
 
 
 
 
 

 
 

Møteprotokoll 
 

Utvalg: Nesset kommunestyre 

Møtested: Kommunestyresalen, Nesset kommunehus 

Dato: 21.01.2016 

Tidspunkt: 14:00 – 18:10 

 
 

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 (perm kl. 1750, i sak 8) 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 
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Ivar Henning Trælvik Medlem FRP 

Jan Ståle Alme Medlem INNB 

 

Følgende faste medlemmer møtte ikke: 

Navn Funksjon Representerer 

   

 

Følgende varamedlemmer møtte: 

Navn Møtte for Representerer 

   

 

Merknader 

Det planlagte gruppearbeidet ble ikke gjennomført.  

 
 

Fra administrasjonen møtte: 

Navn Stilling 

Liv Fleischer Husby 

Vivian Høsteng 

Rådmann 

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. 
 
 
 

   

                 Mellvin Steinsvoll  Eva Solstad Alme 

                         Rolf Jonas Hurlen 
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PS 1/16 Godkjenning av protokoll 

Behandling i Nesset kommunestyre - 21.01.2016  

Protokoll fra kommunestyremøte 17.12.2015 ble godkjent og signert. 
 

Vedtak i Nesset kommunestyre – 21.01.2016 

Protokoll fra kommunestyremøte 17.12.2015 ble godkjent og signert. 
 
 

PS 2/16 Spørsmål til ordføreren 

Behandling i Nesset kommunestyre - 21.01.2016  

Spørsmål fra Arbeiderpartiet v/Mellvin Steinsvoll: 
Med bakgrunn i flere henvendelser fra medlemmer i Nesset Snøscooterklubb, blir mitt spørsmål 
følgende: 
I påvente av at ny løypeordning skal settes i verk, er tidligere innvilget tillatelse for kjøring av 
snøscooter, blitt prolongert de senere år. Hvilken ordning er gjeldende for inneværende sesong? 
 
Ordføreren svarte: 
De aller fleste som skal kjøre med snøscooter i utmark må ha dispensasjon fra nasjonal forskrift for 
bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag. I påvente til en har fått avklart om det 
åpnes for egne snøscooterløyper i Nesset vil en fortsette dagens ordning med at det formelt gis et 
begrenset antall turer dersom vilkårene for å gi dispensasjon er tilstede, og at det følges opp med 
returnering av kjørebok etter endt vintersesong. Kommunen har allerede fått inn mange søknader og 
disse vil bli behandlet om ikke så lenge, samt at de som har sendt inn kjørebok for forrige sesong vil 
få tilsendt ny kjørebok for vintersesongen 2016. Det vil bli lagt ut informasjon på kommunens 
nettsider med søknadsskjema med mer. 
 
 
Spørsmål fra Arbeiderpartiet v/Mellvin Steinsvoll: 
Hva er status for arbeidet med å skrive kommunens krafthistorie? 
 
Ordføreren svarte: 
Av ulike grunner har dette arbeidet blitt forsinket. Vi har nå avtale med forfatteren om at manus skal 
være ferdig til 1.mai 2016.  
 
 
Spørsmål fra Arbeiderpartiet v/Mellvin Steinsvoll: 
Hva er status for «Haramfeltet» byggefelt i Eresfjord?  
 
Ordføreren svarte: 
I kommunestyremøte den 17. september 2015 ble det orientert om følgende status: 
«Oppstart av planarbeidet ble kunngjort i 2013. Høsten 2014 ble det gjennomført arkeologiske undersøkelser i 
og like inntil planområdet. Det er og utført grunnundersøkelser i planområdet. Neste fase er å utarbeide 
planbeskrivelse med reguleringsbestemmelser. Før forslag til reguleringsplan kan legges frem til politisk 
behandling er det nødvendig med noen avklaringer knyttet til avkjørselsforhold. Rådmannen har som 
målsettingen at planbeskrivelsen skal gjøres i løpet av høsten 2015, og at planen kan legges ut til offentlig 
ettersyn i løpet av februar 2016.»  
 
