
 
 
 
 
 

 
 

Møteprotokoll 
 

Utvalg: Nesset formannskap 

Møtested: Kommunestyresalen, Nesset kommunehus 

Dato: 21.11.2019 

Tidspunkt: 09.00 – 13.45 
 
 
 
 

Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Rolf Jonas Hurlen Ordfører H 
Edmund Morewood Varaordfører SP 
Kari Petrine Fitje Øverås Medlem SP 
Anders Torvik Medlem AP 
Svein Atle Roset Medlem KRF 

 
Følgende faste medlemmer møtte ikke: 
Navn Funksjon Representerer 
May Tove Bye Aarstad MEDL AP 
Toril Melheim Strand MEDL AP 

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
Jan Ståle Alme May Tove Bye Aarstad INNB 
Karianne Rindli Toril Melheim Strand AP 

 
Merknader 
 Nesset Kraft AS v/Arild Flåhammer orienterte om ladestasjon for EL-bil i Nesset. Formannskapet ønsker at 

plasseringen av ladestasjonen blir vurdert på vestsiden av skysstasjonen. 
 Rådmannen orienterte om status på helsehuset og ambulansestasjonen. 

 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Anne Grete Klokset rådmann 
Lill Kristin Stavik politisk sekretær 

 
 
 
 
 
 
 
Underskrift: 
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Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført i møteboka, er i samsvar med det som ble vedtatt på 
møtet. 
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Saksliste – Nesset formannskap 21.11.2019 

Utvalgs- 
saksnr 

 
Innhold 

Unntatt 
offentlighet 

Arkiv- 
saksnr 

PS 102/19 Godkjenning av protokoll fra forrige møte   

PS 103/19 Referatsaker   

RS 30/19 Vedrørende beregning av fartsgrensen på fv. 62 Stubøen i 
Eidsvåg 

 2017/845 

RS 31/19 Endring av namn, Nesset Fjellstyre  2019/1203 

RS 32/19 Statistikk fra TV-aksjonen 2019  2019/543 

RS 33/19 Referat fra møte 30.10.11 - Eidsøra betong AS og Nesset 
kommune 

 2019/1139 

RS 34/19 Ny begrenset høring - søknad om dispensasjon fra 
interkommunal plan for Romsdalsfjorden 

 2019/1003 

RS 35/19 Kopi av brev - avvisning av klage fra "Jeg velger meg et giftfritt 
Nesset" 

 2013/1139 

RS 36/19 Kopi av brev - avvisning av klage fra Tingvoll kommune  2013/1139 

RS 37/19 Vedr. bekymringsmelding om eksplosjonsfare ved nedlagte 
Raudsand gruver 

 2017/1001 

PS 104/19 600158/600324 Flerbrukshall - sluttrapport  2008/195 

PS 105/19 600288 Eidsvåg sentrum, Alstadplassen - sluttrapport  2015/1731 

PS 106/19 600317 Trafikksikring kommunale veger - sluttrapport  2015/1258 

PS 107/19 Raudsand IL - Kjøring på barmark - Opparbeidelse av tursti - 
Raudsandvatnet 

 2019/245 

PS 108/19 Eidsøra idrettslag - Kjøring på barmark - Utbedring av tursti 
Meisalfjellet 

 2019/245 

PS 109/19 Dispensasjon - Oppføring av brygge - GID 060/012  2019/537 

PS 110/19 Søknad om tilskudd - Byggservice Frank Bugge  2019/1042 

PS 111/19 Søknad om tilskudd til prosjektledelse/kompetanseheving - 
Eidsøra Betong AS 

 2019/760 

PS 112/19 Søknad om tilskudd til utarbeidelse av hjemmeside - Solstrand 
Fjord Holiday 

 2019/1108 

PS 113/19 Søknad om tilskudd til innkjøp av utstyr og driftsmidler - MAT 
HELT ENKELT AS 

 2019/1116 

PS 114/19 Søknad om tilskudd til kompetanseheving og innkjøp av utstyr - 
Bugge Maskin & Transport AS 

 2019/1125 

PS 115/19 Forvaltning av Nesset kommune sin konsesjonskraft for 2019 og 
2020 

 2008/280 

PS 116/19 Budsjettkorrigering - desember 2019  2018/668 
 
 

PS 102/19 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 

Behandling i Nesset formannskap - 21.11.2019  

Protokollen fra formannskapsmøte 10.10.2019 ble godkjent og signert.  
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Vedtak i Nesset formannskap - 21.11.2019 

Protokollen fra formannskapsmøte 10.10.2019 ble godkjent og signert.  
 

