
 
 
 
 
 

 
 

Møteprotokoll 
 

Utvalg: Nesset kommunestyre 

Møtested: Kommunestyresalen, Nesset kommunehus 

Dato: 19.09.2019 

Tidspunkt: 14.00 – 18.00 
 
 
 
 

Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Rolf Jonas Hurlen Ordfører H 
Edmund Morewood Varaordfører SP 
Toril Melheim Strand Medlem AP 
May Tove Bye Aarstad Medlem AP 
Anders Torvik Medlem AP 
Mellvin Arvid Steinsvoll Medlem AP 
Karianne Rindli Medlem AP 
Stein Ivar Bjerkeli Medlem AP 
Kjersti Hafsås Svensli Medlem AP 
Eva Solstad Alme Medlem H 
Ola Einar Stolsmo Medlem H 
Rune Skjørsæther Medlem H 
Arild Svensli Medlem H 
Edith Kristine S. Bjerkeset Medlem H 
Ole Marvin Aarstad Medlem SP 
Kari Petrine Fitje Øverås Medlem SP 
Jan Rindli Medlem UAV 
Svein Atle Roset Medlem KRF 
Svanhild Kvernberg Medlem KRF 
Tone Skjørsæther Medlem UAV 

 
Følgende faste medlemmer møtte ikke: 
Navn Funksjon Representerer 
Jan Ståle Alme MEDL INNB 

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
Aina Trælvik Remmen Jan Ståle Alme INNB 
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Merknader 
 Under PS 65/19 Spørsmål til ordføreren, ble det stilt spørsmål om prosessen rundt 

kommunedelsutvalg i Nesset og om det var vedtatt reglement for kommunedelsutvalget. 
Ordføreren viste til møte i Fellesnemnda nye Molde den 18. september og at det også i dette møtet 
var stilt spørsmål om kommunedelsutvalg i Nesset, ansvarsområder og oppgaver. Fellesnemndas 
leder og prosjektrådmannen sendte ballen tilbake til Nesset og ba kommunen klargjøre hvilke 
oppgaver de så for seg skulle ligge utvalget, myndighet og ansvar. En så for seg at det var naturlig 
at nedsatt arbeidsgruppe lokaldemokrati fortsatte dette arbeidet, men da med medlemmene fra 
Nesset. I kommunestyret sitt møte kom det forslag at denne arbeidsgruppen skulle utvides med en 
representant til. Her ble Stein Ivar Bjerkeli valgt.  

 
 
Orienteringer 
 Nesset Kraft AS v/Ola Krogstad orienterte om forhandlingene mellom Nesset Kraft AS og Istad AS. 

Orienteringen var lukket i henhold til forvaltningsloven § 13.2 
 Anita Marie Meisingset orienterte om pågående investeringsprosjekter 
 

 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Anne Grete Klokset rådmann 
Anita Marie Meisingset prosjektleder 
Lill Kristin Stavik politisk sekretær 
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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  

Karianne Rindli  Edith Kristine Bjerkeset 
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Saksliste – Nesset kommunestyre, 19.09.2019 

Utvalgs- 
saksnr. 

 
Innhold 

Unntatt 
offentlighet 

Arkiv- 
saksnr. 

PS 64/19 Godkjenning av protokoll   

PS 65/19 Spørsmål til ordføreren   

PS 66/19 Referatsaker   

RS 35/19 Oversendelse - kopi av brev fra Miljødirektoratet til 
Bergmesteren Raudsand AS - tillatelse til virksomhet etter 
forurensningsloven 

 2018/1256 

RS 36/19 Motsegnssak til kommunaldepartementet - Bergmesteren 
Raudsand 

 2018/235 

RS 37/19 Kunngjøring - Bergmesteren Raudsand har fått tillatelse til 
etablering av nytt deponi for ordinært avfall 

