
 

Nesset kommune 

 
 

  

 

Møteprotokoll 

 

Utvalg: Nesset formannskap 

Møtested: Kommunestyresalen, Nesset kommunehus 

Dato: 24.11.2015 

Tidspunkt: 10:00 – 15:15 

 

Følgende faste medlemmer møtte: 

Navn Funksjon Representerer 

Rolf Jonas Hurlen 

(perm. kl.12:30, f.o.m. sak 127) 

Ordfører H 

Edmund Morewood Varaordfører SP 

Kari Petrine Fitje Øverås Medlem SP 

Toril Melheim Strand Medlem AP 

Anders Torvik Medlem AP 

May Tove Bye Aarstad Medlem AP 

Svein Atle Roset Medlem KRF 

 

Følgende faste medlemmer møtte ikke: 

Navn Funksjon Representerer 

   

   

 

Følgende varamedlemmer møtte: 

Navn Møtte for Representerer 

Eva Solstad Alme 

(kl.12:30, f.o.m. sak 127) 

Rolf Jonas Hurlen H 

   

 

Merknader 

Det ble enighet om at ordføreren tar kontakt med gruppelederne på fylkestinget og 

påpeker viktigheten av videre fremdrift av gang- og sykkelveger langs Fv.62 i Nesset 

kommune. Kopi av henvendelsen sendes formannskapets medlemmer. 
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Fra administrasjonen møtte: 

Navn Stilling 

Liv Fleischer Husby Rådmann 

Anne Grete Klokset 

Solfrid Svensli 

Anne-Karin Sjøli 

Vivian Høsteng 

Ass. rådmann 

Økonomisjef 

Personalsjef 

Politisk sekretær 

 

 

Underskrift: 

 
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 

Utvalgs- 

saksnr 

 

Innhold 

Unntatt 

offentlighet 

Arkiv- 

saksnr 

PS 114/15 Godkjenning av protokoll fra forrige møte   

PS 115/15 Referatsaker   

RS 48/15 Kopi - Klassifisering av vannveiene Høvla - Breimega 

og Breimega - Aursjøen - Aura reguleringsområde, 

Nesset kommune - 4 vedtak. NVEs referanse: 

201505360-4 

 2015/1650 

RS 49/15 Kopi - Grytten kraftverk i Rauma kommune - 

klassifisering av vannvei og bekkeinntak - 2 vedtak. 

NVEs referanse: 201501255-2 

 2009/413 

PS 116/15 GID 044/035/002 - Dispensasjon fra 

reguleringsbestemmelser - Anne Lise og Leif Magne 

Flemmen 

 2015/1637 

PS 117/15 Detaljregulering - Boligfelt planlagt av Nesset Bygg AS  2015/474 

PS 118/15 Dispensasjon - GID 016/002 - Fradeling av parsell - 

Sigur Lyster 

 2014/1005 

PS 119/15 Eidsvåg Barnehage - Utelager/ avfallsbod  2015/1586 

PS 120/15 NOS - Renovering av bårerom og fasader, skifte av 

branndører, og nytt ventilasjonsanlegg 

 2015/1595 

PS 121/15 Eresfjord Barne- og Ungdomsskole, Renovering av 

garderober og fasader 

 2015/1600 

PS 122/15 Nesset Ungdomsskole, Renovering av gymfløy  2015/1613 

PS 123/15 Nybygg omsorgsboliger, helsesenter og hjemmetjeneste  2015/1617 

PS 124/15 Skatteoppkreverfunksjonen i Nesset - organisering  2014/209 

PS 125/15 Senter mot incest og seksuelle overgrep for Møre og 

Romsdal - søknad om tilskudd 2016 - 2020 

 2009/142 

PS 126/15 Budsjett 2016 - Mardølafondet  2015/1452 

PS 127/15 Økonomiplan 2016-2019  2015/1077 

 

 

PS 114/15 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 

Behandling i Nesset formannskap - 24.11.2015  

Protokoll fra formannskapets møte 30.10.2015 ble godkjent og signert. 

 

Vedtak i Nesset formannskap – 24.11.2015 

Protokoll fra formannskapets møte 30.10.2015 ble godkjent og signert. 
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PS 115/15 Referatsaker 

RS 48/15 Kopi - Klassifisering av vannveiene Høvla - Breimega og Breimega - Aursjøen - Aura 

reguleringsområde, Nesset kommune - 4 vedtak. NVEs referanse: 201505360-4 

RS 49/15 Kopi - Grytten kraftverk i Rauma kommune - klassifisering av vannvei og bekkeinntak - 

2 vedtak. NVEs referanse: 201501255-2 

Behandling i Nesset formannskap - 24.11.2015  

Referatsakene ble tatt til orientering. 

 

Vedtak i Nesset formannskap – 24.11.2015 

Referatsakene ble tatt til orientering. 

 

 

PS 116/15 GID 044/035/002 - Dispensasjon fra reguleringsbestemmelser - 

Anne Lise og Leif Magne Flemmen 

Rådmannens innstilling 

Nesset kommune viser til søknad datert 5/11-15 og til § 19-2 i plan og bygningsloven og gir 

Anne Lise og Leif Magne Flemmen dispensasjon fra regulerings bestemmelse for Meisal 

Hyttefelt for å «glasse» inn et eksisterende tilbygg på hytta. 

Begrunnelsen for vedtaket er de vansker søkerne har med snø på dette tilbygget. Tiltaket er 

dessuten svært lite og vil ikke gi føringer for en generell økning i hyttestørrelse i feltet 

 

Behandling i Nesset formannskap - 24.11.2015  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak i Nesset formannskap – 24.11.2015 

Nesset kommune viser til søknad datert 5/11-15 og til § 19-2 i plan og bygningsloven og gir 

Anne Lise og Leif Magne Flemmen dispensasjon fra regulerings bestemmelse for Meisal 

Hyttefelt for å «glasse» inn et eksisterende tilbygg på hytta. 

