
 

 

 

 
 

 

 

Møteprotokoll 
 

Utvalg: Nesset kommunestyre 

Møtested: Kommunestyresalen, Nesset kommunehus 

Dato: 15.12.2016 

Tidspunkt: 10:00 – 16:00 

 
 
 
 

Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 

Rolf Jonas Hurlen Ordfører H 
Edmund Morewood Varaordfører SP 
Toril Melheim Strand Medlem AP 
May Tove Bye Aarstad Medlem AP 
Anders Torvik Medlem AP 
Mellvin Arvid Steinsvoll Medlem AP 
Karianne Rindli Medlem AP 
Stein Ivar Bjerkeli Medlem AP 
Kjersti Hafsås Svensli Medlem AP 
Eva Solstad Alme Medlem H 
Ola Einar Stolsmo Medlem H 
Rune Skjørsæther Medlem H 
Arild Svensli Medlem H 
Edith Kristine S. Bjerkeset Medlem H 
Ole Marvin Aarstad Medlem SP 
Kari Petrine Fitje Øverås Medlem SP 
Jan Rindli Medlem UAV 
Svein Atle Roset Medlem KRF 
Svanhild Kvernberg Medlem KRF 
Jan Ståle Alme Medlem INNB 

 
Følgende faste medlemmer møtte ikke: 
Navn Funksjon Representerer 

Ivar Henning Trælvik MEDL FRP 
 

Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 

Lars Myrset Ivar Henning Trælvik FRP 
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Merknader 

Møtekalender for 2017 er lagt ut på møtedeltakernes iPad, under mappen «Politikk 2015-
2019». 

 
 

Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 

Anne Grete Klokset 
Solfrid Svensli 
Anne-Karin Sjøli 
Hogne Frydenlund (sak 116) 
Vivian Høsteng 

Kst. rådmann 
Økonomisjef 
Personalsjef 
Plan-/miljøvernleder 
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  

Svein Atle Roset  Toril Melheim Strand 
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Saksliste 

Utvalgs- 

saksnr 

 

Innhold 

Unntatt 

offentlighet 

Arkiv- 

saksnr 

PS 115/16 Godkjenning av protokoll   

PS 116/16 Spørsmål til ordføreren   

PS 117/16 Referatsaker   

RS 27/16 Nesset kommune - uttale om effektivisering av tjenesteenheter og 
tjenestesteder i Møre og Romsdal politidistrikt 

 2016/1134 

RS 28/16 Regionreformen – innspill til fylkestinget fra Nesset formannskap  2016/752 

RS 29/16 Nytt blikk på Mardalsfossen - brev til Olje- og energiminister Tord Lien  2016/1223 

PS 118/16 Søknad om utvidet salgsbevilling - Coop Eresfjord  2016/962 

PS 119/16 Oppsummering - Etablering av snøscooterløyper i Nesset  2013/1140 

PS 120/16 Offentlig ettersyn - Interkommunal plan for Romsdalsfjorden 2017-
2024 

 2016/1244 

PS 121/16 Oppstart hovudrullering - Kommunedelplan for anlegg, hus og 
område for idrett, fysisk aktivitet og kultur. 

 2016/1154 

PS 122/16 Rullering av handlingsplan for kommunedelplan for anlegg, hus 
og område for idrett, fysisk aktivitet og kultur 2017-2018 

 2012/95 

PS 123/16 Ordning for å bruke midlar frå kraftfondet som rentekompensasjon 
til lag og foreiningar for godkjente søknader om spelemidlar. 

