak leveres middag mellom kl. 

14.00 – 17.00. 
 For deltakere på aktivitetssenter: Ved stengt aktivitetssenter eller fravær på 

aktivitetssenter, blir det ikke levert middag hjem. 
 Avbestilling av middag må gjøres innen kl. 15 siste virkedag før levering. 

Avbestilling gjøres til kjøkkenet: 
o Elnesvågen: 913 39 111 
o Eide: 414 17 985 
o Bud: 913 06 579 

 
BETALING FOR TJENESTEN: 
Prisen for middag med dessert, inklusiv hjemkjøring, fastsettes av 
kommunestyret. Det blir ikke krevd betaling ved avbestilling av middag innen 
fristen. 
 
ANNET: 
Tjenestemottakere som fyller kriteriene for middagsombringing, og som 
kommunen vurderer at har behov for bistand til å innta eller varme opp 
middagen, vil kunne få innvilget bistand til dette. Tjenestemottakere som skal 
motta bistand til oppvarming, må ha mikrobølgeovn. 
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LOVGRUNNLAG: 
Tjenesten ytes som praktisk bistand etter helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 
nr. 6 bokstav b. Middagsombringing er ikke en lovpålagt kommunal tjeneste.
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Hustadvika kommune 
 

 

Arkivsaksnr: 2021/3368-1 

Saksbehandler: Siv Kathrin Hjellnes 

  
 

 

Saksframlegg 

 

Utvalg Utvalgssak  Møtedato 

Hovedutvalg oppvekst, kultur og kunnskap 12/2021 28.09.2021 

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 25/2021 07.10.2021 

Ungdomsrådet 29/2021 19.10.2021 

Kommunestyre 77/2021 21.10.2021 

 

Tilstandsrapport grunnskole, voksenopplæring og kulturskole 
2020 

 

 

Kommunedirektørens innstilling 
Kommunestyret tar Tilstandsrapporten for grunnskole, voksenopplæring 
og kulturskole 2020 i Hustadvika kommune til vitende.   

Skolene og skoleeier skal sammen bruke informasjonen som kommer 
frem i rapporten som grunnlag i videre arbeid med utvikling av praksis på 
skoleområdet. 

 

 

 
Behandling i Hovedutvalg oppvekst, kultur og kunnskap - 28.09.2021  
 
 
 
Ved votering ble kommunedirektørens innstilling enstemmig vedtatt. 
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Vedtak 
 
Kommunestyret tar Tilstandsrapporten for grunnskolen, voksenopplæring 
og kulturskole 2020 i Hustadvika kommune til vitende. 
  
Skolene og skoleeier skal sammen bruke informasjonen som kommer 
frem i rapporten som grunnlag i videre arbeid med utvikling av praksis på 
skoleområdet. 
 
 
Behandling i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne - 07.10.2021  
 

Kommunedirektørens innstilling 
Kommunestyret tar Tilstandsrapporten for grunnskole, voksenopplæring 
og kulturskole 2020 i Hustadvika kommune til vitende.   

Skolene og skoleeier skal sammen bruke informasjonen som kommer 
frem i rapporten som grunnlag i videre arbeid med utvikling av praksis på 
skoleområdet. 

 

 
 
 
 
Rådet tok saken til vitende. Rådet ønsker å bli orientert om hvilke 
konsekvenser funnene i tilstandsrapporten har for barn og unge med 
nedsatt funksjonsevne.  
 
Vedtak 
 
Kommunestyret tar Tilstandsrapporten for grunnskolen, voksenopplæring 
og kulturskole 2020 i Hustadvika kommune til vitende. 
 
Skolene og skoleeier skal sammen bruke informasjonen som kommer 
frem i rapporten som grunnlag i videre arbeid med utvikling av praksis på 
skoleområdet. 
 
 
Ungdomsrådets behandling av sak 29/2021 i møte den 

19.10.2021: 

 
 
 
Behandling 
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Vedtak 
 
 
 

Saksopplysninger  
Det er skoleeiers plikt til å utarbeide årlige rapporter om tilstanden i 
grunnopplæringen, knyttet til læringsresultater, frafall og læringsmiljø. 
Det er en del av kommunens plikt til å arbeide med kvalitetsutvikling, jf. 
Opplæringsloven § 13-3e.  

 

St.meld. nr. 31 (2007-2008) om Kvalitet i skolen framholder at det er 
viktig at styringsorganene i kommunen har et bevisst og kunnskapsbasert 
forhold til kvaliteten på grunnopplæringen. 

 

 

Vurdering 
Den årlige rapporten skal drøftes av skoleeier, det vil si kommunestyret, 
jf. opplæringsloven § 13-3e første ledd. 

I rapporten som foreligger framkommer informasjon om situasjonen i 
grunnskole, voksenopplæring og kulturskole, som utgjør grunnlag for slik 
diskusjon.    

Det følger av forarbeidene til bestemmelsene at det skal være mulig å 
tilpasse arbeidet med utarbeidelse av tilstandsrapporten til det ordinære 
plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeier.  

 

 

 

 

Vedlegg 

1 TILSTANDSRAPPORT 2020 
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Bakgrunn for tilstandsrapporten  
Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeier plikter å utarbeide en årlig 

rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld. nr. 31 (2007-2008) Kvalitet i skolen framgår 

det at det er viktig at styringsorganene i kommunen har et bevisst og kunnskapsbasert 

forhold til kvaliteten på grunnopplæringen. Dette er nødvendig for å følge opp utviklingen av 

sektoren på en god måte. 

Den årlige rapporten skal drøftes av skoleeier, det vil si kommunestyret, jf. opplæringsloven 

§ 13 -10 andre ledd. 

Det følger av forarbeidene til bestemmelsene at det skal være mulig å tilpasse arbeidet med 

utarbeidelse av tilstandsrapporten til det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet 

hos skoleeier.  

Nasjonalt kvalitetsvurderingssystem  
Tilstandsrapporten er et sentralt element i det nasjonale kvalitetsvurderingssystemet. 

Regjeringen har fastsatt mål knyttet til læringsresultater, frafall og læringsmiljø som 

grunnlag for å vurdere kvaliteten i grunnopplæringen, jf St.meld. 31 (2007-2008). Til de 

nasjonale målsettingene finnes indikatorer som skal gi grunnlag for å vurdere hvor langt 

skoleeier er kommet i å nå målene.  

Krav til tilstandsrapporten  
Tilstandsrapporten skal som et minimum omtale læringsresultater, frafall og læringsmiljø. 

Den kan bygges ut med annen omtale som skoleeier mener er formålstjenlig ut fra lokale 

behov. Det er data fra Skoleporten som hovedsakelig skal benyttes som grunnlag for 

skoleeiers vurdering av tilstanden. 1. juli 2021 ble Skoleporten erstattet med en analysebank 

med statistikk over grunnskolen, og denne er under utvikling av Udir. Etter 

kommunesammenslåingen i 2020 er også data for utviklingen i kommunen over tid mindre 

systematisert.  

I St.meld.nr. 16 (2006-2007) framgår det at tidlig innsats er vesentlig for å bedre elevenes 

ferdigheter og faglige utvikling. Kartlegging av elevenes ferdighetsnivå må følges opp med 

tiltak for dem som har behov for ekstra opplæring fra første stund. Tilpasset opplæring og 

den spesialpedagogiske innsatsen er sentral. De data som er tilgjengelig i Skoleporten 

inneholder ikke data om spesialundervisningen. Skoleeier må derfor benytte andre kilder for 

datainnhenting.  

Det generelle systemkravet  
Skoleeiers plikt til å utarbeide årlige rapporter om tilstanden i grunnopplæringen er en del av 

oppfølgingsansvaret knyttet til det generelle systemkravet (internkontroll), jf. 

Opplæringsloven § 13-10 andre ledd. Kravet om internkontroll omfatter alle plikter som 

påligger skoleeier etter lov og forskrift. Det generelle systemkravet er derfor mer 

omfattende enn det tilstandsrapporten dekker. 

Personvern  
Tall som lastes direkte inn fra statistikkportalen Udir, kan for små enheter inneholde 

indirekte identifiserbare opplysninger. Dette kan være taushetsbelagte opplysninger etter 
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forvaltningsloven § 13 og/eller personopplysninger etter personopplysningsloven § 2 nr.1. 

Tilsvarende vil også kunne gjelde for lokale indikatorer. Det minnes om at disse 

opplysningene må behandles i tråd med forvaltningslovens og/eller 

personopplysningslovens bestemmelser. 

 

Elnesvågen, 13.september 2021 

Siv Hjellnes 

Kommunalsjef Oppvekst, Kultur og kunnskap 
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Sammendrag 
Rapporten presenterer resultater for Hustadvika kommune. På enkelte områder 

sammenlignes resultater fra Hustadvika med gamle Eide og Fræna, men da det ikke er mulig 

å slå sammen resultatene fra de to gamle kommunene gjøres dette kun på enkelte punkt. 

Tilstandsrapporten inngår i kvalitetsvurderingssystemet. Kvalitetsvurdering er å 

sammenstille informasjon og data som grunnlag for å drøfte kvaliteten på opplæringen. 

Målet er kvalitetsutvikling og læring. Dialogen om hva som er god kvalitet er sentral, først da 

kan mål konkretisere og i neste omgang evalueres. Dette gjelder både på kommune(eier) 

nivået og på virksomhetsnivå. For 2020 har vi ikke med resultater fra eksamen for 10.trinn. 

Covid-19 pandemien har ført til at eksamenene ble avlyst. Det er derfor bare 

standpunktkarakterene som er grunnlaget for grunnskolepoengene.  

Fra 14. mars 2020 var grunnskolen i Hustadvika kommune preget av Covid-19 pandemien.  

Lærerne måtte ut av klasserommene og hjem på hjemmekontor med fjernundervisning. 

Gjennom hele 2020 har Hustavikaskolen forholdt seg til trafikklysmodellen og nasjonale og 

lokale retningslinjer under pandemien for å ivareta smittevernhensyn. Rektorene, lærerne, 

fagarbeidere, assistenter og ansatte i SFO har vist en stor omstillingsevne og har håndtert 

situasjonen på en god måte. Vi har også jobbet aktivt for å ivareta alle elever og deres behov 

under pandemien. Det ble blant annet opprettet en koronatelefon som elever kunne ringe 

om de trengte noen å snakke med. Den ble imidlertid lite brukt. Vi vet at korona-pandemien 

har hatt innvirkning på alle elevene og deres foreldre sin hverdag i denne perioden. Dette vil 

få konsekvenser både på kort og lang sikt. Heldigvis kan vi oppsummere med at det ikke bare 

har vært uheldige konsekvenser på bakgrunn av Covid 19, da elevene også rapporterer om 

positive effekter- som blant annet at de har opplevd mindre stress i denne tiden og at de har 

fått mer tid til å gjøre aktiviteter sammen med familien sin. 

Elever og undervisningspersonale 

Elever og lærerårsverk 
Indikator og nøkkeltall 2019/2020 2020/2021 

Tallet på elever  1648 1615 

Tallet på skoler     10     10 

Tallet på lærere med 
kontaktlærerfunksjon 

  114   110 

Tallet på lærere   192   195 

 

Lærertetthet 
Gruppestørrelse 2 er 15 elever på 1-4. trinn og 20 på 5.-7. trinn og 8.-10. trinn. 

Gruppestørrelse 2 er en indikator som viser antall elever per lærer i ordinær undervisning, 

hvor ressurser til spesialundervisning og undervisning i særskilt norsk ikke regnes med. 

MÅL: I Hustadvika kommune skal alle klasser oppfylle minstekravet for lærertetthet. 
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Det er variasjon på lærertetthet i ordinær undervisning i Hustadvikaskolen. Vi har skoler som 

ligger over, og vi har skoler som ligger under norm når det gjelder ordinære 

undervisningsårsverk.   

Hvor skolen ligger i forhold til norm for lærertetthet i ordinær undervisning har ulike årsaker 

ved den enkelte skole. Det kan knyttes til elevtall, gruppestørrelse og deling av klasser, 

spesialundervisning og andre tiltak som vurderes å være nødvendige i læringsmiljøet. 