 

Begrunnelsen for vedtaket er de vansker søkerne har med snø på dette tilbygget. Tiltaket er 

dessuten svært lite og vil ikke gi føringer for en generell økning i hyttestørrelse i feltet 
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PS 117/15 Detaljregulering - Boligfelt planlagt av Nesset Bygg AS 

Rådmannens innstilling 

Det vises til melding fra Angvik prosjektering om oppstart av planarbeid 27.05.2015 for del av 

eiendommene GID 029/001, 008, 009 og 014, samt innkomne uttalelser til denne fra 

Fylkesmannen i Møre og Romsdal og Møre og Romsdal fylkeskommune.   

 

Nesset kommune vil anbefale tiltakshaver å lage planprogram for den videre planprosess da 

planområdet er ca 14 dekar og det kan være aktuelt å gjennomføre avbøtende tiltak som ligger 

nær inntil foreslåtte endret planavgrensning. Avbøtende tiltak bør inngå i den videre planprosess 

og av den grunn bør arbeidsgrensen for planarbeidet utvides.   

 

Behandling i Nesset formannskap - 24.11.2015  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak i Nesset formannskap – 24.11.2015 

Det vises til melding fra Angvik prosjektering om oppstart av planarbeid 27.05.2015 for del av 

eiendommene GID 029/001, 008, 009 og 014, samt innkomne uttalelser til denne fra 

Fylkesmannen i Møre og Romsdal og Møre og Romsdal fylkeskommune.   

 

Nesset kommune vil anbefale tiltakshaver å lage planprogram for den videre planprosess da 

planområdet er ca 14 dekar og det kan være aktuelt å gjennomføre avbøtende tiltak som ligger 

nær inntil foreslåtte endret planavgrensning. Avbøtende tiltak bør inngå i den videre planprosess 

og av den grunn bør arbeidsgrensen for planarbeidet utvides.   

 

 

PS 118/15 Dispensasjon - GID 016/002 - Fradeling av parsell - Sigur Lyster 

Rådmannens innstilling 

Det vises til søknad av 23.08.2014 om fradeling av parsell, ca 1.2 dekar, fra eiendommen GID 

016/002. 

 

Nesset kommune imøtekommer ikke søknad om fradeling av parsell.   

 

Vedtaket begrunnes med at omsøkte parsell ligger nær inntil regulert hytteområde, Storhaugen 

hyttefelt.  Det legges til grunn at vinterparkering i område ved Fv 62, i nærheten av Gammelsetra 

camping, anses å være en begrenset faktor som må gjøres noe med før det tillates ny 

hyttebygging.   

Omsøkte parsell vil redusere arealet av naturtypen naturbeitemark. Det legges til grunn å bevare 

noe av opprinnelig stølsområde fri for fritidsbebyggelse. 

Det vises og til at sektormyndighet Fylkesmannen i Møre og Romsdal har frårådet kommunen til 

å gi dispensasjon fra kommuneplanens arealdel.  

 

Fordelene for å gi dispensasjon er mindre enn ulempene.  
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Behandling i Nesset formannskap - 24.11.2015  

Det ble enighet om følgende: 

 

Det vises til søknad av 23.08.2014 om fradeling av parsell, ca 1,2 dekar, fra eiendommen 

GID 016/002. Det gis dispensasjon etter plan- og bygningsloven § 19-2. 

 

Omsøkte parsell ligger i et bebygd stølsområde og nært inntil Storhaugen hytteområde. 

Vinterparkering ved Gammelsetra camping kan være et problem som det må gjøres noe 

med før det tillates ytterligere utvidelser av allerede godkjente planer for hyttebygging i 

området.  

 

Fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. 

 

Rådmannens innstilling ble satt opp mot formannskapets forslag. Rådmannens innstilling fikk 0 

stemmer og falt. Formannskapets forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak i Nesset formannskap – 24.11.2015 

Det vises til søknad av 23.08.2014 om fradeling av parsell, ca 1,2 dekar, fra eiendommen GID 

016/002. Det gis dispensasjon etter plan- og bygningsloven § 19-2. 

 

Omsøkte parsell ligger i et bebygd stølsområde og nært inntil Storhaugen hytteområde. 

Vinterparkering ved Gammelsetra camping kan være et problem som det må gjøres noe med før 

det tillates ytterligere utvidelser av allerede godkjente planer for hyttebygging i området.  

 

Fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. 

 

 

PS 119/15 Eidsvåg Barnehage - Utelager/ avfallsbod 

Behandling i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 12.11.2015  

Ole Emil Øyen ba om at hans habilitet ble vurdert. Han ble enstemmig vurdert habil.  

 

Rådmannens innstilling fikk 0 stemmer og falt.7 stemte imot.  

 

Forslag til vedtak i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 12.11.2015 

Rådmannens innstilling tiltredes ikke. Det ble ikke fremmet noe alternativt forslag. 

 

Behandling i Nesset formannskap - 24.11.2015  

Det ble enighet om foreløpig avstemming i investeringssakene frem til sak 127 «Økonomiplan 

2016-2019» er behandlet. 

 

Kristelig folkeparti, Senterpartiet og Høyre fremmet følgende felles forslag: 

 

Sak om utelager/avfallsbod ved Eidsvåg barnehage utsettes og tiltaket vurderes 

fortløpende i den kommende økonomiplanperioden.  
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Forslag fra utvalg for teknisk, næring og miljø fikk foreløpig 0 stemmer og falt. Fellesforslaget 

fra KrF, SP og H ble foreløpig enstemmig vedtatt. 

 

Etter behandling av sak 127 ble det enstemmig vedtatt at den foreløpige avstemmingen gjøres om 

til endelig avstemming.  

 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 24.11.2015 

Sak om utelager/avfallsbod ved Eidsvåg barnehage utsettes og tiltaket vurderes fortløpende i den 

kommende økonomiplanperioden.  