PS 103/19 Referatsaker 

RS 30/19 Vedrørende beregning av fartsgrensen på fv. 62 Stubøen i Eidsvåg 

RS 31/19 Endring av namn, Nesset Fjellstyre 

RS 32/19 Statistikk fra TV-aksjonen 2019 

RS 33/19 Referat fra møte 30.10.11 - Eidsøra betong AS og Nesset kommune 

RS 34/19 Ny begrenset høring - søknad om dispensasjon fra interkommunal plan for Romsdalsfjorden 

RS 35/19 Kopi av brev - avvisning av klage fra "Jeg velger meg et giftfritt Nesset" 

RS 36/19 Kopi av brev - avvisning av klage fra Tingvoll kommune 

RS 37/19 Vedr. bekymringsmelding om eksplosjonsfare ved nedlagte Raudsand gruver 

Behandling i Nesset formannskap - 21.11.2019  

Referatsakene ble tatt til orientering. 
 
Til RS 30/19 Vedrørende beregning av fartsgrensen på fv. 62 Stubøen i Eidsvåg 
Det ble enighet om følgende: 
Formannskapet er spesielt bekymret for skolebarna som bor langs strekningen og risikoen disse utsettes for 
med økt fartsgrense. 
Trygg Trafikks representant i Møre og Romsdal inviteres til møte og befaring i området basert på følgende 
uttale som sendes Statens vegvesen og Trygg Trafikk: 
 

Nesset formannskap viser til brev av 15.10.2019 fra Statens vegvesen. 
Nesset kommune ved formannskapet viser til vedlegg med utdrag av Nasjonal tiltaksplan for 
trafikksikkerhet på veg 2018- 2021. 
 
Det vises til henvendelsen fra 03.09.2019 og tidligere korrespondanse i saken. 
Nesset formannskap ber om at saken stilles i bero til den er behandlet i kommunestyret i Nesset og 
etter det i kommunestyret i nye Molde kommune da det er under arbeid ny samlet 
trafikksikkerhetsplan for samlet ny kommune. 
 
Nesset formannskap vil hevde at økning av fartsgrensen strider mot intensjonene i vedlagte tiltaksplan 
for trafikksikkerhet. 
 
Jfr. felles målsettinger om å få ned trafikkulykker, og at det er sammenheng mellom tiltak 
(fartsgrenser) og økt fare for antall ulykker, samt omfanget av ulykker. 
Vi har kontakt med Trygg Trafikk`s representant for Møre og Romsdal, og får støtte for vårt syn også 
her. 
 
Nesset kommune ber derfor om at Statens vegvesen stiller saken i bero i påvente av videre behandling 
der målet er å beholde dagens fartsgrense på 50 km/t. 
 

 

Vedtak i Nesset formannskap - 21.11.2019 

Referatsakene ble tatt til orientering. 
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Til RS 30/19 Vedrørende beregning av fartsgrensen på fv. 62 Stubøen i Eidsvåg 
Det ble enighet om følgende: 
Trygg Trafikks representant i Møre og Romsdal inviteres til møte og befaring i området. Formannskapet er 
spesielt bekymret for skolebarna som bor langs strekningen og risikoen disse utsettes for med økt fartsgrense. 
Trygg Trafikks representant i Møre og Romsdal inviteres til møte og befaring i området basert på følgende 
uttale som sendes Statens vegvesen og Trygg Trafikk: 
 

Nesset formannskap viser til brev av 15.10.2019 fra Statens vegvesen. 
Nesset kommune ved formannskapet viser til vedlegg med utdrag av Nasjonal tiltaksplan for 
trafikksikkerhet på veg 2018- 2021. 
 
