
 
 
 
 
 

 
 

Møteprotokoll 
 

Utvalg: Nesset kommunestyre 

Møtested: Kommunestyresalen, Nesset kommunehus 

Dato: 20.06.2019 

Tidspunkt: 14.00-17.30 
 
 
 
 

Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Rolf Jonas Hurlen Ordfører H 
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 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 
Jan Ståle Alme Medlem INNB 
Tone Skjørsæther Medlem UAV 

 
Følgende faste medlemmer møtte ikke: 
Navn Funksjon Representerer 
Kjersti Hafsås Svensli MEDL AP 
Edmund Morewood VARAO SP 

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
Stig Arild Arvesen Edmund Morewood SP 
Marianne Stensvold Kjersti Hafsås Svensli AP 
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Merknader 
Som en følge av at varaordfører Edmund Morewood hadde meldt forfall foreslo ordføreren at 
Toril Melheim Strand ble valgt som settevaraordfører. Hun ble enstemmig valgt som 
settevaraordfører. 
 
Marianne Stensvold fikk permisjon fra 14-14.45. Hun deltok fra RS 30/19. 
 

 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Anne Grete Klokset rådmann 
Anne-Karin Sjøli personalsjef 
Bernt Angvik enhetsleder TSU 
Solfrid Svensli økonomisjef 
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  

Eva Solstad Alme  Mellvin Steinsvoll 
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Saksliste – Nesset kommunestyre, 20.06.2019 
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saksnr 

 
Innhold 

Unntatt 
offentlighet 

Arkiv- 
saksnr 

PS 49/19 Godkjenning av protokoll   

PS 50/19 Spørsmål til ordføreren   

PS 51/19 Referatsaker   

RS 28/19 Årsmelding og regnskap for 2018 - Nesset kirkelige fellesråd  2019/174 

RS 29/19 Årsmelding, regnskap og revisjonsrapport Nesset Fjellstyre 2018  2008/1026 

RS 30/19 Ras på Eikesdalsvegen - oppmoding fra Eikesdal bygdelag  2019/619 

RS 31/19 Korrespondanse om steinsprang - Eikesdalsvegen  2019/619 

RS 32/19 Protokoll fra styremøte i Kontrollutvalgsekretariatet for Romsdal  2016/499 

RS 33/19 Møteprotokoll 29.05.2019 - Fellesnemnda i nye Molde kommune  2017/476 

RS 34/19 Kontrollutvalget i Nesset - protokoll fra møtet 03.06.2019  2015/1728 

PS 52/19 Sykefravær pr. 1.kvartal  2019/556 

PS 53/19 Høring av planprogram for utarbeidelse av Hovedplan 
trafikksikkerhet 2020-2024 - Molde, Misund og Nesset 
kommuner 

 2019/622 

PS 54/19 Høring - Planprogram og hovedutfordringer for regional 
vassforvaltningsplan 2022 - 2027 

 2019/456 

PS 55/19 Abonnementsvilkår for vann og avløp - Nye Molde kommune  2019/666 

PS 56/19 Valg av byggekomite - Helsesenter, omsorgsboliger, 
heimetjeneste - prosjekt nr. 600350 

 2016/638 

PS 57/19 "Villreinfangst som Verdensarv" - Tilskudd  2019/356 

PS 58/19 Krafthistorie for Nesset - redaksjonskomite og bevilgning til 
prosjektet 

 2010/1336 

PS 59/19 Søknad om tilskot til kjøp av Nesset prestegard og 
delfinansiering av istandsetting av hovedhuset. 

 2019/433 

PS 60/19 Nesset Musikkfest 2019 - søknad om støtte/tilskudd  2016/411 

PS 61/19 Etablering av Nordmøre og Romsdal Brann IKS  2019/681 

PS 62/19 Økonomi- og finansrapportering per 30.4.2019 (1. tertial)  2019/385 

PS 63/19 Budsjettkorrigeringer - juni 2019  2018/668 
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PS 49/19 Godkjenning av protokoll 

Behandling i Nesset kommunestyre - 20.06.2019  

Protokollen fra kommunestyremøte 23.05.2019 ble godkjent og signert. 
 

Vedtak i Nesset kommunestyre - 20.06.2019 

Protokollen fra kommunestyremøte 23.05.2019 ble godkjent og signert. 
 