 

 

PS 120/15 NOS - Renovering av bårerom og fasader, skifte av branndører, og 

nytt ventilasjonsanlegg 

Behandling i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 12.11.2015  

Rådmannen endret sin innstilling til følgende: 

 

Kommunestyret godkjenner prosjektene som beskrevet i saken; 

1.  Renovering av betongskader på fasader ved NOS. Kostnadsramme kr 500 000 

2. Renovering av bårerom ved NOS. Kostnadsramme kr 600 000. 

3. Tilrettelegging av ventilasjonsanlegg sørfløy NOS. Kostnadsramme kr 2 150 000  

4. Installering av nye branndører ved sørfløy NOS. Kostnadsramme kr 350 000 

 

Prosjektene godkjennes ihht kommunens investeringsreglement, pkt 3 og pkt 4.  

Prosjektet legges inn i sak om økonomiplan 2016-2019 som fremmes for kommunestyret 

17.desember 2015.  

 

Det ble foretatt punktvis avstemming. 

 

Pkt. 1: Rådmannens endrede innstilling fikk 3 stemmer og falt. 4 stemte imot. 

Pkt. 2: Rådmannens endrede innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Pkt. 3: Rådmannens endrede innstilling fikk 0 stemmer og falt. 7 stemte imot. 

Pkt. 4: Rådmannens endrede innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Siste avsnitt i rådmannens endrede innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 12.11.2015 

Kommunestyret godkjenner prosjektene som beskrevet i saken; 

1. Renovering av bårerom ved NOS. Kostnadsramme kr 600 000. 

2. Installering av nye branndører ved sørfløy NOS. Kostnadsramme kr 350 000 

 

Prosjektene godkjennes ihht kommunens investeringsreglement, pkt 3 og pkt 4.  

Prosjektet legges inn i sak om økonomiplan 2016-2019 som fremmes for kommunestyret 

17.desember 2015.  
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Behandling i Nesset formannskap - 24.11.2015  

Det ble enighet om foreløpig avstemming i investeringssakene frem til sak 127 «Økonomiplan 

2016-2019» er behandlet. 

 

Forslag fra utvalg for teknisk, næring og miljø ble foreløpig enstemmig vedtatt. 

 

Etter behandling av sak 127 ble det enstemmig vedtatt at den foreløpige avstemmingen gjøres om 

til endelig avstemming.  

 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 24.11.2015 

Kommunestyret godkjenner prosjektene som beskrevet i saken; 

1. Renovering av bårerom ved NOS. Kostnadsramme kr 600 000. 

2. Installering av nye branndører ved sørfløy NOS. Kostnadsramme kr 350 000 

 

Prosjektene godkjennes ihht kommunens investeringsreglement, pkt 3 og pkt 4.  

Prosjektet legges inn i sak om økonomiplan 2016-2019 som fremmes for kommunestyret 

17.desember 2015.  

 

 

PS 121/15 Eresfjord Barne- og Ungdomsskole, Renovering av garderober og 

fasader 

Behandling i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 12.11.2015  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.  

 

Forslag til vedtak i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 12.11.2015 

Kommunestyret godkjenner prosjekt Renovering av garderober og fasader v/Eresfjord barne- og 

ungdomsskole ihht kommunens investeringsreglement pkt 3 og pkt 4.  

 

Prosjektet legges inn i sak om økonomiplan 2016-2019 som fremmes for kommunestyre 

17.desember 2015. Totalramme kr 1 600 000.  

 

Behandling i Nesset formannskap - 24.11.2015  

Det ble enighet om foreløpig avstemming i investeringssakene frem til sak 127 «Økonomiplan 

2016-2019» er behandlet. 

 

Forslag fra utvalg for teknisk, næring og miljø ble foreløpig enstemmig vedtatt. 

 

Etter behandling av sak 127 ble det enstemmig vedtatt at den foreløpige avstemmingen gjøres om 

til endelig avstemming.  
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Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 24.11.2015 

Kommunestyret godkjenner prosjekt Renovering av garderober og fasader v/Eresfjord barne- og 

ungdomsskole ihht kommunens investeringsreglement pkt 3 og pkt 4.  

 

Prosjektet legges inn i sak om økonomiplan 2016-2019 som fremmes for kommunestyre 

17.desember 2015. Totalramme kr 1 600 000.  

 

 

PS 122/15 Nesset Ungdomsskole, Renovering av gymfløy 

Behandling i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 12.11.2015  

Rådmannens innstilling ble vedtatt med 5 stemmer. 2 stemte imot.  

 

Forslag til vedtak i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 12.11.2015 

Kommunestyret godkjenner oppstart av Forprosjekt renovering av gymnastikkfløy 

v/Ungdomstrinnet, EIBUS ihht investeringsreglementets pkt 3, 4 og 5. 

 

Forprosjektet og anslåtte kostnader for hovedprosjekt legges inn i sak om økonomiplan 2016-

2019 som fremmes for kommunestyre 17.desember 2015. Forprosjektet gjennomføres i 2016. 

Hovedprosjektets anslåtte kostnader fordeles på 2017 og 2018. Totalramme kr 11 200 000.  

 

Behandling i Nesset formannskap - 24.11.2015  

Det ble enighet om foreløpig avstemming i investeringssakene frem til sak 127 «Økonomiplan 

2016-2019» er behandlet. 

 

Kristelig folkeparti, Senterpartiet og Høyre fremmet følgende felles forslag: 

 

Sak om renovering av gymfløy ved Nesset ungdomsskole utsettes og tiltaket vurderes 

fortløpende i den kommende økonomiplanperioden. 

 

Forslaget fra utvalg for teknisk, næring og miljø ble satt opp mot fellesforslag fra KrF, SP og H.  

 

Forslag fra utvalg for teknisk, næring og miljø fikk foreløpig 0 stemmer og falt. Fellesforslaget 

fra KrF, SP og H ble foreløpig enstemmig vedtatt. 

 

Etter behandling av sak 127 ble det enstemmig vedtatt at den foreløpige avstemmingen gjøres om 

til endelig avstemming.  