Status nå:  
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Rådmannen har vært i kontakt med administrasjon hos Coop Eresfjord angående spørsmål om 
eventuell felles avkjørsel. Pr i dag er en litt på etterskudd i forhold til arbeidsmålet om offentlig 
ettersyn i løpet av februar 2016. Rådmannen velger likevel å være tidsoptimist på at dette kan 
gjennomføres like før/etter påska 2016.  
 
 
Spørsmål fra Arbeiderpartiet v/Stein Ivar Bjerkeli: 
Når blir det oppstart med brannsikringen ved Vistdal bofellesskap? 
 
Rådmannen svarte: 
Brannsikringen er påbegynt, arbeidet er planlagt avsluttet i løpet av mars 2016.  
 
 
Spørsmål fra Arbeiderpartiet v/Karianne Rindli: 
Da det ved branntilsyn i 2014 ble avdekket avvik på skolen bevilget kommunestyret kr 300.000,- for 
å lukke avviket.  
- Det ble startet opp et arbeid med å gjøre sløydsalen om til klasserom, hvem tok denne 

avgjørelsen? 
- Arbeidet ble stoppet, av hvem? 
- Hvorfor ble ikke politikerne informert? 
- Hvorfor ble det ikke lagt frem sak om ny bevilgning for å ferdigstille? 
- I budsjettkorrigeringene i oktober ble det bevilget nye kr 200 000,- hvorfor er ikke arbeidet 

igangsatt igjen? 
- Når skal avvikene lukkes? 
- På hvilken måte? 
- Skal gammelbygget fortsatt kunne brukes? 
 
Rådmannen svarte: 
- Skolen har selv, sammen med teknisk avdeling, tatt beslutningen om at sløydsalen skal gjøres om 

til klasserom. Grunnen er at de mener det er tryggere å få samlet alle elevene på ett plan. Elevene 
får også et bedre innemiljø og en høyere standard i skolehverdagen.  

- Arbeidet har ikke vært stoppet, men skolen har bedt om mer tid til rydding og tilrettelegging før 
arbeidet sluttføres. 

- Når det er fattet et vedtak om at en investering skal gjennomføres er det et administrativt ansvar 
å få det gjennomført. I dette arbeidet har vi ikke sett noen grunn til å gå tilbake til politikerne med 
informasjon underveis. Administrasjonen ved skolen og prosjektleder er enige om hvordan 
framdriften skal være. 

- Når investeringene ble behandlet i økonomiplansaken ble det avsatt kr 500 000 på en post som 
heter «Brannsikring kommunale bygg». De resterende branntiltakene som skal gjennomføres vil 
bli kontert her.  

- Avviket er planlagt lukket innen utgangen av mars 2016.  
- Avvikene blir lukket i henhold til brannprosjekteringsbeskrivelsen som er utarbeidet av eksternt 

firma. Sammen med Molde brann og redning som tilsynsmyndighet er det denne rapporten som 
legger føringene for arbeidet. 

- Det er ikke tenkt å ha skoleundervisning i den gamle delen slik den står i dag. Den tilrettelegges 
for annen aktivitet, blant annet til arbeidsplasser for lærere. Ellers vil det være sporadisk aktivitet 
i den delen av bygget. Men utfra brannsikkerhet er det den nye delen av bygget som blir brukt til 
klasserom og undervisning.   
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PS 3/16 Referatsaker 

RS 1/16 Særutskrift Tøndergård skole - valg av representanter til styret og representantskapet 2015-2019 

Behandling i Nesset kommunestyre - 21.01.2016  

Det var enighet om at referatsaken behandles som politisk sak, protokolleres som sak 9. 
 

Vedtak i Nesset kommunestyre – 21.01.2016 

Det var enighet om at referatsaken behandles som politisk sak, protokolleres som sak 9. 
 