PS 50/19 Spørsmål til ordføreren 

Behandling i Nesset kommunestyre - 20.06.2019  

Spørsmål fra KRF v/Svein Roset: 
1. Støtter ordføreren initiativet til vern av sjakttårnet på bakgrunn av initiativ fra styret i Rausand 

Gruvemuseum? 
 

2. Reguleringsplanens § 8 angir klart behovet for å hensynta vern med vernesonen i tilknytning til 
sjakttårnet. Vil Nesset kommune ta initiativ til møter og avklaring av aktuell størrelse på slike 
hensynssoner både i forhold til selve verneområdet, men også trygg adkomst til tårnet?  
 

3. Er det aktuelt å følge opp kommunestyrets tidligere vedtak om statlige midler til opprydding og 
vern de delene av gruveområdet som vil bli omfattet av § 8 i reguleringsplanen? Jeg tenker her 
på at Statlig salg kan unnta disse områdene som blir vern- museumsområdet evt.  i samarbeid 
med fylkeskommunen/Romsdalsmuseet og tiltakshavere for Bergmesteren AS. 

  
Ordføreren svarte: 
1. Ja, ordføreren er positiv til det initiativet som er tatt i forhold til sjakttårnet. Det viser også den 

politiske behandlingen vi har hatt av både reguleringsplanen for Bergmesteren Raudsand og 
Kulturminneplanen for Nesset kommune. Sjakttårnet er omtalt i begge disse planene, og begge 
disse planene ble vedtatt i forrige kommunestyremøte. 
 

2. Reguleringsplanens § 8.7 og § 8.8 ivaretar de kravene som må være på plass for å ivareta 
sjakttårnet som kulturminne i denne fasen. Om det skulle bli aktuelt med møter med staten som 
grunneier, Bergmesteren Raudsand eller andre så vil selvfølgelig ordføreren stille på disse 
møtene. Salgsprosessen er i gang og sjakttårnet som kulturminne må ivaretas i denne prosessen.  
 

3. Enig med de som mener at det mest hensiktsmessige i dagens situasjon er at staten fortsatt står 
som eier av sjakttårnet og området rundt. Anser hverken kommunen eller Romsdalsmuseet som 
aktuelle kjøpere av sjakttårnet med de kravene om opprydding og sikring som vil hefte denne 
eiendommen.  
 
For å få staten til å gjøre jobben sin med opprydding og sikring av tårnet og området rundt vet vi 
erfaringsmessig at det er en utfordring i seg selv. Nå har vi fått registrert sjakttårnet som 
kulturminne, og i det videre arbeidet vil det derfor være viktig å koble på både Riksantikvar og 
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fylkeskommunen for å få staten til å gjøre jobben sin. Bergmesteren Raudsand har også uttalt at 
de vil kunne være en samarbeidspartner i dette arbeidet.  

 

PS 51/19 Referatsaker 

RS 28/19 Årsmelding og regnskap for 2018 - Nesset kirkelige fellesråd Nesset kirkelige fellesråd 

RS 29/19 Årsmelding, regnskap og revisjonsrapport Nesset Fjellstyre 2018 Nesset Fjellstyre 

RS 30/19 Ras på Eikesdalsvegen - oppmoding fra Eikesdal bygdelag Eikesdal bygdelag v/Elin Ulateig 
Austigard 

RS 31/19 Korrespondanse om steinsprang - Eikesdalsvegen Møre og Romsdal Fylkeskommune 

RS 32/19 Protokoll fra styremøte i Kontrollutvalgsekretariatet for Romsdal Kontrollutvalgsekretariatet 

RS 33/19 Møteprotokoll 29.05.2019 - Fellesnemnda i nye Molde kommune Fellesnemnda i nye Molde 
kommune 

RS 34/19 Kontrollutvalget i Nesset - protokoll fra møtet 03.06.2019 Kontrollutvalgssekreteriatet 

Behandling i Nesset kommunestyre - 20.06.2019  

Referatsakene ble tatt til orientering. 
 