 2013/551 

PS 124/16 Avvikling av kommunerevisjonsdistrikt 2 Møre og Romsdal  2015/412 

PS 125/16 Eiendomsskatt for Vistdal stiftelse - ny behandling  2015/382 

PS 126/16 Fritak for eiendomsskatt Kavli Moen Stiftelse - ny behandling  2015/649 

PS 127/16 Ny behandling - Klage på avslag om fritak for eiendomsskatt - GID 
019/008 og 019/010 

 2015/349 

PS 128/16 Ny behandling av utsatt sak. Klage på avslag om fritak for 
eiendomsskatt - GID 037/004 

 2015/646 

PS 129/16 Ny behandling av søknad om fritak for eiendomsskatt - GID 
051/003 og 049/005 

 2015/1577 

PS 130/16 Innbyggerinitiativ - Krav om ny folkeavstemming  2016/1245 

PS 131/16 Intensjonsavtale mellom kommunene Midsund, Molde og Nesset  2016/1193 

PS 132/16 Råd for eldre og funksjonshemma 2015-2019 - nyvalg av 
representant for funksjonshemma 

 2016/68 

PS 133/16 Reduksjon av antall stemmekretser  2016/546 

PS 134/16 Fastsetting av valgdag 2017 - stortingsvalget og sametingsvalget  2016/546 

PS 135/16 Endring vedtekter, åpningstider i SFO  2016/954 

PS 136/16 Budsjett 2017 - Mardølafondet  2016/1083 

PS 137/16 Økonomiplan 2017-2020  2016/458 

PS 138/16 Ansettelse rådmann  2016/1067 

PS 139/16 Sikringstiltak nr. 5 på eiendommen GID 055/077 - Krav om 
erstatning av tapt areal som følge av sikringsarbeid 

 2012/506 
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PS 115/16 Godkjenning av protokoll 

Behandling i Nesset kommunestyre - 15.12.2016  

Protokoll fra kommunestyrets møte 20.10.2016 ble godkjent og signert. 
 

Vedtak i Nesset kommunestyre – 15.12.2016 

Protokoll fra kommunestyrets møte 20.10.2016 ble godkjent og signert. 
 
 

PS 116/16 Spørsmål til ordføreren 

Behandling i Nesset kommunestyre - 15.12.2016  

Spørsmål fra Arbeiderpartiet v/Mellvin Steinsvoll:  
Haramsmarka boligfelt – fremdrift 
Saken har i lang tid vært til behandling på ulike nivå både i forvaltning og administrasjon. 
Interesserte går og venter på å få komme i gang. Saken er overmoden for avgjørelse. Under 
kommunestyrets møte 20. oktober 2016, var saken endelig på kartet for sluttbehandling av 
reguleringsplan. På grunn av uavklarte innsigelser fra fylkesmannen, ble saken dessverre trukket, 
men skulle komme opp til behandling så snart som mulig.  
 
Med bakgrunn i at saken lå klar for sluttbehandling fra kommunens side for snart to mnd. siden, blir 
mine spørsmål som følger:  
 

- - Hva har skjedd fra kommunens side for å få fart i saken?  
- - Hvor står saken i dag?  
- - Hva legges i definisjon så snart som mulig?  

 
Plan-/miljøvernleder Hogne Frydenlund svarte: 
Fylkesmannen i Møre og Romsdal har varslet innsigelse til reguleringsplan for boligfelt i Eresfjord 
knyttet til mangelfull vurdering av flom og erosjonstiltak langs Husbybekken. Asplan Viak 
utarbeidet i slutten av august et notat om flomfaren som ble oversendt fylkesmannen. Etter 
fylkesmannens oppfatning var denne utredningen mangelfull omkring beskrivelsen knyttet til 
erosjonsfaren. Asplan Viak reviderte utredningen, og revidert rapport ble oversendt til 
fylkesmannen 2. desember.   
 
Nesset kommune har i e-post 13. desember fått tilbakemelding fra fylkesmannen som fortsatt 
opprettholder innsigelsen til planforslaget som mener rapport. Saken er igjen diskutert med Asplan 
Viak AS og det foreslått endringer av planen med bestemmelser som vil bli snarlig presentert for 
fylkesmannen. Dersom en oppnår et sluttresultat med at innsigelsen blir trukket bør det kunne 
igangsettes videre samtale med grunneier om opparbeidelse samt prosjektering av vei, bru og 
vanntilførsel før reguleringsplanen er formelt vedtatt. 
 
 
Spørsmål fra Høyre v/Arild Svensli: 
Det er brukt flere millioner offentlige kroner til utbygging av fibernett i Nesset. Likevel er det kun ett 
firma som disponerer nettet. Altså er det ett firma som er tildelt monopol i et offentlig nett.  
 