 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 24.11.2015 

Sak om renovering av gymfløy ved Nesset ungdomsskole utsettes og tiltaket vurderes 

fortløpende i den kommende økonomiplanperioden. 
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PS 123/15 Nybygg omsorgsboliger, helsesenter og hjemmetjeneste 

Behandling i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 12.11.2015  

Rådmannens innstilling ble vedtatt med 5 stemmer. 2 stemte imot. 

 

Forslag til vedtak i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 12.11.2015 

Kommunestyret godkjenner oppstart av Forprosjekt nybygg helsesenter, omsorgsboliger og 

hjemmetjeneste ihht investeringsreglementets pkt 3, 4 og 5. 

 

Forprosjektet legges inn i sak om økonomiplan 2016-2019 som fremmes for kommunestyre 

17.desember 2015. Forprosjektet gjennomføres i 2016. Videre synliggjøres midler til 

hovedprosjekt, fordelt på 2016 og 2017. Totalramme kr 54 040 000.  

 

Behandling i Nesset formannskap - 24.11.2015  

Det ble enighet om foreløpig avstemming i investeringssakene frem til sak 127 «Økonomiplan 

2016-2019» er behandlet. 

 

Kristelig folkeparti, Senterpartiet og Høyre fremmet følgende felles forslag: 

 

Kommunestyret godkjenner oppstart av Forprosjekt nybygg helsesenter, omsorgsboliger 

og hjemmetjeneste ihht investeringsreglementets pkt 3, 4 og 5. 

 

Forprosjektet legges inn i sak om økonomiplan 2016-2019 som fremmes for 

kommunestyre 17.desember 2015. Forprosjektet gjennomføres i 2016. Videre 

synliggjøres midler til hovedprosjekt, fordelt på 2017 og 2018. Totalramme kr 54 040 

000.  

 

Forslaget fra utvalg for teknisk, næring og miljø ble satt opp mot fellesforslag fra KrF, SP og H.  

 

Forslag fra utvalg for teknisk, næring og miljø fikk foreløpig 0 stemmer og falt. Fellesforslaget 

fra KrF, SP og H ble foreløpig enstemmig vedtatt. 

 

Etter behandling av sak 127 ble det enstemmig vedtatt at den foreløpige avstemmingen gjøres om 

til endelig avstemming.  

 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 24.11.2015 

Kommunestyret godkjenner oppstart av Forprosjekt nybygg helsesenter, omsorgsboliger og 

hjemmetjeneste ihht investeringsreglementets pkt 3, 4 og 5. 

 

Forprosjektet legges inn i sak om økonomiplan 2016-2019 som fremmes for kommunestyre 

17.desember 2015. Forprosjektet gjennomføres i 2016. Videre synliggjøres midler til 

hovedprosjekt, fordelt på 2017 og 2018. Totalramme kr 54 040 000.  
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PS 124/15 Skatteoppkreverfunksjonen i Nesset - organisering 

Rådmannens innstilling 

Nesset kommune forutsetter at skatteoppkreverfunksjonen ikke blir statliggjort 1.6.2016. Under 

denne forutsetning og med hjemmel i kommelovens § 28-1a, jf. b overlater Nesset kommune 

utførelsen av skatteoppkreverfunksjon til ….. kommune, som vertskommune for samarbeidet. 

 

Nesset kommune godkjenner at skatteoppkreverfunksjon blir samordnet hvis vertskommunen 

ønsker dette. 

 

Rådmannen får fullmakt til å godkjenne avtalen om vertskommunesamarbeidet. 

 

Behandling i Nesset formannskap - 24.11.2015  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 24.11.2015 

Nesset kommune forutsetter at skatteoppkreverfunksjonen ikke blir statliggjort 1.6.2016. Under 

denne forutsetning og med hjemmel i kommelovens § 28-1a, jf. b overlater Nesset kommune 

utførelsen av skatteoppkreverfunksjon til ….. kommune, som vertskommune for samarbeidet. 

 

Nesset kommune godkjenner at skatteoppkreverfunksjon blir samordnet hvis vertskommunen 

ønsker dette. 

 

Rådmannen får fullmakt til å godkjenne avtalen om vertskommunesamarbeidet. 

 

 

PS 125/15 Senter mot incest og seksuelle overgrep for Møre og Romsdal - 

søknad om tilskudd 2016 - 2020 

Behandling i Utvalg for helse, oppvekst og kultur - 10.11.2015  

Enstemmig som rådmannens innstilling. 

 

Forslag til vedtak i Utvalg for helse, oppvekst og kultur - 10.11.2015 

Søknaden fra Senter mot incest og seksuelle overgrep for Møre og Romsdal om er årlig tilskudd 

på kr. 5,- pr. innbygger for perioden 2016 til og med 2020 imøtekommes. Avtale om økonomisk 

tilskudd til drift 2016 – 2020 underskrives. 

 

Behandling i Nesset formannskap - 24.11.2015  

Forslag fra utvalg for helse, oppvekst og kultur ble enstemmig vedtatt. 
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Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 24.11.2015 

Søknaden fra Senter mot incest og seksuelle overgrep for Møre og Romsdal om et årlig tilskudd 

på kr. 5,- pr. innbygger for perioden 2016 til og med 2020 imøtekommes. Avtale om økonomisk 

tilskudd til drift 2016 – 2020 underskrives. 

 

 

PS 126/15 Budsjett 2016 - Mardølafondet 

Behandling i Mardølafondet - 04.11.2015  

Enstemmig. 

 

Forslag til vedtak 

Administrasjonens forslag til driftsbudsjett og investeringsbudsjett for 2016 godkjennes. 

 

Behandling i Nesset formannskap - 24.11.2015  

Mardølafondets forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 24.11.2015 

Administrasjonens forslag til driftsbudsjett og investeringsbudsjett for 2016 godkjennes. 

 

 

PS 127/15 Økonomiplan 2016-2019 

Rådmannens innstilling 

 

1. Drift 

 

1.1. Årsbudsjett/økonomiplan vedtas med følgende hovedtall for driftsbudsjettet.  Detaljene 

framgår av heftet ”økonomiplan 2016-2019”, datert 18.11.2015. 
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1.2. Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for 2016. 