Til RS 30/19 Ras på Eikesdalsvegen – oppmoding fra Eikesdal bygdelag: 
Mellvin Steinsvoll fremmet følgende oversendingsforslag: 

1. Permanent rassikring på fylkesveg 191 Eikesdalsvegen må inn på prioritering i   
fylkeskommunens plan for rassikring.  

2. Det tas snarlig kontakt med veieier Møre og Romsdal fylkeskommune med sikte på å få 
klarlagt og satt i gang prosessen for det videre arbeid. 

Enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Nesset kommunestyre - 20.06.2019 

Referatsakene ble tatt til orientering. 
 
Til RS 30/19 Ras på Eikesdalsvegen – oppmoding fra Eikesdal bygdelag: 
Oversendingsforslag ved Mellvin Steinsvoll, AP: 
1. Permanent rassikring på fylkesveg 191 Eikesdalsvegen må inn på prioritering i   

fylkeskommunens plan for rassikring.  
2. Det tas snarlig kontakt med veieier Møre og Romsdal fylkeskommune med sikte på å få klarlagt 

og satt i gang prosessen for det videre arbeid. 
 

PS 52/19 Sykefravær pr. 1.kvartal 

Behandling i Nesset formannskap - 06.06.2019  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt tilrådd. 
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Forslag til vedtak i Nesset formannskap - 06.06.2019 

Sykefraværsrapporten pr. 1. kvartal 2019 tas til orientering. 

 

Behandling i Nesset kommunestyre - 20.06.2019  

Formannskapet sitt forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Nesset kommunestyre - 20.06.2019 

Sykefraværsrapporten pr. 1. kvartal 2019 tas til orientering. 

 

PS 53/19 Høring av planprogram for utarbeidelse av Hovedplan 
trafikksikkerhet 2020-2024 - Molde, Misund og Nesset kommuner 

Behandling i Nesset formannskap - 06.06.2019  

Svein Roset fremmet følgende tillegg til rådmannens innstilling: 
Nesset kommune viser til sitt vedtak i sak PS 15/18 datert 22.03.2018 Forskuttering av gang - 
og sykkelveg Jevika -Hargaut langs FV 62. 
Videre vedtak i Fellesnemnda nye Molde i sak 17/18 datert 25.04.2018 der Fellesnemnda 
slutter seg til forskuttering. 
Nesset kommune ber om at dette blir et prioritert prosjektet for realisering i forkant av 
hovedplan for trafikksikkerhet evt. som etappevis utbygging etter signalene fra Møre og 
Romsdal fylkeskommune. 
Nesset kommune viser ellers til de prioriterte trafikksikkerhetstiltak inklusive gang/ 
sykkelveger i Midsund- Molde og Nesset i gjeldende fylkesvegplan. 

 
 
Formannskapet ble enig om følgende i tillegg til rådmannens innstilling: 

Nesset kommune viser også til punkt 5.1 i intensjonsavtalen mellom kommunene og vil 
spesielt fremheve behovet for å bedre kollektiv tilbudet fra alle deler av den nye kommunen 
inn til kommunesenteret. 

 
Rådmannens innstilling med tillegg ble enstemmig vedtatt tilrådd. 
 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap - 06.06.2019  

Forslag til planprogram for Kommunedelplan Hovedplan trafikksikkerhet 2020-2024 for nye Molde 
kommune legges ut til offentlig ettersyn i 6 uker i samsvar med plan- og bygningslovens §§ 4-1 og 
11-13. Det varsles samtidig om oppstart av planarbeidet. 

 

Nesset kommune viser til sitt vedtak i sak PS 15/18 datert 22.03.2018 Forskuttering av gang - og 
sykkelveg Jevika -Hargaut langs FV 62. 
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Videre vedtak i Fellesnemnda nye Molde i sak 17/18 datert 25.04.2018 der Fellesnemnda slutter seg 
til forskuttering. 
Nesset kommune ber om at dette blir et prioritert prosjektet for realisering i forkant av hovedplan 
for trafikksikkerhet evt. som etappevis utbygging etter signalene fra Møre og Romsdal 
fylkeskommune. 
Nesset kommune viser ellers til de prioriterte trafikksikkerhetstiltak inklusive gang/ sykkelveger i 
Midsund- Molde og Nesset i gjeldende fylkesvegplan. 
 
Nesset kommune viser også til punkt 5.1 i intensjonsavtalen mellom kommunene og vil spesielt 
fremheve behovet for å bedre kollektiv tilbudet fra alle deler av den nye kommunen inn til 
kommunesenteret. 
 