- Er dette i tråd med retningslinjer vedr. bruk av offentlige midler? 
- Kan vi forvente at nettet blir åpnet for konkurranse? 
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Rådmannen svarte: 
Dagens ordning er slik: 
Statlig støtte fra samferdselsdepartementet til bredbåndsutbygging - tilskuddordningen 

 Søknadsbasert 

o Må ha prosjektbeskrivelse  

o Dokumentasjon etter fastsatte kriterier 

o Kun kommuner/fylkeskommuner som kan søke om midler 

 Kommunen får rolle som prosjekteier 

 Godkjente prosjekter legges ut på anbud 

 Kommersielle aktører oppfordres til å legge inn tilbud om utbyggingen 

o Rolle som utbygger 

 Utbygger (kommersielle aktører) får eiendomsretten til nettet og påtar seg 

tilgangsforpliktelser 

 Prosjekteier (kommunen) er ansvarlig for bruk av midlene og rapportering til Nasjonal 

kommunikasjonsmyndighet 

Vedrørende utbygging i Nesset: 
Utbygging over tid – over 10 år 

 Det var en åpen anbudskonkurranse, som ble annonsert på Doffin i 2008 

 Kom inn svar fra to tilbydere 

o Telenor 

o Sucom 

 Sucom fikk tilbudet, senere Nesset Kraft gjennom sine eierandeler i Sucom 

 Fremgår av saksdokumenter at kommunen ikke skal eie nettet 

Pr i dag ikke aktuelt med nye prosjekt. Man kan heller ikke forvente at eksisterende nett blir åpnet 
for konkurranse, da det er utbygger Nesset Kraft som eier bredbåndsnettet.   
 
Norge skal få en ny bredbåndsutbyggingslov som skal gjøre det enklere og billigere å bygge ut 
høyhastighets bredbånd. Loven har vært ute på høring med høringsfrist 5. september 2016. 
Et av hovedpunktene i lovforslaget er: 

 Tilgang til eksisterende fysisk infrastruktur – tiltak for å sikre rettigheter og plikter for 

tilgang til og felles utnyttelse av eksisterende fysisk infrastruktur av ulike typer, med sikte 

på en mer effektiv og kostnadseffektiv utbygging av høyhastighetsnett  

 
 
Spørsmål fra Senterpartiet v/Kari Petrine Fitje Øverås: 
Det er ønskelig med orientering om status og videre drift ved Kavli Moen Gård. 
 
Ordføreren svarte: 
Styret for Kavli Moen Stiftelsen er opptatt av å finne en driftsform med drivere som gjør at stiftelsen 
er selvfinansierende. Slik har det ikke vært så langt. Det skal da nevnes at Kavli Moen har fått et 
svært godt renommé med de driverne vi har hatt, som vi også må bygge videre på.  
 
Det arbeides nå med å knytte Kavli Foundation enda tettere på Kavli Moen Stiftelsen. Kavli 
Foundation har fått utarbeidet en egen markedsrapport for Kavli Moen, som blant annet 
konkluderer med at det må investeres i flere rom for å få opp overnattingskapasiteten og 
lønnsomheten. Det er spennende planer for hvordan overnattingskapasiteten kan utvides.  
 
Ting tar tid og det gjør det også i dette arbeidet. Vi regner med at vi har en avklaring i løpet av våren 
2017 på hvilken drift vi skal ha framover og om det skal bygges flere rom. 
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Det skal også nevnes at det i dag er fullt ut mulig å leie lokalene på Kavli Moen til ulike arrangement 
både med og uten kokk. Må også legge til at Kavli Moen er en gave til bygda fra Fred Kavli, og at 
styret er opptatt av å ivareta og sørge for en bærekraftig utvikling av de verdiene som er lagt ned på 
Kavli Moen.  
 