 2017/466 

RS 38/19 Utviklinga i kommuneøkonomien - Møre og Romsdal, 2018  2019/843 

RS 39/19 Kommunestyrebehandling av saker fra RIR  2019/923 

RS 40/19 Melding om vedtak - endringer i prostigrenser i Møre 
bispedøme 

 2019/726 

RS 41/19 Orientering om ny storlegevakt i Molde med lokale 
videolegevakt-satellitter 

 2018/1135 

RS 42/19 Møteprotokoll 26.06.2019 - Fellesnemnda i nye Molde 
kommune 

 2017/476 

PS 67/19 Sykefravær pr. 2. kvartal  2019/556 

PS 68/19 Bokbåten i Møre og Romsdal - kommunal 
medfinansiering og framtidig organisering 

 2019/841 

PS 69/19 Forskuttering av gang- og sykkelvei til Rød - Søknad 
etter nye retningslinjer 

 2017/621 

PS 70/19 Midler til trafikksikkerhetstiltak - 50/50 ordningen - 
Lensmannsbrekka 

 2017/92 

PS 71/19 Uttalelse - Forslag til Nasjonal ramme for vindkraft  2019/466 

PS 72/19 Høring - Endringer i rovviltforvaltningen  2019/720 



 

 Side 5 av 16

PS 73/19 Utredning - Flomvurdering av Aura  2015/1543 

PS 74/19 Sluttbehandling - Detaljreguleringsplan for Frisvoll 
grustak 

 2018/774 

PS 75/19 Etablering av Nordmøre og Romsdal brann og redning 
IKS 

 2019/681 

PS 76/19 Aurarevisjonen - Tilleggsmerknader til NVE`s innstilling  2008/40 

PS 77/19 Forslag om endring av § 7b i vedtektene for 
Mardølafondet 

 2017/1277 

PS 78/19 Etablere ny ambulansestasjon i Nesset, oppstart 
detaljprosjekt 

 2019/951 

PS 79/19 Eresfjord barnehage, tilbygg - Byggestart og behov for 
økt bevilgning 

 2019/98 

PS 80/19 Klage - Søknad om ettergivelse av lån - ***** ***** X 2019/190 

 
 

PS 64/19 Godkjenning av protokoll 

Behandling i Nesset kommunestyre - 19.09.2019  

Protokollen fra kommunestyremøte 20.06.2019 ble godkjent og signert. 
 

Vedtak i Nesset kommunestyre - 19.09.2019 

Protokollen fra kommunestyremøte 20.06.2019 ble godkjent og signert. 
 

PS 65/19 Spørsmål til ordføreren 

Behandling i Nesset kommunestyre - 19.09.2019  

Spørsmål fra Jan Rindli, Uavhengig representant 
1. Etter noen presseoppslag om kunstdekker som er skiftet ut kunne det vært greit å vite hvor det 

gamle på stadion er? 
2. Når skal det velges kommunedelsutvalg og styre (styrer) for våre fond? 
 
Ordføreren svarte: 
1. Om det gamle kunstgraset: 

Mye av kunstgrasdekket som ble skiftet ut ble gitt bort til lag for å bruke på sine anlegg 
(grendelag, skytterlag, Prestegarden). Kommunen er i dialog med Hammervoll Renovasjon for å 
ta imot resten av kunstgrasdekket og granulat/sand for levering til godkjent mottak. I dag er 
dette lagret på vårt anlegg på Stubø. 
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2. Kommunedelsutvalg og styrer for våre fond 
Sak om reglement kommer som sak i neste kommunestyremøte den 31. oktober. Synes det 
naturlig at vi i Nesset også kommer med forslag på kandidater til de ulike fondsstyrene. Formelt 
sett er det nye Molde kommunestyre som skal velge representantene også i fondsstyrene.  

 
Spørsmål fra Toril Melheim Strand, Arbeiderpartiet 
Viser til mitt spørsmål om retningslinjer for kommunedelsutval i Nesset, i fellesnemnda 18.09.2019. 
Leiaren i Fellesnemnda svara at det er Nesset sjølv som må komme med forslag til korleis dette skal 
gjerast.  
Det hastar med å få på plass slike retningslinjer. Underteikna meiner at ei gruppe i Nesset må førebu 
saka før neste kommuestyremøte og at vi kan oppnemne medlemmer til gruppa i kommunestyret 
den 19.09.19. 
 
