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Møtested: Kommunestyresalen, Nesset kommunehus 
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Tidspunkt: 14:00 – 19:00 

 

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 

Stein Ivar Bjerkeli Medlem AP 

Karianne Rindli Medlem AP 

Anders Torvik Medlem AP 

Kari Petrine Fitje Øverås Medlem SP 

Jan Rindli Medlem SP 

Aina Trælvik Remmen Medlem FRP 

Roar Andrè Flataker Medlem H 

Magne Bugge Medlem H 

Marte Meisingset Evensen Medlem H 

Ola Einar Stolsmo Medlem H 

Lynn Brakstad Medlem KRF 

Arild Svensli Medlem INNB 

 

Følgende faste medlemmer møtte ikke: 

Navn Funksjon Representerer 

Gunvor Gussiås MEDL KRF 

Paul Edvin Nauste MEDL AP 

Marit-Solveig Finset MEDL H 

Stephan Berg MEDL H 
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Følgende varamedlemmer møtte: 

Navn Møtte for Representerer 

Siw Maridal Bugge Paul Edvin Nauste AP 

Steinar Sevaldsen (fra kl.14:00) Marit-Solveig Finset  

(møtte på eiermøte og 

generalforsamling) 

H 

Pia Therese Solberg Nordli 

(t.o.m. sak 37, perm.kl.15:50) 

Stephan Berg H 

Gudbjørg Frisvoll Gunvor Gussiås KRF 

 

Merknader 

 

Kl. 11:00 – 13:00     Eiermøte i Nesset Kraft AS 

Kl. 13:00 – 14:00     Generalforsamling i Nesset Kraft AS 

 

Årsmelding 2013 for Nesset kommune ble delt ut. 

 

 

Fra administrasjonen møtte: 

Navn Stilling 

Liv Fleischer Husby Rådmann 

Anne Grete Klokset 

Einar Fossestøl (sak 33) 

Solfrid Svensli (sakene 38-45) 

Vivian Høsteng 

Ass.rådmann 

Enhetsleder teknisk drift 

Økonomisjef 

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 

 

 

 

______________________  _______________________ 

           Arild Svensli              Magne Bugge 
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PS 32/14 Godkjenning av protokoll 

Behandling i Nesset kommunestyre - 22.05.2014  

Protokoll fra kommunestyrets møte 24.04.2014 ble godkjent og signert. 

 

Vedtak i Nesset kommunestyre – 22.05.2014 

Protokoll fra kommunestyrets møte 24.04.2014 ble godkjent og signert. 

 

 

PS 33/14 Spørsmål til ordføreren 

Behandling i Nesset kommunestyre - 22.05.2014  

Spørsmål fra Nesset Fremskrittsparti v/Aina Trælvik Remmen: 

Jeg har ved tidligere anledninger spurt etter en evaluering av helse og omsorgsenheten i Nesset, 

og har fått lovnad om at en slik evaluering skal vi få presentert. 

 

Jeg spør etter en evaluering av «rikets tilstand» innen helse og omsorgsenheten som omhandler 

drift og bygningsmasse. 

 

Når kan vi forvente å få denne? Vil gjerne ha fastsatt en dato for presentasjon av evalueringa for 

kommunestyret. 

 

Rådmannen svarte: 
Jeg forstår spørsmålet dithen at det ikke gjelder en evaluering av helse- og omsorg totalt, men 

mer av «rikets tilstand», altså status over hvor vi er. En slik status vil bli lagt frem for utvalg for 

helse, oppvekst og kultur i møte 09.09.2014. Det gjøres ellers oppmerksom på at det var 

behandlet en sak i september 2013 som gikk på gjennomgang av pleie- og omsorgstjenesten – 

forslag til endringer og ny behandling, hvor det også var en evaluering av helse- og 

omsorgsplanen, som har ført til endringer i forhold til fremskyving av bygging av boliger og 

demensplasser. 

 

 

Spørsmål fra Nesset arbeiderparti v/Mellvin Steinsvoll: 

 

Spm. 1: Nesset kommunes krafthistorie.  

Hva er status? 

 

Ordføreren svarte: 

Skrivingen går mot slutten, vi har avtalt et møte med forfatteren i slutten av mai måned og plana 

er at boka skal komme ut til jul. 

 

 

Spm. 2: Tomteforvaltning og boligetablering i Nesset. 

”Folk i alle hus” og privat utbygging i sentrum er bra, men det kan ikke føre til at vi glemmer de 

som ønsker å bygge på kommunens regulerte tomter i bygder utenom sentrum. Vi skal heller 

ikke glemme at det faktisk finnes de som er villig til å avgi arealer for boligbygging uansett om 

det er i sentrum eller ute i bygdene rundt. 
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Eksempel: 

Ungt par fra Eresfjord, får tildelt tomt i regulert kommunalt boligfelt i Frisvollhagen i Eresfjord – 

Det som det unge paret opplever, er slik jeg vurderer det, tragisk.    

 

Jeg ber ordføreren orientere kommunestyret om saksgangen i tomtetildeling generelt i Nesset, og 

om det konkrete tilfellet i Frisvollhagen spesielt.  

 

Ordføreren svarte: 
Tomteforvaltning: 

Innløsningen av festetomten i Frisvollhagen skal i utgangspunktet være en kurant sak. En del av 

forklaringen til at saken har tatt så lang tid er at Tinglysingen har endret praksis for tinglysing av 

festetomter. Følgene er at kommunen måtte gå en ekstra runde med grunneierne for å få omgjort 

festetomta til grunneiendom før den kunne tinglyses. Dette tok tid. I samme periode ble også 

oppmålingsingeniøren konstituert som enhetsleder. Dette førte igjen til at oppmålingssakene ikke 

ble godt nok fulgt opp. Her ble det også vurdert om man skulle leie inn konsulenthjelp for å ta 

unna oppmålingssakene. Dette ble ikke gjort. Dessverre gikk dette utover husbyggerne i 

Eresfjord som måtte vente alt for lenge før de fikk tomta. 