 

PS 4/16 Søknad om ettergivelse av lån ***** ***** - ***** ***** ***** 

 

PS 5/16 Tilbud om innløsing av eiendom GID 1543/30/4. 

Behandling i Nesset formannskap - 05.01.2016  

:/. Verdi- og lånetakst for eiendommen ble delt ut (unnt. off. jf. off.l. §13/fvl. § 13.1)  
 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 05.01.2016 

Viser til vedtak i Nesset kommunestyre 18.06.15 sak 60/15.  

 

Nesset kommune kjøper eiendommen GID 030/004 med påstående bygninger. Kjøpesum kr 

2 300 000 + omkostninger.  

 

Bevilgningen finansieres med ubrukte lånemidler.  
 

Behandling i Nesset kommunestyre - 21.01.2016  

Formannskapets forslag ble vedtatt med 19 stemmer. 2 stemte imot. 
 

Vedtak i Nesset kommunestyre – 21.01.2016 

Viser til vedtak i Nesset kommunestyre 18.06.15 sak 60/15.  
 
Nesset kommune kjøper eiendommen GID 030/004 med påstående bygninger. Kjøpesum kr 
2 300 000 + omkostninger.  
 
Bevilgningen finansieres med ubrukte lånemidler.  
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PS 6/16 Rullering av handlingsplan for anlegg, hus og område for fysisk 
aktivitet og kultur 2016-2017 

Behandling i Utvalg for helse og omsorg - 08.12.2015  

Karianne Rindli fremmet følgende forslag til endring i den framlagte planen: 
 
Nærmiljøanlegg for eigenorganisert fysisk aktivitet, endre prioritering slik: 

1. Ballbinge Eresfjord  

2. Aktivitetsløype/ hinderløype Eidsvåg barnehage 
 
Dette endringsforslaget ble vedtatt med 5 mot 2 stemmer. 
 

Vedtak i Utvalg for helse og omsorg - 08.12.2015 

Rullert handlingsplan for Anlegg, hus og område for idrett og fysisk aktivitet 2016-2017 godkjennes 
med følgende endring: 
 
Nærmiljøanlegg for eigenorganisert fysisk aktivitet, endret prioritering slik: 

1. Ballbinge Eresfjord  

2. Aktivitetsløype/ hinderløype Eidsvåg barnehage 
 

Behandling i Nesset kommunestyre - 21.01.2016  

Høyre fremmet følgende tilleggsforslag: 
 
 Skatepark i Eidsvåg sentrum tas med i rulleringen av handlingsplanen for 2017/2018. 
 
Forslag fra utvalg for helse og omsorg ble enstemmig vedtatt. 
 
Tilleggsforslaget fra Høyre ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Nesset kommunestyre – 21.01.2016 

Rullert handlingsplan for Anlegg, hus og område for idrett og fysisk aktivitet 2016-2017 godkjennes 
med følgende endring: 
 
Nærmiljøanlegg for eigenorganisert fysisk aktivitet, endret prioritering slik: 

1. Ballbinge Eresfjord  
2. Aktivitetsløype/ hinderløype Eidsvåg barnehage 

 
Skatepark i Eidsvåg sentrum tas med i rulleringen av handlingsplanen for 2017/2018. 
 
 

PS 7/16 Kommunereform - innbyggerhøring 

Rådmannens innstilling 

Kommunestyrets anbefaling legges ut til rådgivende folkeavstemming i forkant av en 
realitetsbehandling i kommunestyret om kommunesammenslåing.   
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Behandling i Nesset kommunestyre - 21.01.2016  

./. Notat fra barn- og unges representant/sekretær for UKS om aldersgrense/regler for stemmerett ved 
folkeavstemming, datert 19.01.2016, ble distribuert til møtedeltakernes iPad 21.01.2016. 
 
Arbeiderpartiet fremmet følgende tilleggsforslag: 
 
 Aldersgrense ved folkeavstemmingen settes til 16 år i valgåret. 
 