Rektorene tar krevende avgjørelser i sin prioritering. Rektorene gjør egne vurderinger for 

den enkelte skole, og de arbeider i fellesskap med å søke best mulig løsninger med 

tilfredsstillende pedagogtetthet på trinnene, tilpasset opplæring for alle samtidig som 

behovet for spesialundervisning dekkes. I Hustadvika har rektor disposisjonsrett over sitt 

tildelte budsjett og gjør prioriteringer.  Enkeltvedtak om spesialundervisning fattes også ved 

den enkelte skole. Variasjonen i lærertetthet i våre 10 skoler må også ses i henhold til at vi 

har 10 skoler med ulike størrelse.  

 

Oversikt lærertetthet sett i henhold til norm fra og med høsten 2019: 
Jendem skole 
 

2019/2020 Oppfyller krav til 
lærertetthetsnorm: 

2020/2021 Oppfyller krav til 
lærertetthetsnorm: 

1.-4.trinn  17,8 Nei 19,9 Nei 

5.- 7. trinn  16.6 Ja 22,0 Nei 

 

Sylte og 
Malme skole 

2019/2020 Oppfyller krav til 
lærertetthetsnorm: 

2020/2021 Oppfyller krav til 
lærertetthetsnorm: 

1.-4.trinn  11,3 Ja 10,7 Ja 

5.- 7. trinn  0,0 Ja 14,4 Ja 

 

Tornes skole 2019/2020 Oppfyller krav til 
lærertetthetsnorm: 

2020/2021 Oppfyller krav til 
lærertetthetsnorm: 

1.-4.trinn  13,1 Ja 14,0 Ja 

5.- 7. trinn  11,4 Ja  19,4 Ja 

 

Haukås skole 2019/2020 Oppfyller krav til 
lærertetthetsnorm: 

2020/2021 Oppfyller krav til 
lærertetthetsnorm: 

1.-4.trinn  13.6 Ja 14,5 Ja 

5.- 7. trinn  17,4 Ja 15,2 Ja 

 

Eide 
barneskole 

2019/2020 Oppfyller krav til 
lærertetthetsnorm: 

2020/2021 Oppfyller krav til 
lærertetthetsnorm: 

1.-4.trinn  16,4 Nei 14,1 Ja 

5.- 7. trinn  14,7 Ja 18.0 Ja 
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Lyngstad og 
Vevang skoler 

2019/2020 Oppfyller krav til 
lærertetthetsnorm: 

2020/2021 Oppfyller krav til 
lærertetthetsnorm: 

1.-4.trinn  12.8 Ja 10,6 Ja 

5.- 7. trinn  12.9 Ja  13,4 Ja 

 

Bud barne- og 
ungdomsskole 

2019/2020 Oppfyller krav til 
lærertetthetsnorm: 

2020/2021 Oppfyller krav til 
lærertetthetsnorm: 

1.-4.trinn  14,2 Ja  13,6 Ja  

5.- 7. trinn  13,4 Ja 12,4 Ja 

8. -10. trinn  14,0 Ja 14,9 Ja 

 

Skole: 
Hustad barne- 
og ungdoms-
skole 

2019/2020 Oppfyller krav til 
lærertetthetsnorm: 

2020/2021 Oppfyller krav til 
lærertetthetsnorm: 

1.-4.trinn  13,2 Ja 13,6 Ja 

5.- 7. trinn  13,1 Ja 17,4 Ja 

8. -10. trinn  15,6 Ja 13,5 Ja 

 

Skole: 
Fræna 
ungdomsskole 

2019/2020 Oppfyller krav til 
lærertetthetsnorm: 

2020/2021 Oppfyller krav til 
lærertetthetsnorm: 

8. -10. trinn  17,9 Ja   21,1 Nei 

 

Skole: 
Eide 
ungdomsskole 

2019/2020 Oppfyller krav til 
lærertetthetsnorm: 

2020/2021 Oppfyller krav til 
lærertetthetsnorm: 

8. -10. trinn  20,9 Nei   21,2 Nei 

 

Andel kvalifiserte lærere 
2020-2021 kvalifiserte lærere ikke kvalifiserte lærere 

Hustadvika totalt 195 22 
Jendem  13 2 
Tornes 9 2 
Sylte/Malme 8 3 
Lyngstad/Vevang 9 3 

Bud 18 1 

Hustad  17 3 

Haukås 24 4 

Eide U 26 3 

Eide B 23 1 

Fræna U 25 0 
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Læringsresultat  
Læringsresultater måler resultatene fra nasjonale prøver og avgangskarakterer (for 2020: 

standpunktkarakterer) for elevene. Nasjonale prøver gjennomføres på 5.trinn, etter at 

elevene er ferdige med barnetrinnet og nettopp begynt på mellomtrinnet, og på 8.trinn, 

etter at elevene er ferdige med mellomtrinnet og begynt på ungdomstrinnet. Det 

gjennomføres i tillegg prøver i lesing og regning på 9. trinn. Formålet med nasjonale prøver 

er å kartlegge elevenes ferdigheter i lesing, regning og engelsk. Prøvene er en del av 

undervegsvurdering, og brukes i planlegging for og oppfølging av elevenes læring og er 

grunnlag for kvalitetsutvikling i skolen.  

 

Resultatene fra nasjonale prøves gjengis som skalapoeng og som andel elever fordelt på 

mestringsnivåer. Når det gjelder skalapoeng er gjennomsnittet satt til 50. Elevenes 

poengsum varierer fra prøve til prøve, og det vil være forskjell i vanskelighetsgrad fra år til 

år. Resultatet fra de årlige prøvene regnes altså om til skalapoeng.  

 

På 5. trinn er det tre mestringsnivåer. På 8. og 9. trinn er det fem mestringsnivåer. Elevene 

fordeles på mestringsnivå etter beregning av skalapoeng på prøvene. På 5. trinn dekker 

laveste mestringsnivå skalapoengskår fra 19-42, innenfor mestringsnivå 2 skårer eleven fra 

43-56 poeng og på mestringsnivå tre minimum 57 og maksimalt 78 poeng. På 8. trinn, med 

fem nivåer dekker laveste mestringsnivå elever som skårer til og med 37 skalapoeng. Dette 

gir detaljert informasjon som er en del av grunnlaget for skolenes arbeid med elevenes 

læring.      

  

MÅL:  
Andelen elever med resultat på laveste mestringsnivå skal ned, med mål om at andelen skal 

ligge på nasjonalt nivå, eller lavere.     

I rapporten gjengis samlet resultat for Hustadvikaskolene. Som det framkommer av 

eksempelet på fordeling er det også spredning i elevenes skår innenfor hvert mestringsnivå. I 

Hustadvika setter vi oss mål å bedre resultatene hva gjelder skalapoeng til over snittet som 

er 50. Det er også et prioritert mål at en mindre andel av elevene på laveste mestringsnivå.  

Som kommune kjennetegnes Hustadvika av spredning i skolestruktur, og vi har relativt små 

skoler og små klasser. I statistikk er det en faktor som gjør at enkeltelevers resultater gir 

større utslag på totalresultatet enn i større klasser.  

Folkehelseprofilen i Hustadvika 2021 viser at vi har færre innbyggere med høyere utdanning 

enn landet som helhet. Gjennomføringsgraden i videregående opplæring er likevel høy, og 

Ungdata viser at barna våre jevnt over trives godt hjemme og har et godt forhold til 

foreldrene. Elevundersøkelsen viser også at elevene opplever at foreldrene har 

forventninger til deres skoleprestasjoner.  

Bortsett fra elevene på 7. trinn opplever elevene stor grad av trivsel på skolen. Elevene 

opplever også støtte fra sine lærere. Dette er faktorer som også gir godt grunnlag for å 

forbedre læringsresultatene i kommunen.   
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For å beskrive den forventa sammenhengen mellom foreldres utdanningsnivå og elevenes 

mestringsnivå på nasjonale prøver tar vi med en illustrasjon basert på fordelingen av alle 

elever i Norge fra 2020.   

 

Nasjonalt snitt: 
Foreldres 
utdanningsnivå 

Andel på 
laveste 

mestringsnivå. 
Engelsk 5 trinn 

Andel på 
laveste 

mestringsnivå. 
Lesing 5 trinn 

Andel på 
laveste 

mestringsnivå. 
Regning 5 trinn 

Mor/far uten 
høgere utdanning 29,5 34,3 35,2 

Mor/far med 
høgere utdanning 21,8 16,7 17,3 

 

Nasjonale prøver 5.årstrinn 
Resultat fra de nasjonale prøvene for femte trinn viser at Hustadvika ligger under snittet for 

fylket og landet forøvrig for skoleåret 2020/2021 både i engelsk, lesing og regning, beregnet 

ved skalapoeng. 5. trinn i Hustadvika ligger 1-2 skalapoeng under snittene på alle tre prøver. 

Jentene har bedre resultat enn guttene i engelsk og lesing, og guttene har bedre resultat i 

matematikk. Det er variasjoner mellom skolene. 
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Hustadvika har færre elever plassert på mestringsnivå 3 i både engelsk, lesing og regning enn 

landet for øvrig. Vi har også flere elever på mestringsnivå 1 enn det nasjonale snittet. 

Tendensen er tilsvarende også om man sammenlikner Hustadvika med Møre og Romsdal 

fylke.  

Tallene viser at Hustadvika kommune har større andel elever på 5. trinn som er på laveste 

mestringsnivå i både regning, engelsk og leseferdigheter sammenlignet med både fylket og 

landet. Vi har også færre fra 5.trinn på høyeste mestringsnivå i lese- og regneferdigheter enn 

landet og fylket.  

Resultatene på nasjonale prøver gjennomgås ved den enkelte skole, og tas i betraktning i 

lærernes undervisning. Det er bekymringsfullt at en så stor andel av elevene ligger på laveste 

mestringsnivå, og det fordres større innsats for å støtte elevenes tilegnelse av 

grunnleggende ferdigheter. Implementeringen av leseplanarbeidet skal pågå i årene som 

kommer, og er en helhetlig tilnærming til elevenes læring som er felles for alle lærerne i 

Hustadvika. Sammen med kontinuerlig fokus på støtte til økt læring for alle elevene vil 

leseplanarbeidet være en støtte til økt læring, og etter hvert bedre resultater på nasjonale 

prøver.     
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Nasjonale prøver 8.årstrinn 
På 8.trinn ligger Hustadvika med ett-to skalapoeng under det nasjonale snittet. Resultatene 

ligger ett skalapoeng under snittet for fylket på alle tre prøver. På ungdomstrinnet deles 

resultatene på nasjonale prøver inn i 5 mestringsnivåer. Når det gjelder andel elever med 

resultat på laveste mestringsnivå i 8. trinn er den høyere fra Hustadvikas elever enn 

nasjonalt i perioden 2016-2019 og i 2020. I regning er forskjellen mellom andel elever på 

laveste mestringsnivå i regning lav, med 7,9% i Hustadvika og 7,7% nasjonalt.     

 

 

 

Også i ungdomsskolen er resultater på nasjonale prøver gjenstand for samarbeid mellom 

lærere om innsats overfor enkeltelever. Å støtte læring hos elever som har resultat på 

laveste nivå på nasjonale prøver i lesing og i engelsk er viktig. Det har betydning å styrke 

elevenes grunnleggende ferdigheter, for å styrke enkeltelevens overgang til videregående 

skole, og ikkje minst for elevenes mestring.  

Arbeid med grunnleggende ferdigheter vil derfor være i fokus framover, ut fra den 

kunnskapen lærer og rektor har om sine elever, også etter gjennomførte nasjonale prøver. 