 

 

Spm. 3: Trygghetsalarm i Nesset – lik trygghet for alle i Nesset.  

Arbeiderpartiet forutsetter at alle innbyggere i Nesset som har fått innvilget trygghetsalarm, skal 

ha den samme trygghet uansett hvor de bor i kommunen.  

 

Viser til mitt spørsmål i kommunestyret 12. desember 2013, og ordførerens svar gjennom 

rådmannen i det samme møtet. Er forholdet til de pårørende eller andre/naboer, blitt formalisert?  

 

Rådmannen svarte: 

Det er ikke inngått noen mer formalisering enn at det i vår rutine står «Dersom det er aktuelt å 

bruke pårørende som kontaktpersoner for å oppsøke bruker dersom alarmen blir utløst (gjelder 

spesielt på natt) skal disse spørres og registreres». Alle pårørende blir spurt om telefonnummer 

for å kunne kontaktes i hvilken som helst situasjon. Men når det gjelder å være reserve på listen 

for å kunne ta en alarm skal de spørres om det spesielt, hvis ikke gjelder det ikke. Selv om vi 

spør om dette betyr ikke at vi båndlegger de som svarer ja, telefonen går og hvis vedkommende 

ikke kan rykke ut må vi finne en annen løsning. Vi skal ikke låse noen, men der det er praktisk 

mulig er det absolutt å foretrekke. 

 

 

Spm. 4. Klassifisering av fylkesvegnettet – strekningen Stubø-Mittet 

Fylkeskommunens invitasjon til å gi høringsuttalelse kom på kommunehuset i september 2013. 

Frist for kommunens høringsuttalelse var satt 18. oktober 2013. Ingen ting skjedde fra Nesset 

kommunes side, noe som ble mottatt med stor forbauselse blant fylkespolitikerne. Hva skjedde i 

denne saken, er dette et eksempel på at vi i Nesset ikke har politisk kontroll? 

 

Ordføreren svarte: 
Ble selv overrasket når jeg hørte at denne saken skulle behandles i fylkestinget uten at vi hadde 

gitt uttale. Vi har mottatt høringen, men den er ikke blitt fulgt opp. Dette er det bare å beklage. 

For å redusere risikoen for at viktige høringer blir oversett har Servicekontoret foreslått at også 

ordføreren skal stå som mottaker på kopilisten.  
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Spm. 5. Evaluering/revidering av organisering og delegasjonsreglement – interpellasjon i 

kommunestyret 5. sept. 2013 sak PS 72/13 – enstemmig vedtak 

Hva er status i saken? 

 

Rådmannen svarte: 

Bestillingen var at et nytt delegasjonsreglement skal vedtas i god tid før valget i 2015. Dette er 

derfor «på blokka» men arbeidet er ikke påbegynt i den forbindelse. 

 

 

Spm. 6 Legevaktordningen i kommunen 

Vi har et utvalg som har jobbet med legevaktordningen, siste møte var i desember 2013. Det ble 

da lagt inn en bestilling til administrasjonen på fire punkt i forhold til oppfølging av 

kommunestyrets vedtak. Saken har nå vært oppe i utvalg for helse, oppvekst og kultur uten at 

utvalget er blitt orientert. Hvilken saksgang har denne viktige saken fått, og hvordan skal det 

håndteres videre? 

 

 

Ordføreren svarte: 

Her ser vi at saksbehandlingen har gått noe fort, og det er hoppet over arbeidsutvalget som er 

oppnevnt i saken.. Saken har vært oppe i utvalg for helse, oppvekst og kultur, og vil komme til 

kommunestyret. Det kan være fornuftig at arbeidsutvalget møtes og setter seg inn i saken før 

behandlingen i kommunestyret. 

 

 

Spørsmål fra Nesset arbeiderparti v/Stein Ivar Bjerkeli: 

Vegstandarden Sira i Eresfjord – Rødal i Vistdal 

På store deler av vegstrekningen Sira – Rødal, er vegdekket i ferd med å gå i oppløsning. Det er 

flere grunner til at dette forfall skjer, men hovedårsaken ligger i dårlig veggrunn og lang tids 

dårlig vedlikehold. Vegstrekningen er ved siden av å være eneste fornuftige landfaste 

vegforbindelse mellom Nesset og Rauma, skoleveg for mange av elevene ved Nesset-skolen. At 

standarden på vegstrekningen er god, bør være av interesse både for næringslivet i Nesset og for 

kommunen.  

 

Spørsmål: 

Vegstrekningen er fylkesveg. Møre og Romsdal fylkeskommune er ansvarlig for vedlikehold og 

drift av fylkesvegene. Vil ordføreren ta initiativ til at vegstrekningen får prioritet i 

fylkeskommunens planer for vegopprusting?  

 

Ordføreren svarte: 

Dette er en strekning som har vært med i de fleste uttalelser som kommunen har gitt til vegvesen 

og fylkeskommune. Ordføreren vil til neste formannskapsmøte utarbeide et forslag til uttalelse, 

som sendes til fylkeskommunen med kopi til vegvesenet. 