Det vises til henvendelsen fra 03.09.2019 og tidligere korrespondanse i saken. 
Nesset formannskap ber om at saken stilles i bero til den er behandlet i kommunestyret i Nesset og 
etter det i kommunestyret i nye Molde kommune da det er under arbeid ny samlet 
trafikksikkerhetsplan for samlet ny kommune. 
 
Nesset formannskap vil hevde at økning av fartsgrensen strider mot intensjonene i vedlagte tiltaksplan 
for trafikksikkerhet. 
 
Jfr. felles målsettinger om å få ned trafikkulykker, og at det er sammenheng mellom tiltak 
(fartsgrenser) og økt fare for antall ulykker, samt omfanget av ulykker. 
Vi har kontakt med Trygg Trafikk`s representant for Møre og Romsdal, og får støtte for vårt syn også 
her. 
 
Nesset kommune ber derfor om at Statens vegvesen stiller saken i bero i påvente av videre behandling 
der målet er å beholde dagens fartsgrense på 50 km/t. 
 
 
Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2018-2021. 
 
Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2018-2021 er utarbeidet av Statens vegvesen, politiet, 
Helsedirektoratet, Utdanningsdirektoratet, Trygg Trafikk, fylkeskommunene og syv storbykommuner. 
I tillegg har en rekke øvrige aktører gitt innspill til planen. 
 
I stortingsmeldingen om NTP står det at: «Med utgangspunkt i målene og innsats- områdene i 
Nasjonal transportplan gir Samferdselsdepartementet Statens vegvesen mandat til å lede arbeidet med 
rulleringen av Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg. Tiltaksplanen skal gi en samlet 
framstilling av hvordan de ulike aktørene i trafikksikkerhetsarbeidet sammen skal bidra til reduksjon i 
antall drepte og hardt skadde.» 
 
Videre står det at: «Formålet med tiltaksplanen er å presentere et omforent og bredt spekter av faglig 
forankrede tiltak, i tillegg til å styrke samarbeidet mellom de sentrale trafikksikkerhetsaktørene.» 
 
Trafikksikkerhet 
Bilbelte 
Del veien 
Fart 
Oppmerksomhet 
Stopp og sov 
 
Trafikksikkerhetsarbeidet i Norge skal være basert på en visjon om at det ikke skal forekomme ulykker 
med drepte og hardt skadde i vegtrafikken – nullvisjonen. 
Statens vegvesen arbeider med en rekke trafikksikkerhetstiltak og kampanjer mot trafikkulykker. 
Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2018–2021 er en fireårig plan for 
trafikksikkerhetsarbeidet i Norge. Planen er et samarbeid mellom Statens vegvesen, politiet, 
Helsedirektoratet, Utdanningsdirektoratet, Trygg Trafikk, fylkeskommunene og sju storbykommuner. I 
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tillegg har en rekke øvrige offentlige aktører på nasjonalt nivå og om lag 20 interesseorganisasjoner 
bidratt til planen. 
Planen inneholder 136 målrettede tiltak. Disse skal bidra til Stortingets mål for 2030 om maksimalt 
350 drepte og hardt skadde i trafikken per år. I 2016 ble 791 personer drepte eller hardt skadd på 
norske veger. 
 

• En fordeling på ulykkestyper viser at det har skjedd klare endringer over tid. I perioden fra 1990 til 
rundt 2010 økte andelen som ble drept eller hardt skadd i møteulykker og i utforkjøringsulykker, mens 
andelen som ble drept eller hardt skadd i kryssulykker og i fotgjengerulykker ble redusert. Dette bildet 
snudde rundt 2010, men i litt ulik grad for de ulike ulykkestypene. Endringen etter 2010 har vært 
tydeligst for møteulykker, der vi har hatt en reduksjon fra 34 prosent av de drepte og hardt skadde i 
2010 til 25 prosent i 2016. Til gjengjeld har andelen drepte og hardt skadde i kryssulykker og 
fotgjengerulykker økt etter 2010. 