 

1.3. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 skal følgende utskrivningsalternativ 

benyttes for skatteåret 2016: 

 

     § 3 a) faste eigedomar i heile kommunen  

 

Den alminnelige skattesatsen for 2016 er 7 promille.  

Skattesatsen justeres til 4,5 promille i henhold til eiendomsskatteloven § 12 a. 

Eiendomsskatten skal betales i to terminer. 

 

1.4. Innenfor selvkostområdene skal det være 100% dekningsgrad.  De kommunale 

eiendomsgebyrene endres fra 1.1.2016 som følger: 

 

Gebyrene for levering av vann fra kommunale vannverk økes med 11,5 %, i samsvar 

med lov om kommunale vass- og avløpsanlegg av 16. mars 2012 nr. 12. 

2016 2017 2018 2019

Skatt på inntekt og formue/naturressursskatt -76 803 -76 803 -76 803 -76 803

Rammetilskudd -95 145 -95 081 -96 188 -97 294

Eiendomsskatt -23 590 -23 590 -23 590 -23 590

Konsesjonsavgifter og salg av konsesjonskraft -11 878 -11 878 -11 878 -11 878

Kompensasjonsinntekter -5 568 -5 424 -5 237 -5 206

Sum frie inntekter m.m. -212 984 -212 776 -213 696 -214 771

Netto finanskostnader (renter/avdrag/utbytte) 9 038 11 087 11 994 12 231

Fordelt til netto driftsrammer på enhetene 197 131 197 301 197 839 196 705

Netto driftsutgifter -6 815 -4 388 -3 863 -5 835

Overført til investeringer 0 0 0 0

Netto avsetning bundne fond 3 328 3 328 3 328 3 328

Netto avsetning disposisjonsfond 3 487 1 060 535 2 507

Balanse 0 0 0 0

ØkonomiplanInntekter skjema 1A                    

                                                                      (1000 kr)

2016 2017 2018 2019

Rådmannens stab m/fellesutgifter 23 635 23 774 23 704 24 024

Servicekontoret 3 216 3 216 3 216 3 216

Politisk virksomhet 2 319 2 319 2 319 2 319

Eidsvåg barne-/ungdomsskole 24 574 24 997 24 850 24 304

Indre Nesset barne-/ungdomsskule 9 212 6 847 6 847 6 847

Barnehagene i Nesset 19 787 18 990 18 837 18 587

Helse og omsorg 82 671 83 941 84 441 84 441

Teknisk, samfunn og utvikling 23 303 23 599 23 599 23 599

Kultur 4 013 3 818 3 818 3 818

NAV Nesset 2 027 3 426 3 834 3 176

Reserver 2 374 2 374 2 374 2 374

Sum netto driftsramme 197 131 197 301 197 839 196 705

Enhetenes netto driftsrammer 

                                                                     (1000 kr)

Økonomiplan
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Gebyrene for avløp økes med 28,6 %, i samsvar med lov om kommunale vass- og 

avløpsanlegg av 16. mars 2012 nr. 12. 

 

Gebyrene i regulativet for slamtømming økes med 2,6 %, i samsvar med lov om vern 

mot forurensing og om avfall av 13.mars 1981 nr. 6. 

 

Gebyrene for renovasjonstjenestene beholdes uendret, i samsvar med lov om vern mot 

forurensing og om avfall av 13.mars 1981 nr. 6. 

 

Årsgebyret for feiing reduseres med 32,7 %, i samsvar med lov om vern mot brann, 

eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver av 14. 

juni 2002 nr. 20.  

 

1.5. Tilknytningsgebyrene for vann og avløp økes med 2 %, i samsvar med lov om 

kommunale vass- og avløpsanlegg av 16. mars 2012 nr. 12. 

 

1.6. Bevilgninger fra Kraftfondet vises i detalj i ”økonomiplan 2016-2019”, datert 

18.11.2015.  Bruk av kraftfondet utgjør kr 7 630 000 for 2016. 

 

1.7. Rådmannen får fullmakt til å foreta budsjettendringer for det som vedrører 

lønnsoppgjøret, pensjonskostnad/pensjonspremien. 

 

1.8. Endring for pleie/omsorg, barnehager og skoler: 

a) Vistdal bofellesskap avvikles fra 1.2.2016. Beboerne gis tilsvarende tilbud i Eidsvåg. 

b) Vistdal skole avvikles fra 1.8.2016. Elevene overføres til Eresfjord skole. 

c) Ungdomstrinnet ved Eresfjord skole overføres til Eidsvåg fra 1.8.2016. 

d) Barnehagen i Eresfjord avvikles fra 1.7.2016. Barna gis tilbud i Eidsvåg og Vistdal. 

 

 

2. Investering/finansiering  

 

2.1. Investeringer 

 

Årsbudsjett/økonomiplan vedtas med følgende hovedtall for investeringsbudsjettet.  

Detaljene framgår av heftet ”økonomiplan 2016-2019”, datert 18.11.2015: 

 

 
 

2.2. Finansiering av investeringer 

 

Investering

(1000 kr) 2016 2017 2018 2019

Ordinære investeringer 77 570 82 360 53 080 2 180

Selvfinansierende investeringer VA 16 300 12 100 1 250 1 250

Sum investeringer i anleggsmidler 93 870 94 460 54 330 3 430

Utlån og avdrag på lån 3 897 3 930 4 025 4 063

Avsetninger 0 0 0 0

Sum investeringsramme / finansieringsbehov 97 767 98 390 58 355 7 493

Økonomiplan
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 Investeringene vedtas finansiert slik: 

 

 
 

2.3. Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for 2016. 

 

2.4. Nesset kommune tar opp lån til investering i anleggsmidler i 2016 på kr 55 000 000.  

Lånets løpetid er 37 år. 

 

2.5. Nesset kommune tar opp et Startlån til videreutlån på kr 2 mill i 2016. 

Lånets løpetid er 25 år, herav 5 års avdragsfrihet. 