 

 

Spørsmål fra Nesset arbeiderparti v/Anders Torvik: 

Manglende vedlikehold Svenslivegen/kommunevegen på Meisal 

Viser til utallige henvendelser og frustrasjon fra beboere ved Svenslivegen på Meisalstranda 

angående manglende vedlikehold. Veien er i så dårlig forfatning med utallige store hull i 

veibanen som gjør den nesten ufarbar. Årsaken er at den gamle oljegrusen er av så dårlig kvalitet 

at den er i ferd med å gå i oppløsing. Vi krever fast dekke/ny oljegrus. Ved teknisk etat har jeg 
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fått opplyst at videreføring av vassrør til vassanlegg skal legges ned i veien før oljegrus kan 

legges. Nesset Arbeiderparti krever at dette blir satt i gang snarest. Dette har vært planlagt i 

mange år. Nå er det på tide at dette blir gjort snarest. Hva vil kommunen gjøre med dette og hva 

er tidsperspektivet på dette? 
 

Ordføreren svarte: 

Det stemmer at det skal legges nye vannrør i vegen før det legges ny oljegrus. Arbeidet har vært 

ute på anbud, og vil starte opp mandag 2. juni. 

 

 

Spørsmål fra Nesset arbeiderparti v/Anders Torvik: 

Det har vært spørsmål fra pårørende som krever at brukerne ved korttidsavdelingen på NOS får 

tilbud om dusjing en gang i uken. Slik det er nå får de tilbud om dusjing hver fjortende dag. Dette 

er en uverdig behandling av de gamle. Nesset Arbeiderparti krever at det blir gjort noe med dette 

straks. Er det så dårlig økonomi at man ikke har råd til at beboerne får dusje hver uke? 

 

Rådmannen svarte: 
Vi kan ikke skylde på ressurser når det gjelder dusjing, det går på hvordan arbeidsdagen 

administreres. Beboerne skal få dusje når det er behov. Derfor settes det opp en dusjeliste, slik at 

man er sikker på at alle blir husket. På den listen er alle satt opp hver 14. dag, men beboerne skal 

likevel få dusje utenom når de føler behov for det. 

 

 

Spørsmål fra Innbyggerlista v/Arild Svensli: 
Det er tidligere blitt sagt at grunnundersøkelsene for å starte bygging av flerbrukshall har høyeste 

prioritet. Ønsker i løpet av møtet en orientering om hvor saken ligger nå, og hva som er skjedd 

siden sist saken var oppe i kommunestyret. 

 

Enhetsleder for teknisk drift svarte: 

Norconsult er nå ferdig med prosjekteringen for sikringsarbeidet knyttet direkte mot eksisterende 

bebyggelse i sentrum., som sagt tidligere er dette første målsetting. Deretter vil vi kjøre et 

parallelt løp i forhold til kontrahering for entreprenør for utbygging av hallen. Tidsperspektivet 

har vært drøftet, og det er sannsynlig at vi er ferdige med et anbudsgrunnlag i august, og 

entreprisen kan da lyses ut. Forhåpentligvis vil prosjektet være i gang utover høsten. Klarer vi 

dette parallelløpet og får lagt bak oss de uoverensstemmelsene som vi har hatt i forbindelse med 

anbud for flerbrukshall, gjøres det fortløpende og uten ugrunnet opphold. 

 

 

Spørsmål fra Nesset Fremskrittsparti v/Aina Trælvik Remmen: 

Ble i går forespurt fra to foreldre om å være tilstede som observatør i et møte med Eidsvåg 

ungdomsskole. Saken gjelder en pågående mobbesak, og de ville gjerne ha med en tredjepart 

som observatør. Tilstede i møtet var foreldre, rektor og kontaklærer. Foreldrene orienterte 

skoleledelsen om at de etter sterkt påtrykk fra barnet har kommet frem til at de vil bytte skole slik 

at eleven får gå sitt siste år i grunnskolen i Molde og slik få en bedre skolehverdag etter flere år 

med mobbing. Skolen har vært klar over mobbingen, de har fattet enkeltvedtak og gjort flere 

forsøk på å få slutt på dette, men resultatene har uteblitt. Foreldrene ønsker nå hjelp i denne 

prosessen, slik at de i god tid før skoleslutt vet at alt er tilrettelagt slik at eleven får bytte skole. 

Ordføreren skrev i et tidligere kommunestyremøte under på et «Manifest mot mobbing» som 

betyr at vi har nulltoleranse for mobbing. Tilstede var også representanter for ungdommene i 

kommunen, og alle var enige om at det skulle jobbes hardt for å få gjennomført dette. Det er 
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derfor fortvilende at det fremdeles finnes store mobbesaker i vår kommune og vi har ikke klart å 

oppnå de ønskede resultatene når det gjelder vårt krav til nulltoleranse. Spørsmålet om mobbing i 

skolene i Nesset har ved flere tilfeller blitt tatt opp som spørsmål i utvalg for helse, oppvekst og 

kultur, og det har blitt sagt at det ikke er noen store problem i Nesset. Denne saken viser at vi er 

feilinformert. Ønsker derfor at utvalg for helse, oppvekst og kultur i fremtiden får mer 

informasjon fra skoleledelsen om mobbing i skolene for slik å bli orientert om 

oppvekstsvilkårene for barn og unge i Nesset. 

 

Ordføreren svarte: 

Kan dessverre ikke kommentere dette, utover det at ordføreren er kjent med saken. 