• Fordelingen på ulykkestyper har til en viss grad sammenheng med hvordan ulykkene fordeles på de 
ulike fartsgrensenivåene.  
 

Mellom 1990 og 2004 ble andel drepte og hardt skadde som var på veger med fartsgrense 50 
km/t eller lavere redusert fra 32,5 prosent til 23,5 prosent. Etter 2004 har trenden vært at en 
økende andel av de drepte og hardt skadde har blitt drept eller hardt skadd på veger med 
fartsgrense 50 km/t eller lavere. 
Ambisjonsnivå og prioriteringer i tiltaksplanen er i samsvar med de ulike aktørenes interne 
styringsdokumenter. Dette gjelder i første rekke: 

• Statens vegvesens handlingsprogram 2018-2023 (2029) 
• Strategiplan for polititjeneste på veg 2016-2019 
• Trygg Trafikks strategi 2018-2025 
• Fylkeskommunale styringsdokumenter (for eksempel handlingsprogram for fylkesvegnettet og 

fylkeskommunale trafikksikkerhetsplaner) 
• Kommunale trafikksikkerhetsplaner for de syv storbykommunene. 

 

PS 104/19 600158/600324 Flerbrukshall - sluttrapport 

Behandling i Nesset formannskap - 21.11.2019  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt tilrådd. 
 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap - 21.11.2019 

Nesset kommunestyre godkjenner sluttrapport per april 2018 for prosjekt 600158/600324 
Flerbrukshall/Nessethallen, slik den er avlagt. 
 

PS 105/19 600288 Eidsvåg sentrum, Alstadplassen - sluttrapport 

Behandling i Nesset formannskap - 21.11.2019  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt tilrådd. 
 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap - 21.11.2019 

Nesset kommunestyre godkjenner sluttrapport av 22.3.2018 for prosjekt 600288 Eidsvåg sentrum, 
Alstadplassen, slik den er avlagt. 
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PS 106/19 600317 Trafikksikring kommunale veger - sluttrapport 

Behandling i Nesset formannskap - 21.11.2019  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt tilrådd. 
 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap - 21.11.2019 

Nesset kommunestyre godkjenner sluttrapport av 22.3.2018 for prosjekt 600317 Trafikksikring kommunale 
veger, slik den er avlagt. 
 

PS 107/19 Raudsand IL - Kjøring på barmark - Opparbeidelse av tursti - 
Raudsandvatnet 

Behandling i Nesset formannskap - 21.11.2019  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Nesset formannskap - 21.11.2019 

Det vises til søknad av 07.11.2019.   
I medhold av § 6 i Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag og i henhold 
til Naturmangfoldlovens §§ 8-12 gis Raudsand idrettslag ved Tormod Aspås tillatelse til å kjøre med 
terrengkjøretøy rundt Raudsandvatnet og frem til skogsveien ved Neverlivatnet.   
Det tillates kjøring for å transportere ut grus til bygging av turstien, og kjøre med minigraver for opparbeidelse 
av turstien knyttet til byggetrinn 3 og 4.  Tillatelsen gjelder frem til 30.11.2021. Det tillates ikke kjøring på 
søndag. Det må innhentes tillatelse fra grunneier før kjøring kan skje.  
 

PS 108/19 Eidsøra idrettslag - Kjøring på barmark - Utbedring av tursti 
Meisalfjellet 

Behandling i Nesset formannskap - 21.11.2019  

Rådmannen endret sin innstilling grunnet nye opplysninger i epost fra søker 14.11.2019. 
 