Språkplanarbeidet som nå settes i gang for fullt er også rettet mot ungdomsskolen, samtidig 

som særlig tidlig innsats og satsning på begynneropplæring skal gi mer læring som også 

ventes å gi utslag på nasjonale prøver på sikt. Samtidig vil implementering av språkarbeidet i 

skolen ta tid. Endring av arbeidsmåte og metodikk er prosesser som ventes ta 3 - 4 år.         
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Nasjonale prøver 9.trinn 
Resultatene på 9.trinn viser høyere skår på de nasjonale prøvene i lesing og regning enn på 

8.trinn. Skalapoengene er 51 for lesing og 52 for regning. Dette er ett skalapoeng lavere enn 

Møre og Romsdal. Sammenlignet med de nasjonale resultatene ligger Hustadvika tre 

skalapoeng lavere enn landsgjennomsnittet på leseprøven og ett skalapoeng lavere enn det 

nasjonale snittet i regning.  

 

 

 

Ved sammenligning av Hustadvika og nasjonalt snitt ser vi at andelen på laveste 

mestringsnivå i lesing er 11,6% i Hustadvika, mot bare 5,8% av alle elevene i hele landet. I 

regning er forskjellen på andelen elever med resultat på laveste mestringsnivå mindre; med 

5,7% i Hustadvika og 4,6% i hele landet.   
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Grunnskolepoeng  
MÅL: Elevene i Hustadvika skal ha et gjennomsnitt på 40 grunnskolepoeng eller høyere etter 

endt grunnskoleutdanning 

Skoleåret 2019/2020 ble alle eksamener for elever i grunnskolen avlyst. 

Grunnskolepoengene for dette skoleåret er derfor kun basert på standpunktkarakterer. 

Snittet for Hustadvika på grunnskolepoeng var 42,8 i 2020. Landsgjennomsnittet er 43,2 og 

er altså noe høyere enn for Hustadvika. For skoleåret 2018/2019 var snittet 45,1 for Eide og 

41,6 for Fræna.  

Trenden fra 2017 og fram til 2020 er at elever ved 10. trinn i Eide gikk ut fra grunnskolen 

med høyere snitt enn nasjonalt, mens elevene i Fræna gikk ut med noe lavere snitt enn det 

nasjonale. Men det er variasjoner mellom skolene i Hustadvika og mellom kjønnene i 

328



 
 

16 
 

Hustadvika. Jentene har høyere snitt enn guttene. Kjønnsforskjellene følger samme tendens 

som i fylket og landet ellers. 

Overgang til videregående skole 
Elever fra Hustadvika velger i hovedsak Fræna videregående, Romsdal videregående eller 

Molde videregående skole. Statistikk over kommunehelse, gjengitt i Folkehelseprofilen viser 

en positiv utvikling i forhold til frafall fra videregående skole. Fra å ha hatt et veldig høyt 

frafall, har elever fra Hustadvika nå et lavere frafall enn landsgjennomsnittet og kun litt 

høyere frafall enn fylkessnittet. Ser man på frafall etter foreldrenes utdanningsnivå, er det 

forholdsvis store forskjeller. De som har foreldre med lavest utdanningsnivå har høyest 

frafall fra videregående skole. Denne tendensen gjelder også fylket og landet. I Hustadvika 

kommune var det 98% av alle 16-åringer som gikk i videregående opplæring samme år som 

de avsluttet grunnskolen i 2020. I 2019 var tallet for Eide 100% og Fræna 96,1%. 

Med støtte fra Bufdir igangsettes høsten 2021 et treårig prosjekt for å motvirke skolevegring 

i grunnskolen. Prosjektet igangsettes med base på Fræna ungdomsskole.    

Spesialundervisning 

MÅL: Andelen elever med spesialundervisning bør ikke utgjøre over 6% 
Hustadvika har høye tall for spesialundervisning. På 1.-4.trinn har 10% av elevene vedtak om 

spesialundervising. På 5.-7.trinn har 13,1% spesialundervisning. På 8.-10. trinn er det 10,2 % 

som har vedtak om spesialundervisning. Dette er tall som er høyere enn vi ønsker, og det er 

et mål at det ikke skal være mer enn 6% av elevene i Hustadvika som har vedtak om 

spesialundervisning. I følge GSI er 40,8 årsverk som er benyttet til assistenter i elevrettet 

arbeid i skolen, av denne totalen er 31,6 årsverk brukt til assistent i spesialundervisning. 

Læringsmiljø 
Elevundersøkelsen er en årlig nettbasert selvrapporteringsundersøkelse om elevenes skole- 

og læringsmiljø. Undersøkelsen kartlegger sentrale sider ved læringsmiljøet på skolene. Den 

gjennomføres på 7. og 10.årstrinn. 

MÅL:  
Alle elever har et trygt og godt psykososialt miljø, og det er nulltoleranse mot mobbing i 

Hustadvikaskolen. Elevundersøkelsen skal vise resultat som i gjennomsnitt totalt ligger på 

over 4,0 summert for alle indekser.    
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Elevundersøkelsen om mobbing 
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Rapportering 7. trinn 
På 7-årstrinn høsten 2020 svarer flere elever i Hustadvika at de har opplevd mobbing på 

skolen enn i landet og i fylket. 8,4% av elevene på trinnet i Hustadvika har opplevd mobbing 

på skolen, mot 7,5% på landsbasis. Det er en andel på 6,6% av elevene som har blitt mobbet 

av andre elever på skolen de siste månedene. Landsgjennomsnittet på dette spørsmålet er 

6.4 %, og i Møre og Romsdal er snittet 5.6 %. På spørsmålet om elevene har blitt mobbet 

digitalt de siste månedene oppgir 1.8 at de har opplevd dette, og dette er lavere enn snittet 

nasjonalt og for Møre og Romsdal.  

Det er variasjoner mellom skolene. På to av skolene oppgir ingen elever at de har blitt 

mobbet de siste månedene, og på tre av skolene oppgir elevene at de har blitt mobbet de 

siste månedene. På grunn av personvernhensyn er det ikke mulig å publisere mer konkrete 

tall på dette området. Skolene det gjelder er godt kjent med den forekomsten som 

framkommer av tallene, og mobbingen håndteres og søkes løst best mulig på skolen av 

involverte lærere og rektor. Ved tilfeller har skolene søkt veiledning, også av 

Mobbeombudet og hos Statsforvalteren for å drøfte tiltak. Ethvert tilfelle av mobbing er et 
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for mye, men alle tilfeller tas på alvor og søkes løst. At vi har elever som opplever mobbing 

og tall som er kjent gjennom elevundersøkelsen viser at alle skoler må ha stabilt fokus på 

aktivitetsplikten som skal sikre at mobbing avdekkes og håndteres, samtidig som skolene 

arbeider forebyggende for å hindre at krenkelser skjer. Elevundersøkelsen danner sammen 

med skolenes utøvelse av aktivitetsplikten grunnlag for hvordan hver enkelt skole jobber 

videre med elevenes psykososiale miljø. 

Rapportering 10. trinn 
På 10. trinn er det rapportert lave tall for mobbing i Hustadvika. 1.9% oppgir at de har blitt 

mobbet de siste månedene, mot 5.5% på landsbasis og 4.2 i Møre og Romsdal. 

Hustadvikaskolen har fokus på læringsmiljø, og kommuneledelsen støtter rektorenes 

håndtering av den mobbingen som avdekkes og de meldingene om mobbing som 

forekommer. Skolelederne i Hustadvika håndterer meldingene om mobbing og iverksetter 

tiltaksplaner tilpasset hvert tilfelle av mobbing. Dette gjøres i samarbeid med de berørte 

elever og foreldre.  

 

Tallene viser at målet om at alle elever skal oppleve et trygt og godt læringsmiljø ikke er 

nådd. Prinsippet om nulltoleranse for mobbing er synlig i skolenes arbeid med å håndtere de 

tilfellene av mobbing som avdekkes, og det er synlig i skolenes ivaretakelse av alle ansattes 

aktivitetsplikt. Statsforvalteren i Møre og Romsdal hadde ingen klager eller saker som angikk 

læringsmiljø i henhold til Opplæringslovens §9-A fra Hustadvika kommune i 2020. Det tyder 

på at skolene håndterer den mobbingen som avdekkes og ivaretar sitt ansvar. Det er likevel 

viktig med fortsatt bevissthet og arbeid for et læringsmiljø som er trygt og godt for alle.    
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Eksempler på forebyggende tiltak for å sikre trygt skole- og læringsmiljø for alle  
Ivaretakelse av aktivitetsplikten, og plikten til å iverksette tiltak ved mobbing ligger hos 

skoleleder. Skolene har vært med på satsingen «Skolenes innsatsteam mot mobbing» 

gjennom Kunnskapsnett Romsdal. Gjennom disse satsingene ble det etablert rutiner og 

verktøy til bruk i elevsaker og det er utarbeidet arbeidsflyt i slike saker. Generelt sett er det 

rektor og kontaktlærer som har ansvar for å iverksette tiltak når mobbing avdekkes eller 

meldes om.  Gjennom «Skolenes innsatsteam mot mobbing» deltok hele personalet på 

fagdager med tema forebygging, avdekking og håndtering av mobbing. I tillegg har 

ressurspersoner ved den enkelte skole deltatt i et kompetansehevingsprogram. Noen skoler 

og barnehager deltok også i nasjonal satsing «inkluderende barnehage- og skolemiljø» 2017-

2018. I den sammenheng ble det gjennomført lokale utviklingsarbeid. Dette er tiltak som ble 

iverksatt i sammenheng med at Opplæringslovens § 9 A om elevenes rett til trygt skolemiljø 

fra 2017. 

Detaljerte svar fra Elevundersøkelsen høsten 2020 viser at de fleste elevene som svarer på 
hvordan mobbingen skjedde sier at de ble kalt stygge ting, de ble holdt utenfor eller 
baksnakket. 14 elever sier at voksne på skolen ikke kjente til mobbingen. Dette er et tall 
kommunen tar på alvor og tar med videre i arbeidet med kontinuerlig fokus på læringsmiljø. 
Våren 2021 ble plan for trygt læringsmiljø utarbeidet av Kunnskapsnettverk Romsdal. Planen 
er helhetlig og behandler alle aspekt ved opplæringslovens §9A og utgjør en mal som hver 
enkelt skoles planverk og rutiner kan revideres i henhold til. Fra høsten 2021 skal skolene i 
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Hustadvika kommune bruke verktøyet Spekter i arbeidet mot mobbing og i kartlegging av 
læringsmiljøet i klassene. Spekter er utviklet av Læringsmiljøsenteret og kan brukes av alle 
lærere.         
 

Den enkelte skoleleder og lærerne i Hustadvika jobber med å etablere og å styrke 

inkluderende læringsmiljø ved ulike tiltak rundt skolestart og gjennom året. Noen skoler 

starter hvert skoleår med fokus på vennskap. Gjennom modeller som «Link til Livet» og «Det 

der ditt valg» jobbes det også med bevisstgjøring tidlig i skolene. Ungdomsskolene bruker i 

tillegg MOT som et forebyggende tiltak. Skolens ordensreglement blir gått gjennom og 

klassene lager klasseregler. Varsler om mobbing tas på alvor, og det synliggjøres overfor 

både elever og foreldre.  

 

Skolene i Hustadvika har nulltoleranse mot mobbing og jobber systematisk og kontinuerlig 

med elevenes psykososiale miljø, og for å forebygge mobbing. Skolenes innsatsteam mot 

mobbing har bidratt til kompetanseheving og god praksis i skolene i forhold til å forstå, 

avdekke og løse mobbesaker. Målet med arbeidet er at mobbesaker avdekkes tidlig og ikke 

får utvikle seg. Samarbeidet med Læringsmiljøsenteret ble ferdigstilt i 2020, men SIM-

jobbingen («Skolenes innsatsteam mot mobbing») fortsetter i skolene også fremover. De 

skolene som har tall som avdekker mobbing har oversikt over situasjonen, og følger opp 

både på individnivå og systemnivå. Etableringen av ressursteam på alle skolene høsten 2021 

styrker det flerfaglige arbeidet som også skal styrke læringsmiljøet.  

Hustadvika opplæringssenter  
Hustadvika opplæringssenter driver kommunal voksenopplæring, logopedhjelp og 

spesialpedagogisk tilbud til barn under opplæringspliktig alder. Senterets tjenester reguleres 

av Barnehageloven, Opplæringsloven og Introduksjonsloven. Barnehageloven § 35 omfatter 

spesialpedagogisk hjelp til barn under opplæringspliktig alder. Opplæringsloven §4.A 1 -2 

omfatter grunnskoleopplæring og spesialundervisning for voksne på grunnskolens område. 

