
 

Nesset kommune 

 
 

  

 

Møteprotokoll 

 

Utvalg: Nesset kommunestyre 

Møtested: Kommunestyresalen, Nesset kommunehus 

Dato: 02.10.2014 

Tidspunkt: 14:00 – 18:00 

 

Følgende faste medlemmer møtte: 

Navn Funksjon Representerer 

Rolf Jonas Hurlen Ordfører H 

Mellvin Arvid Steinsvoll Medlem AP 

Audhild Nauste Medlem AP 

Lilly K. Svensli Medlem AP 

Stein Ivar Bjerkeli Medlem AP 

Paul Edvin Nauste Medlem AP 

Karianne Rindli Medlem AP 

Anders Torvik Medlem AP 

Jan Rindli Medlem SP 

Aina Trælvik Remmen Medlem FRP 

Roar Andrè Flataker Medlem H 

Stephan Berg Medlem H 

Magne Bugge Medlem H 

Marit-Solveig Finset Medlem H 

Marte Meisingset Evensen Medlem H 

Ola Einar Stolsmo Medlem H 

Lynn Brakstad Medlem KRF 

Gunvor Gussiås Medlem KRF 

Arild Svensli Medlem INNB 

 

Følgende faste medlemmer møtte ikke: 

Navn Funksjon Representerer 

Kari Petrine Fitje Øverås MEDL SP 

Edmund Morewood VARAO SP 
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Følgende varamedlemmer møtte: 

Navn Møtte for Representerer 

Anders-Inge Nerland Edmund Morewood SP 

   

 

Merknader 

Orientering om startlån og tilskudd gjennom Husbanken v/Hans Olav Henden, 

kontorleder ved NAV Nesset 

 

 

 

Fra administrasjonen møtte: 

Navn Stilling 

Anne Grete Klokset Ass. rådmann 

Vivian Høsteng 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 

 

 

 

______________________  _______________________ 

         Lynn Brakstad             Lilly K. Svensli 
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PS 69/14 Godkjenning av protokoll 

Behandling i Nesset kommunestyre - 02.10.2014  

Protokoll fra kommunestyrets møte 04.09.2014 ble godkjent og signert. 

 

Vedtak i Nesset kommunestyre – 02.10.2014 

Protokoll fra kommunestyrets møte 04.09.2014 ble godkjent og signert. 
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PS 70/14 Spørsmål til ordføreren 

Behandling i Nesset kommunestyre - 02.10.2014  

Lynn Brakstad orienterte om TV-aksjonen 2014 og konfirmantenes bidrag til denne. 

Kommunestyrets representanter ble oppfordret til å gi kr 100 hver til innkjøp av Eira-vann som 

konfirmantene skal selge dagen før innsamlingsaksjonen. 

 

 

Spørsmål fra Nesset Arbeiderparti v/Mellvin Steinsvoll: 

 

Spørsmål 1: Vanntilknytning Meisalstranda 

En ungdom har kjøpt et eldre hus på Meisalstranda og er i ferd med renovering. Slik situasjon er, 

er det behov for bedre vanntilførsel til huset. Den nye eier har som følge av det henvendt seg til 

Nesset kommune for å få knytte seg til kommunens eksisterende vannledning i området, men har 

fått avslag. Nesset kommune har en visjon om at det skal bli lys i alle hus. At ungdom finner det 

attraktivt å bidra til at denne visjonen kan bli virkelighet må sees på som svært positivt. I en slik 

situasjon, må kommunen strekke seg så langt det er mulig for å legge til rette for at vi får mange 

ungdommer som ønsker å tenne lys i eldre hus som står tomme.  

 

Hva ligger til grunn for at det er gitt avslag på henvendelsen om å få knytte seg til kommunens 

vannledning i området? 

 

Ordføreren svarte: 

Denne saken må bero på en misforståelse, ungdommen har ikke fått avslag. Teknisk drift 

(avdelingsleder VAR) fikk en muntlig henvendelse i denne saken våren 2014 vedrørende 

påkobling kommunalt vann på Meisalstranda. Det ble foretatt befaring og anvist hvor han kunne 

koble på kommunalt vann. Dette betydde at den nye eieren måtte grave ca 200 meter for å koble 

på kommunalt vann, noe abonnenten må dekke selv slik som vanlig er. Det er ikke kommet noen 

søknad om dette i ettertid. 

