
Nesset kommune

Møteprotokoll

Utvalg: Nesset kommunestyre

Møtested: Kommunestyresalen, Nesset kommunehus

Dato: 20.03.2014

Tidspunkt: 14:00 – 15:15 

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn Funksjon Representerer
Rolf Jonas Hurlen Ordfører H
Edmund Morewood Varaordfører SP
Audhild Nauste Medlem AP
Lilly K. Svensli Medlem AP
Stein Ivar Bjerkeli Medlem AP
Paul Edvin Nauste Medlem AP
Karianne Rindli – perm. fra kl. 14.45/PS 20/14 Medlem AP
Anders Torvik Medlem AP
Kari Petrine Fitje Øverås Medlem SP
Jan Rindli – perm. fra kl. 14.45/PS 20/14 Medlem SP
Aina Trælvik Remmen Medlem FRP
Roar Andrè Flataker Medlem H
Stephan Berg Medlem H
Marit-Solveig Finset 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
Magne Bugge MEDL H
Mellvin Arvid Steinsvoll MEDL AP
Marte Meisingset Evensen MEDL H
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Følgende varamedlemmer møtte:

Navn Møtte for Representerer
Linda Viken Lied Mellvin Arvid Steinsvoll AP
Knut Arne Bugge Magne Bugge H
Lisbeth Sjøli Marte Meisingset Evensen H

Merknader

Fra administrasjonen møtte:

Navn Stilling
Liv Husby Rådmann
Anne Grete Klokset Ass. Rådmann
Hildegunn Kvernberg Blø 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

______________________ _______________________
        Anders Torvik         Roar Flataker
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PS 12/14 Godkjenning av protokoll

Behandling i Nesset kommunestyre - 20.03.2014 

Protokoll fra kommunestyrets møte 06.02.2014 ble godkjent og signert.

Vedtak i Nesset kommunestyret – 20.03.2014

Protokoll fra kommunestyrets møte 06.02.2014 ble godkjent og signert.

PS 13/14 Spørsmål til ordføreren

Behandling i Nesset kommunestyre - 20.03.2014 

Spørsmål fra Nesset senterparti v/Kari Petrine F. Øverås
Status for utbygginga v/Eidsvåg barneskule. Ynskjer informasjon i forhold til framdrift og 
økonomi i prosjektet.

Rådmannen svarte:
Barneskole:
God fremdrift og fint arbeid. Tilbygget og arbeidet med det har blitt som det var planlagt. Få 
endringer/tillegg. I forhold til fremdriftsplanen er de ca. 2 uker på etterskudd. Ikke pga. vær og 
årstid, men pga. ambisiøs planlegging. Vi planlegger nå innflytting. Skolen starter flytting 19. 
mai. Skolen flyttes ikke over i en stor operasjon. Vi bruker ca. 4 uker på utflytting og tømming 
av Mellomtrinnet. En og en klasse flyttes for å gi minst mulig opphold i undervisningen og for at 
elever og lærere for komme ordentlig på plass fra første stund.

Barnehagen:
Oppstart prosjektering i februar. Fremdriften tilsier at prosjektet lyses ut innen påske. 
Kontrahering og oppstart første halvdel av juni. Det er avdekket av bygget må oppgraderes 
betydelig i forhold til brannsikkerhet. Sammen med brannteknisk bistand er den minst 
kompliserte metoden for å oppnå tilstrekkelig brannsikkerhet å sprinkle bygget. Derav må 
rammen for prosjektet økes. Fremlegges i egen sak når kostandene er bedre kartlagt.
Pga. sommerferien og litt forsinket oppstart vil barnehagen kunne flytte inn i nytt barnehagebygg 
i slutten av september. Vi vurderer mulighetene for å kunne ta i bruk deler av bygget på et 
tidligere tidspunkt. Barnehagen er informert om dette og det utgjør ikke store komplikasjoner for 
dem. Flyttingen med mer skal kunne gjennomføres uten at barnehagen må stenges.

Økonomi:
Byggearbeidene på tilbygget er innenfor budsjettert ramme på 10 mill kr. Noe mer kostnader 
med tilrettelegging av byggetomt ved skolen og tilpasning for skoledriften. Noen økte kostnader 
på konsulenttjenester. Som nevnt over økte kostnader med brannsikring av barnehagen. 

