
Nesset kommune

Møteprotokoll

Utvalg: Nesset kommunestyre

Møtested: Kommunestyresalen, Nesset kommunehus

Dato: 01.10.2013

Tidspunkt: 14:00 – 16:40

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn Funksjon Representerer
Rolf Jonas Hurlen Ordfører H
Edmund Morewood Varaordfører SP
Mellvin Arvid Steinsvoll Medlem AP
Audhild Nauste Medlem AP
Lilly K. Svensli Medlem AP
Paul Edvin Nauste Medlem AP
Karianne Rindli Medlem AP
Anders Torvik Medlem AP
Kari Petrine Fitje Øverås Medlem SP
Jan Rindli Medlem SP
Roar Andrè Flataker Medlem H
Stephan Berg Medlem H
Magne Bugge Medlem H
Marit-Solveig Finset Medlem H
Marte Meisingset Evensen Medlem H
Gunvor Gussiås Medlem KRF
Arild Svensli Medlem INNB

Følgende faste medlemmer møtte ikke:

Navn Funksjon Representerer
Aina Trælvik Remmen MEDL FRP
Stein Ivar Bjerkeli MEDL AP
Lynn Brakstad MEDL KRF
Ola Einar Stolsmo MEDL H
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Følgende varamedlemmer møtte:

Navn Møtte for Representerer
Linda Viken Lied Stein Ivar Bjerkeli AP
Ivar Henning Trælvik Aina Trælvik Remmen FRP
Knut Arne Bugge Ola Einar Stolsmo H
Svanhild Kvernberg Lynn Brakstad KRF

Merknader

Orientering om Romsdal Regionråd (ROR) og ”Forprosjekt interkommunalt samarbeid i 
Romsdal” v/Britt Rakvåg Roald, daglig leder

Orientering om Vekstkommuneprogrammet v/John Helge Frøystad, prosjektleder

Omsorgsprisen 2013 gikk til Nesset kommune. Orientering v/ergoterapeut Mari Husan og 
fysioterapeut Tove Oppigard

Fra administrasjonen møtte:

Navn Stilling
Liv F. Husby Rådmann
Anne Grete Klokset
Vegard Øverås Lied (sak 77)
Vivian Høsteng

Ass. rådmann
Avdelingsleder teknisk drift
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.

______________________
        Rolf Jonas Hurlen

______________________ _______________________
      Marit-Solveig Finset         Mellvin Steinsvoll
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PS 79/13 GID 026/002 - Vannskade Olav Johan Hole 2013/821

PS 80/13 Sluttbehandling - Planprogram for Interkommunal plan 
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PS 82/13 Høringsuttale - Tjenestebolig og bopliktordningen for 
prestene (distribuert 27.09.2013)

2013/954
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PS 73/13 Godkjenning av protokoll

Behandling i Nesset kommunestyre - 01.10.2013 

Protokoll fra kommunestyrets møte 05.09.2013 ble godkjent og signert.

Vedtak i Nesset kommunestyre – 01.10.2013

Protokoll fra kommunestyrets møte 05.09.2013 ble godkjent og signert.

PS 74/13 Spørsmål til ordføreren

Behandling i Nesset kommunestyre - 01.10.2013 

Spørsmål fra Arbeiderpartiet v/Mellvin Steinsvoll
Det bes om redegjørelse for følgende spørsmålsstillinger:

1. Barnehagene i Nesset - fleksibilitet i inntaket
2. Legevaktordningen – status – plan for videre håndtering
3. Tidsplan for arbeidet med budsjett og økonomiplan

Rådmannen svarte:
1. I utgangspunktet er det søknadsfrist 15. februar for fellesopptak i barnehagene. Men 

vanlig praksis er at barn er blitt tatt inn hele året der det er ledige plasser. I barnehageåret 
2013/2014 har vi unntak fra vanlig praksis. Dette med bakgrunn i vedtak om at 
kostnadene knyttet til ny privat barnehage skal dekkes innenfor barnehagenes ordinære 
budsjett. Det er kommet en forespørsel om plass i Farmen barnehage, og der er det ledig 
kapasitet. I stedet har dette barnet fått tilbud om plass i Eidsvåg barnehage, der det også 
er en ledig plass. En barnehageplass i Eidsvåg barnehage utløser ingen kostnader, mens 
en plass i Farmen barnehage har en kostnad på ca kr 100 000 som skal dekkes innen 
barnehagens budsjett. 

