
 
 
 
 
 

 
 

Møteprotokoll 
 

Utvalg: Nesset kommunestyre 

Møtested: Kommunestyresalen, Nesset kommunehus 

Dato: 20.09.2018 

Tidspunkt: 14:00 – 17:45 
 
 
 
 

Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Tone Skjørsæther Medlem FRP 
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 
Stein Ivar Bjerkeli Medlem AP 
Eva Solstad Alme Medlem H 
Ola Einar Stolsmo 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 
Jan Ståle Alme Medlem INNB 

 
Følgende faste medlemmer møtte ikke: 
Navn Funksjon Representerer 
Karianne Rindli MEDL AP 
Kjersti Hafsås Svensli MEDL AP 
Rune Skjørsæther MEDL H 

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
Tor- Steinar Lien Kjersti Hafsås Svensli AP 
Ann Jorunn Ness Karianne Rindli AP 
Magne Bugge Rune Skjørsæther UAV 
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Merknader 
Helsesjef Henning Fosse, Molde kommune orienterte om felles legevakt for Molde og flere 
omliggende kommuner. 
Anita Marie Meisingset orienterte om helsehuset i Eidsvåg. 
Det ble enighet om at Jan Rindli skal representere Nesset kommune i fellesnemndas 
oppgaveutvalg.  

 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Anne Grete Klokset 
Anne Karin Sjøli 

rådmann 
personalsjef 

Anita Marie Meisingset prosjektleder 
Lill Kristin Stavik 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  

Stein Ivar Bjerkeli  Arild Svensli 
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Saksliste – Nesset kommunestyre, 20.09.2018 

Utvalgs- 
saksnr 

 
Innhold 

Unntatt 
offentlighet 

Arkiv- 
saksnr 

PS 51/18 Godkjenning av protokoll   

PS 52/18 Spørsmål til ordføreren   

PS 53/18 Referatsaker   

RS 21/18 Årsmelding og regnskap 2017 - Nesset kirkelige fellesråd  2018/221 

RS 22/18 Endeleg sluttrapport forvaltningskontroll - Nesset kommune  2018/218 

RS 23/18 Særutskrift Forhandlingsutvalg - Nesset Kraft AS inn i nye Molde 
kommune 

 2018/1101 

RS 24/18 Kontrollutvalget i Nesset - protokoll fra møtet 10.09.2018  2015/1728 

RS 25/18 Protokoll fra styremøte i Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal 
5.9.2018 

 2016/499 

PS 54/18 Utbedring av veg på Øvre Hammervoll  2018/138 

PS 55/18 Høring planprogram - Hovedplan vann og avløp 2020 - 2028 - 
Kommunedelplan 

 2018/1170 

PS 56/18 5 prosjektregnskap sluttført i tidsrommet 2013-2016 - kostnader 
til revidering 

 2017/536 

PS 57/18 Behov for større lokaler i Eresfjord barnehage  2018/770 

PS 58/18 Sykefravær pr 2. kvartal 2018  2018/549 

PS 59/18 Forslag om endring av retningslinjene for forvaltning av 
Mardølafondet. 

 2017/1277 

PS 60/18 Forvaltningsrevisjon av "Helhetlig planlegging, oppfølging og 
rapportering" 

 2018/517 

 

PS 51/18 Godkjenning av protokoll 

Behandling i Nesset kommunestyre - 20.09.2018  

Protokoll fra kommunestyrets møte 21.06.2018 ble godkjent og signert. 
 

Vedtak i Nesset kommunestyre - 20.09.2018 

Protokoll fra kommunestyrets møte 21.06.2018 ble godkjent og signert. 
 

PS 52/18 Spørsmål til ordføreren 

Behandling i Nesset kommunestyre - 20.09.2018  

Spørsmål fra Arbeiderpartiet ved Mellvin Steinsvoll. 
Brannstasjon i Eresfjord 
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Viser til mine tidligere spørsmål i saken og senest under sak PS 82/U17 14. desember 2017 på Kavli 
Moen Gård. Mitt spørsmål til ordføreren var da om ordføreren ville medvirke til at dette nødvendige 
prosjektet ble prioritert og i tilfelle, hvilken fremdriftsplan vil ordføreren legge til grunn. 
 