Oppsummert har prosjektet god fremdrift og resultatet blir som prosjektert. Økningen i kostnader 
blir lagt frem til politisk behandling.

Spørsmål fra Lilly Svensli, Ap
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Barnehageopptak for neste år er nå gjort. Ber om å få en orientering om hvordan kart og terreng 
ser ut for unger og ansatte til høsten.

Rådmannen svarte:
I Nesset har vi nok barnehageplasser til alle. Vi har relativt store kull i barnehagen nå som går 
over til skolen fra høsten. Kullet som kommer inn i barnehagen, 0 og 1-åringer, er ikke så stort 
som det som går ut - dette vises derfor som ledig kapasitet til høsten. Ved årets barnehagestart vil 
vi ha ledig plasser ved alle barnehager. Dette er bra for de som ønsker barnehageplass, men er 
bekymringsfullt for driftssiden for barnehagene, både private og kommunale. Dette vil føre til 
redusert drift. Den eneste barnehagen som får økt barnetall er Farmen barnehage som går opp fra 
10 til 12 barn. Eidsvåg barnehage vil redusere fra 68 til 61, Eresfjord barnehage vil redusere fra 
13 til 12 og Vistdal barnehage vil redusere fra 10 til 7 barn. 

Vi har seks barn på venteliste. Det er barn som har søkt om plass fra desember og januar som har 
fått til svar at de ikke har fått plass, men at vi kommer tilbake med svar til høsten. Sånn som det 
ser ut vil det ikke bli problematisk men vi vil ikke låse en plass for et barn som trenger plass 
tidligere enn f.eks. januar neste år. 

Siden vi ikke har full dekning i barnehagen blir konsekvensen for drift at vi har startet et arbeid 
med nedbemanning i Eidsvåg barnehage på mellom tre og fire årsverk. Vi ser også på strukturen 
når vi nå skal inn i nytt bygg for barnehagen – kanskje trenger vi ikke fem avdelinger, men har 
nok med fire. Vi vil nå få et areal som tilsier at vi kan ha større grupper i de fire avdelinger enn vi 
har mulighet til i dagens barnehage.

Spørsmål fra Nesset KrF v/Lynn Brakstad
1. Er det noe nytt om forsering av gang-/sykkelvei for strekningen Hargaut-Rød?

2. Ved strømstans natt til mandag, rammet det også NOS. Er det ikke noe nødaggregat der som 
fungerer?

Ordføreren svarte:
1. Grunnlaget for reguleringsplanarbeidet er i ferd med å bli ferdig. Arbeidet med 

reguleringsplan vil bli lagt ut på Doffin på anbud.

2. Nødaggregatet ved NOS blir satt i drift neste uke.

Spørsmål fra Karianne Rindli:
Rykter om budsjettprosess og nedskjæringer – hvordan langt er prosessen kommet? 

Rådmannen svarte:
Budsjettprosessen er i gang. Arbeidet foregår foreløpig kun i grupper. Rådmannen har bedt 
enhetene om å gå gjennom sin virksomhet og komme med reduksjonsforslag. Sannsynligvis vil 
bare noen få av disse forslagene bli realisert og rådmannen ønsker derfor ikke at alle disse 
forslagene skal ut blant de ansatte nå. Videre framdrift er at rådmannen går gjennom de 
forslagene som er kommet inn fra enhetene, deretter blir dette tatt opp i stabsledermøte mandag, 
ledermøte tirsdag og først da vil se på eventuelle nedskjæringer eller andre tiltak som kan være 
aktuelle. Uken etter blir det orientering i HAMU og deretter til behandling i formannskapet 10. 
april. 



Side 6 av 14

PS 14/14 Referatsaker

Behandling i Nesset kommunestyre - 20.03.2014 

Referatsakene ble tatt til orientering.

Vedtak i Nesset kommunestyret – 20.03.2014

Referatsakene ble tatt til orientering.

RS 2/14 Kopi - Svar fra Samferdselsdepartementet ang godstransport på Raumabanen Romsdal 
Regionråd (ROR)

RS 3/14 Kopi - Stadfestelse av ny politivedtekt for Nesset kommune Politidirektoratet

PS 15/14 Årsmelding 2013 - Kontrollutvalget

Kontrollutvalgets innstilling

Kontrollutvalgets årsmelding for 2013 tas til etterretning.