 

 

PS 34/14 Referatsaker 

RS 8/14 Særutskrift - Pleie og omsorgstjenesten - Utsettelse av presentasjon forstudie  

RS 9/14 Kontrollutvalget i Nesset - protokoll fra møte 09.04.2014 Kontrollutvalgssekretariat for 

Romsdal 

RS 10/14 Protokoll fra generalforsamling 23.04.2014 i Kystlab AS Kystlab Molde 

RS 11/14 Årsmelding, regnskap og revisjon 2013 - Nesset Fjellstyre Nesset Fjellstyre 

Behandling i Nesset kommunestyre - 22.05.2014  

Rådmannen orienterte til RS 8/14. 

 

Referatsakene ble tatt til orientering. 

 

Vedtak i Nesset kommunestyre – 22.05.2014 

Referatsakene ble tatt til orientering. 

 

 

PS 35/14 Årsmelding og regnskap 2013 - Mardølafondet 

Behandling i Nesset formannskap - 08.05.2014  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 08.05.2014 

Årsmelding og regnskap 2013 godkjennes. 

 

Behandling i Nesset kommunestyre - 22.05.2014  

Formannskapets forslag ble enstemmig vedtatt. 
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Vedtak i Nesset kommunestyre – 22.05.2014 

Årsmelding og regnskap 2013 godkjennes. 

 

 

PS 36/14 Årsmelding 2013 - Miljøfondet for Eikesdal og Eresfjord 

Behandling i Miljøfondet for Eresfjord og Eikesdal - 09.05.2014  

Styret for Miljøfondet takker sekretariatet for godt arbeid.  

Miljøfondet har gitt tilskudd til mange gode tiltak. 

 

Enstemmig som rådmannens innstilling. 

 

Forslag til vedtak i Miljøfondet for Eresfjord og Eikesdal - 09.05.2014 

Styret for Miljøfondet takker sekretariatet for godt arbeid.   

Miljøfondet har gitt tilskudd til mange gode tiltak. 

 

Årsmelding og regnskap 2013 for Miljøfondet for Eresfjord og Eikesdal godkjennes. 

 

Behandling i Nesset kommunestyre - 22.05.2014  

Miljøfondets protokoll ble distribuert til møtedeltakernes iPad 22.05.2014. 

 

Miljøfondets forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak i Nesset kommunestyre – 22.05.2014 

Styret for Miljøfondet takker sekretariatet for godt arbeid.   

Miljøfondet har gitt tilskudd til mange gode tiltak. 

 

Årsmelding og regnskap 2013 for Miljøfondet for Eresfjord og Eikesdal godkjennes. 

 

 

PS 37/14 Årsmelding 2013 inkl. årsberetning og årsregnskap - Nesset 

kommune 

Behandling i Nesset formannskap - 08.05.2014  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 08.05.2014 

1. Nesset kommunes årsmelding for 2013, inklusive årsberetning og årsregnskap, godkjennes. 

 

2. Driftsregnskapet for 2013 avsluttes med et mindreforbruk (regnskapsmessig overskudd) på  

kr 2 638 480,08. Beløpet avsettes til disposisjonsfond, herav kr 346 601 til utviklingsfondet. 
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Behandling i Nesset kommunestyre - 22.05.2014  

Rådmannen orienterte. 

 

Formannskapets forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak i Nesset kommunestyre – 22.05.2014 

1. Nesset kommunes årsmelding for 2013, inklusive årsberetning og årsregnskap, godkjennes. 

 

2. Driftsregnskapet for 2013 avsluttes med et mindreforbruk (regnskapsmessig overskudd) på  

kr 2 638 480,08. Beløpet avsettes til disposisjonsfond, herav kr 346 601 til utviklingsfondet. 

 

 

PS 38/14 Skatteoppkreverfunksjonen i Nesset - organisering 

Behandling i Nesset formannskap - 08.05.2014  

Mellvin Steinsvoll fremmet følgende forslag: 

 

Det er ønskelig at skatteoppkreverfunksjonen i Nesset fortsatt skal ligge i Nesset 

kommune. Stillingen lyses ut.  

 

Arild Svensli fremmet følgende tilleggsforslag: 

 

Skulle det ikke være kvalifiserte søkere blir det lagt frem ny sak for formannskapet innen 

01.10.2014. 

 

Begge forslagene ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 08.05.2014 

Det er ønskelig at skatteoppkreverfunksjonen i Nesset fortsatt skal ligge i Nesset kommune. 

Stillingen lyses ut.  

 

Skulle det ikke være kvalifiserte søkere blir det lagt frem ny sak for formannskapet innen 

01.10.2014. 

 

Behandling i Nesset kommunestyre - 22.05.2014  

Økonomisjefen orienterte. 

 

Formannskapets forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak i Nesset kommunestyre – 22.05.2014 

Det er ønskelig at skatteoppkreverfunksjonen i Nesset fortsatt skal ligge i Nesset kommune. 

Stillingen lyses ut.  
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Skulle det ikke være kvalifiserte søkere blir det lagt frem ny sak for formannskapet innen 

01.10.2014. 

 

 

PS 39/14 Budsjettprosess 2014 - tiltak for å skape balanse i økonomiplan 2014 

- 2017 

Behandling i Nesset kommunestyre - 22.05.2014  

Rådmannen korrigerte følgende i sin innstilling til formannskapet og dermed formannskapets 

forslag: 

 

- Punkt 16 er et samlepunkt for punktene 13, 14 og 15, disse skal derfor strykes.  

 

- Nytt punkt under skole; større refusjoner enn budsjettert kr 300 000. 

 

- Ny totalsum for innsparinger i 2014 blir derfor kr 1 640 000.  

 

 

Senterpartiet v/Kari Petrine F. Øverås fremmet følgende nytt forslag til punkt 6: 

 

Private og kommunale barnehager samarbeider om ferieavvikling, slik at en barnehage er 

åpen i forhold til behov. 