Høyre fremmet følgene tilleggsforslag: 
 
 Nedre aldersgrense for å avgi stemme settes til 16 år i valgåret.  

Valgstyret tilrettelegger for gjennomføring av folkeavstemming. Det legges til rette for en 
avstemming hvor evt. grensejusteringer kan komme til uttrykk. 

 
Innbyggerlista fremmet følgende oversendelsesforslag til valgnemnda:  
 
 Nytt 4. kulepunkt som bakgrunn for utarbeidelse av en folkeavstemming: 

 Nesset kommune skal bestå som egen kommune.  
 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Arbeiderpartiet og Høyres forslag om nedre aldersgrense ble enstemmig vedtatt. 
 
Høyres øvrige forslag ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Nesset kommunestyre – 21.01.2016 

Kommunestyrets anbefaling legges ut til rådgivende folkeavstemming i forkant av en 
realitetsbehandling i kommunestyret om kommunesammenslåing.   

 
Nedre aldersgrense for å avgi stemme settes til 16 år i valgåret.  
Valgstyret tilrettelegger for gjennomføring av folkeavstemming. Det legges til rette for en 
avstemming hvor evt. grensejusteringer kan komme til uttrykk. 
 
 

PS 8/16 Kommunereformen - Tingvoll, Sunndal og Nesset 

Rådmannens innstilling 

Tingvoll kommune har i arbeidet med kommunereformen i kommunestyrevedtak av 12.1.2016 bedt 
kommunene Sunndal og Nesset om forhandlinger om alternativet Tingvoll-Nesset-Sunndal. Sunndal 
er positive til anmodningen under forutsetning av at Nesset vil delta i forhandlingene. 
 
Nesset har i sitt vedtak fra 18.6.2015 åpnet for muligheten for grensejusteringer mot sine 
nabokommuner, og ønsker å få avklart gjennom forhandlinger med Sunndal og Tingvoll om deler av 
Tingvoll kan inngå i Sunndal-Nesset.   
 
--- slutt på innstilling --- 

Behandling i Nesset kommunestyre - 21.01.2016  

Rådmannens innstilling ble vedtatt med 16 stemmer. 4 stemte imot. 
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Vedtak i Nesset kommunestyre – 21.01.2016 

Tingvoll kommune har i arbeidet med kommunereformen i kommunestyrevedtak av 12.1.2016 bedt 
kommunene Sunndal og Nesset om forhandlinger om alternativet Tingvoll-Nesset-Sunndal. Sunndal 
er positive til anmodningen under forutsetning av at Nesset vil delta i forhandlingene. 
 
Nesset har i sitt vedtak fra 18.6.2015 åpnet for muligheten for grensejusteringer mot sine 
nabokommuner, og ønsker å få avklart gjennom forhandlinger med Sunndal og Tingvoll om deler av 
Tingvoll kan inngå i Sunndal-Nesset.   
 
 

PS 9/16 Særutskrift Tøndergård skole - valg av representanter til styret og 
representantskapet 2015-2019 

Vedtak i Utvalg for oppvekst og kultur - 04.12.2015  

Som medlem og varamedlem og varamedlem til styret for Tøndergård skole 2015-2019 velges: 
 
Rune Skjørsæther – medlem 
Hildegunn Sjølseth – varamedlem 
 

Behandling i Nesset kommunestyre - 21.01.2016  

Saken var meldt opp som referatsak (RS 1/16), men det var enighet om å behandle den som politisk 
sak. 
 
Forslag fra utvalg for oppvekst og kultur ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Nesset kommunestyre – 21.01.2016 

Som medlem og varamedlem og varamedlem til styret for Tøndergård skole 2015-2019 velges: 
 
Rune Skjørsæther – medlem 
Hildegunn Sjølseth - varamedlem 
 
 

PS 10/16 Interpellasjon - Legevaktordningen i Nesset 

Behandling i Nesset kommunestyre - 21.01.2016  

Ordføreren orienterte om reglene for interpellasjon. 
 