Utvalg for helse, oppvekst og miljø (HOK) har gitt administrasjonen i oppdrag å beregne 
hvor mye som trengs i økt ramme for å få plass til flere barn i Vistdal barnehage, og til å 
øke kapasiteten i Eidsvåg barnehage, med utgangspunkt i det som er blitt nedskjært for å 
etterleve vedtaket om tilskudd til ny privat barnehage. Dette jobbes det med nå, og 
resultatet skal leveres til HOK 15.10.2013. 

2. I henhold til vedtak av 20.06.2013 ble administrasjonen bedt om å utrede en ny 
legevaktordning i Nesset i flere alternativ, og det var fire alternativ som skulle ses på. 
Frist ble satt til innen utgangen av 2013. Rådmannen har bedt enhetsleder for helse og 
omsorg om å innkalle arbeidsgruppa og videreføre prosjektet. Det fjerde alternativet i 
vedtaket gikk på ordningen med økonomisk fordeling blant de deltakende kommunene 
basert på folketall. Rådmannen i Nesset skal møte de andre rådmennene i ordningen 
17.10.2013. Denne saken blir en av mange i dette møtet.  

3. Møteplanen for 2013 er satt opp i samråd med ordføreren. Tidsplan for økonomiplan og 
budsjett blir som følger: 



Side 5 av 11

 Kommunestyret orienteres 07.11. om administrasjonens forslag
 Formannskapet innstiller 21.11.
 I høringsperioden på 3 uker gir utvalg for helse, oppvekst og kultur, utvalg for 

teknisk, næring og miljø, råd for eldre og funksjonshemma, 
hovedarbeidsmiljøutvalget og administrasjonsutvalget sine uttaler

 Kommunestyret vedtar 12.12.

Spørsmål fra Senterpartiet v/Jan Rindli
Per i dag ser strandpromenaden nesten halvferdig ut, der bør det ryddes og ordnes skikkelig. 

Ordføreren svarte:
Det stemmer at prosjektet ikke er fullført, og det gjenstår en del arbeid før det kan ferdigstilles.

PS 75/13 Referatsaker

RS 23/13 Referat fra styremøte ROR 23.08.2013 Romsdal Regionråd

RS 24/13 Kontrollutvalget i Nesset - protokoll fra møte 04.09.2013 Kontrollutvalgssekretariatet 
for Romsdal

Behandling i Nesset kommunestyre - 01.10.2013 

Referatsakene ble tatt til orientering.

Vedtak i Nesset kommunestyre – 01.10.2013

Referatsakene ble tatt til orientering.

PS 76/13 Utredning om ny felles revisjonsordning i Møre og Romsdal

Kontrollutvalgets innstilling

1. Kommunestyret gir kontrollutvalget fullmakt til å utrede alle sider ved å inngå i et 
interkommunalt samarbeid mellom kommunene i Distriktsrevisjon Nordmøre IKS, 
Kommunerevisjonsdistrikt 2 i Møre og Romsdal og Møre og Romsdal fylkeskommune om en 
felles revisjonsordning. Utredningen skal legges fram for kommunestyret før eventuelle 
forhandlinger.

2. Dersom det er ønskelig fra andre kommuner/revisjonsdistrikt om å slutte seg til den 
interkommunale revisjonsordningen, gir kommunestyret kontrollutvalget fullmakt til å 
innlemme disse i utredningen.

3. Kommunestyret velger kontrollutvalgets leder til å være kommunens representant i et 
representativt organ som skal utnevne styringsgruppen for prosjektet og fastsette mandatet for 
utredningen.
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Behandling i Nesset kommunestyre - 01.10.2013 

Kontrollutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i Nesset kommunestyre – 01.10.2013

1. Kommunestyret gir kontrollutvalget fullmakt til å utrede alle sider ved å inngå i et 
interkommunalt samarbeid mellom kommunene i Distriktsrevisjon Nordmøre IKS, 
Kommunerevisjonsdistrikt 2 i Møre og Romsdal og Møre og Romsdal fylkeskommune om en 
felles revisjonsordning. Utredningen skal legges fram for kommunestyret før eventuelle 
forhandlinger.