 

 

Spørsmål 2: Flerbrukshall i Nesset – brev av 08.09.2014 

Viser til brev til ordføreren datert 8. september 2014. I brevet ber jeg ordføreren avsette tid under 

formannskapets møte 18. september 2014 for en bredest mulig gjennomgang av hallsaken slik 

den stod på det tidspunktet. Under formannskapets møte 18. september 2014, kom det fram at 

mitt brev til tross for at det var registrert på kommunehuset, ikke var kjent verken for ordfører 

eller rådmann. Som følge av dette, ble det enighet om at saken tas i kommunestyret 2. oktober 

2014. Jeg tillater meg herved å minne om saken. 

 

Ordføreren svarte: 

1. Alle kjente forhold omkring tomtespørsmålet:  

Plasseringen av hallen ble gjort ut i fra en vurdering basert på sambruk med skolene, 

idrettsanleggene på Holtan og nærheten til sentrum. Skolene som vil være de største brukerne. 

Behovsoppgaven viser at vi må dele hallen i to for at skolene skal få dekt sitt behov for 

gymnastikksal. Kan nevne at vi har revet gymsalen på småskolen i påvente av en flerbrukshall. 

Vi har også over 70 ulike lag og organisasjoner som gjennom flerbrukshallen får dekt sitt behov 

for ulike aktiviteter og større kulturarrangement. Behovet er dokumentert i søknaden om 

forhåndsgodkjenning, som ble sendt til kulturdepartementet i 2010.  

 

I forbindelse med valg av tomt og søknadsprosessen gjennomførte Geovest Haugland 
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(Norconsult) i 2009 grunnundersøkelser av selve tomten, og kom med forslag til hvordan 

byggegrunnen kunne sikres for å sette opp flerbrukshallen.  

 

I 2011 kom NVE med innsigelse på Holtanplanen. Det gikk på områdestabiliteten. Nye og 

omfattende grunnundersøkelser ble gjennomført i hele Eidsvågområdet.  

 

I arbeidet med grunnundersøkelsene viser det seg at det er nødvendig med flere sikringstiltak 

oppover langs med Eidsvågelva. Dette er beskrevet i dagens sak om sluttbehandling av 

reguleringsplanen for Holtan.  

 

Norconsult har utarbeidet et grunnlag for en tilbudskonkurranse for gjennomføring av 

nødvendige sikringstiltak langs elva fra Veltan og oppover. Vi har mottatt papirene fra 

Norconsult, og ønsker nå en egen politisk sak for å avklart omfang, rekkefølge og finansiering av 

de ulike sikringstiltakene. Administrasjonen arbeider med saken og vil legge fram en sak om 

sikringstiltakene før jul. 

 

2. Prosjektets ledelse: 

Her har vi hatt et engasjement med en egen prosjektleder. Han har sluttet og fått seg fast arbeid. I 

påvente av ny prosjektleder er det enhetsleder på teknisk som har prosjektansvaret med framdrift 

og kontakten med entreprenøren. Byggekomiteen består av Magne Bugge, Kari Petrine Øverås 

og Arild Svensli. 

 

3. Alle kjente forhold omkring valg av planløsning: 

For å få en godkjent hall for utbetaling av spillemidler må vi følge de forskriftene og 

bestemmelsene som gjelder. Det er gjort i denne saken og vi har fått en fornyet 

forhåndsgodkjenningen av hallen fra departementet som gjelder fram til februar 2016. Det er 

ikke gjort endringer i planløsningen i den nye forhåndsgodkjenningen i forhold til den 

opprinnelige søknaden. 

 

Det som er lagt til grunn for planløsningen er en standard flerbrukshall med klatrevegg, 

garderober, lager, sosialt rom med mer. Vi har oppnevnt en egen byggekomite som i samarbeid 

med entreprenør vil måtte arbeide med en del mindre justeringer innenfor de rammer og 

regelverk vi har å forholde oss til. 

 

4. Alle kjente forhold omkring valg av entreprenør 

Her var det i 2011 en anbudskonkurranse med fire tilbydere. Alle tilbyderne på hallen ble i juni 

2014 informert om at kommunen ville inngå kontraktsforhandlinger med Lønnheim. Ingen har 

protestert på dette og vi står igjen med Lønnheim Entreprenør. Her hadde vi det første 

forhandlingsmøtet den 8. juli i år, og Lønnheim er klar for å signere kontrakten. Så langt er det 

ikke signert noen kontrakt med Lønnheim. Hallutvikling meldte ikke sin interesse, og vi anser de 

som ute av saken.  

 

5. Alle kjente forhold omkring byggekostnadene: 

Lønnheim kom med et tilbud den 5. desember 2011. I det tilbudet låg det et forbehold om 

prisstigning. Prisreguleringen fra den gang til nå og fram til medio april 2015 er beregnet til 

8,1%. Byggekostnadene er dermed økt fra knappe 29 mill til 31,3 mill kroner som følge av 

prisveksten. Skulle det bli gjort endringer i prosjektet vil de enten komme som plusser eller 

minuser. Alle endringer skal gjøres i samråd med byggekomiteen og godkjennes av 

departementet. 
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6. Alle kjente forhold omkring drift og driftskostnader:  

Driftsmodellen er beskrevet i søknaden om idrettsfunksjonell godkjenning fra 2010. I ettertid har 

vært en del spørsmål og uklarheter omkring valg av driftsmodell og kostnader. Administrasjonen 

arbeider nå med å få en politisk sak på dette til formannskapsmøtet den 20. november.  