Ordføreren svarte:  
Innledningsvis vil jeg si at det viktig at rådmannen får på plass gode rutiner i administrasjonen slik at vi som 
politikere får tilbakemeldinger på prosjekt som ikke går i henhold til plan. Brannstasjonen har blitt utsatt på 
grunn av manglende kapasitet ved enheten Teknisk, samfunn og utvikling. Bemanningen ved enhet blir nå 
styrket med en ny prosjektleder, som tiltrer stillingen i slutten av januar 2018.    
Prosjekt ny brannstasjon i Eresfjord har høy prioritet. Det er lagt i økonomiplan for neste år som en 
investering, og det er kun funksjonsbeskrivelsen som står igjen før prosjektet kan legges ut på anbud (Doffin). 
Forhåpentligvis vil prosjektet være ferdigstilt i løpet av våren 2018.  
 
Under TNM sitt møte 13. september 2018, ble det gitt orientering om status for 20 vedtatte 
investeringsprosjekter. Av de 20 prosjekter, er det flere som er forsinket. Blant prosjektene som er 
forsinket finner vi ny brannstasjon i Eresfjord som på ny er sterkt forsinket. 
 
Opprinnelig plan. 
Oppstart: 2. kvartal 2017 
Dagens plan for sluttføring: 2019 
Budsjett 2018:             6 000 000  
Brukt pr d.d.:                    67 730 
Gjenstående 2018:      5 932 270   
Budsjettet ble i sak om budsjettkorrigering i kommunestyret, PS 48/18, justert med kr. 2 900 000. 
Totalramme for prosjektet over flere år er kr 9 884 000. 
Kommentar: 
Prosjektet omfatter etablering av ny brannstasjon i Eresfjord. Tomt til formålet er kjøpt fra Nesset 
Kraft. Kostnadsberegning for prosjektet er utført av ÅF Advansia Nordvest AS. Skisser og 
funksjonsbeskrivelse er under utarbeidelse. Anbudskonkurranse utlyses så snart alt er klart. ÅF 
Advansia Nordvest er innleide konsulenter, og Strandhagen Arkitekt er arkitekt for prosjektet. 
 
Slik jeg ser situasjon, er den lite tilfredsstillende både med hensyn til drift og økonomi. 
1. Oppfølging av planer for fremdrift av vedtatte prosjekter, er generelt for dårlig. 
2. De påpekninger som ordføreren hadde under sak PS 82/17 om rutinesvikt i tilbakemeldingen til 

politikerne om endringer i planer for gjennomføring, er slik jeg ser det, dårlig innfridd. 
3. Vedr. oppstart og fremdrift i prosjektet Eresfjord brannstasjon, så er ordførerens forhåpninger i 

svar til meg 14. desember 2017 om ferdigstillelse av prosjektet Eresfjord brannstasjon våren 2018, 
langt fra innfridd. 

 
Jeg tillater meg å stille følgende spørsmål til ordføreren og takker for at svar blir gitt i 
kommunestyrets møte 20. september 2018. 
1. Har den politiske ledelse med ordføreren i spissen, utover det som nå er blitt kjent fra møte i 

TNM 13. september, mottatt varsling om at fremdriften i vedtatte prosjekter ikke går etter 
planene? 

2. Hvis endringer i fremdriften i vedtatte prosjekter er meldt til politisk ledelse med ordføreren i 
spissen, hvorfor er ikke den informasjon tilflytt kommunestyret? 

3. Hvis endringer i fremdriften av vedtatte prosjekter ikke er meldt til politisk ledelse med 
ordføreren i spissen, er det med hensyn til den respekt både ordfører og kommunestyret har 
krav på, alvorlig. Hva er ordførerens plan for å bedre en eventuell slik situasjon? 
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Ordføreren svarte: 
Brannstasjonen i Eresfjord begynner å bli en lang historie og jeg har full forståelse for den 
frustrasjonen mange føler i forhold til hvor lang tid ulike saker kan ta. 
 