2. Dersom det er ønskelig fra andre kommuner/revisjonsdistrikt om å slutte seg til den 
interkommunale revisjonsordningen, gir kommunestyret kontrollutvalget fullmakt til å 
innlemme disse i utredningen.

3. Kommunestyret velger kontrollutvalgets leder til å være kommunens representant i et 
representativt organ som skal utnevne styringsgruppen for prosjektet og fastsette mandatet for 
utredningen.

PS 77/13 Flytting eller rehabilitering - kommunal pumpestasjon på 
eiendommen gnr. 27 bnr. 9

Behandling i Nesset formannskap - 19.09.2013 

Saken ble distribuert til møtedeltakernes iPad 16.09.2013

Det var enighet om å sette rådmannens innstilling opp mot forslaget fra utvalg for teknisk, 
næring og miljø.

Forslag fra utvalg for teknisk, næring og miljø fikk 0 stemmer og falt. 7 stemte imot. 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 19.09.2013

Pumpestasjonen på gnr. 27 bnr. 9 rehabiliteres på eksisterende plassering grunnet usikre 
kostnader ved flytting av stasjonen samt en mer værutsatt plassering ved flytting av 
pumpestasjonen. Tiltaket finansieres ved låneopptak.

Prosjektet gis en bevilgning på kr 448 000 og finansieres med opptak av lån. Lånet nedbetales 
over 32 år.

Behandling i Nesset kommunestyre - 01.10.2013 

Brev av 24.09.2013 fra Kluge Advokatfirma DA ble referert.

Ordføreren fremmet følgende forslag:
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Det vises til brev av 24.09.2013 fra Kluge Advokatfirma DA. 

Saken utsettes i påvente av avklaring om det rettslige grunnlaget for plassering av 
pumpestasjonen. 

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i Nesset kommunestyre – 01.10.2013

Det vises til brev av 24.09.2013 fra Kluge Advokatfirma DA. 

Saken utsettes i påvente av avklaring om det rettslige grunnlaget for plassering av 
pumpestasjonen. 

PS 78/13 Eresfjord vannverk - Plan for gjennomføring av tiltak for å bedre 
vannkvalitet iht sak 88-13 i formannskapet

Behandling i Nesset formannskap - 19.09.2013 

Saken ble distribuert til møtedeltakernes iPad 16.09.2013

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

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 19.09.2013

Prøveboring av en grunnvannsbrønn i fjell (brønn 1) på kommunal grunn ved Eresfjord vannverk 
utføres i uke 37. Er prøveboring vellykket, utføres det en prøveboring i fjell (brønn 2) 100 meter 
fra Eresfjord vannverk i retning Kvidalen. Gir brønn 1 og 2 god vannkvalitet og tilstrekkelig 
vannmengde, settes arbeid i gang fortløpende med å etablere permanente brønner med pumper og 
teknisk installasjoner. 

Er prøveboring i brønn 1 mislykket, vil det utføres prøveboring i løsmasse lenger ned i bygden. 
Ved tilstrekkelig vannmengde og god vannkvalitet vil det bli etablert permanente brønner med 
pumper og teknisk installasjoner, dette etter avtale med grunneiere og mulige berørte parter. 

Prosjektet gis en bevilgning på inntil 850 000,- kroner og finansieres med opptak av lån. Lånet 
nedbetales over 32 år.

Behandling i Nesset kommunestyre - 01.10.2013 

Formannskapets forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i Nesset kommunestyre – 01.10.2013

Prøveboring av en grunnvannsbrønn i fjell (brønn 1) på kommunal grunn ved Eresfjord vannverk 
utføres i uke 37. Er prøveboring vellykket, utføres det en prøveboring i fjell (brønn 2) 100 meter 
fra Eresfjord vannverk i retning Kvidalen. Gir brønn 1 og 2 god vannkvalitet og tilstrekkelig 
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vannmengde, settes arbeid i gang fortløpende med å etablere permanente brønner med pumper og 
teknisk installasjoner. 

Er prøveboring i brønn 1 mislykket, vil det utføres prøveboring i løsmasse lenger ned i bygden. 
Ved tilstrekkelig vannmengde og god vannkvalitet vil det bli etablert permanente brønner med 
pumper og teknisk installasjoner, dette etter avtale med grunneiere og mulige berørte parter. 