 

7. Saksbehandlingen videre: 

Det legges opp til følgende politiske behandling av to saker, først i formannskapet i november: 

 

1. Sak om omfang og rekkefølge på sikringstiltak i Holtanplanen. 

2. Driftsmodell og driftskostnader for flerbrukshallen. 

 

 

Interpellasjon fra Nesset Arbeiderparti v/Mellvin Steinsvoll: 

Ordføreren orienterte om reglene for interpellasjon. 

 

Vannmåling og betalingsordning 

Fra 1. januar 2014 innførte Nesset kommune mulighet for vannmåling. Ordningen er basert på at 

abonnentene frivillig kan velge å måle forbruk. I samtaler med flere av de som valgte å installere 

vannmåler, kommer det fram at det fra kommunens side, er lagt opp til en betalingsordning der 

avgiften innkreves på forskudd. Grunnlaget for forskuddsavgiften er et tenkt forbruk det neste 

halve året. Etter min mening er en slik praksis feil og begrunner det med følgende: - Når kunden 

kjøper en vare der prinsippet om målt kvantum er lagt til grunn, skal kvantumet være klart før det 

kan kreves betaling for varen. Dette gjelder over alt i vårt samfunn. Som eksempel nevnes 

oppgjør for strøm. Jeg velger å tro at det som har skjedd i denne saken, har sin grunn i at 

ordningen er relativt ny i Nesset og at alle sider av ordningen ikke er tilstrekkelig 

gjennomarbeidet. I midlertid så forventes det at praksis endres og at de abonnenter som har valgt 

måling, for framtiden får krav om avgift for målt kvantum. Jeg forbeholder meg retten til å 

fremme forslag i saken hvis det skulle bli vurdert som nødvendig. 

 

Ordføreren svarte: 

Forbruksbasert vannavgift (vannmåler) ble innført fra 1.1.2014. Abonnement for installerte 

vannmålere vil bli gjeldende fra enten 1.januar eller 1.juli i henhold til kommunestyrevedtak 

52/11. Ved nyttår vil målerne bli avlest og det blir foretatt et årsoppgjør hvor det blir beregnet 

faktisk forbruk mot det stipulerte forbruket. Dette vil kom frem på faktura som sendes ut i mars. 

Her vil abonnenten kunne få beløp til gode eller måtte betale mer, avhengig etter faktisk forbruk. 

 

Før første årsoppgjør er foretatt må det legges inn et stipulert forbruk. Dette har vi lagt inn etter 

antatt forbruk basert på SSB sine beregninger for vannforbruk til en husstand. Vi er kjent med at 

dette har slått feil ut ved noen tilfeller, men ved første årsoppgjør vil for mye innbetalt (stipulert) 

forbruk avregnes mot faktisk forbruk. Etter første årsoppgjør vil fremtidig stipulert forbruk være 

i henhold til erfaringstall per husstand.  

 

Denne løsningen er valgt fordi den er mest kostnadseffektiv. Det kan kjøres flere oppgjør 

gjennom året, dette vil medføre økt behov for administrasjon og økte kostnader for abonnentene.  

 

 

Steinsvoll fremmet følgende forslag: 

 

Abonnenter som har valgt vannmåling skal kreves for vannavgift etter målt kvantum. Ny 

ordning settes i verk med øyeblikkelig virkning.  
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Etter en presisering av ordførerens svar godkjente Steinsvoll dette og trakk sitt forslag. 

 

 

PS 71/14 Videreføring av behandlingstilbud ACT 

Behandling i Utvalg for helse, oppvekst og kultur - 24.09.2014  

Aina Trælvik Remmen satte fram følgende tillegg til rådmannens innstilling: 

 

 Utvalg for helse, oppvekst og kultur ønsker en årlig orientering om «ACT i Romsdal» 

 

Rådmannens innstilling med tilleggsforslag fra Remmen enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak i Utvalg for helse, oppvekst og kultur - 24.09.2014 

Nesset kommune vedtar å videreføre sin deltagelse i «ACT i Romsdal» etter de forutsetningene 

som ligger til grunn i samarbeidsavtalen. 

Avtalen gjelder fra 01.oktober 2014. 

 

Det er en forutsetning for Nesset kommune sin deltagelse at tiltaket holder seg økonomisk på 

nivå med de stipulerte kostnader. 