Interpellasjon fra Arbeiderpartiet v/Mellvin Steinsvoll: 
 
 

Legevakt i Nesset 
I kommunestyrets møte 17. desember 2015 sak PS 156/15, var kommunens økonomiplan 
2016-2019 til behandling. I rådmannens forslag til innsparinger, var dagens legevakt i Nesset 
blant flere andre tjenestetilbud, foreslått nedlagt. Behandling av økonomiplanen i 
kommunestyret ble etter min mening, på mange måter en tragisk opplevelse. 
Kommunestyret fikk presentert et opplegg som uttrykte klar melding om at det i posisjonens 
forslag ikke var rom for kompromisser. Posisjonen hadde jobbet så godt med det forliggende 
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forslag at egentlig var det liten vits i å stemme over andre forslag. Etter min mening ble det 
fattet vedtak i saken som ikke er bærekraftig. Imidlertid innebærer en del av vedtaket at det 
skal foretas en total gjennomgang av kommunens økonomi både på drift og investering. I 
dette ligger at også tjenestetilbudet til innbyggerne skal gjennomgås. Min oppfatning både 
var og er, at i begrepet tjenestetilbud, ligger også legevakttjenesten. Det er ingen ting i den 
teksten som ble vedtatt, som sier at dagens legevakttjeneste i Nesset, skal legges ned. 
 
I etterkant av møtet den 17. desember, blir jeg kjent med at administrasjon har gitt legene 
som deltar i dagens legevakttjeneste i Nesset, beskjed om at legevaktordningen slik den er i 
dag, skal avsluttes 28. januar 2016. Jeg får også opplyst at det ikke er ført drøftelser med de 
berørte tjenestepersoner slik avtaleverket som kommunen er en del av, slår fast. Hvis dette 
medfører riktighet, er det svært alvorlig. Det må i tilfelle det er riktig, ryddes i denne type 
personalpolitikk. Slik skal det ikke være i Nesset kommune. 
 
Å ha legevakttjeneste innenfor kommunens grenser, er viktig for alle innbyggerne i Nesset. 
Tjenesten er spesielt viktig for innbyggerne utenfor kommunesenteret der avstandene til 
Molde er det dobbelte av det som kommunesenteret får. Som politikere er vi godt kjent med 
den opphetede diskusjon som gikk sist legevakten i Nesset var tema. Med det som bakgrunn, 
forundrer det meg stort at administrasjon og politisk ledelse er villig til å gå for nedleggelse 
av tjeneste uten å informere innbyggerne. Det er lett for meg å forstå de reaksjoner som nå 
kommer. 
 
Et annet forhold som også må vektlegges i saken, er at Nesset er nå midt inne i et viktig 
veivalg i forbindelse med kommunereformen. Det er kommunestyret som har det 
overordnede ansvar både for tjenestetilbud til innbyggerne og forholdet til de ansatte. Som 
delaktig i dette ansvaret, ser jeg på det å opptre i tråd med lov- og avtaleverk som svært 
viktig. Jeg finner det derfor nødvendig å få avklart hva som har skjedd i denne saken og om 
nødvendig, benytte meg av min rett til å fremme forslag i saken. 

 
 
Det ble enstemmig vedtatt å behandle interpellasjonen. 
 
Svein Atle Roset fremmet følgende forslag: 
 

Sak om videreføring av legevaktordningen i Nesset tas opp i førstkommende møte i utvalg 
for helse og omsorg (09.02.2015). Uttale/vedtak derfra kommer opp i kommunestyret 
18.02.16 til endelig beslutning. 

 
Rosets forslag ble enstemmig vedtatt.  
 

Vedtak i Nesset kommunestyre – 21.01.2016 

Sak om videreføring av legevaktordningen i Nesset tas opp i førstkommende møte i utvalg for helse 
og omsorg (09.02.2015). Uttale/vedtak derfra kommer opp i kommunestyret 18.02.16 til endelig 
beslutning. 
 
 

 