Prosjektet gis en bevilgning på inntil 850 000,- kroner og finansieres med opptak av lån. Lånet 
nedbetales over 32 år.

PS 79/13 GID 026/002 - Vannskade Olav Johan Hole

Behandling i Nesset formannskap - 19.09.2013 

Saken ble distribuert til møtedeltakernes iPad 16.09.2013

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

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 19.09.2013

Kommunestyret bevilger kr 860 625 til å løse problemet med overvann på GID 026/002 i 
henhold til alternativ 2. 

Prosjektet finansieres med opptak av lån på kr 860 625. Lånet nedbetales over 32 år.

Behandling i Nesset kommunestyre - 01.10.2013 

Formannskapets forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i Nesset kommunestyre – 01.10.2013

Kommunestyret bevilger kr 860 625 til å løse problemet med overvann på GID 026/002 i 
henhold til alternativ 2. 

Prosjektet finansieres med opptak av lån på kr 860 625. Lånet nedbetales over 32 år.

PS 80/13 Sluttbehandling - Planprogram for Interkommunal plan for 
Romsdalsfjorden

Behandling i Nesset formannskap - 19.09.2013 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
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Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 19.09.2013

Med hjemmel i plan-og bygningslovens § 11-13 fastsetter Nesset kommunestyre planprogram for 
Interkommunal plan for Romsdalsfjorden, slik det ligger som vedlegg til saken, revidert 
11.9.2013. 

Behandling i Nesset kommunestyre - 01.10.2013 

Formannskapets forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i Nesset kommunestyre – 01.10.2013

Med hjemmel i plan-og bygningslovens § 11-13 fastsetter Nesset kommunestyre planprogram for 
Interkommunal plan for Romsdalsfjorden, slik det ligger som vedlegg til saken, revidert 
11.9.2013. 

PS 81/13 Oppstart arbeid med kommunedelplan for kulturminne i Nesset

Behandling i Nesset formannskap - 19.09.2013 

Forslag fra utval for helse, oppvekst og kultur vart einstemmig vedtatt.

Det var enighet om følgende:

Som politisk representant fra utval for helse, oppvekst og kultur velges Gunvor Gussiås. 
Som vararepresentant velges Anders Torvik.

Forslaget vart einstemmig vedtatt.

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 19.09.2013

Med heimel i plan og bygningslova § 11-1 og i tråd med vedtatt planstrategi for Nesset kommune 
K sak 6/13, skal det startast opp arbeid med kommunedelplan for kulturminne i 2013. 

Kulturkonsulenten får ansvaret for arbeidet. Det blir nedsett ei arbeidsgruppe som skal bestå av 
kulturkonsulent Turid L. Øverås, Hogne Frydenlund representant for plan og miljø og Bjørn 
Ølander, Romsdalsmuseet. I tillegg skal historielag/Nesset prestegards venner bli invitert med ein 
person.

Som politisk representant fra utval for helse, oppvekst og kultur velges Gunvor Gussiås. Som 
vararepresentant velges Anders Torvik.

Utval for helse, oppvekst og kultur skal være styringsgruppe for planarbeidet.

Behandling i Nesset kommunestyre - 01.10.2013 

Formannskapets forslag vart einstemmig vedtatt.
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Vedtak i Nesset kommunestyre – 01.10.2013

Med heimel i plan og bygningslova § 11-1 og i tråd med vedtatt planstrategi for Nesset kommune 
K sak 6/13, skal det startast opp arbeid med kommunedelplan for kulturminne i 2013. 

Kulturkonsulenten får ansvaret for arbeidet. Det blir nedsett ei arbeidsgruppe som skal bestå av 
kulturkonsulent Turid L. Øverås, Hogne Frydenlund representant for plan og miljø og Bjørn 
Ølander, Romsdalsmuseet. I tillegg skal historielag/Nesset prestegards venner bli invitert med ein 
person.

Som politisk representant fra utval for helse, oppvekst og kultur velges Gunvor Gussiås. Som 
vararepresentant velges Anders Torvik.

Utval for helse, oppvekst og kultur skal være styringsgruppe for planarbeidet.

PS 82/13 Høringsuttale - Tjenestebolig og bopliktordningen for prestene

Rådmannens innstilling

Ingen

Behandling i Nesset kommunestyre - 01.10.2013 

Saken ble distribuert til møtedeltakernes iPad 27.09.2013.