Behandling i Nesset kommunestyre - 20.06.2019  

Formannskapet sitt forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Nesset kommunestyre - 20.06.2019 

Forslag til planprogram for Kommunedelplan Hovedplan trafikksikkerhet 2020-2024 for nye Molde 
kommune legges ut til offentlig ettersyn i 6 uker i samsvar med plan- og bygningslovens §§ 4-1 og 
11-13. Det varsles samtidig om oppstart av planarbeidet. 

 

Nesset kommune viser til sitt vedtak i sak PS 15/18 datert 22.03.2018 Forskuttering av gang - og 
sykkelveg Jevika -Hargaut langs FV 62. 
Videre vedtak i Fellesnemnda nye Molde i sak 17/18 datert 25.04.2018 der Fellesnemnda slutter seg 
til forskuttering. 
Nesset kommune ber om at dette blir et prioritert prosjektet for realisering i forkant av hovedplan 
for trafikksikkerhet evt. som etappevis utbygging etter signalene fra Møre og Romsdal 
fylkeskommune. 
Nesset kommune viser ellers til de prioriterte trafikksikkerhetstiltak inklusive gang/sykkelveger i 
Midsund- Molde og Nesset i gjeldende fylkesvegplan. 
 
Nesset kommune viser også til punkt 5.1 i intensjonsavtalen mellom kommunene og vil spesielt 
fremheve behovet for å bedre kollektivtilbudet fra alle deler av den nye kommunen inn til 
kommunesenteret. 
 

PS 54/19 Høring - Planprogram og hovedutfordringer for regional 
vassforvaltningsplan 2022 - 2027 

Behandling i Nesset kommunestyre - 20.06.2019  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Nesset kommunestyre - 20.06.2019  

Viser til brev av 01.04.2019 fra Møre og Romsdal fylkeskommune med høring av planprogram og 
hovedutfordringar for regional vassforvaltning i perioden 2022 – 2027.  
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Nesset kommune har ingen merknader til foreslåtte planprogrammet.  

 

PS 55/19 Abonnementsvilkår for vann og avløp - Nye Molde kommune 

Behandling i Nesset formannskap - 06.06.2019  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt tilrådd. 
 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap - 06.06.2019 

Utkast til Abonnementsvilkår for vann og avløp vedtas lagt ut til høring og offentlig ettersyn i en 
periode på minimum seks uker. 
 

Behandling i Nesset kommunestyre - 20.06.2019  

Svein Roset fremmet følgende tillegg til formannskapets tilråding: 
Nesset kommune er opptatt av å ivareta lokal beredskap på vann og avløp. 

 
Formannskapets forslag med tillegg ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Nesset kommunestyre - 20.06.2019 

Utkast til Abonnementsvilkår for vann og avløp vedtas lagt ut til høring og offentlig ettersyn i en 
periode på minimum seks uker. 
 
Nesset kommune er opptatt av å ivareta lokal beredskap på vann og avløp. 
 

PS 56/19 Valg av byggekomite - Helsesenter, omsorgsboliger, 
heimetjeneste - prosjekt nr. 600350 

Behandling i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 07.02.2019  

Det ble enighet om følgende: 
Saken oversendes Nesset kommunestyre for videre behandling. 

Enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 07.02.2019  

Saken oversendes Nesset kommunestyre for videre behandling. 
 

Behandling i Nesset kommunestyre - 20.06.2019  

Kari Petrine Fitje Øverås fremmet følgende forslag: 
Ordfører velges som medlem i byggekomite for helsesenter, omsorgsboliger, heimetjeneste – 
prosjekt nr. 600350. 
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Toril Melheim Strand fremmet følgende forslag: 

Mellvin Steinsvoll velges som medlem i byggekomite for helsesenter, omsorgsboliger, 
heimetjeneste – prosjekt nr. 600350. 
 

Svanhild Kvernberg fremmet følgende forslag: 
Svein Roset velges som medlem i byggekomite for helsesenter, omsorgsboliger, 
heimetjeneste – prosjekt nr. 600350. 
 