Disse to lovene regulerer også behovet for logopedisk hjelp. Inkluderingsloven omfatter 

norskopplæring for nyankomne voksne innvandrere og det toårige 

introduksjonsprogrammet for flyktninger, som ivaretar opplæring og kvalifisering av bosatte 

flyktninger.  

Tjenester og oppgaver  
Grunnskoleopplæring og spesialundervisning for voksne: Voksne med mangelfull 

grunnskoleopplæring, kan etter søknad ha rett til slik opplæring, jfr Opplæringsloven § 4.A-1 

og 2. Slik opplæring kan gis på ulike måter:  

- Eksamensrettet opplæring i norsk, matematikk, engelsk, naturfag og samfunnsfag, som er 

de fagene man trenger for å få vitnemål og rett til inntak i videregående opplæring.  

- Opplæring i grunnleggende ferdigheter innen lesing, skriving, muntlige ferdigheter, 

regneferdigheter og digitale ferdigheter. Slik opplæring er fra myndighetenes side definert 

som et satsingsområde innen voksnes læring.  
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Spesialundervisning på grunnskolens område kan gis til voksne som ikke har eller ikke kan få 

tilstrekkelig utbytte av den ordinære grunnskoleopplæringa. Rett til spesialundervisning kan 

være både å utvikle, vedlikeholde eller re-lære kunnskaper og ferdigheter, og kan gjelde 

eksamensrettede fag eller grunnleggende ferdigheter, som vist over. Det kan også være 

ferdigheter og kunnskap som trenges for å kunne fungere tilfredsstillende i samfunnet og 

dagliglivet. Rett til opplæring i grunnleggende kommunikasjonsferdigheter og rett til å kunne 

bruke alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK), er styrket i opplæringsloven § 4-13. 

Slik opplæring gis til personer som på grunn av sykdom eller skade trenger alternative 

metoder for å kommunisere med sine omgivelser. Opplæringssenteret opplever en jevn 

økning i henvendelser og søknader om slik opplæring.  

Norsk med samfunnskunnskap for voksne innvandrere: Norskopplæring for innvandrere 

organiseres i ulike nivå, på dagtid. De ulike gruppene av innvandrere har ulike rettigheter til 

opplæring. De fleste har rett og plikt til minimum 600 timer. Bosatte flyktninger har rett og 

plikt til et 2-årig introduksjonsprogram. Forskning viser at kompetanse og utdanning er 

nøkkelfaktorer for en varig tilknytning til arbeidslivet. Hustadvika opplæringssenter gir 

eksamensrettet grunnskoleopplæring i samarbeid med fylkeskommunen og Hustadvika 

videregående skole, i fagene norsk, matematikk, engelsk, samfunnskunnskap og naturfag.  

Eksamener og avsluttende prøver  
Norskprøver: Fra 01.01.17 er det innført krav om muntlig norskprøve på A1-nivå og bestått 

samfunnskunnskapsprøve for å kunne få permanent opphold i landet. For å kunne søke 

statsborgerskap er det krav om bestått norskprøve på B1-nivå. Hustadvika opplæringssenter 

arrangerer norskprøven fire ganger i året.  

Samfunnskunnskapsprøver: Alle personer mellom 18 og 67 år som skal søke permanent 

opphold i landet, må bestå samfunnskunnskapsprøve på et språk de forstår.  

Statsborgerprøver: Alle personer som skal søke norsk statsborgerskap, må dokumentere at 

de har kunnskaper om det norske samfunnet. Dette gjøres gjennom 

samfunnskunnskapsprøve avlagt på norsk, eller gjennom en egen statsborgerprøve. 

Hustadvika opplæringssenter arrangerer prøvene hver måned.  

Grunnskoleeksamen: Hustadvika opplæringssenter har eksamensansvar for språkklassen 

som holder til på Hustadvika videregående skole og grunnskoleelever som går 

eksamensrettet løp på opplæringssenteret. Våren 2020 ble det ikke arrangert eksamen, 

verken sentralgitt eller lokalgitt eksamen på grunn av covid-19.  

Realkompetansevurdering: I forskrift til Opplæringslova §4-13 står det at kommunen har 

ansvaret for vurderinga av realkompetanse i grunnskolen. Hustadvika opplæringssenter har 

de siste årene gjennomført flere vurderinger hvert år i ett eller alle fem fag. Ofte er det 

flerspråklige som ønsker realkompetansevurdering. Utfordringen ligger i å kunne knytte 

forkunnskapene de har i de ulike fagene opp mot kompetansemålene etter den norske 

læreplanen. 
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Hustadvika kulturskole  
Kulturskolen er en lovfestet kommunal oppgave, forankret i opplæringsloven. For Hustadvika 
kulturskole er nasjonal rammeplan, lokal læreplan og fagplaner styringsverktøy for innhold 
og organisering. Hustadvika kulturskole skal være et lokalt ressurs- og kompetansesenter for 
kulturfag i kommunen, gjennom opplæring, opplevelse og formidling innen musikk, visuelle 
kunstfag og dans. Kulturskolen skal jobbe for å kunne gi gode bredde, kjerne- og 
fordypningstilbud.   
Skolen ønsker å skape engasjement, trivsel og glede. Elever skal føle mestring, og lærerne 
skal gjennom godt samarbeid hjelpe elevene å nå sine mål.   

 

Kulturskolens formål  
Formålet med opplæringa er å lære, oppleve, skape og formidle kulturelle og kunstneriske 
uttrykk. Kulturskolen er en sentral del av den sammenhengende utdanningslinjen som kan 
kvalifisere elever med særlig interesse og motivasjon til opptak i høyere kunstfaglig 
utdanning.   
 

Kulturskolens rolle i samfunnet  
Kulturskolen skal samarbeide med andre enheter, og medvirke til å styrke kompetanse og 
kulturell utfoldelse i lokalsamfunnet.   
 

Pedagogisk plattform  

Eleven skal stå i sentrum for opplæringen. Opplæringen skal bidra til barn og unges 
danning, fremme respekt for andres tilhørighet, bevisstgjøre egen identitet, bli kritisk 
reflekterende og utvikle egen livskompetanse. Skolen skal ifølge kunnskapsløftet 2020 
«sørge for at menneskeverdet og de verdiene som støtter opp om det, legges til grunn for 
opplæringen og hele virksomheten».   
Kulturskolen vil gi tilpasset pedagogisk opplæring hvor det i opplæringsloven §1-3 heter at: 
«Opplæringa skal tilpasses evnene og forutsetningene hos den enkelte elev, læringen og 
lærekandidaten.»  
 

Organisering  

Kulturskolen har i dag undervisning i musikk, dans og visuelle kunstfag. Der hvor det er 
mulig, får de yngste elevene 1-1 undervisning på egen barneskole, mens gruppetilbudene er 
mer sentralisert. Det er per august 2021, 340 elevplasser, og 12 faste ansatte fordelt på 9,1 
årsverk. I tillegg kjøper kulturskolen tjenester til kunst og dans på til sammen 0,6 
årsverk. Kulturskolen ser sin rolle i samfunnet som svært viktig, og samarbeider med lokalt 
kulturliv med salg av dirigenttjenester, lærerressurs til seminarer, utleie av utstyr 
mm. Kulturskolen har i dag noe samarbeid med andre enheter, som band for mennesker 
med nedsatt funksjonsevne, et tilbud for mestringsenheten og levering av 
musikkundervisning til en skole. Samarbeid med andre enheter er noe kulturskolen ønsker å 
videreutvikle, da man ser enorm glede og mestring hos de som mottar tilbudet. Kulturskolen 
har per d.d. svært dårlige undervisningslokaler, men med politisk vedtak desember 2020 vil 
det stå nye tilrettelagte kulturskolelokaler i Elnesvågen høsten 2023. Kulturskolen vil fortsatt 
ha undervisning desentralisert hvor det er mest hensiktsmessig også i fremtiden.  
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Fremtidens kulturskole  
Hustadvika kulturskole har som mål å være en kulturskole for alle. Det innebærer at 
kulturskolen ønsker å utvikle sitt eksisterende kjerne- og fordypningstilbud, men også i 
større grad utvikle sitt breddetilbud. Dette kan innebære nye tilbud som babysang og 
musikklek, samt større grad av samarbeid med andre enheter i kommunen, deriblant skole 
og det frivillige kulturlivet. Grunnskolens læreplanverk setter i sine verdigrunnlag 
«skaperglede, engasjement og utforskertrang» som en sentral del. Dette vil også være 
gjeldende for kulturskolen. For å møte fremtidens unge må også vi la elevene utfolde seg 
med sitt engasjement. Kulturskolen skal med godt tilrettelagte rom legge til rette for å være 
den forlengede arm til skolen hvor elevene kan leke, lære og fordype seg med sine 
kreative og skapende evner. Vi skal inspirere til nytenkning og entreprenørskap, slik at nye 
ideer kan omsettes til handling.   

Målform  
Skoleåret 2020/2021 hadde 292 elever Nynorsk som målform og 1323 elever hadde Bokmål. 

Samlet sett for Eide og Fræna skoleåret 2019/2010 var at 320 elever hadde nynorsk som 

målform. Skoleåret 2020/21 hadde Tornes, Bud, Jendem og Sylte/Malme Nynorsk som 

målform.    

Skolesamarbeidet med Aukra kommune og Julsundet skole 
Fræna kommune har avtale med Aukra kommune om kjøp av skoleplass for 

ungdomsskoleelever fra Sandsbukta, Aureosen, Hoem og Jendem. For skoleåret 2020/2021 

gjaldt dette 62 elever. Avtalen gjelder til skoleslutt i 2025.   

Ressursteam på skolene 
I 2020 startet arbeidet med å få på plass tverrfaglige ressursteam på alle skoler i Hustadvika. 

Ressursteam består av skolens ledelse, lærere og samarbeidspartnere som PPT, barnevern 

og helsesykepleiere. Fra og med høsten 2021 har alle skoler operative ressursteam. 

Ressursteamet jobber både systemrettet og individrettet. Temaer for møtene skal omhandle 

både problemer i det sosialpedagogiske miljøet på skolen og enkeltelever med behov for 

tilpasset opplæring eller spesialundervisning. Teamet skal medvirke til å styrke 

spesialpedagogisk kompetanse hos de ansatte, ta initiativ til forebyggende arbeid og drive 

veiledning.  Rektor er den øverste pedagogiske leder, og skal i samarbeid være pådrivere for 

at skolen driver utviklingsarbeid og er en lærende organisasjon. Ressursteamet er et 

rådgivende organ til rektor som er beslutningsmyndighet.  

Språkplanarbeidet 
Høsten 2019 startet et arbeid med å lage en felles plan for språk, lesing og skriving for 1.-

10.trinn i Hustadvika. Lærere fra alle skoler er en del av et utviklingsarbeid som skal resultere 

i en digital plan. Denne vil vise hvilke metoder og prioriteringer som skal prege 

undervisningen. Arbeidet har vært en viktig arena for å dele kunnskap og erfaringer, i tillegg 

til utvikling av kompetanse og felles praksis. Gjennom dette arbeidet er vi på god vei til en 

felles forståelse for hva som kjennetegner god praksis på opplæringen. 
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Skrivesenteret ved NTNU, landets ledende kompetansemiljø som utvikler ressurser og 

arbeidsmåter for bedre undervisning, har bistått med kompetanseutvikling og faglig støtte i 

dette prosjektet. Arbeidet skal utjevne forskjeller mellom skolene, og føre til økte 

språkferdigheter hos barn og unge i kommunen. Planen skal også føre til en synlig endring i 

læringsmiljøet, og praksis ved skolene. Sammenhengen mellom barnehagen og skolen er 

understreket i planen, og det er derfor viktig at det legges til rette for helhet og 

sammenheng i overgangen. Planen blir forpliktende for skolene, slik at en felles standard for 

kvalitet i språk-, lese- og skriveopplæringen sikres i kommunen. 