 

Arbeiderpartiet ba om gruppemøte. 

Felleslista for Senterpartiet, Høyre og KrF ba om gruppemøte. 

 

Arbeiderpartiet fremmet følgende nytt forslag til punkt 16: 

 

Vistdal bofellesskap opprettholdes med døgnvakt og matservering. 

 

Nødvendig opprusting av brannsikkerheten ved bofellesskapet, planlegges og utføres 

snarest.  

 

Marte Meisingset Evensen fremmet følgende forslag: 

 

Tatt tabellen presentert av rådmannen i betraktning, samt informasjon som har kommet 

frem angående antall saker som behandles i kommunestyret foreslår jeg at vi kutter i 

møtegodtgjørelsen i kommunen fra 01.01.2015. Jeg foreslår at vi går tilbake til satsen 

som var før 01.01.2013. 

 

Ordføreren ba om gruppemøte med gruppelederne. 

 

Arbeiderpartiet trakk sitt tidligere forslag og fremmet følgende nytt forslag til punkt 16: 

 

Vistdal bofellesskap opprettholdes med døgnvakt og kjøkken. 

 

Senterpartiet, Høyre, Innbyggerlista og Fremskrittspartiet fremmet følgende fellesforslag til nytt 

punkt 16: 
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Ressursen på kr 90 000 på kjøkken bofellesskap Vistdal tilbakeføres. Ressursen kan 

utføre flere tjenester. Dekkes ved innsparing i politisk virksomhet, reduksjon på 30% ved 

servicekontoret og stilling v/fysioterapitjenesten. Kr 90 000 i 2014 og 300 000 fra 2015. 

 

Formannskapets forslag, med rådmannens korrigeringer, ble stemt over punktvis.  

 

Punkt 1: enstemmig vedtatt 

 

Punkt 2: enstemmig vedtatt 

 

Punkt 3: enstemmig vedtatt 

 

Punkt 4: enstemmig vedtatt 

 

Punkt 5: enstemmig vedtatt 

 

Punkt 6: Edmund Morewood er tidligere vurdert inhabil i sak om barnehager og trådte tilbake. 

Formannskapets forslag ble satt opp mot Senterpartiets forslag. Formannskapets forslag fikk 0 

stemmer og falt. Senterpartiets forslag ble vedtatt med 19 stemmer.  

 

Punkt 7: enstemmig vedtatt 

 

Punkt 8: enstemmig vedtatt 

 

Punkt 9: utgår som følge av rådmannens korrigering 

 

Punkt 10: enstemmig vedtatt 

 

Punkt 11: enstemmig vedtatt 

 

Punkt 12: enstemmig vedtatt 

 

Punktene 13, 14 og 15 utgår som følge av rådmannens korrigering 

 

Punkt 16: Forslagene ble stemt over hver for seg. 

Formannskapets forslag fikk 0 stemmer og falt. 20 stemte imot. 

Arbeiderpartiets forslag fikk 10 stemmer og falt. 10 stemte imot, og ordførerens dobbeltstemme 

ble avgjørende. 

Fellesforslaget fra Senterpartiet, Høyre, Innbyggerlista og Fremskrittspartiet fikk 13 stemmer og 

ble vedtatt. 7 stemte imot. 

 

Punkt 17: enstemmig vedtatt 

 

Punkt 18: enstemmig vedtatt 

 

Marte Meisingset Evensen trakk sitt forslag.  

 

Vedtak i Nesset kommunestyre – 22.05.2014 

 



 

 Side 13 av 21 

Nr. Enhet 2014 2015 2016 2017 Tiltak 

1 Felles 

utgifter 

50 000 100 000 100 000 100 000 Innsparing i 

forsikringspremier etter 

gjennomgang av 

kommunens 

forsikringsobjekter. 

Reduksjon av innkjøp IKT 

(ikke investering) 

2   200 000 500 000 500 000 500 000 Reduksjon som følge av 

endring i 

arbeidsgiveravgift fra 

sone 1a til sone 2 

3 Kultur 100 000 100 000 100 000 100 000 Redusere tildeling av 

kulturmidler med kr 100 

000. Total budsjett kr 350 

000. Dette er kr 100 000 

over snitt i KOSTRA 

gruppe 2. Tildeling 2013 

fordelt til 57 lag med 

gj.snitt pr lag kr 8 100. 

4 Service-

kontoret 

50 000 50 000 50 000 50 000 Økte inntekter fra salg av 

meglerpakke, reduserte 

utgifter til porto mm 

5           Reduserer med 30% 

stilling 

6 Barnehage 100 000 300 000 300 000 300 000 Redusere ytterligere 1 

årsverk ass. ressurs i 

Eidsvåg barnehage 

7     100 000 100 000 100 000 Private og kommunale 

barnehager samarbeider 

om ferieavvikling, slik at 

en barnehage er åpen i 

forhold til behov. 

8 Skole   260 000 750 000 1 000 000 Pga naturlig nedgang i 

elevtallet vil en kunne 

redusere antall klasser 

EIBUS fra høst 2015.  

9   150 000 470 000 470 000 470 000 Redusere assistent- 

ressurs EIBUS pga færre 

barn med vedtak                   

10   300 000 0 0 0 Større refusjoner enn 

budsjettert 

11 NAV 70 000       Minus innleie av vikar i 

2014 

12     100 000 100 000 100 000 Arbeide for ytterligere å 

redusere sosialhjelps- 

utbetalinger  

13 Helse og 

omsorg 

70 000 120 000 120 000 120 000 Redusere bemanning på 

kjøkken NOS med i 
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helgene tilsvarende 30% 

stilling for ass. 