For å korte ned historien om brannstasjonen så kan jeg ta utgangspunkt i det svaret jeg ga 
kommunestyret på Kavli Moen i desember i 2017. Kommunen hadde kjøpt bygget til Nesset kraft 
ved samfunnshuset i Eresfjord, og her så vi for oss et påbygg til brannbilen fra Eidsvåg og en 
renovering av eksisterende bygningsmasse med en ramme på 3,5 mill kroner. Dette var en sak som 
var kommet så langt i prosessen at det var forventet at brannstasjonen skulle stå ferdig i vår. 
 
Så begynner problemene med at en ser at prosjektet blir mer omfattende og arealkrevende enn først 
antatt. Forskrifter og krav slår inn, og det som skulle være en ny garasje og enkel renovering til 3,5 
mill kroner ender opp som en fullverdig brannstasjon med en totalramme på 9,8 mill kroner. 
 
Prosjektet stoppet opp som en følge av at det ikke var finansiert. Det i henhold til vårt 
Investeringsreglement punkt 5 f som sier: «Et investeringsprosjekt kan ikke igangsettes før det har 
fått bevilling.» Da er praksisen i Nesset at vi bruker junimøtet vårt til å foreta budsjettkorrigeringer. 
Da har vi en skikkelig budsjettgjennomgang og kommunestyret vurderer behovet for korrigeringer 
på både drift og investeringer. Brannstasjonen var et av investeringsprosjektene som ble tatt opp til 
behandling og endte opp med en ny totalramme på 9,8 mill kroner. 
  
Det var den korte historien. Så til spørsmålene: 
 
1. Det første gikk på når den politiske ledelse og ordfører fikk varsel om at prosjektet ikke gikk 

etter planene. 
 
Formannskapet og ordfører ble først gjort kjent med saken i formannskapsmøtet den 7. juni. Her 
var brannstasjonen omtalt i 2 saker. Den som gikk på Økonomi og finansrapportering for 1 
tertial og saken om Budsjettkorrigeringer for 2018. Det var første gangen ordføreren ble kjent 
med endrede planer for brannstasjonen i Eresfjord. Tror det er riktig å si at det ble litt ekstra 
temperatur i debatten når vi kom til brannstasjonen.  
 
Kommunestyret fikk de samme sakene til behandling i sitt møte den 21. juni. Her var også 
Mellvin Steinsvoll til stede og fikk den samme informasjonen om nye planer og ekstra 
bevilgning til ny brannstasjon i Eresfjord. Kommunestyret gjorde enstemmige vedtak i begge 
sakene. 
 
Det skal også nevnes at det er utvalget for TNM som er delegert oppfølging av vedtatte 
investeringsprosjekt. De har en praksis med at de gjennomgår status på alle 
investeringsprosjektene i starten på sine møter. Som du nevner så hadde de en gjennomgang på 
20 ulike investeringsprosjekter, som viser at aktivitetsnivået er høgt.  
 
Det har ikke vært varslet noen endring av planene i TNM før møtet nå i september. Her kunne 
det vært bedre «varslingsrutiner» for TNM har hatt møter både i februar og mai. 
 

2. Det andre spørsmålet gikk på om hvorfor kommunestyret ikke har fått denne informasjonen. 
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Kommunestyret har fått informasjon om endrede planer for brannstasjon i Eresfjord. Viser da til 
svaret på spørsmål 1, hvor kommunestyret vedtok endrede rammer fra opprinnelig 3,5 millioner 
kroner til en totalramme på 9,8 millioner kroner i vårt siste kommunestyremøte i juni.. 
 

3. Det tredje spørsmålet går på om ordføreren har en plan for å bedre situasjonen 
 
Som jeg sa innledningsvis så har jeg stor forståelse for at politikerne og andre er frustrert over at 
«ting tar tid». Vi har flere større investeringsprosjekt på gang som det haster å komme i gang 
med. Det gjelder kanskje spesielt helsehuset, brannstasjonen i Eresfjord og bofellesskapet på 
Holtan.  
 