Rådmannens endrede innstillig ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Nesset formannskap - 21.11.2019 

Vises til e-post 14.11.2019 
 
I medhold av § 6 i Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag og i henhold 
til Naturmangfoldlovens §§ 8-12 gis Eidsøra idrettslag/Meisalfjellet hytteforening tillatelse til å benytte 
snøscooter samt å kjøre med motorkjøretøy på barmark og snødekt mark på Meisalfjellet, til utkjøring av stein 
og materialer for utbedring av turstien opp til Blånebuhytta.  
Ved kjøring på barmark settes det som vilkår at kjøring finner sted i en periode med ingen/lite nedbør, eller i en 
frostperiode slik at en reduserer faren for terrengskader/kjørespor. Hensikten med kjøring er å transportere 
stein/materialer til turstien.  Det legges til grunn at kjørtraseen stort sett skal skje etter tidligere kjørespor. 
Tillatelsen gjelder frem til 01.05.2020. Eventuelle kjøreskader skal rettes opp.   
Det tillates ikke kjøring på søndag. Det må innhentes tillatelse fra grunneier før kjøring kan skje. 
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PS 109/19 Dispensasjon - Oppføring av brygge - GID 060/012 

Behandling i Nesset formannskap - 21.11.2019  

Edmund Morewood ba om å få vurdert sin habilitet. 
Edmund Morewood ble enstemmig erklært inhabil. 
 
Det ble enighet om følgende: 

Det vises til søknad om oppføring av flytebrygge på gnr 60 bnr 12 i et område som i kommuneplanen 
er avsatt til LNF-område. Ifølge fylkesmannen må det søkes dispensasjon fra byggeforbudet i henhold 
til pbl § 1-8. Hverken Kystverket eller Molde og Romsdal havn har vesentlige innvendinger til tiltaket. 

Tiltakshaver søkte i 2014 om bygging av flytebrygge. Saken ble utsatt i påvente av kommunens arbeid 
med å utarbeide retningslinjer for etablering av flytebrygger. Dette var planlagt i forbindelse med 
rulleringen av kommuneplanen. Kommuneplanen skulle ha vært revidert i 2015.  

Søknad om dispensasjon fra pbl § 1-8 om forbud mot tiltak lans sjø og vassdrag innvilges. Området er 
i dag tett utbygd med hytter og naust innenfor 100 meters beltet. 

Bryggen er søkt plassert i et LNF-område. Bryggen er planlagt på tiltakshavers eiendom i et område 
med stor aktivitet på land og på sjø. En brygge vil lette på land og ombordstigning for båter som er av 
en slik størrelse at de ikke kan kjøres på land innerst i bukta. Bryggen vil dermed kunne være et bidrag 
til å øke friluftslivet i området.  
 
Tiltaket skal ikke være privatiserende og være til hinder for allmenhetens bruk av området. 

Fordelen ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene. Vilkårene i pbl § 19-2 med anses dermed 
som oppfylt. Tillatelsen er midlertidig i påvente av kommunens retningslinjer for flytebrygger og 
rullering av kommuneplan. 

Rådmannens innstilling fikk 0 stemmer og falt. 
Formannskapets forslag ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Nesset formannskap - 21.11.2019 

Det vises til søknad om oppføring av flytebrygge på gnr 60 bnr 12 i et område som i kommuneplanen er avsatt 
til LNF-område. Ifølge fylkesmannen må det søkes dispensasjon fra byggeforbudet i henhold til pbl § 1-8. 
Hverken Kystverket eller Molde og Romsdal havn har vesentlige innvendinger til tiltaket. 

Tiltakshaver søkte i 2014 om bygging av flytebrygge. Saken ble utsatt i påvente av kommunens arbeid med å 
utarbeide retningslinjer for etablering av flytebrygger. Dette var planlagt i forbindelse med rulleringen av 
kommuneplanen. Kommuneplanen skulle ha vært revidert i 2015.  

Søknad om dispensasjon fra pbl § 1-8 om forbud mot tiltak lans sjø og vassdrag innvilges. Området er i dag tett 
utbygd med hytter og naust innenfor 100 meters beltet. 

Bryggen er søkt plassert i et LNF-område. Bryggen er planlagt på tiltakshavers eiendom i et område med stor 
aktivitet på land og på sjø. En brygge vil lette på land og ombordstigning for båter som er av en slik størrelse at 
de ikke kan kjøres på land innerst i bukta. Bryggen vil dermed kunne være et bidrag til å øke friluftslivet i 
området.  
 
Tiltaket skal ikke være privatiserende og være til hinder for allmenhetens bruk av området. 