Ordføreren svarte: 
Retningslinjene for kommunedelsutvalg kommer som sak i kommunestyremøtet den 31. oktober. 
Før den tid må arbeidsgruppen fullføre arbeidet sitt.  
 
Du foreslår å oppnevne en arbeidsgruppe for å forberede saken til kommunestyret. Vi har allerede 
en arbeidsgruppe bestående av Svein Roset, Kari P Øverås og Anders Torvik. Ser ingen grunn til å 
skifte ut disse medlemmene, men vi kunne ha supplert arbeidsgruppen med gruppelederne i 
kommunestyret for å få en bredest mulig politisk forankring av saken før den kom i kommunestyret. 
 

PS 66/19 Referatsaker 

RS 35/19 Oversendelse - kopi av brev fra Miljødirektoratet til Bergmesteren Raudsand AS - tillatelse til 
virksomhet etter forurensningsloven 

RS 36/19 Motsegnssak til kommunaldepartementet - Bergmesteren Raudsand 

RS 37/19 Kunngjøring - Bergmesteren Raudsand har fått tillatelse til etablering av nytt deponi for ordinært 
avfall 

RS 38/19 Utviklinga i kommuneøkonomien - Møre og Romsdal, 2018 

RS 39/19 Kommunestyrebehandling av saker fra RIR 

RS 40/19 Melding om vedtak - endringer i prostigrenser i Møre bispedøme 

RS 41/19 Orientering om ny storlegevakt i Molde med lokale videolegevakt-satellitter 

RS 42/19 Møteprotokoll 26.06.2019 - Fellesnemnda i nye Molde kommune 

Behandling i Nesset kommunestyre - 19.09.2019  

Referatsakene ble tatt til orientering. 
 

Vedtak i Nesset kommunestyre - 19.09.2019 

Referatsakene ble tatt til orientering. 
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PS 67/19 Sykefravær pr. 2. kvartal 

Behandling i Nesset kommunestyre - 19.09.2019  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Nesset kommunestyre - 19.09.2019  

Sykefraværsrapporten pr. 2. kvartal 2019 tas til orientering 

 

PS 68/19 Bokbåten i Møre og Romsdal - kommunal medfinansiering og 
framtidig organisering 

Behandling i Utvalg for oppvekst og kultur - 10.09.2019  

Det ble enighet om nytt punkt 1 i tillegg til rådmannens innstilling: 
Nesset kommune mener at Møre og Romsdal Fylkeskommune fortsatt skal ha ansvaret for 
Bokbåten, administrativt og økonomisk. 
 

Rådmannens innstilling med nytt punkt 1 ble enstemmig vedtatt tilrådd. 
 

Forslag til vedtak i Utvalg for oppvekst og kultur - 10.09.2019  

Nesset kommune vil gje følgjande uttale til fylkeskommunen om den vidare drifta av bokbåtteneste i 
Møre og Romsdal: 
 

1. Nesset kommune mener at Møre og Romsdal Fylkeskommune fortsatt skal ha ansvaret for Bokbåten, 
administrativt og økonomisk. 

2. Nesset kommune vil beklage det sterkt dersom bokbåten skulle bli nedlagt. Dette er eit tilbod som er 
viktig i bygdene der den har hatt besøk og det lang veg til bibliotek. For å vidareføre bokbåten vil 
Nesset kommune be om at det blir satt av midlar på nye Molde kommune sitt budsjett til dette 
formålet for dei kommande åra.  
I følge fylkeskommunen vil dette dreie seg om omlag kr 80 000,- dersom ein opprettheld tilbodet slik 
det har vore med to besøk pr. sesong på Søre-Midøy, Raknes, Opstad, Sekken, Vistdal og Eresfjord. 