 

Tiltaket finansieres gjennom helse- og omsorgsbudsjettet. 

 

Utvalg for helse, oppvekst og kultur ønsker en årlig orientering om «ACT i Romsdal» 

 

Behandling i Nesset kommunestyre - 02.10.2014  

Forslag fra utvalg for helse, oppvekst og kultur ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak i Nesset kommunestyre – 02.10.2014 

Nesset kommune vedtar å videreføre sin deltagelse i «ACT i Romsdal» etter de forutsetningene 

som ligger til grunn i samarbeidsavtalen. Avtalen gjelder fra 01.oktober 2014. 

 

Det er en forutsetning for Nesset kommune sin deltagelse at tiltaket holder seg økonomisk på 

nivå med de stipulerte kostnader. 

 

Tiltaket finansieres gjennom helse- og omsorgsbudsjettet. 

 

Utvalg for helse, oppvekst og kultur ønsker en årlig orientering om «ACT i Romsdal» 
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PS 72/14 Dimensjonering av Nesset brann- og redningstjeneste i Vistdal og 

Eikesdalen. 

Behandling i Nesset formannskap - 18.09.2014  

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

 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 18.09.2014 

Kommunestyret tar saken til etterretning og ber rådmannen om å innarbeide utgifter og 

investeringer i økonomiplan 2015 – 2018. Utgifter for 2014 tas med i sak om 

budsjettkorrigeringer i høst. 

 

Behandling i Nesset kommunestyre - 02.10.2014  

Formannskapets forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak i Nesset kommunestyre – 02.10.2014 

Kommunestyret tar saken til etterretning og ber rådmannen om å innarbeide utgifter og 

investeringer i økonomiplan 2015 – 2018. Utgifter for 2014 tas med i sak om 

budsjettkorrigeringer i høst. 

 

 

PS 73/14 Brannsikringstiltak Vistdal bofellesskap og Vistdal skole og 

barnehage 

Behandling i Nesset formannskap - 18.09.2014  

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

 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 18.09.2014 

1. Vistdal bofellesskap brannsikres iht. alternativ 2 i saksframlegget: 

Løsning 2 går ut på å gjøre større bygningsmessige inngrep. Her ligger det til grunn at man 

sikrer bygget ved å etablere brannceller og flere rømningsveier, takutstikk brannsikres og 

kaldloft branncellebegrenses. Løsning 2 vil kreve ny brannsikkerhetsstrategi da det er valgt 

andre løsninger for å ivareta brannsikkerheten enn det som eksisterende dokumentasjon viser. 

Kostnadsanslag: Kr 800 000 inkl. prosjektering og prosjektoppfølging samt ny 

brannsikkerhetsstrategi beregnet til å koste ca. 70 000kr. 

 

2. Vistdal skole og barnehage brannsikres iht. saksutredningen: 

Det er meget vanskelig å lese ut i fra brannsikkerhetsstrategiens oppbygning hva som må 

utbedres ved dette objektet da dokumentet ikke har en konklusjon/sammendrag. Dette 

medfører at kommunen må gå til innleie av en brannkonsulent som vurderer tiltak iht. 

brannsikkerhetsstrategien, etter krav fra brannsjefen. Det tas høyde for at innleid konsulent 

og tiltak dekkes herved etterspurte midler. 
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Kostnadsoverslag: Kr 300 000 inkl. prosjektering og prosjektoppfølging. 

 

3. Kostnader for 2015 innarbeides i økonomiplan 2015-2018. 

 

Behandling i Nesset kommunestyre - 02.10.2014  

Tredje setning i punkt 2 i formannskapets forslag ble etter en vurdering i kommunestyret strøket.  

 

Formannskapets forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak i Nesset kommunestyre – 02.10.2014 

1. Vistdal bofellesskap brannsikres iht. alternativ 2 i saksframlegget: 

Løsning 2 går ut på å gjøre større bygningsmessige inngrep. Her ligger det til grunn at man 

sikrer bygget ved å etablere brannceller og flere rømningsveier, takutstikk brannsikres og 

kaldloft branncellebegrenses. Løsning 2 vil kreve ny brannsikkerhetsstrategi da det er valgt 

andre løsninger for å ivareta brannsikkerheten enn det som eksisterende dokumentasjon viser. 

Kostnadsanslag: Kr 800 000 inkl. prosjektering og prosjektoppfølging samt ny 

brannsikkerhetsstrategi beregnet til å koste ca. 70 000kr. 

 

2. Vistdal skole og barnehage brannsikres iht. saksutredningen: 

Det er meget vanskelig å lese ut i fra brannsikkerhetsstrategiens oppbygning hva som må 

utbedres ved dette objektet da dokumentet ikke har en konklusjon/sammendrag. Dette 

medfører at kommunen må gå til innleie av en brannkonsulent som vurderer tiltak iht. 

brannsikkerhetsstrategien, etter krav fra brannsjefen.  