Ordførerens forslag til uttale ble tatt til etterretning og oversendes. 

Dette ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i Nesset kommunestyre – 01.10.2013

Følgende høringsuttale oversendes til Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet, med 
kopi til kirkerådet og Romsdalsmuseet:

Viser til deres brev av 21. mai 2013 og høringsnotatet om tjenestebolig- og bopliktordningen for 
prestene. Selv om Nesset kommune ikke står på adresselisten over høringsinstansene i saken, 
tillater vi oss å komme med denne uttalen. Dette fordi vi mener at Nesset prestegard både lokalt 
og nasjonalt representerer en så stor kirke- og kulturhistorisk verdi at eierskapet må beholdes i 
OVF.

Nesset prestegard var barndomshjemmet til Bjørnstjerne Bjørnson. Her hentet han mye av sin 
inspirasjon til sitt virke som forfatter og samfunnsbygger. Faren, Peder var den som bygde 
hovedhuset, som fram til 2013 har fungert som bolig for presten i Nesset. Alle bygningene på 
prestegarden er freda og prestegarden er en av de best bevarte prestegardene i landet. 
Driftsbygningen ble i 2010 bygd om til museum og kultursenter og ble i den anledning tildelt 
Olavsrosa. En forpliktende pris som i dag er godt ivaretatt gjennom samarbeid med 
Romsdalsmuseet og OVF sitt eierskap.
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Vi har forståelse for at prestenes bopliktordning blir tatt opp til vurdering, at den må tilpasses 
dagens samfunn og utviklingstrekk og ikke minst prestenes arbeidsvilkår. For oss i Nesset 
forventes det likevel at presten bor på prestegarden i kommunen og har det nødvendige og 
viktige nærværet til menighet og folk i arbeid som fritid. Vi er derfor svært skeptiske til at 
departementet ikke lenger ser grunn til å opprettholde dagens bestemmelse om at presten skal bo 
i tjenestedistriktet. I sentrale strøk er det ikke sikkert dette har noen større betydning, men for oss 
ute i distriktene med store avstander vil mangelen på nærheten og tilstedeværelsen av en prest i et 
folkekirkeperspektiv være uheldig.

Departementet mener i høringsnotatet at det foreligger hensyn som tilsier at den generelle 
bopliktordningen bør avvikles.  Som unntak fra hovedregelen ”er det departementets syn at det i 
alle tilfeller bør være boplikt i de kirke- og kulturhistorisk mest verdifulle fondsboligene. 
Boplikten i disse boligene vil da være unntatt fra hovedregelen om at prestene ikke skal ha 
boplikt.” 

Nesset prestegard vil være en av disse kulturhistoriske verdifulle fondsboligene, som OVF i 
antall har vurdert at det skal være 150 av i landet. På 1990-tallet foretok OVF en tilsvarende 
kartlegging. Nesset prestegard ble da vurdert til å være blant landets 35 mest kulturhistoriske 
verdifulle prestegarder, som skulle beholdes videre i OVF sitt eie. OVF er også i gang med 
prosjektet ”Prestegarden gjennom 200 år”. Dette er et bokprosjekt hvor 5 prestegardshistorier i 
landet skal formidles i hver sin bok. Nesset er sammen med Selje, Lesja, Meldal og Stiklestad de 
utvalgte prestegardene.

Vi opplever å ha et gjensidig godt samarbeid med OVF og Romsdalsmuseet i forvaltningen av 
Nesset prestegard – kommunens museums og kultursenter. Mye godt arbeid er gjort med å 
formidle Bjørnsonshistorie og prestegardshistorie, og mye arbeid vil også bli gjort i årene som 
kommer. For videre utvikling av prestegarden er det derfor viktig med en avklaring på 
bopliktordningen. Nesset kommune deler derfor departementets syn på at OVF må videreføre sitt 
eierskap og sine forpliktelser på de prestegardene i landet med størst kulturhistorisk verdi. Om 
boplikten til presten skulle bli opprettholdt i disse boligene er det opplagt at eier også må ruste 
opp boligene i henhold til de krav og standarder som vil gjelde for den enkelte bolig.  

Kopi til Bispedømmerådet og Romsdalsmuseet.