3. Nesset kommune vil og be nye Molde kommune å vurdere om kommunen kan ta på seg ansvaret med å 
drifte ei framtidig bokbåtteneste i fylket i samarbeid med Møre og Romsdal fylkeskommune. Ein slik 
funksjon vil vere med å befeste Molde kommune som kultur-kommunen i Møre og Romsdal. 

 

Behandling i Nesset kommunestyre - 19.09.2019  

Toril Melheim Strand fremmet følgende forslag: 
Nesset kommune vil gje følgjande uttale til fylkeskommunen om den vidare drifta av 
bokbåtteneste i Møre og Romsdal: 
 
1. Nesset kommune mener at Møre og Romsdal Fylkeskommune fortsatt skal ha ansvaret for Bokbåten, 

administrativt og økonomisk. 
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2. Nesset kommune vil beklage det sterkt dersom bokbåten skulle bli nedlagt. Dette er eit tilbod som er 
viktig i bygdene der den har hatt besøk og det lang veg til bibliotek. 

 
Forslaget til Utvalg for oppvekst og kultur fikk 0 stemmer og falt. Forslaget til Toril Melheim Strand 
ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Nesset kommunestyre - 19.09.2019 

Nesset kommune vil gje følgjande uttale til fylkeskommunen om den vidare drifta av bokbåtteneste i 
Møre og Romsdal: 
 
1. Nesset kommune mener at Møre og Romsdal Fylkeskommune fortsatt skal ha ansvaret for Bokbåten, 

administrativt og økonomisk. 
2. Nesset kommune vil beklage det sterkt dersom bokbåten skulle bli nedlagt. Dette er eit tilbod som er viktig i 

bygdene der den har hatt besøk og det lang veg til bibliotek. 
 

PS 69/19 Forskuttering av gang- og sykkelvei til Rød - Søknad etter nye 
retningslinjer 

Behandling i Nesset formannskap - 29.08.2019  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt tilrådd. 
 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 29.08.2019: 

Nesset kommune søker Møre og Romsdal fylkeskommune om løyve til å forskuttere utbygging av 
deler av den planlagte gang- og sykkelveien fra Hargaut til Rød. Dette innenfor en kostnadsramme 
på 20 millioner. Strekningen som det søkes forskuttering av er strekningen Hargaut – Klokset.  

 

Nesset kommune finansierer forskuttering av utbyggingen ved låneopptak.  

 

Behandling i Nesset kommunestyre - 19.09.2019  

Formannskapets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Nesset kommunestyre - 19.09.2019 

Nesset kommune søker Møre og Romsdal fylkeskommune om løyve til å forskuttere utbygging av 
deler av den planlagte gang- og sykkelveien fra Hargaut til Rød. Dette innenfor en kostnadsramme 
på 20 millioner. Strekningen som det søkes forskuttering av er strekningen Hargaut – Klokset. 

Nesset kommune finansierer forskuttering av utbyggingen ved låneopptak.  
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PS 70/19 Midler til trafikksikkerhetstiltak - 50/50 ordningen - 
Lensmannsbrekka 

Behandling i Nesset formannskap - 29.08.2019: 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt tilrådd. 
 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 29.08.2019: 

Vises til brev av 02.07.2019 fra Statens vegvesen/Møre og Romsdal fylkeskommune om mulighet for 
å søke om midler til trafikksikkerhetstiltak.  

 

Nesset kommune søker om kr 1, 850 millioner i tilskudd fra Statens vegvesen/Møre og Romsdal 
fylkeskommune til prosjekt utbedring av Lensmannsbrekka.  Kommunens egenandel kr 1,850 
millioner finansieres ved bruk av bundet fond – prosjekt gang/sykkelvei FV62.  

 

Behandling i Nesset kommunestyre - 19.09.2019  

Formannskapets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Nesset kommunestyre - 19.09.2019 

Vises til brev av 02.07.2019 fra Statens vegvesen/Møre og Romsdal fylkeskommune om mulighet for 
å søke om midler til trafikksikkerhetstiltak.  