Behandling i Nesset kommunestyre - 20.03.2014 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i Nesset kommunestyret – 20.03.2014

Kontrollutvalgets årsmelding for 2013 tas til etterretning.

PS 16/14 Henstilling til Stortinget om grunnlovfesting av det lokale folkestyre

Rådmannens innstilling

Nesset kommunestyre tilrår at Stortinget grunnlovfester det lokale folkestyret i løpet av 
Grunnlovens jubileumsår og vedtar følgende uttalelse til Stortinget: 

Til stortingsrepresentantene
Det lokale folkestyret er en grunnstein i et levende og aktivt demokrati. Grunnloven av 1814 
ivaretok ikke hensynet til at et fullverdig nasjonalt demokrati også må komme til uttrykk på det 
lokale planet. Manglende regulering av lokaldemokratiet står fortsatt som et hull i konstitusjonen. 
Forslag om grunnlovfesting har tidligere vært foreslått av representanter fra alle partiene på 
Stortinget, men hittil har ingen fått det nødvendige flertall. Ved markeringen av Grunnlovens 
200-årsjubileum er det på tide å tette dette hullet. Stortinget skal nå stemme over tre ulike forslag 
om grunnlovfesting av kommunalt selvstyre/lokaldemokrati. (Dokument 12:5 (2011/2012), 
Dokument 12:19 (2011/2012) og
Dokument 12:26 (2011/2012)).
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Vi oppfordrer stortingsrepresentantene på det sterkeste til at det nå blir et nødvendig flertall for et 
av disse forslagene.

Behandling i Nesset kommunestyre - 20.03.2014 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i Nesset kommunestyret – 20.03.2014

Nesset kommunestyre tilrår at Stortinget grunnlovfester det lokale folkestyret i løpet av 
Grunnlovens jubileumsår og vedtar følgende uttalelse til Stortinget: 

Til stortingsrepresentantene
Det lokale folkestyret er en grunnstein i et levende og aktivt demokrati. Grunnloven av 1814 
ivaretok ikke hensynet til at et fullverdig nasjonalt demokrati også må komme til uttrykk på det 
lokale planet. Manglende regulering av lokaldemokratiet står fortsatt som et hull i konstitusjonen. 
Forslag om grunnlovfesting har tidligere vært foreslått av representanter fra alle partiene på 
Stortinget, men hittil har ingen fått det nødvendige flertall. Ved markeringen av Grunnlovens 
200-årsjubileum er det på tide å tette dette hullet. Stortinget skal nå stemme over tre ulike forslag 
om grunnlovfesting av kommunalt selvstyre/lokaldemokrati. (Dokument 12:5 (2011/2012), 
Dokument 12:19 (2011/2012) og Dokument 12:26 (2011/2012)).

Vi oppfordrer stortingsrepresentantene på det sterkeste til at det nå blir et nødvendig flertall for et 
av disse forslagene.

PS 17/14 Jordbruksfondet

Behandling i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 13.02.2014 

Enstemmig som rådmannens innstilling.

Forslag til vedtak i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 13.02.2014

Jordbruksfondet avvikles og kapitalen overføres til Utviklingsfondet.
Dette må godkjennes av fylkesmannen.

Behandling i Nesset kommunestyre - 20.03.2014 

Forslag til vedtak fra Utvalg for teknisk, næring og miljø ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i Nesset kommunestyret – 20.03.2014

Jordbruksfondet avvikles og kapitalen overføres til Utviklingsfondet.
Dette må godkjennes av fylkesmannen.
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PS 18/14 Videre drift av Studiesenteret Nesset og ny søknad om driftstilskudd 
for 2013 - Nesset Næringsforum AS

Behandling i Nesset formannskap - 06.03.2014 

Det ble stilt spørsmål ved om rådmannen på grunn av sin rolle som styremedlem i Nesset 
Næringsforum kan si seg inhabil til å vurdere og gi innstilling i saken. I henhold til 
forvaltningslovens § 6 e) og § 8, 1.ledd, medfører dette riktighet. Det ble likevel stemt over 
rådmannens habilitet. Rådmannen ble vurdert inhabil med 6 stemmer. 1 stemte imot.