 

PS 117/16 Referatsaker 

RS 27/16 Nesset kommune - uttale om effektivisering av tjenesteenheter og tjenestesteder i Møre og Romsdal 
politidistrikt  

RS 28/16 Regionreformen – innspill til fylkestinget fra Nesset formannskap 

RS 29/16 Nytt blikk på Mardalsfossen - brev til Olje- og energiminister Tord Lien  

Behandling i Nesset kommunestyre - 15.12.2016  

Ordføreren orienterte. 
 
Referatsakene ble tatt til orientering.  
 

Vedtak i Nesset kommunestyre – 15.12.2016 

Referatsakene ble tatt til orientering.  
 
 

PS 118/16 Søknad om utvidet salgsbevilling - Coop Eresfjord 

Behandling i Utvalg for helse og omsorg - 08.11.2016  

Enstemmig som rådmannens innstilling. 
 

Forslag til vedtak i Utvalg for helse og omsorg - 08.11.2016 

Coop Marked Eresfjord, avdeling i Coop Orkla Møre SA gis utvidet salgstid for bevilling for salg av 
alkoholholdig drikk med inntil 4,7 prosent i perioden 2016-2020. 
 
Salg av alkoholholdig drikk med inntil 4,7 prosent kan skje: 

 kl 08.00 til 20.00 mandag til fredag 

 kl 08.00 til 18.00 dager før søndag og helligdager 

 

Behandling i Nesset kommunestyre - 15.12.2016  

Forslag fra utvalg for helse og omsorg ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Nesset kommunestyre – 15.12.2016 

Coop Marked Eresfjord, avdeling i Coop Orkla Møre SA gis utvidet salgstid for bevilling for salg av 
alkoholholdig drikk med inntil 4,7 prosent i perioden 2016-2020. 
 
Salg av alkoholholdig drikk med inntil 4,7 prosent kan skje: 
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 kl 08.00 til 20.00 mandag til fredag 

 kl 08.00 til 18.00 dager før søndag og helligdager 

 
 

PS 119/16 Oppsummering - Etablering av snøscooterløyper i Nesset 

Behandling i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 08.12.2016  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Forslag til vedtak i Utvalg for teknisk, næring og miljø – 08.12.2016 

Det vises til referat fra arbeidsgruppa 14.11.2016 og brev 12.05.2016 fra Nesset snøscooterklubb.  
 
Arbeidet med etablering av snøscooterløyper i Nesset avsluttes. Det settes i gang en revidering av 
lokale kjøretidsbestemmelser mm for Nesset som ble vedtatt i 1995. Tidligere oppnevnt 
arbeidsgruppe, jfr f-sak 97/2014, koordinerer arbeidet.   
 

Behandling i Nesset kommunestyre - 15.12.2016  

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

Vedtak i Nesset kommunestyre – 15.12.2016 

Det vises til referat fra arbeidsgruppa 14.11.2016 og brev 12.05.2016 fra Nesset snøscooterklubb.  
 
Arbeidet med etablering av snøscooterløyper i Nesset avsluttes. Det settes i gang en revidering av 
lokale kjøretidsbestemmelser mm for Nesset som ble vedtatt i 1995. Tidligere oppnevnt 
arbeidsgruppe, jfr f-sak 97/2014, koordinerer arbeidet.   
 
 

PS 120/16 Offentlig ettersyn - Interkommunal plan for Romsdalsfjorden 
2017-2024 

Rådmannens innstilling 

Med hjemmel i § 11-14 i plan- og bygningsloven legges forslag til Interkommunal plan for 
Romsdalsfjorden, plannr K201201, ut til offentlig ettersyn i samsvar med plankart, planbestemmelser 
og planbeskrivelse, datert 21.11.16. 
 

Behandling i Nesset kommunestyre - 15.12.2016  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Nesset kommunestyre – 15.12.2016 

Med hjemmel i § 11-14 i plan- og bygningsloven legges forslag til Interkommunal plan for 
Romsdalsfjorden, plannr K201201, ut til offentlig ettersyn i samsvar med plankart, planbestemmelser 
og planbeskrivelse, datert 21.11.16. 
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PS 121/16 Oppstart hovudrullering - Kommunedelplan for anlegg, hus og 
område for idrett, fysisk aktivitet og kultur. 