Min plan, for å imøtekomme Mellvin, er at TNM følger opp de ulike investeringsprosjektene 
som før, og at formannskapet får orienteringer i sine møter om de 3 største 
investeringsprosjektene som er helsehus, brannstasjon og bofellesskap og eventuelt andre 
prosjekt. Ser også at det er behov for at kommunestyret blir holdt jevnlig oppdatert spesielt på 
disse tre prosjektene. Vi kan starte med vårt neste kommunestyremøte, så får vi vurdere behovet 
deretter. Helsehuset blir det orientert om i dag. 

 
Avslutningsvis vil jeg minne oss om våre verdier som er bygd på huskeordet april. Det er for tiden 
travelt å være administrasjon og saksbehandlere her på kommunehuset, og dette er en god 
anledning til å kunne tenke gjennom hva vi legger i ordene anerkjennelse, pålitelighet, respekt, 
interesse og løsningsorientert. Enten vi er politikere eller ansatte så handler det om å dra i samme 
retning for at vi skal nå målene våre.  
 
 
Spørsmål fra Kristelig folkeparti ved Svanhild Kvernberg 
Hva er status landbruksavdeling/jordbrukssjef i Nesset. Hva skjer videre fram mot nye Molde 
kommune? Blir dette drøftet i fellesnemda? 
 
 
Ordføreren svarte: 
Når det gjelder status på bemanningen på landbruksavdelingen så har vi en som i sommer valgte å 
pensjonere seg. Hun er erstattet av en ny dyktig dame. Vi har fortsatt skogbrukssjef og jordbrukssjef. 
Så er det slik at også jordbrukssjefen vurderer pensjonisttilværelsen allerede i oktober.  
 
Når det gjelder nye Molde så er organiseringen av de nye avdelingene i gang denne høsten. Det er 
ansatt nye kommunalsjefer og organiseringen av hver sektor og avdeling skjer i regi av de enkelte 
kommunalsjefene og prosjektrådmann.  
 
Innen 1. januar 2019 skal organisasjonsmodell for hele den nye kommunen være på plass og senest 
innen 1. juni 2019 skal alle ansatte ha fått en avklaring med hensyn til hvilken 
funksjon/arbeidsoppgave og avdelingstilhørighet man skal ha i den nye kommunen. 
 
Det kjøres en egen prosess med et delprosjekt omkring lokalisering av arbeidsplasser i den nye 
kommunen. Det er Britt Rakvåg Roald leder dette arbeidet og prosess og mandat er beskrevet på 
nettsiden til nye Molde kommune: http://www.nyemolde.no/lokalisering.472801.no.html. Denne 
arbeidsgruppen har sitt første møte 28. september 2018.  
 

http://www.nyemolde.no/lokalisering.472801.no.html
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Det ligger til mandatet til fellesnemnda å gjøre vedtak om lokalisering av arbeidsplasser i den nye 
kommunen: Så prosjektrådmann planlegger å legge fram en sak om dette for fellesnemnda i januar 
2019. 
 
Kan også legge til at Britt Rakvåg Roald vil komme til kommunestyremøtet den 25. oktober og 
orientere om både prosessen rundt organiseringen av den nye kommunen og andre aktuelle saker.   
 

PS 53/18 Referatsaker 

RS 21/18 Årsmelding og regnskap 2017 - Nesset kirkelige fellesråd Nesset kirkelige fellesråd 

RS 22/18 Endeleg sluttrapport forvaltningskontroll - Nesset kommune FYLKESMANNEN I MØRE OG 
ROMSDAL 

RS 23/18 Særutskrift Forhandlingsutvalg - Nesset Kraft AS inn i nye Molde kommune  

RS 24/18 Kontrollutvalget i Nesset - protokoll fra møtet 10.09.2018 Kontrollutvalgssekreteriatet 

RS 25/18 Protokoll fra styremøte i Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal 5.9.2018 
Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal 

Behandling i Nesset kommunestyre - 20.09.2018  

Referatsakene ble tatt til orientering. 
 