Mellvin Steinsvoll fremmet følgende forslag:

Studiesenteret Nesset gis kr 150 000 i driftstilskudd for 2014. Beløpet dekkes over 
disposisjonsfondet.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 06.03.2014

Studiesenteret Nesset gis kr 150 000 i driftstilskudd for 2014. Beløpet dekkes over 
disposisjonsfondet.

Behandling i Nesset kommunestyre - 20.03.2014 

Formannskapets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i Nesset kommunestyret – 20.03.2014

Studiesenteret Nesset gis kr 150 000 i driftstilskudd for 2014. Beløpet dekkes over 
disposisjonsfondet.

Merknad 25.03.2014
Det vises til underliggende dokument i saken. På grunn av en skrivefeil er det feil årstall i 
saksdokument og vedtak. Tilskuddet gjelder for 2012, ikke 2014.

PS 19/14 Investeringsbudsjettet for 2014 - regulering

Behandling i Nesset formannskap - 06.03.2014 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 06.03.2014

Nesset kommune regulerer investeringsbudsjettet for 2014 i henhold til følgende tabell:

Prosj 
nr

Navn på prosjekt
Opprinnelig 

budsjett 
2014

Tillegg 
budsjett 

2014

Korrigert 
budsjett 

2014

Oppdatert 
totalramme 

for prosjektet

600152 Utvidelse NOS 0 110 000 110 000 26 777 000
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600231 Etablering parkeringsplasser EIBUS og HELOMS 0 330 000 330 000 1 050 000

600245 Oppgradering kommunal veg Meisalstranda 0 212 000 212 000 600 000

600258 Tiltak energi- og klimaplan 0 225 000 225 000 225 000

600259 Oppgradering av SD-anlegg Eresfjord skole 0 172 000 172 000 200 000

600260 Nødstrømsaggregat NOS 0 546 000 546 000 2 200 000

600269 Utbedring ventilasj.anl. Nesset u, gymsal/garderobe 0 256 000 256 000 700 000

600272 Kommunestyresal – stoler og lydanlegg 0 100 000 100 000 219 000

Vann og avløp:

600218 VA -Utbedring av ledningsnett avløp 300 000 289 000 589 000 589 000

600247 VA - Kjøp og installasjon av vannmålere 572 000 109 000 681 000 1 000 000

600248 VA - renseanlegg for Eidsvåg vannverk 1 000 000 369 000 1 369 000 1 500 000

600264
VA - Utbedring av lokaler for uteavdelingen -
innvendig

0 346 000 346 000 400 000

600275 VA -Vannskade på gnr. 26/2, O. Hole 0 860 000 860 000 860 000

3 924 000

Økt finansieringsbehov er på kr 3 924 000 og finansieres slik:

Antatt momskompensasjon kr    351 000
Ubrukte lånemidler kr 3 573 000
Total finansiering kr 3 924 000

Bevilgning for tildeling av startlån økes med kr 2 177 000, fra kr 2 000 000 til kr 4 177 000. 
Tilleggsbevilgningen finansieres med ubrukte lånemidler.

Behandling i Nesset kommunestyre - 20.03.2014 

Formannskapets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i Nesset kommunestyret – 20.03.2014

Nesset kommune regulerer investeringsbudsjettet for 2014 i henhold til følgende tabell:

Prosj 
nr

Navn på prosjekt
Opprinnelig 

budsjett 
2014

Tillegg 
budsjett 

2014

Korrigert 
budsjett 

2014

Oppdatert 
totalramme 

for prosjektet

600152 Utvidelse NOS 0 110 000 110 000 26 777 000

600231 Etablering parkeringsplasser EIBUS og HELOMS 0 330 000 330 000 1 050 000

600245 Oppgradering kommunal veg Meisalstranda 0 212 000 212 000 600 000

600258 Tiltak energi- og klimaplan 0 225 000 225 000 225 000

600259 Oppgradering av SD-anlegg Eresfjord skole 0 172 000 172 000 200 000

600260 Nødstrømsaggregat NOS 0 546 000 546 000 2 200 000

600269 Utbedring ventilasj.anl. Nesset u, gymsal/garderobe 0 256 000 256 000 700 000

600272 Kommunestyresal – stoler og lydanlegg 0 100 000 100 000 219 000

Vann og avløp:

600218 VA -Utbedring av ledningsnett avløp 300 000 289 000 589 000 589 000

600247 VA - Kjøp og installasjon av vannmålere 572 000 109 000 681 000 1 000 000

600248 VA - renseanlegg for Eidsvåg vannverk 1 000 000 369 000 1 369 000 1 500 000

600264
VA - Utbedring av lokaler for uteavdelingen -
innvendig

0 346 000 346 000 400 000



Side 10 av 14

600275 VA -Vannskade på gnr. 26/2, O. Hole 0 860 000 860 000 860 000

3 924 000

Økt finansieringsbehov er på kr 3 924 000 og finansieres slik:

Antatt momskompensasjon kr    351 000
Ubrukte lånemidler kr 3 573 000
Total finansiering kr 3 924 000

Bevilgning for tildeling av startlån økes med kr 2 177 000, fra kr 2 000 000 til kr 4 177 000. 
Tilleggsbevilgningen finansieres med ubrukte lånemidler.

PS 20/14 Sluttevaluering av omstillingsprogrammet, 
Vekstkommuneprogrammet (VKP)

Behandling i Nesset formannskap - 06.03.2014 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 06.03.2014

Rapporten «Evaluering av omstillingsprogram i Nesset», Vekstkommuneprogrammet, tas til 
orientering.

Behandling i Nesset kommunestyre - 20.03.2014 

Arbeiderpartiet ba om gruppemøte.

Aina Trælvik Remmen fremmet følgende forslag: 

Nesset kommunestyre mener at karakteristikken om at næringslivet i Nesset er uten 
potensiale, vilje eller evne til å utvikle seg ikke er beskrivende for dagens situasjon i 
Nesset. 

Formannskapets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt (19 stemmer). Remmen sitt forslag til 
vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i Nesset kommunestyret – 20.03.2014

Rapporten «Evaluering av omstillingsprogram i Nesset», Vekstkommuneprogrammet, tas til 
orientering.

Nesset kommunestyre mener at karakteristikken om at næringslivet i Nesset er uten potensiale, 
vilje eller evne til å utvikle seg ikke er beskrivende for dagens situasjon i Nesset.
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PS 21/14 Søknad om fritak som medlem av råd for eldre og funksjonshemma -
valg av nytt medlem og varamedlem

Rådmannens innstilling

Det vises til søknad av 11.03.2014 fra Anne Marie Alstad.

Anne Marie Alstad fritas med hjemmel i kommunelovens § 15 fra sitt verv som medlem i råd for 
eldre og funksjonshemma.

Som nytt medlem velges…………………..

Som personlig varamedlem velges……………..

Behandling i Nesset kommunestyre - 20.03.2014 

Ordføreren fremmet følgende forslag:

Gerd Myklebust velges som nytt medlem i Råd for eldre og funksjonshemma.

Kristelig folkeparti fremmet følgende forslag:

Lovise Eidsør velges som nytt personlig varamedlem.

Arbeiderpartiet fremmet følgende forslag:

Bjørg Alstad velges som nytt personlig varamedlem.

Arbeiderpartiet trekte deretter sitt forslag.

Ordførerens og Kristelig folkeparti sitt forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i Nesset kommunestyret – 20.03.2014

Det vises til søknad av 11.03.2014 fra Anne Marie Alstad.

Anne Marie Alstad fritas med hjemmel i kommunelovens § 15 fra sitt verv som medlem i Råd 
for eldre og funksjonshemma.

Som nytt medlem velges Gerd Myklebust.

Som personlig varamedlem velges Lovise Eidsør.



Side 12 av 14

PS 22/14 Høringsuttalelse til endringer i alkoholloven - åpningstider for salg 
av alkoholholdig drikk mv.

Behandling i Utvalg for helse, oppvekst og kultur - 11.02.2014 

Enstemmig som rådmannens innstilling.

Forslag til vedtak i Utvalg for helse, oppvekst og kultur - 11.02.2014

Nesset kommune slutter seg til Helse- og omsorgsdepartementets forslag til følgende endringer i 
lov 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk mv. (alkoholloven):

 Utlevering av alkoholholdig drikk ved privat innførsel er forbudt på søn- og helligdager, 
1. og 17. mai.

 Salg fra AS Vinmonopolets utsalg er forbudt på søn- og helligdager, 1. og 17. mai.
 Salg og utlevering av drikk som nevnt i første ledd skal ikke skje på søn- og helligdager, 

1. og 17. mai.