Behandling i Nesset formannskap - 24.11.2016  

Forslag fra utval for oppvekst og kultur vart einstemmig vedteke. 
 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 24.11.216 

 Det skal settast i gang hovudrullering av Kommunedelplan for anlegg, hus og område for idrett, fysisk 
aktivitet og kultur for perioden 2017-2021.  

 Det blir  nedsett eit tverrfagleg planutval som skal bestå av ein representant frå kvar sektor: 
kultur, plan og miljø, oppvekst og folkehelse. Nesset idrettsråd  blir bedt om å oppnemne ein 
representant. Kulturleiar er sekretær.  

 Utval for oppvekst og kultur skal vere styringsgruppe for arbeidet. 

 

Behandling i Nesset kommunestyre - 15.12.2016  

Formannskapets forslag ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Nesset kommunestyre – 15.12.2016 

 Det skal settast i gang hovudrullering av Kommunedelplan for anlegg, hus og område for idrett, fysisk 
aktivitet og kultur for perioden 2017-2021.  

 Det blir  nedsett eit tverrfagleg planutval som skal bestå av ein representant frå kvar sektor: 
kultur, plan og miljø, oppvekst og folkehelse. Nesset idrettsråd  blir bedt om å oppnemne ein 
representant. Kulturleiar er sekretær.  

 Utval for oppvekst og kultur skal vere styringsgruppe for arbeidet. 

 
 

PS 122/16 Rullering av handlingsplan for kommunedelplan for anlegg, 
hus og område for idrett, fysisk aktivitet og kultur 2017-2018 

Behandling i Nesset formannskap - 24.11.2016  

Edmund Morewood fremmet følgende tilleggsforslag: 
 

Badeplass og sanitæranlegg ved småbåthavna på Eidsøra tas inn som uprioritert tiltak. 
Tiltakshaver er Eidsøra småbåtforening. 

 
Forslag fra utvalg for oppvekst og kultur ble enstemmig vedtatt. 
Morewoods tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 
 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 24.11.2016 

Rullert handlingsplan for anlegg, hus og område for idrett, fysisk aktivitet og kultur for perioden 
2017-2018 godkjennes. 
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Følgende tas inn i planen som uprioriterte tiltak:  
 

 Sandvolleyball-bane 

 Pumptrack-bane 

 Badeplass og sanitæranlegg ved småbåthavna på Eidsøra. Tiltakshaver Eidsøra 
småbåtforening 

 
Handlingsplanen bør kvalitetssikres med sikte på om tiltakene fortsatt er aktuelle. 
 

Behandling i Nesset kommunestyre - 15.12.2016  

Formannskapets forslag ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Nesset kommunestyre – 15.12.2016 

Rullert handlingsplan for anlegg, hus og område for idrett, fysisk aktivitet og kultur for perioden 
2017-2018 godkjennes. 
 
Følgende tas inn i planen som uprioriterte tiltak:  
 

 Sandvolleyball-bane 

 Pumptrack-bane 

 Badeplass og sanitæranlegg ved småbåthavna på Eidsøra. Tiltakshaver Eidsøra 
småbåtforening 

 
Handlingsplanen bør kvalitetssikres med sikte på om tiltakene fortsatt er aktuelle. 
 
 

PS 123/16 Ordning for å bruke midlar frå kraftfondet som 
rentekompensasjon til lag og foreiningar for godkjente søknader om 
spelemidlar. 

Behandling i Nesset formannskap - 24.11.2016  

Rådmannen endret andre kulepunkt til følgende: 
 

 Dette er ei årleg ordning, som skal gjelde for godkjente søknader om spelemidlar frå og 
med søknadsfristen 15. januar 2017. Det gjeld nye søknader og søknader som blir fornya. 

 
Rådmannens innstilling, med endring av andre kulepunkt, ble enstemmig vedtatt. 
 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 24.11.2016 

 Lag og foreiningar kan søke om dekning av utgifter til renter ved låneopptak tilsvarande 
godkjent spelemiddelbeløp.  