Ordføreren fremmet følgende forslag: 
Eva Solstad Alme velges som medlem i byggekomite for helsesenter, omsorgsboliger, 
heimetjeneste – prosjekt nr. 600350. 
Tone Skjørsæther velges som vararepresentant. 

 
Arild Svensli fremmet følgende forslag: 

Vararepresentanten deltar som møtende vara i alle møter i byggekomite for helsesenter, 
omsorgsboliger, heimetjeneste – prosjekt nr. 600350. 
 

Kari Petrine Fitje Øverås trakk forslaget sitt. 
 
Forslagene til Toril Melheim Strand, Svanhild Kvernberg, ordfører og Arild Svensli ble enstemmig 
vedtatt. 
 

Vedtak i Nesset kommunestyre - 20.06.2019 

Følgende velges som medlemmer av byggekomite for Helsesenter, omsorgsboliger, heimetjeneste -
prosjekt nr. 600350: 

1. Mellvin Steinsvoll 

2. Svein Roset 

3. Eva Solstad Alme 

Vara. Tone Skjørsæther 

Vararepresentanten deltar som møtende vara i alle møter i byggekomite for helsesenter, 
omsorgsboliger, heimetjeneste – prosjekt nr. 600350. 
 

PS 57/19 "Villreinfangst som Verdensarv" - Tilskudd 

Behandling i Nesset formannskap - 06.06.2019  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt tilrådd. 
 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap - 06.06.2019  

Nesset kommune bevilger kr 20 000 i tilskudd til prosjektet «Villreinfangsten som verdensarv» 

Beløpet dekkes ved bruk av Kraftfondet.   
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Det gis tilskudd til prosjektet da Nesset kommune mener «Villreinfangst som verdensarv» bl.a kan 
ha positive ringvirkninger for turist- og reiselivsnæringen.  

 

Behandling i Nesset kommunestyre - 20.06.2019  

Formannskapets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Nesset kommunestyre - 20.06.2019 

Nesset kommune bevilger kr 20 000 i tilskudd til prosjektet «Villreinfangsten som verdensarv» 

Beløpet dekkes ved bruk av Kraftfondet.   
Det gis tilskudd til prosjektet da Nesset kommune mener «Villreinfangst som verdensarv» bl.a kan 
ha positive ringvirkninger for turist- og reiselivsnæringen.  

 

PS 58/19 Krafthistorie for Nesset - redaksjonskomite og bevilgning til 
prosjektet 

Behandling i Nesset formannskap - 06.06.2019  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt tilrådd. 
 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap - 06.06.2019 

Rådmannen får fullmakt til å nedsette redaksjonskomité på minst 3 personar og engasjere 
redaktør/forfattar for å fullføre Nesset si krafthistorie.  

Det skal settast av inntil kr. 400 000,- av disposisjonsfondet til arbeidet. Medlemmene i 
redaksjonskomiteen skal ha godtgjering etter lav sats. 

 

Behandling i Nesset kommunestyre - 20.06.2019  

Kari Petrine Fitje Øverås fremmet følgende forslag: 
Rådmannen får fullmakt til å nedsette redaksjonskomité på minst 3 personar og engasjere 
redaktør/forfattar for å fullføre Nesset si krafthistorie.  

Det skal settast av inntil kr. 600 000,- av disposisjonsfondet til arbeidet, dette skal inkludere 
skriving og trykking av boka. Medlemmene i redaksjonskomiteen skal ha godtgjering etter 
lav sats. 

 

Vedtak i Nesset kommunestyre - 20.06.2019 

Rådmannen får fullmakt til å nedsette redaksjonskomité på minst 3 personar og engasjere 
redaktør/forfattar for å fullføre Nesset si krafthistorie.  

Det skal settast av inntil kr. 600 000,- av disposisjonsfondet til arbeidet, dette skal inkludere skriving 
og trykking av boka. Medlemmene i redaksjonskomiteen skal ha godtgjering etter lav sats. 
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PS 59/19 Søknad om tilskot til kjøp av Nesset prestegard og 
delfinansiering av istandsetting av hovedhuset. 

Behandling i Nesset formannskap - 06.06.2019  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt tilrådd. 
 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap - 06.06.2019 

Nesset kommune gir tilskot på kr 1 400 000,- til Romsdalsmuseet til kjøp av Nesset prestegard og 
istandsetting av hovudhuset. Beløpet skal finansierast av gjenståande midlar på kraftfondet for 2019. 