 

Nesset kommune søker om kr 1, 850 millioner i tilskudd fra Statens vegvesen/Møre og Romsdal 
fylkeskommune til prosjekt utbedring av Lensmannsbrekka.  Kommunens egenandel kr 1,850 
millioner finansieres ved bruk av bundet fond – prosjekt gang/sykkelvei FV62.  

 

PS 71/19 Uttalelse - Forslag til Nasjonal ramme for vindkraft 

Behandling i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 12.09.2019  

Det ble enighet om følgende: 
Utvalg for teknisk, næring og miljø er imot utbygging av vindkraft i Nesset. 

Enstemmig vedtatt tilrådd. 
 

Vedtak i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 12.09.2019 

Utvalg for teknisk, næring og miljø er imot utbygging av vindkraft i Nesset. 
 

Behandling i Nesset kommunestyre - 19.09.2019  

Arild Svensli fremmet følgende forslag: 
Nesset kommune er imot utbygging av vindkraft i Nesset. 
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Formannskapets forslag til vedtak fikk 0 stemmer og falt. Arild Svensli sitt forslag ble enstemmig 
vedtatt. 
 

Vedtak i Nesset kommunestyre - 19.09.2019 

Nesset kommune er imot utbygging av vindkraft i Nesset. 
 

PS 72/19 Høring - Endringer i rovviltforvaltningen 

Behandling i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 12.09.2019  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt tilrådd.  
 

Forslag til vedtak i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 12.09.2019 

Viser til høringsnotat fra Klima- og miljødepartementet – Forslag til endringer i 
naturmangfoldloven, rovviltforskriften og forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst.   

Nesset kommune mener det ikke er hensiktsmessig at fylkesgrensene skal legges til grunn for 
inndeling av nye forvaltningsregioner.  Større fjellområder, som f.eks Sunndalsfjella - 
Dovrefjellområdet bør inngå i samme forvaltningsregion i stedet for å bli berørt av tre ulike regioner 
(Region Midt-Norge/ Region Vestlandet/ Region Østlandet).  

Nesset kommune mener det er mest naturlig at fjellområdet Dovrefjell-Sunndalsfjella inngår i 
samme forvaltningsregion som Innlandet, eller at dagens åtte forvaltningsregioner opprettholdes 
med noen geografiske justeringer.  

Vi ser ingen store utfordringer med at fylkestinget oppnevner medlemmer til flere ulike 
rovviltnemnder.  

Nesset slutter seg ellers til uttalelsen fra landsstyret for Utmarkskommunenes Sammenslutning 
(USS) fattet i møte 28. august.  

 

Behandling i Nesset kommunestyre - 19.09.2019  

Toril Melheim Strand fremmet følgende forslag: 
Viser til høringsnotat fra Klima- og miljødepartementet – Forslag til endringer 
i naturmangfoldloven, rovviltforskriften og forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst. 
 
Nesset kommune mener forslaget i §§ 4 og 6 om felles forvaltningsregioner for rovvilt, er for 
lite utredet. Dersom større fjellområder, som f.eks Sunndalsfjella -
Dovrefjellområdet skal inngå i samme forvaltningsregion må de praktiske konsekvensene 
være bedre kjent. Et godt samarbeid mellom nemndene på tvers av fylkesgrensene er 
tilfredsstillende. 
 
Vi ser eventuelt ingen store utfordringer med at fylkestinget oppnevner medlemmer til flere 
ulike rovviltnemnder dersom departementet likevel vil ha felles bestandsmål og 
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arealdifferensiering på tvers av flere rovviltregioner. 
 
Nesset slutter seg ellers til uttalelsen fra landsstyret for Utmarkskommunenes 
Sammenslutning (USS) fattet i møte 29. august 2019. 
 

Utvalg for teknisk, næring og miljø sitt forslag fikk 0 stemmer og falt. Forslaget til Toril Melheim 
Strand ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Nesset kommunestyre - 19.09.2019 

Viser til høringsnotat fra Klima- og miljødepartementet – Forslag til endringer 
i naturmangfoldloven, rovviltforskriften og forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst. 
 