Nesset kommune ber om at regelverk for når det kan skje utlevering av alkoholholdig drikk 
bestilt via internett eller telefon fra AS Vinmonopolet endres. Utlevering kan skje tilsvarende 
salgstider (kl. 20.00 hverdager og 18.00 lørdager) for alkoholholdig drikk under 4,7 
volumprosent i dagligvarehandelen.

Behandling i Nesset kommunestyre - 20.03.2014 

Forslag til vedtak i Utvalg for helse, oppvekst og kultur ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i Nesset kommunestyret – 20.03.2014

Nesset kommune slutter seg til Helse- og omsorgsdepartementets forslag til følgende endringer i 
lov av 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk mv. (alkoholloven):

 Utlevering av alkoholholdig drikk ved privat innførsel er forbudt på søn- og helligdager, 
1. og 17. mai.

 Salg fra AS Vinmonopolets utsalg er forbudt på søn- og helligdager, 1. og 17. mai.
 Salg og utlevering av drikk som nevnt i første ledd skal ikke skje på søn- og helligdager, 

1. og 17. mai.

Nesset kommune ber om at regelverk for når det kan skje utlevering av alkoholholdig drikk 
bestilt via internett eller telefon fra AS Vinmonopolet endres. Utlevering kan skje tilsvarende 
salgstider (kl. 20.00 hverdager og 18.00 lørdager) for alkoholholdig drikk under 4,7 
volumprosent i dagligvarehandelen.
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PS 23/14 Høring felles oppreisingsordning for tidligere barnevernsbarn i 
Møre og Romsdal

Rådmannens innstilling

Nesset kommunestyre er positiv til en felles oppreisningsordning for tidligere barnevernsbarn i 
Møre og Romsdal.  Nesset kommune ønsker å slutte seg til ei slik fellesordning.
Kommunestyret har ellers følgende uttale til saken.

 Ordninga bør omfatte barn som har vært utsatt for overgrep eller omsorgssvikt som følge 
av kommunal plassering i institusjon, fosterhjem og spesialskole. 

 Fristen for å søke om oppreisning bør være to år fra den dato ordninga blir kunngjort.
 Nesset kommune slutter seg til forslaget om at ramma for oppreisning bør være på 

mellom 
200 000 og 725 000 kroner. Det bør ikke tas hensyn til eventuelle beløp som er utbetalt 
tidligere fra Stortinget si utvidede rettsvederlagsordning. 

Behandling i Nesset kommunestyre - 20.03.2014 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i Nesset kommunestyret – 20.03.2014

Nesset kommunestyre er positiv til en felles oppreisningsordning for tidligere barnevernsbarn i 
Møre og Romsdal.  Nesset kommune ønsker å slutte seg til ei slik fellesordning.

Kommunestyret har ellers følgende uttale til saken.

 Ordninga bør omfatte barn som har vært utsatt for overgrep eller omsorgssvikt som følge 
av kommunal plassering i institusjon, fosterhjem og spesialskole. 

 Fristen for å søke om oppreisning bør være to år fra den dato ordninga blir kunngjort.
 Nesset kommune slutter seg til forslaget om at ramma for oppreisning bør være på 

mellom 200 000 og 725 000 kroner. Det bør ikke tas hensyn til eventuelle beløp som er 
utbetalt tidligere fra Stortinget si utvidede rettsvederlagsordning. 

PS 24/14 Godkjenning av nye samarbeidsavtaler med Helse Møre og Romsdal

Behandling i Utvalg for helse, oppvekst og kultur - 11.02.2014 

Enstemmig som rådmannens innstilling.

Forslag til vedtak i Utvalg for helse, oppvekst og kultur - 11.02.2014

Kommunestyret godkjenner ny samarbeidsavtale mellom Nesset kommune og Helse Møre og 
Romsdal som tilrådd i overordnet samhandlingsutvalgs møte dem 15.1.2014.  

Behandling i Nesset kommunestyre - 20.03.2014 

Utvalg for helse, oppvekst og kultur sitt forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
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Vedtak i Nesset kommunestyret – 20.03.2014

Kommunestyret godkjenner ny samarbeidsavtale mellom Nesset kommune og Helse Møre og 
Romsdal som tilrådd i overordnet samhandlingsutvalgs møte dem 15.1.2014. 