 

Behandling i Nesset kommunestyre - 20.06.2019  

Formannskapets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Nesset kommunestyre - 20.06.2019 

Nesset kommune gir tilskot på kr 1 400 000,- til Romsdalsmuseet til kjøp av Nesset prestegard og 
istandsetting av hovudhuset. Beløpet skal finansierast av gjenståande midlar på kraftfondet for 2019. 

 

PS 60/19 Nesset Musikkfest 2019 - søknad om støtte/tilskudd 

Behandling i Nesset formannskap - 06.06.2019 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt tilrådd. 
 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap - 06.06.2019 

Nesset kommune innvilger et tilskudd på kr 100 000 til Nesset Musikkfest 2019. 

Tilskuddet dekkes av disposisjonsfondet. 

 

Behandling i Nesset kommunestyre - 20.06.2019  

Rune Skjørsæther ba om å få vurdert sin habilitet. 
Edith Kristine S. Bjerkeset ba om å få vurdert sin habilitet. 
 
Rune Skjørsæther ble enstemmig erklært inhabil. 
Edith Kristine S. Bjerkeset ble enstemmig erklært inhabil. 
 
Formannskapets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Nesset kommunestyre - 20.06.2019  

Nesset kommune innvilger et tilskudd på kr 100 000 til Nesset Musikkfest 2019. 
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Tilskuddet dekkes av disposisjonsfondet. 

 

PS 61/19 Etablering av Nordmøre og Romsdal Brann IKS 

Behandling i Nesset formannskap - 06.06.2019  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt tilrådd. 
 
Det ble enighet om følgende:  

Ordfører og varaordfører velges som fast representant og vararepresentant til 
representantskapet. 

 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap - 06.06.2019  

1.  Nesset kommune går inn som deltaker i Nordmøre og Romsdal brann og redning IKS. Det 
interkommunale selskapet skal være operativt fra 01.01.2020.  

2.  Etableringen av selskapet forberedes og gjennomføres i løpet av 2019.  

3.  Budsjett for første driftsår behandles gjennom kommunenes ordinære budsjettprosess høsten 
2019.  

4.  Selskapsavtale datert 24.05.2019 godkjennes.  

5.  Eierstrategi datert 15.05.2019 godkjennes og legges til grunn for drift og utvikling av brann- 
og redningstjenesten.  

6.  Nesset kommune velger følgende fast representant og vararepresentant til 
representantskapet: Ordfører og varaordfører. 

Representantskapet konstitueres så snart det er praktisk mulig, og styret for selskapet velges 
i tråd med instruks for valgkomiteen.  

7.  Nesset kommune finansierer sin selskapskapital med at kr 118 240 overføres fra 
driftsregnskapet til investeringsregnskapet. 

 

Behandling i Nesset kommunestyre - 20.06.2019  

Arild Svensli fremmet følgende forslag: 
Saken utsettes og sendes til Utvalg for teknisk, næring og miljø. 
 

Formannskapets forslag til vedtak fikk 5 stemmer og falt.  
Arild Svensli sitt forslag ble vedtatt med 16 stemmer. 
 

Vedtak i Nesset kommunestyre - 20.06.2019 

Saken utsettes og sendes til Utvalg for teknisk, næring og miljø. 
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PS 62/19 Økonomi- og finansrapportering per 30.4.2019 (1. tertial) 

Behandling i Nesset formannskap - 06.06.2019  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt tilrådd. 
 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap - 06.06.2019 

Økonomi- og finansrapportering for Nesset kommune per 30.04.2019 tas til orientering. 
 

Behandling i Nesset kommunestyre - 20.06.2019  

Formannskapets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Nesset kommunestyre - 20.06.2019 

Økonomi- og finansrapportering for Nesset kommune per 30.04.2019 tas til orientering. 
 

PS 63/19 Budsjettkorrigeringer - juni 2019 

Behandling i Nesset formannskap - 06.06.2019  

Det ble enighet om følgende i tillegg til rådmannens innstilling: 
Investeringsbudsjettet for 2019 korrigeres med følgende tall. 