Til referatsak RS24/18 Kontrollutvalget i Nesset – protokoll fra møtet 10.09.2018 
Arbeiderpartiet ved Toril Melheim Strand fremmet følgende forslag: 
Med bakgrunn i saksbehandlingsfeil og feil i gjennomføring av leiarvalet, jamfør §38 i 
Kommunelova «ved stemmelikhet avgjøres valg ved loddtrekning», blir val av leiar i kontrollutvalet 
i sak 43/18 oppheva.  
Nesset kommunestyre handsamar saka i høve val av leiar i kontrollutvalet på nytt i neste 
kommunestyremøte.  
 
Det ble enighet om å sende forslaget til ny behandling i neste kommunestyremøte. 
 
 

Vedtak i Nesset kommunestyre - 20.09.2018 

Referatsakene ble tatt til orientering.  
 
Til referatsak RS24/18 Kontrollutvalget i Nesset – protokoll fra møtet 10.09.2018 
Med bakgrunn i saksbehandlingsfeil og feil i gjennomføring av leiarvalet, jamfør §38 i 
Kommunelova «ved stemmelikhet avgjøres valg ved loddtrekning», blir val av leiar i kontrollutvalet 
i sak 43/18 oppheva.  
Nesset kommunestyre handsamar saka i høve val av leiar i kontrollutvalet på nytt i neste 
kommunestyremøte.  
 
 



 

 Side 8 av 13

PS 54/18 Utbedring av veg på Øvre Hammervoll 

Behandling i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 13.09.2018 

Kostnadene kr. 1 243 000 (inkl.mva) for utbedring av Øvre Hammervoll veg innarbeides i 
økonomiplan for 2019 – 2022. 

  

En utbedring av veien ble vedtatt tilrådd med 4 mot 3 stemmer. 
 

Forslag til vedtak i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 13.09.2018 

Kostnadene kr. 1 243 000 (inkl.mva) for utbedring av Øvre Hammervoll veg innarbeides i 
økonomiplan for 2019 – 2022. 
 
 

Behandling i Nesset kommunestyre - 20.09.2018  

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

Vedtak i Nesset kommunestyre - 20.09.2018 

Kostnadene kr. 1 243 000 (inkl.mva) for utbedring av Øvre Hammervoll veg innarbeides i 
økonomiplan for 2019 – 2022. 
 

PS 55/18 Høring planprogram - Hovedplan vann og avløp 2020 - 2028 - 
Kommunedelplan 

Behandling i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 13.09.2018  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt tilrådd. 
 

Forslag til vedtak i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 13.09.2018 

I henhold til Plan- og bygningslovens kap 11 §§ 11-1 – 11-18 vedtas det å legge forslag til 
planprogram for «Hovedplan vann og avløp 2020 – 2028.» ut til offentlig ettersyn. 
 
 
 

Behandling i Nesset kommunestyre - 20.09.2018  

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

Vedtak i Nesset kommunestyre - 20.09.2018  

I henhold til Plan- og bygningslovens kap 11 §§ 11-1 – 11-18 vedtas det å legge forslag til 
planprogram for «Hovedplan vann og avløp 2020 – 2028.» ut til offentlig ettersyn. 
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PS 56/18 5 prosjektregnskap sluttført i tidsrommet 2013-2016 - kostnader 
til revidering 

Behandling i Nesset kommunestyre - 20.09.2018  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Nesset kommunestyre - 20.09.2018  

Byggeregnskap med sluttrapport for 5 investeringsprosjekter legges fram urevidert, til 
kommunestyret, til orientering. Dette gjelder: 

 Aktivitetssenteret, ferdig 2013 
 Overføringsledning til Raudsand, ferdig 2015 
 Strandpromenaden, ferdig 2016 
 INBUS, Erefjord barne- og ungdomsskole, ferdig 2016 
 Kjøp av eiendom, ferdig 2016 

 

 
 

PS 57/18 Behov for større lokaler i Eresfjord barnehage 

Behandling i Utvalg for oppvekst og kultur - 11.09.2018  

Utvalget var på befaring i Eresfjord barnehage før behandling av saken. 
 
Det ble enighet om følgende: 
 

Eresfjord barnehage utvides med et tilbygg på omlag 100m2 for å øke kapasiteten til antall 
barn, ivareta de ansattes arbeidsforhold i overenstemmelse med dagens krav til arbeidsmiljø, 
samt møte fremtidige krav til barnehagedrift. Barnehagen vurderes bygd mot nord for å 
ivareta lysforholdene på tomta. 
 