Nesset kommune mener forslaget i §§ 4 og 6 om felles forvaltningsregioner for rovvilt, er for lite 
utredet. Dersom større fjellområder, som f.eks Sunndalsfjella -Dovrefjellområdet skal inngå i samme 
forvaltningsregion må de praktiske konsekvensene være bedre kjent. Et godt samarbeid mellom 
nemndene på tvers av fylkesgrensene er tilfredsstillende. 
 
Vi ser eventuelt ingen store utfordringer med at fylkestinget oppnevner medlemmer til flere 
ulike rovviltnemnder dersom departementet likevel vil ha felles bestandsmål og arealdifferensiering 
på tvers av flere rovviltregioner. 
 
Nesset slutter seg ellers til uttalelsen fra landsstyret for Utmarkskommunenes 
Sammenslutning (USS) fattet i møte 29. august 2019. 
 
 

PS 73/19 Utredning - Flomvurdering av Aura 

Behandling i Nesset formannskap - 29.08.2019: 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt tilrådd. 
 

Forslag til vedtak I Nesset formannskap – 29.08.2019: 

Nesset kommune tar initiativ til å lage en flomrapport for nedre del av Aura i Eikesdal der det legges 
til grunn hensyn til at elva er vassdragsregulert.  

 

Det bevilges kr. 100 000 til formålet fra Kraftfondet. Bevilgningen fordeles slik: kr. 69 000 avsatt til 
bygdeutviklingsmidler og kr. 31 000 tas av resterende midler som fortsatt er til disposisjon på 
Kraftfondet.  

 

Behandling i Nesset kommunestyre - 19.09.2019  

Arild Svensli ba om å få vurdert sin habilitet. 
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Arild Svensli ble enstemmig erklært inhabil. 
 
Formannskapets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Nesset kommunestyre - 19.09.2019 

Nesset kommune tar initiativ til å lage en flomrapport for nedre del av Aura i Eikesdal der det legges 
til grunn hensyn til at elva er vassdragsregulert.  

 

Det bevilges kr. 100 000 til formålet fra Kraftfondet. Bevilgningen fordeles slik: kr. 69 000 avsatt til 
bygdeutviklingsmidler og kr. 31 000 tas av resterende midler som fortsatt er til disposisjon på 
Kraftfondet.  

 

PS 74/19 Sluttbehandling - Detaljreguleringsplan for Frisvoll grustak 

Behandling i Nesset formannskap - 29.08.2019  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt tilrådd. 
 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 29.08.2019 

Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 12-12 vedtas reguleringsplan for Frisvoll grustak, 
bestående av planbeskrivelse, plankart datert 03.06.2019 med tilhørende bestemmelser datert 
03.06.2019.  

 

Behandling i Nesset kommunestyre - 19.09.2019 

Formannskapets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Nesset kommunestyre - 19.09.2019 

Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 12-12 vedtas reguleringsplan for Frisvoll grustak, 
bestående av planbeskrivelse, plankart datert 03.06.2019 med tilhørende bestemmelser datert 
03.06.2019.  

 

PS 75/19 Etablering av Nordmøre og Romsdal brann og redning IKS 

Behandling i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 12.09.2019  

Arild Svensli fremmet følgende forslag: 
Ett av flere argument for å danne en ny og større kommune var å kunne legge ned de fleste 
interkommunale samarbeid. Dette i erkjennelse av at slike samarbeid har ett stort 
underskudd av demokratisk/politisk styring. 
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Vi er nå i ferd med å opprette kanskje det største interkommunale samarbeidet noensinne. 
Nye Molde kommune har en slik størrelse at et slikt samarbeid ikke er nødvendig. I følge 
saksutredningen er det foreslåtte samarbeidet i hovedsak konstruert for å kunne tilfredsstille 
de mindre kommunenes behov for skikkelig brannvern.  
 