Kostnadsoverslag: Kr 300 000 inkl. prosjektering og prosjektoppfølging. 

 

3. Kostnader for 2015 innarbeides i økonomiplan 2015-2018. 

 

 

PS 74/14 Investeringsreglement for Nesset kommune - revidering 

Behandling i Nesset formannskap - 18.09.2014  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 18.09.2014 

Nesset kommunes investeringsreglement, revidert september 2014, godkjennes og settes i verk 

fra 3. oktober 2014. Alle andre investeringsreglement oppheves fra samme dato. 

 

Behandling i Nesset kommunestyre - 02.10.2014  

Senterpartiet fremmet følgende forslag til nytt punkt 8 d): 

 

 All finansiering må være på plass før byggestart. 
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Formannskapets forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Formannskapets forslag til punkt 8 d) ble satt opp mot Senterpartiets forslag. Formannskapets 

forslag ble vedtatt med 15 stemmer. Senterpartiets forslag fikk 5 stemmer og falt.  

 

Vedtak i Nesset kommunestyre – 02.10.2014 

Nesset kommunes investeringsreglement, revidert september 2014, godkjennes og settes i verk 

fra 3. oktober 2014. Alle andre investeringsreglement oppheves fra samme dato. 

 

 

PS 75/14 Kostnader ved evt. kjøp av arbeidsgiverkontroll 

Behandling i Nesset formannskap - 18.09.2014  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 18.09.2014 

Opplysninger om kostnader ved kjøp av arbeidsgiverkontroll tas til orientering. 

 

Behandling i Nesset kommunestyre - 02.10.2014  

Formannskapets forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak i Nesset kommunestyre – 02.10.2014 

Opplysninger om kostnader ved kjøp av arbeidsgiverkontroll tas til orientering. 

 

 

PS 76/14 Mandat til evaluering/ revidering av dagens politiske organisering og 

delegasjonsreglement 

Behandling i Nesset formannskap - 18.09.2014  

Punktene i rådmannens innstilling ble stemt over hver for seg. 

 

Punkt 1: rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Punkt 2: rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt 

 

Punkt 3: 

Mellvin Steinsvoll fremmet følgende forslag: 

 

Rådmannen nedsetter en administrativ arbeidsgruppe, i tillegg deltar to representanter fra 

formannskapet.  
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Steinsvolls forslag ble satt opp mot rådmannens innstilling. Steinsvolls forslag ble vedtatt med 4 

stemmer. Rådmannens innstilling fikk 3 stemmer og falt.  

 

Punkt 4: rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Senterpartiet ba om gruppemøte. 

 

Senterpartiet fremmet følgende forslag til nytt punkt 5:  

 

Rådmannen legger frem en detaljert fremdriftsplan som skal sikre at formannskapet som 

styringsgruppe blir holdt informert underveis. 

 

Senterpartiets forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Siste avsnitt i rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Ordføreren ba om forslag til representanter fra formannskapet, jf. punkt 3. 

 

Lynn Brakstad foreslo ordføreren og Mellvin Steinsvoll. Dette ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 18.09.2014 

1. Dagens politiske organisering evalueres.  

2. Delegasjonsreglementet evalueres og ev revideres i hht. den politiske organiseringen. 

3. Rådmannen nedsetter en administrativ arbeidsgruppe, i tillegg deltar ordføreren og 

Mellvin Steinsvoll fra formannskapet.  

4. Sak om evaluering/revidering av dagens organisering og delegasjonsregler legges frem til 

politisk behandling i mai 2015. 

5. Rådmannen legger frem en detaljert fremdriftsplan som skal sikre at formannskapet som 

styringsgruppe blir holdt informert underveis. 

 

Arbeidsgruppas mandat er å evaluere dagens politiske organisering og evaluere/revidere 

reglement for delegering i hht. erfaringer og den politiske organiseringen. Det legges frem en sak 

til politisk behandling i mai 2015 med eventuelle revideringer og eventuelle forslag til endringer. 

Formannskapet blir styringsgruppe, og tas med underveis i prosessen. Utvalgene trekkes med 

gjennom en høringsrunde, før endelig politisk behandling. 

 

Behandling i Nesset kommunestyre - 02.10.2014  

Formannskapets forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak i Nesset kommunestyre – 02.10.2014 

1. Dagens politiske organisering evalueres.  

2. Delegasjonsreglementet evalueres og ev revideres i hht. den politiske organiseringen. 

3. Rådmannen nedsetter en administrativ arbeidsgruppe, i tillegg deltar ordføreren og 

Mellvin Steinsvoll fra formannskapet.  