Fordelen ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene. Vilkårene i pbl § 19-2 med anses dermed som 
oppfylt. Tillatelsen er midlertidig i påvente av kommunens retningslinjer for flytebrygger og rullering av 
kommuneplan. 
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PS 110/19 Søknad om tilskudd - Byggservice Frank Bugge 

Behandling i Nesset formannskap - 21.11.2019  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Nesset formannskap - 21.11.2019 

Det vises til søknad av 07.09.19. 
 
Byggservice Frank Bugge innvilges et tilskudd over kraftfondet, over ansvar 7402, på inntil kr 30 000. 
Tilskuddet utbetales mot dokumentasjon av utgiftene. 
 

PS 111/19 Søknad om tilskudd til prosjektledelse/kompetanseheving - Eidsøra 
Betong AS 

Behandling i Nesset formannskap - 21.11.2019  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Nesset formannskap - 21.11.2019 

Det vises til søknad datert 20.06.19. 
 
Eidsøra Betong AS innvilges et tilskudd over kraftfondet, over ansvar 7402, på inntil kr 30 000. 
Tilskuddet utbetales mot dokumentasjon av utgiftene. 
 

PS 112/19 Søknad om tilskudd til utarbeidelse av hjemmeside - Solstrand 
Fjord Holiday 

Behandling i Nesset formannskap - 21.11.2019  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Nesset formannskap - 21.11.2019 

Det vises til søknad datert 20.09.19. 
 
Solstrand Fjord Holiday innvilges et tilskudd over kraftfondet, over ansvar 7402, på inntil kr 5000. Tilskuddet 
utbetales mot dokumentasjon av utgiftene. 
 

PS 113/19 Søknad om tilskudd til innkjøp av utstyr og driftsmidler - MAT 
HELT ENKELT AS 

Behandling i Nesset formannskap - 21.11.2019  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
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Vedtak i Nesset formannskap - 21.11.2019 

Det vises til søknad av 30.09.19. 
 
MAT HELT ENKELT AS innvilges et tilskudd over kraftfondet, over ansvar 7402, på inntil kr 40 000. 
Tilskuddet utbetales mot dokumentasjon av utgiftene. 
 

PS 114/19 Søknad om tilskudd til kompetanseheving og innkjøp av utstyr - 
Bugge Maskin & Transport AS 

Behandling i Nesset formannskap - 21.11.2019  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Nesset formannskap - 21.11.2019 

Det vises til søknad av 30.09.19. 
 
Bugge Maskin & Transport AS innvilges et tilskudd over kraftfondet, over ansvar 7402, på inntil kr 45 000. 
Tilskuddet utbetales mot dokumentasjon av utgiftene. 
 

PS 115/19 Forvaltning av Nesset kommune sin konsesjonskraft for 2019 og 
2020 

Behandling i Nesset formannskap - 21.11.2019 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Nesset formannskap - 21.11.2019 

Gjeldende avtale om forvaltning av konsesjonskraft for Nesset kommune av Nesset Kraft AS videreføres for 
perioden 01.01.2019 – 31.12.2019.  
Nesset formannskap slutter seg til utkast til avtale for forvaltning av kommunens konsesjonskraft for 2020. 
Utkast til avtale oversendes nye Molde kommune for godkjenning.  
 

PS 116/19 Budsjettkorrigering - desember 2019 

Behandling i Nesset formannskap - 21.11.2019  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt tilrådd. 
 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap - 21.11.2019  

Driftsbudsjettet korrigeres ved at bevilgning til krafthistorie reduseres med kr 400 000 til  
kr 200 000. Bruk av disposisjonsfondet reduseres tilsvarende. 
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Investeringsbudsjettet økes med kr 10 000, til kr 1 080 000 til kjøp av aksjer og andeler, for å dekke innskudd i 
Møre og Romsdal revisjon SA og Nordmøre og Romsdal brann og redning IKS.  
 
Pkt. 7 i kommunestyrets vedtak i møte 19.9.2019, sak 75/19, utgår. 
 
Investeringsbudsjettet finansieres med bruk av lånemidler på kr 10 000. 
 