 

Hustadvika kommune vil med en felles språkplan at: 
- Alle barn og unge i kommunen utnytter sitt læringspotensial, og gjennomfører videregående 

opplæring. 

- Språkarbeidet i skolene inngår i en strukturert sammenheng gjennom hele læringsløpet. 

- Den skal bidra til at skolene arbeider forskningsbasert, og deler kunnskap og erfaringer når 

det gjelder språkstimulering og språkopplæring. 

- Tiltakene som iverksettes skal nå alle i et inkluderende fellesskap, settes inn så raskt som 

mulig og bygger på relevant forskning på området. 

 

Mål: Planen er i bruk allerede, og implementeringen vil ta tid. I januar ferdigstilles 

teorigrunnlag og didaktiske ressurser for deling. Planen er dynamisk og kan justeres 

underveis. Bruken av planen skal fortløpende evalueres. I utarbeidelsen av planen har 

samarbeidet mellom skolene fungert godt, og mye læring er delt. Utviklingsarbeidet vil 

fortsette både innad og på tvers av skolene våre fremover. 

Dysleksivennlige skoler 
Det er svært viktig at alle lærere i Hustadvikaskolen har kunnskap om dysleksi og spesifikke 

språkvansker. Det er et mål at alle skoler i Hustadvika kommune skal bli dysleksivennlige 

skoler innen 2023. Så langt er Hustad barne- og ungdomsskole, Tornes skole og Fræna 

ungdomsskole sertifisert som dysleksivennlige skoler. Dysleksivennlige skoler har gode 

system og kompetanse på å avdekke lese- og skrivevansker. Ved avdekking av lese- og 

skrivevansker blir det raskt satt inn hensiktsmessige tiltak, og elevenes utvikling blir fulgt opp 

over tid. 

ART 
Aggression Replacement Training (ART) er en opplæringsmetode for sinnekontroll som 

foregår strukturert i grupper og er et manualbasert program som retter seg mot barn og 

unge i alderen 4 til 20 år. Metoden har vist seg effektiv for å forebygge aggressiv atferd hos 

barn og ungdom. Hustad barne- og ungdomsskole og Haukås skole har jobbet med ART siden 

2010/2011. Arbeidet videreføres av medarbeidere med kompetanse i programmet.  

338



 
 

26 
 

MOT 
Ungdomstrinnene i Hustadvika er med i MOT-programmet. Mot er et holdningsskapende 

program som skal styrke den enkelte ungdoms robusthet og bevissthet, og skal fremme 

robuste og byggende relasjoner- trygge klassemiljø, inkluderende skolekultur og 

bærekraftige lokalsamfunn. Elevene får opplæring i hvordan de kan ta gode valg for seg selv 

og andre mennesker. 

Kunnskapsløftet 2020 og Dekomp 
Fagfornyelsen er overgangen fra Kunnskapsløftet 2006 til Kunnskapsløftet 2020. Innføringen 

av nye læreplaner startet for elevenes del i august 2020. Skolene i Hustadvika var i gang med 

felles planer for innføringen i mars 2020 da Covid-19 medførte endring i samordning mellom 

skolene. Skolene har fulgt Utdanningsdirektoratets kompetansepakke, med moduler for 

innføringen av Kunnskapsløftet 2020. Fagfornyelsen endrer ikke fagenes sammensetning 

eller timetall. Elevenes utvikling av grunnleggende ferdigheter, arbeid mot kompetansemål 

videreføres fra tidligere planverk. Betydningen av dybdelæring, vekt på sammenhenger 

mellom fag og elevenes evne til å reflektere og å tenke kritisk er presisert i ny plan.   

 

Kunnskapsløftet 2020 har en ny overordnet del som understreker verdiene all opplæring skal 

være preget av; menneskeverd, identitet og kulturelt mangfold, kritisk tenkning og etisk 

bevissthet, skaperglede og utforskertrang, respekt for naturen og miljøbevissthet samt 

demokrati og medvirkning.    

 

Uten å være egne fag er tre tverrfaglige temaer prioritert i planen og skal utgjøre sentrale 

deler av innholdet i fag. De tverrfaglige temaene er folkehelse og livsmestring, demokrati og 

medborgerskap samt bærekraftig utvikling.  

 

Innføringen av fagfornyelsen, med realisering av overordnet del og tverrfaglige temaer 

fordrer stor grad av samarbeid mellom lærere. Derfor er også videreutvikling av 

profesjonsfellesskap og skoleutvikling en del av planenes overordnede del. Her slås det fast 

at skolen skal være et profesjonsfaglig fellesskap der lærere, ledere og andre ansatte 

reflekterer over felles verdier og videreutvikler praksis.      

 

Desentralisert kompetanseheving (Dekomp) er støtte til lokal kompetanseutvikling i tråd 

med innføringen av ny læreplan.  Som del av Kunnskapsnett Romsdal samarbeider 

Hustadvika med Høgskolen i Volda om Dekomp, ved moduler innenfor ulike emner relatert 

ny læreplan.    

Digitalisering  
Investeringene innen digitale læremidler har vært i henhold til omforent satsning på å ha 

digitale enheter til hver elev. Investeringen er gjort i Pc-er fra mellomtrinnet og opp, samt 

nettbrett på småtrinnet. Når det gjelder programvare og valg av læreverk søkes størst mulig 

samordning mellom skolene. Det er viktig med standardisering samtidig som hver skole skal 
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ha rom for å eie sin egen digitale utvikling. Det stilles krav til at utstyret det investeres i skal 

brukes og at mulighetene i eksempelvis smarttavler i klasserommet realiseres.  

Språkplanen som er utarbeidet gjennom leseplanarbeidet som har pågått siden 2019 

publiseres og brukes digitalt. Håndbok i begynneropplæring, som også er resultat av 

satsningen skal være et digitalt verktøy.  

 

Programmering er også et nytt tema som del av flere fag i Kunnskapsløftet 2020. Det ble 

våren 2021 søkt om midler til innkjøp av utstyr til programmering i fag, og tildelingen 

Hustadvika fikk bidrar til opprustning av utstyr i alle skolene samtidig som lærere fra alle 

skolene kurses.   

Overgang barnehage skole 
Førskolebarna i Hustadvika kommune kommer fra 15 forskjellige barnehager og skal 
begynne i 1.klasse ved en av de 8 barneskolene våre. Kommunen har etter 
kommunesammenslåingen jobbet med å utarbeide en felles plan for å sikre en trygg og 
likeverdig overgang for alle skolestarterne. Planen gjelder fra og med skole- og 
barnehageåret 2021/22. På grunn av Covid-19 ble det i 2020 en annerledes overgang. 
Hyppigheten på fysiske besøk mellom barnehage og skole ble begrenset, og foreldremøter 
og overføringssamtaler ble i hovedsak gjennomført digitalt. De fleste fikk likevel til 1-2 
fysiske oppmøter på skolen, enten i regi av barnehagen eller sammen med foresatte. I noen 
barnehager fikk skolestarterne besøk av sin kommende kontaktlærer. På tross av 
utfordringen Covid-19, fungerte dialogen og informasjonsoverføring mellom barnehage og 
skole tilfredsstillende.  
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Arkivsaksnr: 2020/1699-2 

Saksbehandler: Siv Kathrin Hjellnes 

  
 

 

Saksframlegg 

 

Utvalg Utvalgssak  Møtedato 

Hovedutvalg oppvekst, kultur og kunnskap 11/2021 28.09.2021 

Ungdomsrådet 28/2021 19.10.2021 

Kommunestyre 78/2021 21.10.2021 

 

Tilstandsrapport barneverntjenesten 2020 

 

 

Kommunedirektørens innstilling 
Tilstandsrapport for barnevernstjenesten i Hustadvika tas til vitende.  

 

 

 
Hovedutvalg oppvekst, kultur og kunnskaps behandling av sak 

11/2021 i møte den 28.09.2021: 

 
 
 
Behandling 
 
Ved votering ble kommunedirektørens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak 
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Tilstandsrapport for barnevernstjenesten i Hustadvika tas til vitende. 
 
 
Ungdomsrådets behandling av sak 28/2021 i møte den 

19.10.2021: 

 
 
 
Behandling 
 
 
 
Vedtak 
 
 
 

Saksopplysninger  

Fra og med 2021 er det lovbestemt at kommunestyret minst en gang i året skal få en redegjørelse om 

tilstanden i barneverntjenesten. Redegjørelsen skal gi den politiske ledelsen god kunnskap om 

tilstanden i egen barnevernstjeneste og kvaliteten i arbeidet som gjøres.  

Tilstandsrapportens framstilling er gjort i henhold til Lov om barneverntjenester §2-1, hvor det 

lovfestet i 8. ledd at kommunestyret skal få en årlig redegjørelse om tilstanden i barneverntjenesten.   

 

 

Vurdering 

Med den rapporten som foreligger er tilstanden i barneverntjenesten i Hustadvika redegjort for. Fra 

og med 2022 innføres barnevernreformen som gir kommunen mer ansvar på barnevernets område. I  

tilstandsrapporten refereres det også til reformen, med det den fordrer for kommunens 

forebyggende arbeid og tidlig innsats i hele oppvekstsektoren.   

 

 

 

 

Vedlegg 

1 Tilstandsrapport Hustadvika 
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Oppsummering 
Bufdir har laget en felles nasjonal mal for alle landets barneverntjenester. Rapporten 
inneholder beskrivelser av barnevernstjenestens mandat og formål, tjenestens faglige 
oppgaver og utfordringer, og en kort oversikt over økonomi og statistikk for 2020.  
 
Les mer om tilstandsrapport på Bufdirs nettsider:  
https://www.bufdir.no/Barnevern/Fagstotte/tilstandsrapportering 

I 2020 ble tidligere Eide og Fræna kommune sammenslått til Hustadvika kommune.  

Ansatte i barneverntjenesten har hver dag fokus på å oppfylle tjenestens samfunnsoppdrag 
på best mulig måte for barn, unge og deres familier i Hustadvika kommune. Tjenesten håper 
rapporten vil gi innsikt, god informasjon og inspirere til økt fokus og innsats til det beste for 
tjenestens målgruppe.  

Hustadvika 01.09.2021 

 

Barneverntjenestens hovedoppgaver 
Omsorg for og oppdragelse av barn er i første rekke foreldrenes ansvar. Foreldrene kan likevel 
ha behov for hjelp av barnevernet i kortere eller lengre perioder. De klarer kanskje ikke alene 
å gi barnet den omsorg og trygghet det har behov for. Da har barnevernet et ansvar for å 
hjelpe til. Barnevernets ansvar er regulert av barnevernloven. Barnevernloven gjelder alle 
barn som oppholder seg i Norge uavhengig av statsborgerskap, oppholdsstatus eller 
bakgrunn. Hovedoppgaven til barnevernet er å sikre at barn og unge som lever under forhold 
som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid, og bidra til 
at barn og unge får trygge oppvekstsvilkår. 

Barnevernet er først og fremst en hjelpetjeneste, men barnevernloven åpner samtidig opp for 
svært inngripende tvangstiltak. Dette stiller store krav til barnevernets arbeid og til at 
rettsikkerheten til barn og foreldre blir ivaretatt på en god måte. Denne oppgaven innebærer 
både å ivareta barna omsorgssituasjon når foreldrene svikter, og å hjelpe barn og ungdom 
med alvorlige smerteuttrykk. Årsakene til smerteutrykkene kan være mange og ulike. Barnas 
handlemåte kan blant annet være en reaksjon på omsorgssvikt eller en konsekvens av 
samspillet mellom barnet, foreldrene og omgivelsene ellers. Å styrke foreldreferdighetene og 
relasjonen mellom barn og foreldre er derfor et av de sentrale områdene barnevernet 
arbeider med.  