Nesset kommune er skeptisk til å danne ett så stort interkommunalt samarbeid som her er 
skissert. Dette med begrunnelse i at bla slike samarbeid har ett stort underskudd av politisk 
styring. Skulle brannsamarbeidet i midlertidig tvinge seg frem, ser Nesset det som en 
selvfølge at indre del av samarbeidet styres i fra Eidsvåg brannstasjon. Det betyr i klartekst at 
de faste stillingene som skal betjene indre del for lokasjon i Eidsvåg/Molde kommune. 
 

Arild Svensli sitt forslag fikk 1 stemme og falt. 
Rådmannens innstilling ble vedtatt tilrådd med 6 stemmer. 
 

Forslag til vedtak i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 12.09.2019 

1.  Nesset kommune går inn som deltaker i Nordmøre og Romsdal brann og redning IKS. Det 
interkommunale selskapet skal være operativt fra 01.01.2020.  

2.  Etableringen av selskapet forberedes og gjennomføres i løpet av 2019.  

3.  Budsjett for første driftsår behandles gjennom kommunenes ordinære budsjettprosess høsten 
2019.  

4.  Selskapsavtale datert 24.05.2019 godkjennes.  

5.  Eierstrategi datert 15.05.2019 godkjennes og legges til grunn for drift og utvikling av brann- 
og redningstjenesten.  

6.  Nesset kommune velger følgende fast representant og vararepresentant til 
representantskapet: …………………  

Representantskapet konstitueres så snart det er praktisk mulig, og styret for selskapet velges 
i tråd med instruks for valgkomiteen.  

7.  Nesset kommune finansierer sin selskapskapital med at kr 118 240 overføres fra 
driftsregnskapet til investeringsregnskapet. 

 

Behandling i Nesset kommunestyre - 19.09.2019  

Utvalg for teknisk, næring og miljø sitt forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Nesset kommunestyre - 19.09.2019 

1.  Nesset kommune går inn som deltaker i Nordmøre og Romsdal brann og redning IKS. Det 
interkommunale selskapet skal være operativt fra 01.01.2020.  

2.  Etableringen av selskapet forberedes og gjennomføres i løpet av 2019.  

3.  Budsjett for første driftsår behandles gjennom kommunenes ordinære budsjettprosess høsten 
2019.  

4.  Selskapsavtale datert 24.05.2019 godkjennes.  
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5.  Eierstrategi datert 15.05.2019 godkjennes og legges til grunn for drift og utvikling av brann- 
og redningstjenesten.  

6.  Nesset kommune velger følgende fast representant og vararepresentant til 
representantskapet: Ordfører og varaordfører  

Representantskapet konstitueres så snart det er praktisk mulig, og styret for selskapet velges 
i tråd med instruks for valgkomiteen.  

7.  Nesset kommune finansierer sin selskapskapital med at kr 118 240 overføres fra 
driftsregnskapet til investeringsregnskapet. 

 

PS 76/19 Aurarevisjonen - Tilleggsmerknader til NVE`s innstilling 

Behandling i Nesset kommunestyre - 19.09.2019  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Nesset kommunestyre - 19.09.2019  

Nesset kommunestyre har følgende tilleggsmerknader til K-sak 39/19 som gjelder revisjon av vilkåra 
for kraftproduksjon i Aura- vassdraget: 

 Det foreslås en prøveordning på 10 år med minstevassføring fra Finnset for å vurdere om 
minstevassføringen og standardvilkårene gir noen miljøforbedringer. Etter 10 år skal ordningen 
evalueres. 

 Elveforbedrende tiltak i henhold til standardvilkårene for naturforvaltning. Det vises til NINA-rapport 
275/2007 og tiltak som: 

1. Samling av elveløpet i munningen av Aura 
2. Fisketrapper nedenfor Litlvatnet 
3. Djupål og samling av vatnet på den tørrlagte strekningen nedstrøms Finnset 
4. Utsett av lakseyngel for å bygge opp bestanden i Aura. 