 

2.6. Eiendommer som skal avhendes: 

a) Eresfjord bofellesskap 

b) Eikesdal skole 

 

Behandling i Nesset formannskap - 24.11.2015  

Erstatning for tabell under saksopplysninger og avsnittet om «Enhetene – spesifikasjon av 

endringer» (s. 104 i innkallingen) ble distribuert til møtedeltakernes iPad 19.11.2015.  

 

Følgende uttaler ble distribuert til møtedeltakernes iPad 24.11.2015: 

 Brev av 23.11.2015 fra Eresfjord bygdelag  

 Uttale fra FAU Eresfjord  

 Uttale fra FAU Vistdal skole  

 Brev av 23.11.2015 fra Foreldreutvalget i Eresfjord barnehage 

 E-post av 23.11.2015 fra Magnus Bugge 

 

 

Økonomisjefen og rådmannen orienterte. 

 

Arbeiderpartiet fremmet følgende forslag: 

 

Arbeiderpartiet ser svært alvorlig på den økonomiske situasjonen for Nesset kommune i 

den kommande økonomiplanperiode. I arbeidet for å få ein sunn og bærekraftig 

kommuneøkonomi vil vi prioritere kommunen sine primæroppgåver, barnehage, skole, 

helse og omsorg. 

 

Alle må bidra i dette løftet, og vi ber rådmannen gå ein ny runde med heile 

organisasjonen, inklusiv kyrkja, slik at vi kan oppretthalde primærtenestene også i Vistdal 

og Eresfjord. 

Finansiering

(1000 kr) 2016 2017 2018 2019

Lånemidler -79 257 -55 037 -21 473 -5 430

Investeringstilskudd -3 500 -27 448 -26 153 0

Salg av eiendeler 0 0 0 0

Overført fra drift 0 0 0 0

Refusjoner/andre inntekter (inkl. mva-komp fra 2014) -15 010 -15 905 -10 729 -1 605

Bruk av avsetninger (investeringsfond) 0 0 -458

Sum finansiering -97 767 -98 390 -58 355 -7 493

Økonomiplan
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Våre tiltak i første runde blir å: 

- Stoppe/utsette alle ikkje igangsatte investeringsprosjekt – inklusiv flerbrukshallen. Det 

vil redusere finansieringskostnadene. 

- Skaffe alternative inntekter, t.d. ved å leige ut heile eller deler av Eikesdal skule og 

Eresfjord trygdeheim. 

- Betalt matpause kan avviklast for alle som ikkje treng å ha tilsynsoppgåver i pausen.  

- Redusere disposisjonsfondet 

 

Rådmannen legg fram justert budsjettforslag så raskt som råd. 

 

 

Kristelig folkeparti, Senterpartiet og Høyre fremmet følgende felles forslag: 

 

Som rådmannens innstilling med følgende endringer: 

Ikke gjennomføre følgende tiltak i rådmannens forslag: (tall i 1000 kr) 2016 2017 2018 2019 

HELO, avvikle Vistdal bofellesskap 1.2.2016 1 460 1 600 1 600 1 600 

 TSU - driftskostnader bygg Vistdal bofellesskap 95 190 190 190 

BARN, avvikle Eresfjord barnehage, tilbud Eidsvåg/Vistdal 1.7.2016 650 1 295 1 295 1 295 

INBUS, avvikle Vistdal skole 805 1 931 1 931 1 931 

 TSU - driftskostnader bygg Vistdal skole 186 371 371 371 

SKOLE, bortfall av svømmeopplæring u-trinn 65 160 160 160 

SKOLE, samle u-trinn i Eidsvåg 563 680 524 1 070 

TSU, bortfall driftskostnader bygg, salg Eikesdal skole 65 65 65 65 

Politisk, ettermiddag-/kveldsmøter, redusere tapt arbeidsfortj. 100 100 100 100 

Beholde eiendomsskatt 3,5 promille bolig- og fritidseiendom 1 962 1 962 1 962 1 962 

Sum - behov for finansiering 5 951 8 354 8 198 8 744 

     

     
Utgiftene finansieres på følgende måte:  (tall i 1000 kr) 2016 2017 2018 2019 

Økte inntekter flyktninger -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 

Redusere finanskostnader -500 -500 -500 -500 

Vakanser/vikarer (spesifiseres enhet) -1 500 -1 500 -1 500 -1 500 

Reduksjon sjukefravær 1 % (spesifiseres enhet) -500       

Økte inntekter konsesjonskraft -750 -750 -750 -750 

Økte inntekter/reduserte utgifter 2017-2019 (spesifiseres enhet)   -7 000 -7 000 -7 000 

Sum finansiering -4 250 -10 750 -10 750 -10 750 

Disposisjonsfond bruk/avsetning - balansere økonomiplana -1 701 2 396 2 552 2 006 

     
Disposisjonsfond: 2016 2017 2018 2019 

Avsetning disposisjonsfond i rådmannens forslag 3 487 1 060 535 2 507 

Akkumulert disposisjonsfond etter dette forslag 1 786 5 242 8 329 12 842 

 

For året 2016 innføres det ansettelsesstopp i Nesset kommune. Vakante stillinger dekkes 

internt i organisasjonen og helt nødvendige ansettelser avgjøres av rådmannen. 
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Det foretas en gjennomgang av hele kommuneorganisasjonen i løpet av 2016 for å 

redusere driften og for å få økonomiplanen i balanse. For 2017 og videre i 

økonomiplanperioden anslås omstillingsbehovet å være på kr 7 mill.  

 

Formannskapet tar initiativ til å iverksette prosessen. 

 

 

Investeringsbudsjettet: 

Følgende investeringer utsettes og vurderes fortløpende i økonomiplanperioden: 

- Eidsvåg barnehage utelager – utsettes 1 mill kroner 

- Garasje miljøbil – utsettes 1 mill kroner 

- Rehabilitering skolekjøkken – utsettes 1 mill kroner 

- Rehabilitering EIBUS gymfløy – utsettes 11 mill kroner og 200’ i forprosjekt 

- Helsehus – forprosjekt gjennomføres i 2016. Realistisk sett vurderes bygging i 2017 og 

2018 

- Oppussing bårerom – avsettes kr 1 mill (reduksjon 2,6 mill kroner). 