 

Presentasjon av tjenesten 
Barneverntjenesten i tidligere Fræna og Eide ble samlokalisert i Familiens Hus på Eide. 
Tjenesten er organisert etter en generalist modell med der alle jobber i saksbehandling fra A-
Å. Vi har eget mottaksteam og enkelte kontaktpersoner arbeider mer med f.eks. fosterhjem 
enn andre, eller at noen kontaktpersoner arbeider mer med undersøkelser enn andre. Vi har 
en tiltaksperson i tjenesten som arbeider med foreldreveiledning, tilsyn på samvær osv, 
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denne personen har ikke saksbehandling. Vi har også en kontorfaglig ansatt som ivaretar 
merkantile oppgaver for tjenesten. I tillegg til saksbehandling har en av våre kontaktpersoner 
oppgaver som fagutvikler. Ledergruppen består pr. i dag av to ledere, dvs en barnevernsleder 
og en stedfortreder for barnevernsleder.  

Årsverk: Antall stillingshjemler: 12.   

Barneverntjenesten i Hustadvika kommune har også egen beredskapsvakt. Vakta har 
beredskap hele døgnet, dvs også utenfor normal arbeidstid og natt 24/7. Det er ansatte i 
barneverntjenesten som deler på denne vaktordningen. Denne ordningen tredde i kraft i 
2018. Vi har fire – seks personer som har fordelt beredskapen, dvs. at en kontaktperson har 
en uke på vakt hver femte uke. Barnevernleder i Hustadvika kommune er også leder for vakta.  

I 2019 flyttet barneverntjenesten inn på Rådhuset i Eide kommune som i dag er Familiens 
Hus. Det var også en omfattende prosess å forberede tjenesten på kommunesammenslåing 
fra 01.01.2020.  

 

Temaområder 
Bakgrunnsinformasjon/demografi 
I 2019 ble det arbeidet med endringer i forhold til kommunesammenslåing mellom Fræna og 
Eide. Tjenesten har jobbet med å få oversikt over digitale løsninger som f.eks elektronisk arkiv 
og postregistrering da tidligere Eide hadde dette. Tjenesten har også jobbet mye med 
innlegging av saker manuelt i fagsystemet overført fra Eide kommune. Siden ingen ansatte i 
tidligere Eide kommune ble med inn i Hustadvika kommune har tjenesten hatt en god 
oppstart med å bli kjent med familier og samarbeidspartnere i tidligere Eide kommune, selv 
om det har vært noen utfordringer i å få kjennskap til alle saker.  

Meldinger 
Barneverntjenesten mottar meldinger fra personer som er bekymret for et barn. Dette kan 
være foreldrene som selv ønsker bistand, eller andre som kjenner barnet som er bekymret. 
Når barneverntjenesten mottar en melding, skal enheten snarest og senest innen en uke 
gjennomgå meldingen og vurdere om den gir grunnlag for en nærmere undersøkelse etter 
barnevernloven.  

I 2020 var det 215 nye meldinger i Hustadvika kommune, hvor 100 av disse gikk til 
undersøkelse.  

Pr. 08.09.2021 er det rapportert 117 nye meldinger i Hustadvika kommune, hvor 47 av disse 
gikk til undersøkelse.  

Undersøkelser 
Etter å ha mottatt en melding om bekymring for et barn kan kommunale barneverntjenester 
opprette undersøkelsessak. Hovedhensikten i en undersøkelsessak er å innhente, bearbeide 
og vurdere informasjon om barnet, forholdene i hjemmet og nærmiljø. På bakgrunn av denne 
informasjonen vil barneverntjenesten vurdere hvorvidt barnet har behov for eller rett til 
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barnevernstiltak eller ikke. Ifølge barnevernloven skal undersøkelsen gjennomføres så 
skånsomt som mulig, og den skal ikke gjøres mer omfattende enn nødvendig, med frist på tre 
måneder.  

Tiltak 
Alle kan en eller annen gang i livet komme i en vanskelig livssituasjon, hvor de har behov for 
hjelp og støtte til å ivareta egne barns omsorgsbehov. I slike tilfeller har barnevernet et ansvar 
for å hjelpe familien. Barnevernet kan sette inn ulike hjelpetiltak for å øke 
foreldrekompetansen, kompensere for mangler i omsorgen, eller avlaste foreldrene. 

I hjelpetiltak skilles det mellom endringstiltak og kompenserende tiltak. Målet med 
hjelpetiltak er å bidra til positiv endring hos barnet eler i familien. Hjelpetiltak skal rettes mot 
den bekymringen som er meldt om barnet og barnets omsorgssituasjon. Noen hjelpetiltak kan 
være direkte knyttet til barnet, mens andre vil rette seg mot foreldrene. Ofte vil det være 
nødvendig med en kombinasjon av tiltak for å hjelpe barnet og familien på best mulig måte. 
Hjelpetiltak kan settes inn for kortere og lengre perioder, alt ettersom hvilket tiltak som er 
hensiktsmessig for den enkelte familie. I visse situasjoner kan hjelpetiltak strekke seg over 
flere år. Slike tiltak kan eksempelvis være støtteperson, barnehageplass, avlastningshjem etc. 

Barneverntjenesten skal sette inn riktig hjelp til rett tid. Hjelpetiltak som blir satt inn i en tidlig 
fase i og for en familie, vil kunne ha flere positive konsekvenser. Familiene kan få hjelp tidlig 
før utfordringer og eventuell omsorgssvikt blir for stort og omfattende, og tidlig innsats vil 
kunne forhindre store og kostnadskrevende tiltak på et senere tidspunkt. 

Samtykke til å ta imot hjelpetiltak: 
Hjelpetiltak kan som hovedregel bare settes i verk dersom familien samtykker, men opphold i 
barnehage eller andre dagtilbud kan iverksettes gjennom pålegg til foreldrene. Det samme 
gjelder tilsyn i hjemmet. Det er bare Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker som kan 
gjøre vedtak som pålegger foreldrene å ta imot hjelpetiltak. Et slikt forslag må fremmes av 
barneverntjenesten.  

Familieråd – gode løsninger for barnet i slekt og nettverk: 
 Familieråd er en metode som tas i bruk av stadig flere barneverntjenester. Metoden tar 
utgangspunkt i ressursene som finnes i familien og nettverket til barnet, og bidrar til økt 
deltakelse fra de involverte. Et familieråd er et styrt møte hvor familien samles med slekt og 
andre som er betydningsfulle for barnet, og er barnets møte. Møtet skal komme frem til en 
plan som skal ivareta barnets interesser og bedre familiens situasjon. Familieråd styres av 
egne familierådskoordinatorer fra Bufetat. Et familieråd er en måte å fatte beslutninger på 
som kan brukes på både hjelpetiltaksstadiet, når det er snakk om å plassere barnet utenfor 
hjemmet, og også i avslutningen av tiltak.  

Det er lagt føringer fra departementet om økt bruk av familie og nettverk ved for eksempel 
plasseringer utenfor hjemmet, både der det skjer frivillig, eller gjennom tvangsvedtak. For 
barnet kan det ha positiv effekt å fortsatt kunne bo i sitt nærområde etter plassering. Det kan 
være enklere å holde kontakt med foreldrene sine gjennom samvær, og det er viktig for 
mange barn og unge å få fortsette på skolen sin og å ha kontakt med venner og øvrig familie.  
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Det økonomiske aspektet her dreier seg ofte om at kontaktpersoner som følger opp 
barn/ungdom får kortere reisevei når tjenesten følger opp barna, og kan bruke ressursene i 
tjenesten på en mer hensiktsmessig måte. 

I tillegg til de nevnte tiltakene finnes andre hjelpetiltak som varierer med barnas og familiens 
behov. 

Foreldreveiledning 
Barneverntjenesten har egen veileder/tiltakskonsulent i tjenesten med god kompetanse på 
endrings- og oppfølgingsarbeid. Målsettingen med slike tiltak er å bistå familier med særskilte 
utfordringer med endringsarbeid med tanke på å gi barn og unge god nok omsorg i hjemmet, 
og forhindre at det blir nødvendig å plassere barn utenfor hjemmet som ytterste konsekvens. 
I tillegg har de fleste kontaktpersoner i tjenesten Cos-p sertifisering som også er et 
foreldreveiledningsprogram. I forhold til veiledning til foreldre som har utfordringer med sin 
ungdom kan det tilbys MST fra Bufetat. 

 

Fosterhjem og ny Barnevernsreform 
Når et barn for en kortere eller lengre periode ikke kan bo hjemme kan barneverntjenesten 
overta omsorgen for barnet. Dette kan skje på frivillig basis eller det kan skje uten at 
foreldrene samtykker. Når foreldrene ikke er enige i at barna skal flyttes må saken forberedes 
for Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker, og det er Fylkesnemnda som fatter vedtak 
om hvilken hjelp barnet skal ha.  

På nasjonalt plan arbeides det nå med ny Barnevernsreform. Denne trer i kraft 01.01.2022. 
Barnevernsreformen innebærer at kommunene overtar ansvaret fra staten (Bufetat) for 
oppfølging og veiledning av alle fosterhjem. Reformen medfører også at kommunene får 
ansvar for fullfinansiering av fosterhjemmene. Staten fortsetter å ha ansvar for rekruttering 
av fosterhjem, og plassering i statlige fosterhjem og beredskapshjem.  

Ny barnevernsreform skal bidra til å styrke kommunenes forebyggende arbeid og tidlig 
innsats. Det økonomiske ansvaret er forventet kompensert gjennom rammebudsjettet til 
kommunen, her er det ikke avklart tydeligere retningslinjer pr. september 2021, men 
kommunene må forberede seg på økt økonomisk ansvar for barneverntjenestene for 2022.  

Fosterhjem: 
Gjennom nye retningslinjer fra Bufdir er det økt fokus på å finne fosterhjem i slekt eller 
barnets nettverk. Tjenesten i Hustadvika har hatt fokus på dette over lengre tid og 
samarbeider tett med Bufetat som har ansvar for rekruttering og veiledning av fosterhjem i 
dag. Bufdir har satt som mål at kommunen skal ha 66% dekning i slekt og nettverk. Hustadvika 
kommune har 50% av barna frivillig plassert i familie/nettverk. Når det gjelder tvungen 
plassering har Hustadvika kommune ca 20% av barna plassert i familie/nettverk. Dette 
forklares med at barneverntjenesten i Hustadvika har hatt et stort antall omsorgsplasseringer 
i tidligere Eide og Fræna. Siden 2014 har barneverntjenesten klart å redusere 
omsorgsplasseringer og økt hjelpetiltakssaker. Vi har for tiden mindre omsorgsplasseringer 
enn tidligere, og barn som tilhører tiltakskategorien er pr i dag er «eldre» saker.  
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De fleste fosterhjem er kommunale fosterhjem. Det vil si at fosterforeldrene har en avtale 
med, og mottar godtgjøring og oppfølging fra den kommunen som har omsorgen for barnet. 
Opplæring gis om regel i form av PRIDE-kurs. Vurdering av om familien er egnet som 
fosterhjem inngår som en del av opplæringen.  

Barn med særskilte behov og så store utfordringer at de ikke kan fungere i et ordinært 
fosterhjem kan få statlige fosterhjem. Statlige fosterhjem kan være ett alternativ til 
institusjonsplassering. Oppfølging og veiledning skjer fra Bufetats side. 

Barn som trenger fosterhjem, er oftest i skolealder. Det kan være mange grunner til at barn 
ikke kan fortsette å bo med sine egne foreldre, og opplevelsene kan ha ført med seg ulik grad 
av belastninger. Noen barn trenger derfor ekstra støttetiltak for at fosterhjemsplasseringen 
skal være vellykket. Støttetiltakene kan både være i form av hel – eller delvis frikjøp fra eget 
arbeid en periode eller innsatser rettet direkte mot barnet, som f.eks støtteperson.  

Barna skal ha kontakt med egne foreldre og søsken, dersom det ikke er særlige grunner som 
taler imot. En viktig del av fosterhjemsoppholdet er derfor å legge til rette for at dette kan 
skje.  