4. Sak om evaluering/revidering av dagens organisering og delegasjonsregler legges frem til 

politisk behandling i mai 2015. 
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5. Rådmannen legger frem en detaljert fremdriftsplan som skal sikre at formannskapet som 

styringsgruppe blir holdt informert underveis. 

 

Arbeidsgruppas mandat er å evaluere dagens politiske organisering og evaluere/revidere 

reglement for delegering i hht. erfaringer og den politiske organiseringen. Det legges frem en sak 

til politisk behandling i mai 2015 med eventuelle revideringer og eventuelle forslag til endringer. 

Formannskapet blir styringsgruppe og tas med underveis i prosessen. Utvalgene trekkes med 

gjennom en høringsrunde, før endelig politisk behandling. 

 

 

PS 77/14 Søknad om fritak som medlem av råd for eldre og funksjonshemma - 

valg av nytt medlem og varamedlem 

Rådmannens innstilling 

Det vises til søknad av 01.09.2014 fra Ingvar Hanseth. 

 

Ingvar Hanseth fritas med hjemmel i kommunelovens § 15 fra sitt verv som medlem i råd for 

eldre og funksjonshemma. 

 

Som nytt medlem velges………………….. 

 

Som ny nestleder velges…………………. 

 

Behandling i Nesset kommunestyre - 02.10.2014  

Ordføreren ba om forslag. 

 

Ordføreren fremmet følgende forslag: 

 

 Nåværende varamedlem Kari Nerland velges som fast medlem. 

 

Jan Rindli fremmet følgende forslag:  

 

Arne Nerland velges som personlig vara til Kari Nerland. 

 

Begge forslagene ble enstemmig vedtatt. 

 

Ordføreren fremmet følgende forslag: 

 

 Gerd Myklebust velges som ny nestleder. 

 

Dette ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak i Nesset kommunestyre – 02.10.2014 

Det vises til søknad av 01.09.2014 fra Ingvar Hanseth. 
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Ingvar Hanseth fritas med hjemmel i kommunelovens § 15 fra sitt verv som medlem i råd for 

eldre og funksjonshemma. 

 

Nåværende varamedlem Kari Nerland velges som fast medlem. 

Arne Nerland velges som personlig vara til Kari Nerland. 

Gerd Myklebust velges som ny nestleder. 

 

Rådets sammensetning er etter dette slik: 

 

Medlemmer      Personlige varamedlemmer 

Anne Marie Lervoll; leder   Magne Reitan 

Gerd Myklebust, nestleder   Lovise Eidsør  

Kari Nerland      Arne Nerland 

 

Representant for funksjonshemma Personlig varamedlem 

Nils Toven     Ragnar Stubø 

      

Politisk representant          

Medlem     Varamedlemmer 

Lynn Brakstad     1. Mellvin Steinsvoll 

2. Edmund Morewood 

 

 

 

 

PS 78/14 Forvaltningsrevisjonsrapport om interkommunal barneverntjeneste 

for Nesset, Sunndal og Tingvoll kommuner 

Kontrollutvalgets innstilling 

1. Nesset kommunestyre tar forvaltningsrevisjonsrapporten «Interkommunal 

barneverntjeneste for Nesset, Sunndal og Tingvoll kommuner» til etterretning og slutter 

seg til de anbefalingene som kommer fram i rapportens avsnitt 8 under Samlede vurderinger 

og anbefalinger.  
 

2. Kommunestyret ber rådmann om å sørge for at revisjonens anbefalinger til 

samarbeidskommunene i avsnitt 8 blir fulgt og påse at dette arbeidet gjennomføres.  

 

3. Kommunestyret ber kommunerevisjonen om å følge opp rapporten og gi skriftlig 

tilbakemelding til kontrollutvalget innen en periode på 12 mnd.  

 

Behandling i Nesset kommunestyre - 02.10.2014  

Forvaltningsrevisor Einar Andersen orienterte og svarte på spørsmål. 

 

Kontrollutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
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Vedtak i Nesset kommunestyre – 02.10.2014 

1. Nesset kommunestyre tar forvaltningsrevisjonsrapporten «Interkommunal 

barneverntjeneste for Nesset, Sunndal og Tingvoll kommuner» til etterretning og slutter 

seg til de anbefalingene som kommer fram i rapportens avsnitt 8 under Samlede vurderinger 

og anbefalinger.  
 

2. Kommunestyret ber rådmann om å sørge for at revisjonens anbefalinger til 

samarbeidskommunene i avsnitt 8 blir fulgt og påse at dette arbeidet gjennomføres.  

 

3. Kommunestyret ber kommunerevisjonen om å følge opp rapporten og gi skriftlig 

tilbakemelding til kontrollutvalget innen en periode på 12 mnd.  