14   410 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000 Vistdal bofellesskap 

omdisponeres til boliger. 

Beboere vil få tjenester fra 

hjemmetjenesten etter 

vedtak på lik linje med 

andre hjemmeboende. Det 

har vært tilknyttet ca 5 

årsverk til Vistdal 

bofellesskap.  

Reduksjonsforslagene 

innebærer en reduksjon av 

ansatte fra 5 årsverk til ca 

2,9. Gjenværende ressurs 

vil være hvilende 

nattevakt, 70 % kjøkken/ 

flere tjenester samt ca 80 

% stilling på dagtid. 

Stillingene er adm. 

tilknyttet 

hjemmetjenesten.  

15           Reduksjon i 

fysioterapistilling 

16 Teknisk   350 000 350 000 350 000 Redusere strømutgifter i 

alle kommunens 

formålsbygg. Redusere 

bruk av gatelys om natten. 

17   50 000 50 000 50 000 50 000 Øke gebyr på 

byggesak/kartoppmåling.  

18 Politisk 

    

innsparing i politisk 

virksomhet 

19   90 000 300 000 300 000 300 000 Dette beløpet skal fordeles 

på pkt. 5,15 og 18 

  Totalt 1 640 000 4 000 000 4 490 000 4 740 000   

 

 

PS 40/14 Evaluering av vedtak om inntak til ledige barnehageplasser i Nesset 

kommune utenom årlig hovedopptak 

Behandling i Utvalg for helse, oppvekst og kultur - 13.05.2014  

Aina T. Remmen fremmet følgende forslag: 

 

Opptaksprosess for barnehagene i Nesset: 

 Nesset kommune innfører to barnehageopptak i året. Samordnet hovedopptak med 

søknadsfrist 1.mars, med rett til barnehageplass fra august måned og søknadsfrist 15. 

september, med rett til barnehageplass fra januar måned. 

 Ordningen med fortløpende inntak gjennom hele året videreføres. 
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Rådmannens innstilling ble vedtatt med 4 stemmer. Remmens forslag fikk 3 stemmer og falt. 

 

Forslag til vedtak i Utvalg for helse, oppvekst og kultur – 13.05.2014 

Opptaksprosess for barnehagene i Nesset: 

 Nesset kommune innfører 2 barnehageopptak i året. Samordnet hovedopptak med 

søknadsfrist 1. mars, med rett til barnehageplass fra august måned og søknadsfrist 15. 

september, med rett til barnehageplass fra januar måned.  

 Fortløpende inntak gjennom hele året ved ledig barnehageplass som ikke utløser 

ytterligere økonomiske utgifter for kommunen. 

 

Behandling i Nesset kommunestyre - 22.05.2014  

Edmund Morewood er tidligere vurdert inhabil i sak om barnehager og trådte tilbake. 

 

Arbeiderpartiet v/Anders Torvik fremmet følgende utsettelsesforslag: 

 

 Rådmannens innstilling avvises, og saken utsettes.  

 

Utsettelsesforslaget fikk 6 stemmer og falt. 13 stemte imot. 

 

Fremskrittspartiet v/Aina T. Remmen fremmet følgende forslag: 

 

 Opptaksprosess for barnehagene i Nesset: 

 

 Nesset kommune innfører to barnehageopptak i året. Samordnet hovedopptak med 

søknadsfrist 1. mars, med rett til barnehageplass fra august måned og søknadsfrist 15. 

september, med rett til barnehageplass fra januar måned.  

 

 Det gjennomføres fortløpende inntak gjennom hele året ved ledig barnehageplass. 

 

Innbyggerlista fremmet følgende forslag: 

 

 Fortløpende barnehageinntak gjennom året videreføres. 

 

Arbeiderpartiet ba om gruppemøte. 

 

Arbeiderpartiet fremmet følgende forslag: 

 

Under forutsetning av at det er plass og at det er budsjettmessig dekning, skal det som 

hovedregel foretas opptak når behovet melder seg. 

 

I de tilfeller opptak ikke kan dekkes innenfor vedtatt budsjett, skal saken legges fram for 

kommunestyret for avgjørelse.   

 

Innbyggerlista korrigerte sitt forslag til følgende: 
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Ordningen med fortløpende inntak gjennom hele året videreføres. Inndekking over 

disposisjonsfondet. 

 

Forslag fra utvalg for helse, oppvekst og kultur fikk 5 stemmer og falt. 14 stemte imot. 

 

Forslaget fra Innbyggerlista fikk 8 stemmer og falt. 11 stemte imot. 

 

Forslaget fra Arbeiderpartiet fikk 8 stemmer og falt. 11 stemte imot. 

 

Forslaget fra Fremskrittspartiet ble vedtatt med 12 stemmer. 7 stemte imot. 

 

Vedtak i Nesset kommunestyre – 22.05.2014 

Opptaksprosess for barnehagene i Nesset: 

 

 Nesset kommune innfører to barnehageopptak i året. Samordnet hovedopptak med 

søknadsfrist 1. mars, med rett til barnehageplass fra august måned og søknadsfrist 15. 

september, med rett til barnehageplass fra januar måned.  

 

 Det gjennomføres fortløpende inntak gjennom hele året ved ledig barnehageplass. 