 

Ettervern 
Definisjon av ettervern: tiltak for ungdom over 18 år 

Barneverntjenesten har et lovpålagt ansvar for ettervern av ungdom, og skal tilby ettervern til 
ungesom har hatt barnevernstiltak fram til de fyller 18 år. Tilbud om ettervern gis i dag frem 
til den unge er fylt 25 år. Når ungdommen selv samtykker til tilbudet om ettervern, skal tiltak 
som er iverksatt før barnet fylte 18 år, opprettholdes eller erstattes av andre tiltak frem til 
den unge har fylt 25 år. (Barnevernloven § 1-3, 2.ledd). Målet med ettervern er å gi 
ungdommen hjelp på veien til selvstendighet. Aktuelle tiltak kan for eksempel være 
psykososial støtte, eller mer praktisk hjelp når det gjelder bolig, utdannelse, jobb, økonomi og 
sosialt nettverk. Ettervern kan hjelpe den unge til å mestre overgangen fra et liv med 
oppfølging av barneverntjenesten eller tidligere fosterfamilie til en selvstendig tilværelse. 
Barneverntjenesten samarbeider med NAV i ettervernstiltak i forhold til økonomisk bistand til 
den unge. Å bistå ungdom som har tiltak gjennom Lov om barneverntjenester ved fylte 18 år 
ansees å ha en viktig samfunnsøkonomisk effekt. Videre oppfølging øker muligheten for støtte 
og oppfølging inn i voksenlivet, med større mulighet for å studere og/eller komme seg i jobb 
på sikt. Hovedtyngden av de som takker ja til ettervern er ungdom som bor i fosterhjem eller 
på institusjon når de fyller 18 år. Pr i dag følges 12 unge på ettervern opp av  
barneverntjenesten i Hustadvika. 

 

Kvalitet og kompetanse 
Høsten 2017 lanserte regjeringen en ny kompetansestrategi for det kommunale barnevernet: 
Mer kunnskap-bedre barnevern. Formålet med strategien er å bidra til et kompetanseløft i 
det kommunale barnevernet. Strategien skal bidra til at mer kunnskap i barneverntjenestene 
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skal gi et bedre barnevern og at ansatte skal føle større trygghet i sitt arbeide. Dette er 
sentralt for stabil bemanning, stabilitet i tjenesten og å forhindre høy turnover. Det vil igjen gi 
familier stabil og god barnevernfaglig oppfølging og hjelp. 

Barneverntjenesten i Hustadvika har gjennom kompetanseløftet fått tilbud om deltakelse i 
Tjenestestøtteprogrammet og Læringsnettverk. Dette har alle i tjenesten deltatt på.  

Faglig forsvarlighet: Barnevernloven § 1-4 stiller krav om at tiltak og tjenester etter loven skal 
være forsvarlige. Kravet til forsvarlighet er en rettslig standard som gjelder for hele 
barnevernets virksomhet, inkludert barneverntjenestens saksbehandling. Kravet gjelder for 
kommunal barneverntjeneste, Bufetat og private som utfører tjenester og tiltak etter 
barnevernloven. Tiltak og tjenester må holde tilfredsstillende kvalitet, ytes i tide og i et 
tilstrekkelig omfang.  

Kjernen i forsvarlighetskravet er vurderinger av hva som kan betegnes som god praksis. Hva 
som er god praksis, vil være forankret i anerkjent fagkunnskap og faglige anbefalinger. 
Innholdet vil kunne endre seg i takt med fagutviklingen og med endringer i verdioppfatninger i 
samfunnet. De nasjonale kvalitetsmålene som presiseres i Prop. 106 L (2012-2013) er 
retningsgivende i videreutviklingen av tjenester og tiltak i barnevernet, og vil være relevant 
for vurderingene av hva som er forsvarlig.  

Kvalitetsmålene innebærer at barn og familier skal få hjelp som virker, at de møter trygge og sikre 
tjenester og at de blir involvert og har innflytelse. Videre skal barn og familier møte tjenester som er 
samordnet og preget av kontinuitet, og de skal oppleve at ressurser utnyttes godt og at barnevernet 
sørger for likeverdige tjenester. 

Når grensen mot det uforsvarlige og ulovlige skal fastlegges, vil spørsmålet være hvor store 
avvik fra god praksis som kan aksepteres. Barneverntjenestens virksomhet vil være lovlig når 
den ligger innenfor spennet mellom beste praksis og forsvarlighetskravets nedre grense. 

For å unngå at tiltak og tjenester får et uforsvarlig og ulovlig innhold, bør barneverntjenesten 
innrette sin virksomhet mot det som kan betegnes som god praksis. Samspillet mellom 
anbefalinger av hva som er god praksis og kravet til forsvarlighet vil kunne bidra til en faglig 
utvikling. Barnevernloven § 4-1 innebærer at tilsynsmyndigheten kan konstatere avvik med 
hjemmel i forsvarlighetskravet, enten alene eller i kombinasjon med andre bestemmelser i 
barnevernloven.  

Læringsnettverk  
Gjennom kompetanseløftet i regi av Statsforvalter er ett av tiltakene Læringsnettverk i 
regionen. Barneverntjenesten deltar på fagdager i regi av læringsnettverket der hele Møre og 
Romsdal samles med Statsforvalter og andre aktuelle aktører. Fokus er på kvalitet i tjenesten 
og ivaretagelse av hjelperen. Med god ivaretagelse av hjelperen/ansatte øker tilstedeværelse 
på arbeid og den faktiske kompetansen som befinner seg i tjenesten blir brukt. Det er 
særdeles viktig at politikere er kjent med de krav som settes for utdanning og utvikling i 
barneverntjenesten slik at tjenesten får anledning å gjøre den beste jobben som kan gjøres 
for innbyggerne i Hustadvika kommune. 
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I forbindelse med ny Barnevernlov, som ventes tre i kraft i 2023, er det fra regjeringshold 
meldt om nye føringer for kompetansekrav for ansatte i barneverntjenesten. Fra 2031 
forventes, i henhold til ny lov krav om masterutdanning i barnevern for ansatte i tjenesten. 
Her er det lagt inn føringer for de som allerede er ansatt i tjenesten, slik at man kan få 
tilstrekkelig tid til å følge kravene. Det er satt ned en gruppe på nasjonalt nivå som arbeider 
med innholdet i en slik masterutdanning.  

Det er utfordringer i å fylle krav og ønske om videreutdanning. Dette med bakgrunn i at antall 
ansatte og antall saker tjenesten har ikke samsvarer. Dermed er det en utfordring pr. i dag å la 
ansatte ta videreutdanning da det ikke er andre til å dekke arbeidsmengden i studietiden.  

Internkontroll 
Barneverntjenesten har rutiner for internkontroll for å sikre kvaliteten i barnevernsarbeidet. 
Barnevernleder har ukentlige barnevernsmøter om utvikling i tjenesten, samt fokus på 
nøkkeltall og å hindre fristbrudd. Nestleder, fagutvikler og barnevernsleder har møter der 
kvaliteten sikres i internkontrollen. Beslutninger i saksbehandlingen både i forhold til 
meldinger, undersøkelse, type tiltak og tiltak som kan medføre endringer i flytting av barn 
drøftes i hvert enkelt tilfelle med barnevernleder. Beslutninger tas administrativt av 
barnevernleder. Drøfting gjøres konkret i hver enkelt sak som igjen skal dokumenteres.  
Tilsyn: Statsforvalter fører tilsyn med barnevernet. Det rapporteres på meldinger, 
undersøkelser og frister. Tilsynsresultatet gjennom 2020 ble at det ikke var fristbrudd, det var 
god oppfølging i fosterhjem, ingen avvik på tilsyn i fosterhjem, aller hjelpetiltaksbarn hadde 
tiltaksplaner og alle hadde omsorgsplaner. 

Barneverntjenesten har høyt fokus på faglig kompetanse ved ansettelser. Det kreves 
minimum bachelor som barnevernspedagog eller sosionom, eller annen tilsvarende 
sosialfaglig kompetanse. 

 

Økonomi 
Hustadvika barnevern hadde følgende utgiftsfordeling i 2020: 

 
 

Regnskap Budsjett Avvik 

KOSTRA 244 (adm./drift av 
barneverntjenesten 

7553 6982 -571 

KOSTRA 251/252 Tiltak barn og 
ungdomsvernet 

18999 20470 1471 

SUM 26552 27452 900 
 

Det var følgende utgiftsfordeling pr. august 2021: 

 Regnskap Periode Avvik 
KOSTRA 244(adm./drift av 
barneverntjenesten 

3991 4333 -342 

KOSTRA 251/252 Tiltak barn 
og ungdomsvernet 

14847 14086 761 

SUM 18838 18419 419 
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Oversikt meldinger 
Årstall 2019 2020 Utgangen av aug 

2021 
Nasjonalt 57988 56988 Ikke publisert 
    
Lokalt  131 218 117, utgangen av 

august. 
 

Oversikt undersøkelser 
Årstall 2020 Utgangen av aug 2021 
Nasjonalt 45578 Ikke publisert 
Lokalt 100 57 

 

Oversikt hjelpetiltak 
Årstall 2020 Utgangen av aug 2021 
Nasjonalt 31264 Ikke publisert 
Lokalt  73  

Derav 16 frivillige plassert 
69 
Derav 13 frivillig plassert 

 

Oversikt omsorgstiltak 
Årstall 2020 Utgangen av aug 2021 
Nasjonalt 9297 Ikke publisert 
Lokalt 23 23 

 

Samarbeid med andre tjenesteområder 
Samordning og samarbeid er essensielt for å gi barn og familier rett hjelp til rett tid. Alle 
tjenestene i kommunen har et selvstendig ansvar for å gi den hjelpen de er pliktige til etter 
regelverket. Et av barnevernets nasjonale kvalitetsmål er at innsatsen skal være samordnet og 
preget av kontinuitet. Samordning og samarbeid innebærer å koordinere «hvem som gjør 
hva», sørge for at de ulike tjenestene jobber mot samme mål og at nødvendig og tilstrekkelig 
informasjon deles mellom tjenestene for å hjelpe barnet best mulig.  

De mest aktuelle kommunale tjenestene barnevernet samarbeider med i dag er instansene i 
Familiens Hus (helsestasjon, ppt, tiltak funksjonshemmede), fastlege, NAV, skoler og 
barnehager. Tjenesten har også samarbeid med eksterne instanser som politi, BUP, 
familievernkontor, voksenpsykiatri osv. 

Det foreligger samarbeid i enkeltsaker, og for tiden holder en på å trappe opp samarbeidet 
ved ressursteam inn i skolene og i barnehagene. 
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Barneverntjenesten hører til i sektor for Oppvekst og deltok i prosessene i sektoren i forkant 
av kommune-sammenslåingen. 

Forebyggende arbeid 
I forslaget til ny barnevernslov foreslår departementet å lovfeste et krav om at 
kommunestyret skal vedta en plan for kommunenes arbeid for å forebygge omsorgssvikt og 
atferdsproblemer. Dette vil være et viktig verktøy for sikre forpliktelse til og systematisk 
innsats for å legge til rette for helhetlige tjenester til barn og unge. Ny barnevernlov er enda 
ikke kommet. Det er engasjement og fokus på det forebyggende arbeidet i Hustadvika 
kommune, men en ser at det er rom for forsterkning og forbedring. Det er også nedsatt en 
egen rusgruppe som skal arbeide med forebygging av rus. Målet er at kommunens barn og 
unge skal få riktig hjelp til riktig tid, av hjelpeapparatet som samarbeider godt på tvers av 
etater og faggrupper. Barneverntjenesten deltar også i utformingen av Oppvekstplanen. 

Utfordringsbildet 
I 2019 kom det nye retningslinjer fra staten om å registrere alle meldinger i aktive saker på 
samme måte som med nye meldinger. Disse meldingsrutinene kom på plass i 2020. Det er en 
klar tendens til at innholdet i meldingene og sakene omhandler vold, rus og andre alvorlige 
situasjoner for barn og deres familier. Det er økning i saker hvor barn/ungdom misbruker rus 
og en ser at dette går lavere og lavere ned i alder. Alvorlighetsgraden i sakene 
barneverntjenesten jobber med fører til belastninger på den ansatte over tid. I 
barneverntjenesten er det svært viktig med debrifing etter alvorlige hendelser og 
samtaler/veiledning for å sette søkelys på hvordan alvorlige saker påvirker den enkelte 
ansatte følelsesmessig. Tidligere er dette ivaretatt av ekstern veileder. Barneverntjenesten 
har stort fokus på å rekruttere og beholde ansatte, hindre turnover og å gi god opplæring. På 
tross av dette har klarer tjenesten å ivareta lovpålagte oppgaver. Det er helt nødvendig med 
faglig oppdatering, samt etter- og videreutdanninger for å fortsatt sikre en forsvarlig tjeneste 
over tid.  