 

 

PS 79/14 ROR Hovedprosjekt - tilbakemelding om alternativer for utredning. 

Rådmannens innstilling 

1. Nesset kommunestyre gir sin tilslutning til at vedtatt hovedprosjekt for utvikling av 

interkommunalt samarbeid i Romsdal endres til å gjelde utvikling av et felles 

beslutningsgrunnlag for ny kommunestruktur i Romsdal 

2. Kommunestyret i Nesset ber om at følgende alternativer for framtidige 

kommunestrukturer for Nesset blir utredet i fellesutredningen: 

 Storkommunen Romsdal 

  

  

 

Behandling i Nesset kommunestyre - 02.10.2014  

Ordføreren ba om forslag til kommunestrukturer som ønskes utredet. 

 

Mellvin Steinsvoll fremmet følgende forslag: 

 

 Nesset og Sunndal 

 Nesset, Sunndal og Rauma 

 

Ordføreren fremmet følgende forslag: 

 

 Nesset, Sunndal og Molde 

 

Paul Nauste fremmet følgende forslag  

 

 Nesset som selvstendig kommune 

 

Aina Trælvik Remmen fremmet forslag: 

 

 Nesset, Angvika, Osmarka og Rauma 
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Det ble enighet om at forslagene prioriteres i forhold til voteringen: 

 

 Naustes forslag om Nesset som selvstendig kommune fikk 16 stemmer, kontra viste 4 imot. 

 Steinsvolls forslag om Nesset og Sunndal fikk 14 stemmer, kontra viste 6 imot. 

 Steinsvolls forslag om Nesset, Sunndal og Rauma fikk 12 stemmer, kontra viste 8 imot. 

 Rådmannens forslag om Storkommunen Romsdal fikk 3 stemmer. 

 Ordførerens forslag om Nesset, Molde og Sunndal fikk 10 stemmer. 

 Remmens forslag om Nesset, Angvika, Osmarka og Rauma fikk 4 stemmer. 

 

Rådmannens innstilling, med kommunestyrets prioriterte rekkefølge, ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak i Nesset kommunestyre – 02.10.2014 

1. Nesset kommunestyre gir sin tilslutning til at vedtatt hovedprosjekt for utvikling av 

interkommunalt samarbeid i Romsdal endres til å gjelde utvikling av et felles 

beslutningsgrunnlag for ny kommunestruktur i Romsdal. 

 

2. Kommunestyret i Nesset ber om at følgende alternativer i prioritert rekkefølge for framtidige 

kommunestrukturer for Nesset blir utredet i fellesutredningen: 

 Nesset som selvstendig kommune 

 Nesset og Sunndal 

 Nesset, Sunndal og Rauma 

 Nesset, Molde og Sunndal 

 Nesset, Angvika, Osmarka og Rauma 

 Storkommunen Romsdal 

 

 

PS 80/14 Høring om Idéfase - Sjukehuset i Nordmøre og Romsdal, SNR 

Rådmannens innstilling 

I idefaserapporten er innholdet i akuttsykehuset svært kort omtalt. En ser funksjonene, men i liten 

grad omfanget. Funksjonsfordeling mellom det nye sykehuset og Ålesund sykehus og/eller St. 

Olavs Hospital kommer ikke tydelig frem. Nesset kommune har en klar forventning til at det nye 

fellessykehuset bør ha et omfang som er på nivå med det de to sykehusene har i dag til sammen. 

 

I Idefaserapporten er forholdet til kommunenes helse- og omsorgstjenester omtalt. Flere 

oppgaver skal overføres til kommunene og dette vil slik en leser det, være dimensjonerende for 

det nye fellessykehuset. Det vil være nødvendig i dimensjoneringen av det nye sykehuset at en 

sikrer en parallell opp- og nedbygging av tjenester mellom kommuner og helseforetak. Dette vil 

kreve en utstrakt helseplanlegging i fylket. Når en dimensjonerer det nye fellessykehuset kan en 

ikke forskuttere nye oppgaver overført til kommunene uten at staten kompenserer kommunene 

økonomisk for å overta oppgavene. Overføring av oppgaver må skje gjennom utvikling av 

konkrete pasientforløp som sikrer kvalitet og standardisering i pasientbehandlingen. En mangler 

en tydelig strategi for videre realisering av samhandlingsreformen. 
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Hensynet til pasienten er vesentlig i forhold til avstander og tidsbruk, men må samtidig veies opp 

imot at en sikrer seg robuste faglige miljøer både ved lokalmedisinske sentra med polikliniske 

spesialhelsetjenester og ved det nye fellessykehuset. Mulighet for god rekruttering i et langsiktig 

perspektiv må vektlegges. 