Formål 
Budsjett 

2019 

Endringer 
budsjett 

2019 

Korrigert 
budsjett 

2019 

Totalramme 
(*=korr) 

Asfaltering 0 4 000 000 4 000 000  
Bårerom NOS 0 700 000 700 000  
Plan for oppstart av rehabilitering Vistdal 
bofellesskap og kommunehuset 0 300 000 300 000  
 

Toril Melheim Strand fremmet følgende tilleggsforslag til investeringsbudsjettet: 
Det avsettes kroner 2 500 000 til planlegging av oppstart for rehabilitering av kommunehuset 
i 2019. 
 

Svein Roset fremmet følgende forslag: 
Formannskapet ønsker en fullstendig oversikt over kostnadene til rehabilitering av 
kommunehuset. Saken legges frem for formannskapet i møte 3. oktober. 
 

Rådmannens innstilling med tillegg ble enstemmig vedtatt tilrådd. 
Toril Melheim Strand sitt forslag fikk 1 stemme og falt. 
Svein Roset sitt forslag ble enstemmig vedtatt. 
 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap - 06.06.2019  
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1. Driftsbudsjettet for 2019 korrigeres med følgende inntekter/utgifter:  
 

Formål 
Reduserte 
utgifter / økte 
inntekter (+) 

Økte utgifter / 
reduserte 
inntekter (-) 

Momskompensasjon  500 000 
Rentekompensasjon  128 000 
Flyktningetjenesten  650 000 
Barnehagene  190 000 
Helse og omsorg  1 300 000 
Helse og omsorg, tilskudd ressurskrevende tjenester 2018 588 000  
Teknisk, samfunn og utvikling – veg og gatelys  630 000 
NAV  400 000 
Eiendomsskatt 200 000  
Skatt og rammeoverføringer, skatteinntekter 500 000  
Salg av konsesjonskraft 1 400 000  
Bruk av disposisjonsfond 1 110 000  
Balanse 3 798 000 3 798 000 

 
2. Investeringsbudsjettet for 2019 korrigeres med følgende tall: 
 

Formål 
Budsjett 

2019 

Endringer 
budsjett 

2019 

Korrigert 
budsjett 

2019 

Totalramme 
(*=korr) 

600290 Vann Meisal 3 000 000 2 379 000 5 379 000 6 000 000 
Ny: Nesset kirkelige fellesråd 0 560 000 560 000  
Ny: Sandvolleybane 0 183 000 183 000  
Ny: Kjøp av areal  0 50 000 50 000  
Ny: Asfaltering 0 4 000 000 4 000 000  
Ny: Bårerom NOS 0 700 000 700 000  
Ny: Plan for oppstart av rehabilitering Vistdal 
bofellesskap og kommunehuset 0 300 000 300 000  
Sum tillegg investeringer 2019  8 172 000   
 
Bevilgning til investeringer for 2019 økes med kr 8 172 000 
 
Finansieringen justeres tilsvarende: 
 

Salgsinntekter/refusjon (IKT Orkide)  kr     453 000 
Bruk av ubundet investeringsfond  kr     402 000   
Øke kompensasjon for merverdiavgift: kr      986 000 
Øke bruk av lånemidler:   kr   6 331 000 

 

3. Korrigere finansiering av egenkapitalinnskudd i KLP for årene 2018 og 2019: 
 

Redusere bruk av lånemidler:   kr 1 740 000 
Øke bruk av investeringsfond:  kr 1 740 000 
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4. Det vises til investeringsreglementets pkt. 13: 
 
  For 2019 skal budsjettert ubundet investeringsfond benyttes fullt ut før bruk av 

lånemidler. 
 
5. Opptak av lån 2019 
 
 Opptak av lån til investeringer for 2019 økes fra kr 55 543 000 til kr 60 000 000. 
 
Formannskapet ønsker en fullstendig oversikt over kostnadene til rehabilitering av kommunehuset. 
Saken legges frem for formannskapet i møte 3. oktober. 
 

Behandling i Nesset kommunestyre - 20.06.2019  

Mellvin Steinsvoll fremmet følgende oversendingsforslag: 
Som et ledd i kartleggingen av behovet for tilpassede eldreboliger i Eresfjord, foretas det en 
registrering av interessen.  
 

 
Toril Melheim Strand ba om gruppeledermøte. 