Innsatsområder og tiltak 
Barneverntjenesten vurderer at bruken av metoden Familieråd er gunstig for god hjelp til 
utsatte barn og deres familier. Dette er en metode som er brukt over flere år, men gjennom 
Bufetats har alle ansatte nå fått opplæring og tjenesten tok dette i bruk for noen år siden.  

Barneverntjenesten har hatt fokus på føringer fra Statsforvalter gjennom Læringsnettverket i 
forhold til ansattes arbeidsvilkår for å yte tjenesten god kvalitet og forsvarlighet. Fokus vil 
være på forskjellige kvalitets -og kompetansesøkende tiltak. 

Barneverntjenesten ser at det i 2020 var en økning av antall meldinger i forhold til tidligere år, 
og flere meldinger omhandler vold og andre straffbare forhold. I ett forebyggende perspektiv 
jobber tjenesten med å få inn riktige meldinger til rett tid. Dette arbeidet vil fortsette inn i 
2022og fordrer ett godt og nært tverretatlig samarbeid i kommunen. 

Barneverntjenesten har fokus på å bidra til at barn og unge får økt deltakelse og inkludering i 
sosialt fellesskap med andre, deltakelse i idrett og kulturaktiviteter, at de trives i barnehage 
og på skole og har god fysisk og psykisk helse. Sammen med aktuelle samarbeidspartnere i 
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kommunen ønsker tjenesten å bidra til at barn og unge har gode og trygge oppvekstsvilkår i 
Hustadvika kommune.
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Hustadvika kommune 
 

 

Arkivsaksnr: 2020/7217-24 

Saksbehandler: Gunn Kristin Moen 
Skotheim 

  
 

 

Saksframlegg 

 

Utvalg Utvalgssak  Møtedato 

Formannskapet 39/2021 05.10.2021 

Kommunestyre 79/2021 21.10.2021 

 

Søknader om fritak fra politiske verv 

 

 

Kommunedirektørens innstilling 
 
Søknad om fritak for Marita Jacobsen og Liv Kari Raknes innvilges.  
 
Med hjemmel i Kommuneloven § 7-10 gjennomføres nyvalg slik:  

 Medlem i hovedutvalg teknisk, miljø og næring for Arbeiderpartiet 
velges:  
 

 Medlem i rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne velges:  

 
 
 

 
Formannskapets behandling av sak 39/2021 i møte den 

05.10.2021: 

 
 
 
Behandling 
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Forslag 
Representant Nils Christian Harnes (Krf) fremmet følgende forslag til medlem i 
rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne: Ingrid N. Rødseth. 
 
Votering 
Forslaget fra representant Harnes og innstilling ble tatt opp til votering: 
enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak 
 
Søknad om fritak for Marita Jacobsen og Liv Kari Raknes innvilges. Med hjemmel 
i Kommuneloven § 7-10 gjennomføres nyvalg slik: 

 Medlem i hovedutvalg teknisk, miljø og næring for Arbeiderpartiet velges: 
  

 Medlem i rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne velges: Ingrid 
N. Rødseth 

 
 

Saksopplysninger  

Marita Jacobsen (AP) har i e-post av 31.08.2021 søkt om fritak fra samtlige 
politiske verv i kommunen grunnet private årsaker.  
 
Hun har følgende verv:  

 Vararepresentant i Hustadvika kommunestyre  

 Fast representant i hovedutvalg teknisk, miljø og næring.  
 

Det fremgår av kommuneloven § 7-9, 2. ledd:  
 
Hvis en folkevalgt ikke kan ivareta vervet sitt uten at det fører til vesentlig ulempe for 
han eller henne, kan kommunestyret eller fylkestinget etter søknad frita den folkevalgte 
for vervet midlertidig eller for resten av valgperioden. Når søknaden vurderes, skal det 
legges vekt på om grunnlaget for søknaden var kjent på det tidspunktet da den 
folkevalgte samtykket i å bli valgt. Den som ikke har nådd stemmerettsalderen, har krav 
på fritak hvis han eller hun søker om det.  

 
Marita Jacobsen fyller vilkårene for fritak fra sine verv.  
 
 
Liv Kari Raknes har i søknad datert 24.08.2021 søkt om fritak fra sitt verv som 
medlem av rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne grunnet private 
årsaker.  
 
Liv Kari Raknes fyller vilkårene for fritak fra sine verv. 
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Kommuneloven § 7-10 har regler for opprykk, nyvalg og suppleringsvalg. 

 

§ 7-10.Opprykk, nyvalg og suppleringsvalg 

 
Fjerde og femte ledd står det følgende:  
Hvis medlemmer av kommunestyret eller fylkestinget trer endelig ut, og de er valgt ved 
forholdsvalg, skal varamedlemmer fra samme liste tre inn i deres sted i den 
nummerordenen varamedlemmene er valgt. Hvis medlemmer av kommunestyret trer 
endelig ut, og de er valgt ved flertallsvalg, skal varamedlemmer tre inn i den 
nummerordenen de er valgt. 

Hvis et medlem eller varamedlem av et annet folkevalgt organ enn kommunestyre, 
fylkesting, kommunestyrekomité eller fylkestingskomité trer endelig ut, skal det velges et 
nytt medlem eller varamedlem. Det nye medlemmet skal velges fra den samme gruppen 
som det uttredende medlemmet tilhørte. Hvis dette vil føre til at ett kjønn vil bli 
representert med mindre enn 40 prosent av medlemmene i organet, skal det, hvis det er 
mulig, velges et nytt medlem fra det underrepresenterte kjønnet. 

 
Videre sier sjette ledd følgende:  
Hvis antallet varamedlemmer eller en gruppes varamedlemmer til formannskapet, 
fylkesutvalget eller et annet folkevalgt organ som er valgt av kommunestyret eller 
fylkestinget, er blitt for lavt, kan kommunestyret eller fylkestinget selv velge ett eller 
flere faste eller midlertidige varamedlemmer. Disse varamedlemmene skal velges fra den 
gruppen som har et for lavt antall varamedlemmer (suppleringsvalg). Hvis det viser seg 
at denne framgangsmåten fører til at ett kjønn vil bli representert med mindre enn 40 
prosent av varamedlemmene til organet eller gruppens varamedlemmer, skal det, hvis 
det er mulig, velges nytt varamedlem fra det underrepresenterte kjønnet. 
Formannskapet eller fylkesutvalget kan få delegert myndighet til å velge varamedlemmer 
til andre organer. 
 
Ved nyvalg etter fjerde ledd og suppleringsvalg etter sjette ledd kan gruppen selv foreslå 
hvem som skal velges. Gruppen informerer deretter kommunestyret, formannskapet, 
fylkestinget eller fylkesutvalget, som velger den foreslåtte kandidaten hvis de 
lovbestemte vilkårene er oppfylt. Ved nyvalg etter fjerde ledd rykker det nye medlemmet 
eller varamedlemmet inn på den ledige plassen. Ved suppleringsvalg etter sjette ledd 
skal det nyvalgte varamedlemmet plasseres nederst på listen over varamedlemmer. 

 

Vurdering 

Med hjemmel i kommuneloven § 7-10 gjennomføres følgende nyvalg dersom 
fritakssøknad innvilges, slik:  

 Medlem i Hovedutvalg teknisk, miljø og næring.  

 Medlem i rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne.  

 

 

 

358

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-22-83/KAPITTEL_2-3#%C2%A77-10


359


	Forside 
	Saksliste 
	PS 68/2021 Møteinnledning
	RS 6/2021 Kontrollutvalget i Hustadvika kommune- protokoll fra møte 4.6.21
	00036-17 Protokoll Hustadvika kontrollutvalg 04.06.21.PDF

	RS 7/2021 Kontrollutvalget i Hustadvika kommune - protokoll fra møte 10.09.21
	00036-19 Protokoll Hustadvika kontrollutvalg 10.09.21.pdf

	PS 69/2021 Oversendelse av sak fra kontrollutvalget - Forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltingen
	Saksfremlegg
	Vedlegg
	Oversendelse av sak til kommunestyret - forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen
	03.1 Uttalelse fra ledelsen.PDF
	01.0 Uttalelse fra revisor om forenklet etterlevelseskontroll med Økonomiforvaltningen Hustadvika  kommune korr.PDF
	01.2 Rapport Forenklet etterlevelseskontroll Hustadvika kommune 2020.PDF


	PS 70/2021 Forslag til budsjett 2022 - Kontrollarbeidet i Hustadvika kommune
	Saksfremlegg
	Vedlegg
	Oversending av sak til kommunestyret - budsjett for kontrollarbeidet i Hustadvika kommune 2022
	Saksutskrift - FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2022 - KONTROLLARBEIDET I HUSTADVIKA KOMMUNE.PDF


	PS 71/2021 Økonomirapport og revidert budsjett II - 31.08.2021 - Drift
	Saksfremlegg
	Vedlegg
	Driftsrapport og revidert budsjett - 31.08.2021


	PS 72/2021 Investeringsrapport og revidert budsjett 2. tertial 2021
	Saksfremlegg
	Vedlegg
	Investeringsrapport 2. tertial 2021


	PS 73/2021 Detaljregulering for Tornes gravsted - til godkjenning
	Saksfremlegg
	Vedlegg
	Oversiktskart
	Planforslag
	Tegnforklaring
	Forslag til reguleringsbestemmelser
	Planbeskrivelse Tornes gravsted
	Sjekkliste ROS Tornes gravsted
	Grunnundersøkelse Tornes gravsted
	Merknad - Møre og Romsdal fylkeskommune
	Merknad - Statsforvalteren i Vestfold og Telemark
	Merknad - Statsforvalteren i Møre og Romsdal
	Merknad - Statens vegvesen
	Merknad - Norges vassdrags- og energidirektorat


	PS 74/2021 Sak om nedleggelse eller videre drift av vegselskapet Gassvegen FV 529 og 532 AS
	Saksfremlegg
	Vedlegg
	Saksutredning til kommunene.pdf
	2020-06-17 Vedtekter for Gassvegen.pdf
	2018-03-14 Vurdering av trafikkforholdene på fv 279 Eide-Høgset.PDF
	2018-12-18 Notat om styrets arbeid med konklusjon.pdf
	Generalforsamlingsprotokoll Gassvegen 2021 (signert 14.06.2021).pdf
	RE: Sak om nedleggelse eller videre drift av vegselskapet Gassvegen FV 529 og 532 AS
	Kart 3 Rev.03.pdf
	Fv 279-Kostnadsoverslag Rev.03.xlsx
	Kart 5 Rev.03.pdf
	Kart 4 Rev.03.pdf
	Kart 2 rev.03.pdf
	Kart 6 Rev.03.pdf
	Kart 1 Rev.03.pdf
	Kart 7 Rev.03.pdf
	Kart 8 Rev.03.pdf
	Fv 279 Eide-Høgset-Utredning.docx


	PS 75/2021 Evaluering av hjemmetjenesten
	Saksfremlegg
	Vedlegg
	Rapport - evaluering av hjemmetjenesten
	Resultat fra brukerundersøkelse i hjemmetjenesten
	Medarbeiderundersøkelsen 10-Faktor - Hjemmetjenesten 2020


	PS 76/2021 Middagsombringing i Hustadvika kommune
	Saksfremlegg
	Vedlegg
	Tjenestebeskrivelse - middagsombringing


	PS 77/2021 Tilstandsrapport grunnskole, voksenopplæring og kulturskole 2020
	Saksfremlegg
	Vedlegg
	TILSTANDSRAPPORT 2020


	PS 78/2021 Tilstandsrapport barneverntjenesten 2020
	Saksfremlegg
	Vedlegg
	Tilstandsrapport Hustadvika


	PS 79/2021 Søknader om fritak fra politiske verv
	Saksfremlegg