 

 

PS 41/14 Utvikling og status for prosjekt "Relokalisering av barnehage, 

barneskole og kulturskole" 

Behandling i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 15.05.2014  

Korrigert saksframlegg ble lagt frem i møtet, hvor rådmannen endrer sin innstilling til følgende: 

 

Prosjekt nr. 600169 «Relokalisering av barnehage, barneskole og kulturskole» gis en 

tilleggsbevilgning i 2014 på kr 3 800 000. Totalramme oppdateres til kr 17 200 000. 

 

Tilleggsbevilgningen finansieres med momskompensasjon på kr 700 000 bruk av 

lånemidler på kr 3 100 000. Evt. nytt lån skal ivareta kommunelovens § 50 nr. 7 a.  

 

Rådmannens endrede innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak i Utvalg for teknisk, næring og miljø – 15.05.2014 

Prosjekt nr. 600169 «Relokalisering av barnehage, barneskole og kulturskole» gis en 

tilleggsbevilgning i 2014 på kr 3 800 000. Totalramme oppdateres til kr 17 200 000. 

 

Tilleggsbevilgningen finansieres med momskompensasjon på kr 700 000 bruk av lånemidler på 

kr 3 100 000. Evt. nytt lån skal ivareta kommunelovens § 50 nr. 7 a.  

 

Behandling i Nesset kommunestyre - 22.05.2014  

Senterpartiet v/Kari Petrine F. Øverås fremmet følgende utsettelsesforslag: 
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Sak 41/14 utsettes til det foreligger et mer oversiktlig tallmateriale i forhold til 

overskridelsene i prosjekt nr. 600169. 

 

Kari Petrine F. Øverås trakk sitt utsettelsesforslag under forutsetning av at det blir orientert om 

saken i kommunestyrets møte 19.06.2014. 

 

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

 

Vedtak i Nesset kommunestyre – 22.05.2014 

Prosjekt nr. 600169 «Relokalisering av barnehage, barneskole og kulturskole» gis en 

tilleggsbevilgning i 2014 på kr 3 800 000. Totalramme oppdateres til kr 17 200 000. 

 

Tilleggsbevilgningen finansieres med momskompensasjon på kr 700 000 bruk av lånemidler på 

kr 3 100 000. Evt. nytt lån skal ivareta kommunelovens § 50 nr. 7 a.  

 

 

PS 42/14 GassROR IKS - Invitasjon til medeigarskap 

Behandling i Nesset formannskap - 08.05.2014  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 08.05.2014 

Nesset kommunestyre søkjer om medeigarskap i GassROR IKS med dei føresetnader som vert 

lagt til grunn i representantskapsmøte den 10.april 2014 i sak 2/14.  

 

Innskotskapital i selskapet, kr 200.000, vert finansiert ved bruk av Kraftfondet. 

 

Behandling i Nesset kommunestyre - 22.05.2014  

Stein Ivar Bjerkeli var ikke tilstede ved avstemmingen. 

 

Formannskapets forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak i Nesset kommunestyre – 22.05.2014 

Nesset kommunestyre søkjer om medeigarskap i GassROR IKS med dei føresetnader som vert 

lagt til grunn i representantskapsmøte den 10.april 2014 i sak 2/14.  

 

Innskotskapital i selskapet, kr 200.000, vert finansiert ved bruk av Kraftfondet. 
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PS 43/14 Hytterenovasjon - endring av vedtak i K-sak 44/10 

Behandling i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 15.05.2014  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak i Utvalg for teknisk, næring og miljø – 15.05.2014 

Vedtak i K-sak 44/10 endres.  

 

Nesset kommunestyre vedtar at det skal innføres tvungen renovasjon for hytter/fritidshus i hele 

kommunen, jfr. Forurensingsloven, lov av 13. mars 1981 nr. 6 § 30 og forskrift om tvungen 

renovasjon mv i RIR-kommunene vedtatt i sak 151/11 kommunestyremøte 8.12.11.  

 

For hytte- og fritidsrenovasjonsordningen betales årlig en avgift som blir fastsatt av 

kommunestyret.  

 

Ordningen gjennomføres fra og med 01.07.2014. 

 

Behandling i Nesset kommunestyre - 22.05.2014  

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

 

Vedtak i Nesset kommunestyre – 22.05.2014 

Vedtak i K-sak 44/10 endres.  

 

Nesset kommunestyre vedtar at det skal innføres tvungen renovasjon for hytter/fritidshus i hele 

kommunen, jfr. Forurensingsloven, lov av 13. mars 1981 nr. 6 § 30 og forskrift om tvungen 

renovasjon mv i RIR-kommunene vedtatt i sak 151/11 kommunestyremøte 8.12.11.  

 

For hytte- og fritidsrenovasjonsordningen betales årlig en avgift som blir fastsatt av 

kommunestyret.  

 

Ordningen gjennomføres fra og med 01.07.2014. 

 

 

PS 44/14 Opplæringskontoret - forslag til styremedlem 

Rådmannens innstilling 

Ingen 

 

Behandling i Nesset kommunestyre - 22.05.2014  

Ordføreren ba om forslag på medlem og varamedlem. 

 

Roar Flataker fremmet følgende forslag: 
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 Mellvin Steinsvoll 

 

Forslaget ble enstemmig vedtatt 

 

Gudbjørg Frisvoll fremmet følgende forslag: 

 

 Lynn Brakstad 

 

Forslaget ble enstemmig vedtatt 

 

Vedtak i Nesset kommunestyre – 22.05.2014 

Det vises til henvendelse fra Opplæringskontoret for Sunndal, Nesset, Tingvoll og Gjemnes om 

valg av styremedlem og personlig varamedlem.  

 

Representanter fra Nesset er Mellvin Steinsvoll og Lynn Brakstad. 