Nybygget bygges fremtidsrettet som en egen avdeling med egen inngang/garderober, 
kjøkken og toalettfasiliteter. Personalrom, kontor må ivaretas ifølge dagens krav. Taket på 
øvresida trekkes ut slik at man kan gå under tak mellom avdelingene. Den gamle avdelingen 
rustes opp til dagens standard. Gjesteparkering til bofellesskapet tas inn i barnehagens areal. 
Barnehagens uteområde utvides med den delen av nabotomta som inneholder et uthus. 

 
Vedtaket foreslås lånefinansiert. 

 
Investeringskostnaden implementeres i økonomiplanarbeidet for 2019-2022 og prioriteres av 
kommunestyret innenfor kommunens samlede investeringsramme. 
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Enstemmig vedtatt tilrådd. Formannskapets tilråding fikk 0 stemmer og falt. 
 

Forslag til vedtak i Utvalg for oppvekst og kultur - 11.09.2018 

Eresfjord barnehage utvides med et tilbygg på omlag 100m2 for å øke kapasiteten til antall barn, 
ivareta de ansattes arbeidsforhold i overenstemmelse med dagens krav til arbeidsmiljø, samt 
møte fremtidige krav til barnehagedrift. Barnehagen vurderes bygd mot nord for å ivareta 
lysforholdene på tomta. 
 
Nybygget bygges fremtidsrettet som en egen avdeling med egen inngang/garderober, kjøkken og 
toalettfasiliteter. Personalrom, kontor må ivaretas ifølge dagens krav. 
Taket på øvresida trekkes ut slik at man kan gå under tak mellom avdelingene. Den gamle 
avdelingen rustes opp til dagens standard. Gjesteparkering til bofellesskapet tas inn i barnehagens 
areal. Barnehagens uteområde utvides med den delen av nabotomta som inneholder et uthus. 

 
Vedtaket foreslås lånefinansiert. 

 
Investeringskostnaden implementeres i økonomiplanarbeidet for 2019-2022 og prioriteres av 
kommunestyret innenfor kommunens samlede investeringsramme. 

 
 
 

Behandling i Nesset kommunestyre - 20.09.2018  

Eva Solstad Alme fremmet følgende forslag: 
 

Eresfjord barnehage utvides med et tilbygg på omlag 100m2 for å øke kapasiteten til antall 
barn, ivareta de ansattes arbeidsforhold i overenstemmelse med dagens krav til arbeidsmiljø, 
samt møte fremtidige krav til barnehagedrift. Barnehagen vurderes bygd mot nord for å 
ivareta lysforholdene på tomta. 
 
Nybygget bygges fremtidsrettet som en egen avdeling med egen inngang/garderober, 
kjøkken og toalettfasiliteter. Personalrom, kontor må ivaretas ifølge dagens krav. Taket på 
øvresida trekkes ut slik at man kan gå under tak mellom avdelingene. Den gamle avdelingen 
rustes opp til dagens standard. Gjesteparkering til bofellesskapet tas inn i barnehagens areal. 
Barnehagens uteområde utvides med den delen av nabotomta som inneholder et uthus. 

 
Vedtaket foreslås lånefinansiert. 

 
Investeringskostnaden implementeres i økonomiplanarbeidet for 2019-2022 og prioriteres av 
kommunestyret innenfor kommunens samlede investeringsramme. 

 
Arbeiderpartiet ved Toril Melheim Strand fremmet Utvalg for oppvekst og kultur sitt forslag med 
følgende tillegg som nytt 3. avsnitt: 
 

Planleggingsarbeidet iverksettes straks med egen, eventuelt innleid kompetanse. Dette gis 
høy prioritet for at tilbygget kan stå klart til neste barnehageår. 
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Arbeiderpartiet ved Toril Melheim Strand endret sitt forslag til et oversendingsforslag. 
 
Forslaget til Eva Solstad Alme ble enstemmig vedtatt. Rådmannens innstilling fikk 0 stemmer og falt.  
 