 

 

Edmund Morewood fremmet andre kulepunkt i Arbeiderpartiets forslag: 

 

 Det skaffes alternative inntekter, t.d. ved å leie ut hele eller deler av Eikesdal skole og 

Eresfjord trygdeheim. Disse eiendommene avhendes derfor ikke 

 

 

Svein Atle Roset ba om gruppemøte. 

 

Det ble enighet om prøveavstemming.  

 

 

Punkt 2 Investering/finansiering ble behandlet først. Punktene ble stemt over hver for seg. 

 

Pkt. 2.1. Fellesforslaget fra KrF, SP og H ble foreløpig enstemmig vedtatt. 

Pkt. 2.2. Fellesforslaget fra KrF, SP og H ble foreløpig enstemmig vedtatt. 

Pkt. 2.3. Rådmannens innstilling ble foreløpig enstemmig vedtatt. 

Pkt. 2.4. Fellesforslaget fra KrF, SP og H ble foreløpig enstemmig vedtatt. 

Pkt. 2.5. Rådmannens innstilling ble foreløpig enstemmig vedtatt. 

Pkt. 2.6. Morewoods forslag ble foreløpig enstemmig vedtatt. 

 

 

Deretter ble punkt 1 Drift behandlet. Punktene ble stemt over hver for seg. 

 

Pkt. 1.1. Fellesforslaget fra KrF, SP og H ble foreløpig enstemmig vedtatt. 

Pkt. 1.2. Rådmannens innstilling ble foreløpig enstemmig vedtatt. 

Pkt. 1.3. Fellesforslaget fra KrF, SP og H ble foreløpig enstemmig vedtatt. 

Pkt. 1.4. Rådmannens innstilling ble foreløpig enstemmig vedtatt. 

Pkt. 1.5. Rådmannens innstilling ble foreløpig enstemmig vedtatt. 



 

 Side 18 av 21 

Pkt. 1.6. Rådmannens innstilling ble foreløpig enstemmig vedtatt. 

Pkt. 1.7. Rådmannens innstilling ble foreløpig enstemmig vedtatt. 

 

Pkt. 1.8.  

Kari Petrine F. Øverås fremmet følgende forslag: 

 

Endring for pleie/omsorg, barnehager og skoler: 

a) Vistdal bofellesskap avvikles ikke fra 1.2.2016.  

b) Vistdal skole avvikles ikke fra 1.8.2016. 

c) Ungdomstrinnet ved Eresfjord skole overføres ikke til Eidsvåg fra 1.8.2016. 

d) Barnehagen i Eresfjord avvikles ikke fra 1.7.2016.  

 

Rådmannens forslag ble satt opp mot forslaget fra Øverås. Rådmannens forslag fikk foreløpig 0 

stemmer og falt. Forslaget fra Øverås ble foreløpig enstemmig vedtatt. 

 

 

Ordføreren fremmet følgende forslag: 

 

Det øvrige forslaget fra Arbeiderpartiet følger saken i den videre behandlingen som et 

oversendelsesforslag. 

 

Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

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

 

 

Rådmannens merknader 24.11.2015: 

I behandlingen av investeringene går det ikke klart fram totalbeløpene som ble endret i pkt.2.1, 

2.2 og 2.4.  

 

Formannskapets behandling i møte 24.11.2015 har følgende konsekvens: 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Pkt. 2.4 endring av lånebehov: 

Behov for opptak av lån i 2016 er endret til: kr 37 000 000 med en vektet nedbetaling på 34 år. 

 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 24.11.2015 

1. Drift 

 

1.1. Årsbudsjett/økonomiplan vedtas med følgende hovedtall for driftsbudsjettet.  Detaljene 

framgår av heftet «Økonomiplan 2016-2019», datert 18.11.2015, samt formannskapets 

behandling 24.11.2015. 

Investeringer, pkt. 2.1 og 2.2: (1000 kr) 2016 2017 2018 2019 

Investering i anleggsmidler, endringer -21 800 -45 000 50 000 0 

Momskompensasjon, endring 3 924 8 100 -9 000   

Tilskudd fra Husbanken, endring 0 21 398 -21 398   

Bruk av lånemidler, endring 17 876 15 502 -19 602   

Udekket/udisponert 0 0 0 0 
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Inntekter skjema 1A                     
                                                                      (1000 kr) 

Økonomiplan 

2016 2017 2018 2019 

Skatt på inntekt og formue/naturressursskatt -76 803 -76 803 -76 803 -76 803 

Rammetilskudd -95 145 -95 081 -96 188 -97 294 

Eiendomsskatt -21 628 -21 628 -21 628 -21 628 

Konsesjonsavgifter og salg av konsesjonskraft -12 628 -12 628 -12 628 -12 628 

Kompensasjonsinntekter -5 568 -5 424 -5 237 -5 206 

Sum frie inntekter m.m. -211 772 -211 564 -212 484 -213 559 

Netto finanskostnader (renter/avdrag/utbytte) 8 538 10 587 11 494 11 731 

Fordelt til netto driftsrammer på enhetene 198 120 194 193 194 575 193 987 

Netto driftsutgifter -5 114 -6 784 -6 415 -7 841 

Overført til investeringer 0 0 0 0 

Netto avsetning bundne fond 3 328 3 328 3 328 3 328 

Netto avsetning disposisjonsfond 1 786 3 456 3 087 4 513 

Balanse 0 0 0 0 

 

Enhetenes netto driftsrammer  
                                                                     (1000 kr) 