 

PS 77/19 Forslag om endring av § 7b i vedtektene for Mardølafondet 

Behandling i Mardølafondet - 19.06.2019  

 
Enstemmig 

Forslag til vedtak 

Fra 01.01.20. endres § 7 b i vedtektene for Mardølafondet til: 
Ved delegert avgjerdsmynde tek kommunestyret avgjerd i ankesaker, men kommunedelsutvalget 
skal uttale seg i saker før dei vert lagde fram for kommunestyret til avgjerd. 
 

Behandling i Nesset kommunestyre - 19.09.2019  

Rådmannen kom med følgende presisering: Ankesaker må endres til klagesaker. 
 
Mardølafondets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
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Vedtak i Nesset kommunestyre - 19.09.2019 

Fra 01.01.20. endres § 7 b i vedtektene for Mardølafondet til: 
Ved delegert avgjerdsmynde tek kommunestyret avgjerd i klagesaker, men kommunedelsutvalget 
skal uttale seg i saker før dei vert lagde fram for kommunestyret til avgjerd. 
 

PS 78/19 Etablere ny ambulansestasjon i Nesset, oppstart detaljprosjekt 

Behandling i Utvalg for helse og omsorg - 17.09.2019  

Det ble enighet om følgende tillegg til rådmannens innstilling: 
Nesset kommune er svært tilfreds med at ambulansen kommer inn som en permanent del av 
helsehuset i Nesset. 

Rådmannens innstilling med tillegg ble enstemmig vedtatt tilrådd. 
 

Forslag til vedtak i Utvalg for helse og omsorg - 17.09.2019 

Nesset kommunestyre godkjenner oppstart av detaljprosjekt for ny ambulansestasjon i tilknytning til 
nytt helsehus i Eidsvåg sentrum.  

Nesset kommunestyre godkjenner en bevilgning på kr 400 000 til detaljprosjekt. Bevilgningen 
finansieres ved bruk av disposisjonsfondet kr 350.000 og kr 50.000 i tilskudd til prosjektering fra 
Helse Møre og Romsdal HF. 

 

Nesset kommune er svært tilfreds med at ambulansen kommer inn som en permanent del av 
helsehuset i Nesset. 
 

Behandling i Nesset kommunestyre - 19.09.2019  

Svein Roset fremmet følgende tillegg til formannskapets tilråding: 
Nesset kommune er svært tilfreds med at ambulansen kommer inn som en permanent del av 
helsehuset i Nesset. 
 

Formannskapets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.  
Tilleggsforslaget til Svein Roset ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Nesset kommunestyre - 19.09.2019  

Nesset kommunestyre godkjenner oppstart av detaljprosjekt for ny ambulansestasjon i tilknytning til 
nytt helsehus i Eidsvåg sentrum.  

Nesset kommunestyre godkjenner en bevilgning på kr 400 000 til detaljprosjekt. Bevilgningen 
finansieres ved bruk av disposisjonsfondet kr 350.000 og kr 50.000 i tilskudd til prosjektering fra 
Helse Møre og Romsdal HF. 
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Nesset kommune er svært tilfreds med at ambulansen kommer inn som en permanent del av 
helsehuset i Nesset. 

 

PS 79/19 Eresfjord barnehage, tilbygg - Byggestart og behov for økt 
bevilgning 

Behandling i Nesset kommunestyre - 19.09.2019  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Nesset kommunestyre - 19.09.2019 

Nesset kommunestyre godkjenner byggestart for et tilbygg til Eresfjord barnehage. 

Nesset kommunestyre godkjenner ny totalramme på kr 8 000 000 for prosjektnr. 600362 Eresfjord 
barnehage tilbygg, en økning på kr 2 000 000.  

Økt totalramme finansieres med kr 380 000 i momskompensasjon og kr 1 620 000 i bruk av 
lånemidler/låneopptak. 

 

PS 80/19 Klage - Søknad om ettergivelse av lån - ***** ***** 