Oversendingsforslaget til Arbeiderpartiet ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Nesset kommunestyre - 20.09.2018 

Eresfjord barnehage utvides med et tilbygg på omlag 100m2 for å øke kapasiteten til antall barn, 
ivareta de ansattes arbeidsforhold i overenstemmelse med dagens krav til arbeidsmiljø, samt møte 
fremtidige krav til barnehagedrift. Barnehagen vurderes bygd mot nord for å ivareta lysforholdene 
på tomta. 
 
Nybygget bygges fremtidsrettet som en egen avdeling med egen inngang/garderober, kjøkken og 
toalettfasiliteter. Personalrom, kontor må ivaretas ifølge dagens krav. Taket på øvresida trekkes ut 
slik at man kan gå under tak mellom avdelingene. Den gamle avdelingen rustes opp til dagens 
standard. Gjesteparkering til bofellesskapet tas inn i barnehagens areal. Barnehagens uteområde 
utvides med den delen av nabotomta som inneholder et uthus. 

 
Vedtaket foreslås lånefinansiert. 

 
Investeringskostnaden implementeres i økonomiplanarbeidet for 2019-2022 og prioriteres av 
kommunestyret innenfor kommunens samlede investeringsramme. 
 
Planleggingsarbeidet iverksettes straks med egen, eventuelt innleid kompetanse. Dette gis høy 
prioritet for at tilbygget kan stå klart til neste barnehageår. 

PS 58/18 Sykefravær pr 2. kvartal 2018 

Behandling i Nesset formannskap - 30.08.2018  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap - 30.08.2018 

Sykefraværsrapport pr. 2. kvartal 2018 tas til orientering 

 
 

Behandling i Nesset kommunestyre - 20.09.2018  

Formannskapets forslag ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Nesset kommunestyre - 20.09.2018 

Sykefraværsrapport pr. 2. kvartal 2018 tas til orientering. 
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PS 59/18 Forslag om endring av retningslinjene for forvaltning av 
Mardølafondet. 

Behandling i Nesset formannskap - 30.08.2018  

Rådmannen si innstilling vart einstemmig vedteke tilrådd. 
 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap - 30.08.2018 

§ 2 punkt A og B i retningslinjene for forvaltning av Mardølafondet endres til: 

A. Lån med storleik inntil kr 1 000 000. 
B. Tilskott med storleik inntil kr 30 000. 

 
 

Behandling i Nesset kommunestyre - 20.09.2018  

Formannskapets forslag ble einstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Nesset kommunestyre - 20.09.2018 

§ 2 punkt A og B i retningslinjene for forvaltning av Mardølafondet endres til: 

C. Lån med storleik inntil kr 1 000 000. 
D. Tilskott med storleik inntil kr 30 000. 

 

PS 60/18 Forvaltningsrevisjon av "Helhetlig planlegging, oppfølging og 
rapportering" 

Behandling i Nesset kommunestyre - 20.09.2018  

Ordføreren fremmet følgende forslag i tillegg til innstillingen fra kontrollutvalget: 
 

Som en følge av mangel på tid og ressurser velger Nesset kommune å prioritere planarbeidet 
i Nesset kommune fremfor å starte arbeidet med ny kommuneplan og planstrategi for Nesset 
kommune. 

 
Ordføreren trakk sitt forslag.  
 
Det ble enighet om å oversende saken til formannskapet for behandling. 
 
Kontrollutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
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Vedtak i Nesset kommunestyre - 20.09.2018  

 Nesset kommunestyre tar forvaltningsrevisjonsrapporten «Helhetlig planlegging, oppfølging 
og rapportering i Nesset kommune» til etterretning og slutter seg til de anbefalingene som 
kommer fram i rapportens kapittel 2.3 og 3.3.  

 Nesset kommunestyre ber rådmann om å sørge for at revisjonens anbefalinger i kapittel 2.3 og 
3.3 blir fulgt og påse at dette arbeidet gjennomføres.  

 Nesset kommunestyre ber Kontrollutvalget om å følge opp rapporten innen en periode på 8 – 12 
mnd.  

 
Saken sendes til formannskapet for behandling. 
 