 
Toril Melheim Strand fremmet følgende tillegg til formannskapets tilråding: 

Det avsettes kroner 2 500 000 til planlegging av oppstart for rehabilitering av kommunehuset 
i 2019. Taket prioriteres først. 
 

Jan Ståle Alme fremmet følgende forslag: 
Rådmannens innstilling til formannskapet.  
 

Toril Melheim Strand trakk siste setning i forslaget sitt. Forslaget lyder da som følger: 
Det avsettes kroner 2 500 000 til planlegging av oppstart for rehabilitering av kommunehuset 
i 2019. 

 
Jan Ståle Alme sitt forslag fikk 2 stemmer og falt. 
Formannskapet sitt forslag til vedtak ble vedtatt med 19 stemmer. 
 
Toril Melheim Strand sitt forslag ble vedtatt med 13 stemmer. 8 stemte mot. 
Det ble enighet om at oversendingsforslaget fra Mellvin Steinsvoll følger saken videre. 
 

Vedtak i Nesset kommunestyre - 20.06.2019 

1. Driftsbudsjettet for 2019 korrigeres med følgende inntekter/utgifter:  
 

Formål 
Reduserte 
utgifter / økte 
inntekter (+) 

Økte utgifter / 
reduserte 
inntekter (-) 

Momskompensasjon  500 000 
Rentekompensasjon  128 000 
Flyktningetjenesten  650 000 
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Barnehagene  190 000 
Helse og omsorg  1 300 000 
Helse og omsorg, tilskudd ressurskrevende tjenester 2018 588 000  
Teknisk, samfunn og utvikling – veg og gatelys  630 000 
NAV  400 000 
Eiendomsskatt 200 000  
Skatt og rammeoverføringer, skatteinntekter 500 000  
Salg av konsesjonskraft 1 400 000  
Bruk av disposisjonsfond 1 110 000  
Balanse 3 798 000 3 798 000 

 
2. Investeringsbudsjettet for 2019 korrigeres med følgende tall: 
 

Formål 
Budsjett 

2019 

Endringer 
budsjett 

2019 

Korrigert 
budsjett 

2019 

Totalramme 
(*=korr) 

600290 Vann Meisal 3 000 000 2 379 000 5 379 000 6 000 000 
Ny: Nesset kirkelige fellesråd 0 560 000 560 000  
Ny: Sandvolleybane 0 183 000 183 000  
Ny: Kjøp av areal  0 50 000 50 000  
Ny: Asfaltering 0 4 000 000 4 000 000  
Ny: Bårerom NOS 0 700 000 700 000  
Ny: Plan for oppstart av rehabilitering Vistdal 
bofellesskap og kommunehuset.  0 300 000 300 000  
Ny: Plan for oppstart av rehabilitering av 
kommunehuset i 2019.  2 500 000 2 500 000  
Sum tillegg investeringer 2019  10 672 000   
 
Bevilgning til investeringer for 2019 økes med kr 10 672 000 
 
Finansieringen justeres tilsvarende: 
 

Salgsinntekter/refusjon (IKT Orkide)  kr      453 000 
Bruk av ubundet investeringsfond  kr      402 000   
Øke kompensasjon for merverdiavgift: kr   1 486 000 
Øke bruk av lånemidler:   kr   8 331 000 

 

3. Korrigere finansiering av egenkapitalinnskudd i KLP for årene 2018 og 2019: 
 

Redusere bruk av lånemidler:   kr 1 740 000 
Øke bruk av investeringsfond:  kr 1 740 000 
 

4. Det vises til investeringsreglementets pkt. 13: 
 
  For 2019 skal budsjettert ubundet investeringsfond benyttes fullt ut før bruk av 

lånemidler. 
 
5. Opptak av lån 2019 



 

 Side 17 av 17

 
 Opptak av lån til investeringer for 2019 økes fra kr 55 543 000 til kr 62 000 000. 
 
Formannskapet ønsker en fullstendig oversikt over kostnadene til rehabilitering av kommunehuset. 
Saken legges frem for formannskapet i møte 3. oktober. 
 
Oversendingsforslag ved Mellvin Steinsvoll, AP: 
Som et ledd i kartleggingen av behovet for tilpassede eldreboliger i Eresfjord, foretas det en 
registrering av interessen.  
 