 

 

PS 45/14 Søknad om å delta i forsøk om stemmerett for ungdom som fyller 16 

eller 17 år i valgåret ved kommunestyrevalget i 2015. 

Rådmannens innstilling 

Nesset kommune søker Kommunal- og moderniseringsdepartementet om å få delta i forsøket 

med stemmerett for ungdom som fyller 16 eller 17 år i valgåret ved kommunestyrevalget i 2015. 

 

Nesset kommunestyre ber administrasjonen om å utarbeide søknad i tråd med kriteriene. 

 

Behandling i Nesset kommunestyre - 22.05.2014  

Saken ble distribuert til møtedeltakernes iPad 20.05.2014. 

 

Rådmannens innstilling ble vedtatt med 19 stemmer. 1 stemte imot. 

 

Vedtak i Nesset kommunestyre – 22.05.2014 

Nesset kommune søker Kommunal- og moderniseringsdepartementet om å få delta i forsøket 

med stemmerett for ungdom som fyller 16 eller 17 år i valgåret ved kommunestyrevalget i 2015. 

 

Nesset kommunestyre ber administrasjonen om å utarbeide søknad i tråd med kriteriene. 

 

 

PS 46/14 Interpellasjon - Uttalelse til Landbruks- og matdepartementet - 

brudd i jordbruksforhandlingene 

Behandling i Nesset kommunestyre - 22.05.2014  

Senterpartiet v/Edmund Morewood fremmet følgende interpellasjon: 
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 Uttalelse til Landbruks- og matdepartementet – brudd i jordbruksforhandlingene 

 

Nesset kommunestyre har i dag fattet følgende uttalelse: 

Det er om lag 125 årsverk i landbruket i Nesset kommune, og landbruket er den største 

næringen i kommunen. I tillegg bidrar landbruket til sysselsetting og verdiskaping i bygg- 

og servicenæringer i området. Et sterkt landbruk er viktig for næringslivet og 

næringsutviklingen i Nesset. 

 

Kommunestyret i Nesset kommune mener at betydningen som landbruket har for 

distriktene er undervurdert av de sentrale myndighetene. Dersom landbruket svekkes vil 

kommuner som Nesset svekkes. Kommunestyret i Nesset kommune er derfor bekymret 

over det tilbudet som regjeringen har lagt fram i årets jordbruksforhandlinger. 

 

Regjeringen har i sitt tilbud foreslått en inntektsramme til jordbruket på 150 millioner 

kroner, noe som tilsvarer en inntekstvekst pr årsverk på 3,5%. Målt i prosent tilsvarer 

dette den utviklingen som lønnsmottakere kan forvente å få. Siden bønder ligger om lag 

200 000 kroner under lønnsmottakere i inntektsnivå, betyr tilbudet fra staten likevel at 

forskjellen i inntektsnivå mellom bønder og andre grupper vil øke. Det er liten grunn til å 

tro at et slikt tilbud vil styrke rekrutteringen, eller sikre nødvendig fornyelse av 

driftsapparatet i landbruket. 

 

Kommunestyret i Nesset støtter derfor bruddet i årets jordbruksforhandlinger, og ber 

Stortinget om å ta initiativ til at det blir lagt fram et tilbud som sikrer landbruket langt 

bedre rammebetingelser enn det regjeringen legger opp til i sitt tilbud. 

 

Ordføreren orienterte om reglene for interpellasjon. Det ble enstemmig vedtatt å ta opp 

interpellasjonen til behandling. 

 

Interpellasjonen ble enstemmig vedtatt, og uttalelsen oversendes til Landbruks- og 

matdepartementet med kopi til stortingsrepresentantene fra Møre og Romsdal. 

 

Vedtak i Nesset kommunestyre – 22.05.2014 

Nesset kommunestyre har i dag fattet følgende uttalelse: 

Det er om lag 125 årsverk i landbruket i Nesset kommune, og landbruket er den største næringen 

i kommunen. I tillegg bidrar landbruket til sysselsetting og verdiskaping i bygg- og 

servicenæringer i området. Et sterkt landbruk er viktig for næringslivet og næringsutviklingen i 

Nesset. 

 

Kommunestyret i Nesset kommune mener at betydningen som landbruket har for distriktene er 

undervurdert av de sentrale myndighetene. Dersom landbruket svekkes vil kommuner som Nesset 

svekkes. Kommunestyret i Nesset kommune er derfor bekymret over det tilbudet som regjeringen 

har lagt fram i årets jordbruksforhandlinger. 

 

Regjeringen har i sitt tilbud foreslått en inntektsramme til jordbruket på 150 millioner kroner, 

noe som tilsvarer en inntekstvekst pr årsverk på 3,5%. Målt i prosent tilsvarer dette den 

utviklingen som lønnsmottakere kan forvente å få. Siden bønder ligger om lag 200 000 kroner 

under lønnsmottakere i inntektsnivå, betyr tilbudet fra staten likevel at forskjellen i inntektsnivå 
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mellom bønder og andre grupper vil øke. Det er liten grunn til å tro at et slikt tilbud vil styrke 

rekrutteringen, eller sikre nødvendig fornyelse av driftsapparatet i landbruket. 

 

Kommunestyret i Nesset støtter derfor bruddet i årets jordbruksforhandlinger, og ber Stortinget 

om å ta initiativ til at det blir lagt fram et tilbud som sikrer landbruket langt bedre 

rammebetingelser enn det regjeringen legger opp til i sitt tilbud. 

 

Uttalelsen oversendes til Landbruks- og matdepartementet, med kopi til stortingsrepresentantene 

fra Møre og Romsdal. 

 

 

 