Økonomiplan 

2016 2017 2018 2019 

Rådmannens stab m/fellesutgifter 23 635 23 774 23 704 24 024 

Servicekontoret 3 216 3 216 3 216 3 216 

Politisk virksomhet 2 419 2 419 2 419 2 419 

Eidsvåg barne-/ungdomsskole 24 178 23 661 23 358 23 358 

Indre Nesset barne-/ungdomsskule 11 041 10 954 10 954 10 954 

Barnehagene i Nesset 20 315 20 040 19 887 19 637 

Helse og omsorg 84 131 85 541 86 041 86 041 

Teknisk, samfunn og utvikling 23 771 24 470 24 470 24 470 

Kultur  4 013 3 818 3 818 3 818 

NAV Nesset 1 027 2 426 2 834 2 176 

Reserver 374 -6 126 -6 126 -6 126 

Sum netto driftsramme 198 120 194 193 194 575 193 987 

 

For året 2016 innføres det ansettelsesstopp i Nesset kommune. Vakante stillinger dekkes 

internt i organisasjonen og helt nødvendige ansettelser avgjøres av rådmannen. 

 

Det foretas en gjennomgang av hele kommuneorganisasjonen i løpet av 2016 for å 

redusere driften og for å få økonomiplanen i balanse. For 2017 og videre i 

økonomiplanperioden anslås omstillingsbehovet å være på kr 7 mill.  

 

Formannskapet tar initiativ til å iverksette prosessen. 

 

1.2. Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for 2016. 

 

1.3. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 skal følgende utskrivningsalternativ 

benyttes for skatteåret 2016: 
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     § 3 a) faste eigedomar i heile kommunen  

 

Den alminnelige skattesatsen for 2016 er 7 promille.  

Skattesatsen justeres til 3,5 promille i henhold til eiendomsskatteloven § 12 a. 

Eiendomsskatten skal betales i to terminer. 

 

1.4. Innenfor selvkostområdene skal det være 100% dekningsgrad.  De kommunale 

eiendomsgebyrene endres fra 1.1.2016 som følger: 

 

Gebyrene for levering av vann fra kommunale vannverk økes med 11,5 %, i samsvar 

med lov om kommunale vass- og avløpsanlegg av 16. mars 2012 nr. 12. 

 

Gebyrene for avløp økes med 28,6 %, i samsvar med lov om kommunale vass- og 

avløpsanlegg av 16. mars 2012 nr. 12. 

 

Gebyrene i regulativet for slamtømming økes med 2,6 %, i samsvar med lov om vern 

mot forurensing og om avfall av 13.mars 1981 nr. 6. 

 

Gebyrene for renovasjonstjenestene beholdes uendret, i samsvar med lov om vern mot 

forurensing og om avfall av 13.mars 1981 nr. 6. 

 

Årsgebyret for feiing reduseres med 32,7 %, i samsvar med lov om vern mot brann, 

eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver av 14. 

juni 2002 nr. 20.  

 

1.5. Tilknytningsgebyrene for vann og avløp økes med 2 %, i samsvar med lov om 

kommunale vass- og avløpsanlegg av 16. mars 2012 nr. 12. 

 

1.6. Bevilgninger fra Kraftfondet vises i detalj i ”økonomiplan 2016-2019”, datert 

18.11.2015. Bruk av kraftfondet utgjør kr 7 630 000 for 2016. 

 

1.7. Rådmannen får fullmakt til å foreta budsjettendringer for det som vedrører 

lønnsoppgjøret, pensjonskostnad/pensjonspremien. 

 

1.8. Endring for pleie/omsorg, barnehager og skoler: 

a) Vistdal bofellesskap avvikles ikke fra 1.2.2016.  

b) Vistdal skole avvikles ikke fra 1.8.2016. 

c) Ungdomstrinnet ved Eresfjord skole overføres ikke til Eidsvåg fra 1.8.2016. 

d) Barnehagen i Eresfjord avvikles ikke fra 1.7.2016.  

 

 

2. Investering/finansiering  

 

2.1. Investeringer 

 

Årsbudsjett/økonomiplan vedtas med følgende hovedtall for investeringsbudsjettet.  

Detaljene framgår av heftet «Økonomiplan 2016-2019», datert 18.11.2015, samt 

formannskapets behandling 24.11.2015: 
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Investering Økonomiplan 

(1000 kr) 2016 2017 2018 2019 

Ordinære investeringer 55 770 37 360 103 080 2 180 

Selvfinansierende investeringer VA 16 300 12 100 1 250 1 250 

Sum investeringer i anleggsmidler 72 070 49 460 104 330 3 430 

Utlån og avdrag på lån 3 897 3 930 4 025 4 063 

Avsetninger 0 0 0 0 

Sum investeringsramme / finansieringsbehov 75 967 53 390 108 355 7 493 

 

2.2. Finansiering av investeringer 

 

 Investeringene vedtas finansiert slik: 

 
Finansiering Økonomiplan 

(1000 kr) 2016 2017 2018 2019 

Lånemidler -61 381 -39 535 -41 075 -5 430 

Investeringstilskudd -3 500 -6 050 -47 551 0 

Salg av eiendeler 0 0 0 0 

Overført fra drift 0 0 0 0 

Refusjoner/andre inntekter (inkl. mva-komp fra 2014) -11 086 -7 805 -19 729 -1 605 

Bruk av avsetninger (investeringsfond) 0 0   -458 

Sum finansiering -75 967 -53 390 -108 355 -7 493 

 

2.3. Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for 2016. 

 

2.4. Nesset kommune tar opp lån til investering i anleggsmidler i 2016 på kr 37 000 000.  

Lånets løpetid er 34 år. 

 

2.5. Nesset kommune tar opp et Startlån til videreutlån på kr 2 mill i 2016. 

Lånets løpetid er 25 år, herav 5 års avdragsfrihet. 

 

2.6. Det skaffes alternative inntekter, t.d. ved å leie ut hele eller deler av Eikesdal skole og 

Eresfjord trygdeheim. Disse eiendommene avhendes derfor ikke.  

 

 

Det øvrige forslaget fra Arbeiderpartiet følger saken i den videre behandlingen som et 

oversendelsesforslag. 

 

 

 