 

Dagens situasjon med to sykehus som begge trenger omfattende rehabilitering, vil ikke være 

tilfredsstillende i årene som kommer. Det haster med å få erstattet disse to sykehusene med de 

funksjoner som er tiltenkt. En ser med uro på at det signaliseres at helse Møre og Romsdal HF 

ikke vil være i stand til å finansiere dette.  

 

Behandling i Nesset kommunestyre - 02.10.2014  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak i Nesset kommunestyre – 02.10.2014 

I idefaserapporten er innholdet i akuttsykehuset svært kort omtalt. En ser funksjonene, men i liten 

grad omfanget. Funksjonsfordeling mellom det nye sykehuset og Ålesund sykehus og/eller St. 

Olavs Hospital kommer ikke tydelig frem. Nesset kommune har en klar forventning til at det nye 

fellessykehuset bør ha et omfang som er på nivå med det de to sykehusene har i dag til sammen. 

 

I idefaserapporten er forholdet til kommunenes helse- og omsorgstjenester omtalt. Flere 

oppgaver skal overføres til kommunene og dette vil slik en leser det, være dimensjonerende for 

det nye fellessykehuset. Det vil være nødvendig i dimensjoneringen av det nye sykehuset at en 

sikrer en parallell opp- og nedbygging av tjenester mellom kommuner og helseforetak. Dette vil 

kreve en utstrakt helseplanlegging i fylket. Når en dimensjonerer det nye fellessykehuset kan en 

ikke forskuttere nye oppgaver overført til kommunene uten at staten kompenserer kommunene 

økonomisk for å overta oppgavene. Overføring av oppgaver må skje gjennom utvikling av 

konkrete pasientforløp som sikrer kvalitet og standardisering i pasientbehandlingen. En mangler 

en tydelig strategi for videre realisering av samhandlingsreformen. 

 

Hensynet til pasienten er vesentlig i forhold til avstander og tidsbruk, men må samtidig veies opp 

imot at en sikrer seg robuste faglige miljøer både ved lokalmedisinske sentra med polikliniske 

spesialhelsetjenester og ved det nye fellessykehuset. Mulighet for god rekruttering i et langsiktig 

perspektiv må vektlegges. 

 

Dagens situasjon med to sykehus som begge trenger omfattende rehabilitering, vil ikke være 

tilfredsstillende i årene som kommer. Det haster med å få erstattet disse to sykehusene med de 

funksjoner som er tiltenkt. En ser med uro på at det signaliseres at Helse Møre og Romsdal HF 

ikke vil være i stand til å finansiere dette.  

 

 

PS 81/14 Sluttbehandling - Reguleringsplan for Eidsvåg sentrum 

Behandling i Nesset formannskap - 18.09.2014  

Miljøvernleder Hogne Frydenlund orienterte. 
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Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 18.09.2014 

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtas reguleringsplan for Eidsvåg sentrum med 

de endringer beskrevet i saksutredningen.  

 

Planbeskrivelse med bestemmelser, revidert av 09.09.2014 

 

Følgende temakart inngår som hensynssoner i reguleringsplankartet 

- Støykart, Multiconsult 12.10.12. 

- Kvikkleirekart jfr Norconsult rapport nr 5123694-3. 

 

Behandling i Nesset kommunestyre - 02.10.2014  

Formannskapets forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak i Nesset kommunestyre – 02.10.2014 

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtas reguleringsplan for Eidsvåg sentrum med 

de endringer beskrevet i saksutredningen.  

 

Planbeskrivelse med bestemmelser, revidert av 09.09.2014. 

 

Følgende temakart inngår som hensynssoner i reguleringsplankartet 

- Støykart, Multiconsult 12.10.12. 

- Kvikkleirekart jfr Norconsult rapport nr 5123694-3. 

 

 

PS 82/14 Sluttbehandling - Reguleringsplan - Holtanområdet 

Behandling i Nesset formannskap - 18.09.2014  

Miljøvernleder Hogne Frydenlund orienterte. 

 

Rådmannens innstilling ble vedtatt med 6 stemmer. 1 stemte imot. 

 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 18.09.2014 

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtas detaljreguleringsplan for Holtanområdet, 

revidert planbeskrivelse med bestemmelser av 22.08.2014, og plankart av 10.09.2014. 

 

Behandling i Nesset kommunestyre - 02.10.2014  

Formannskapets forslag ble vedtatt med 19 stemmer. 1 stemte imot. 

 



 

 Side 18 av 18 

Vedtak i Nesset kommunestyre – 02.10.2014 

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtas detaljreguleringsplan for Holtanområdet, 

revidert planbeskrivelse med bestemmelser av 22.08.2014, og plankart av 10.09.2014. 

 

 

 