 Dette er ei årleg ordning, som skal gjelde for godkjente søknader om spelemidlar frå og med 
søknadsfristen 15. januar 2017. Det gjeld nye søknader og søknader som blir fornya. 

 Det blir sett av kr 50.000,- på Kraftfondet til dette formålet.  

 Utbetaling skjer mot dokumentasjon av lån og renteutgifter.  
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Behandling i Nesset kommunestyre - 15.12.2016  

Formannskapets forslag ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Nesset kommunestyre – 15.12.2016 

 Lag og foreiningar kan søke om dekning av utgifter til renter ved låneopptak tilsvarande 
godkjent spelemiddelbeløp.  

 Dette er ei årleg ordning, som skal gjelde for godkjente søknader om spelemidlar frå og med 
søknadsfristen 15. januar 2017. Det gjeld nye søknader og søknader som blir fornya. 

 Det blir sett av kr 50.000,- på Kraftfondet til dette formålet.  

 Utbetaling skjer mot dokumentasjon av lån og renteutgifter.  
 
 

PS 124/16 Avvikling av kommunerevisjonsdistrikt 2 Møre og Romsdal 

Behandling i Nesset formannskap - 24.11.2016  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 24.11.2016 

1. Kommunerevisjonsdistrikt 2 Møre og Romsdal avvikles i det oppgavene ivaretas av Møre og 
Romsdal Revisjon IKS fra 1.10.2016 jf. kommestyrets vedtak i sak 43/15 om å inngå som deltaker 
i Møre og Romsdal Revisjon IKS. 

2. Overskudd/underskudd i Kommunerevisjonsdistrikt 2 fordeles på eierkommunene etter 
fordelingsnøkkel som tilsvarer størrelsen på det årlige tilskuddet den enkelte kommune betalte i 
2016. 

 
 

Behandling i Nesset kommunestyre - 15.12.2016  

Formannskapets forslag ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Nesset kommunestyre – 15.12.2016 

1. Kommunerevisjonsdistrikt 2 Møre og Romsdal avvikles i det oppgavene ivaretas av Møre og 
Romsdal Revisjon IKS fra 1.10.2016 jf. kommestyrets vedtak i sak 43/15 om å inngå som deltaker 
i Møre og Romsdal Revisjon IKS. 

2. Overskudd/underskudd i Kommunerevisjonsdistrikt 2 fordeles på eierkommunene etter 
fordelingsnøkkel som tilsvarer størrelsen på det årlige tilskuddet den enkelte kommune betalte i 
2016. 

 
 

PS 125/16 Eiendomsskatt for Vistdal stiftelse - ny behandling 

Rådmannens innstilling 

Vistdal Stiftelse gis fritak for eiendomsskatt for skatteårene 2015 og 2016.  
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Fritaket begrunnes med stiftelsen er til gagn for kommunen og har et allmennyttig formål. Det er 
lagt til grunn at stiftelsen ikke gir noe forretningsmessig overskudd til eierne av stiftelsen. 
 

Behandling i Nesset kommunestyre - 15.12.2016  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Nesset kommunestyre – 15.12.2016 

Vistdal Stiftelse gis fritak for eiendomsskatt for skatteårene 2015 og 2016.  
 
Fritaket begrunnes med stiftelsen er til gagn for kommunen og har et allmennyttig formål. Det er 
lagt til grunn at stiftelsen ikke gir noe forretningsmessig overskudd til eierne av stiftelsen. 
 
 

PS 126/16 Fritak for eiendomsskatt Kavli Moen Stiftelse - ny behandling 

Rådmannens innstilling 

Nesset kommune i imøtekommer søknad fra Kavli Moen Stiftelse og gir delvis fritak for 
eiendomsskatt for eiendommen GID 085/001. Delvis fritak er gitt med hjemmel i 
Eiendomsskatteloven § 7 a.  
 
Fritaket gjelder for deler av bygningen BID 180915621 som er tilrettelagt for museum.  
Det skal fastsettes ny skattetakst som følge av at det her gis delvis fritak for eiendomsskatt. 
 

Behandling i Nesset kommunestyre - 15.12.2016  

Ordføreren er styreleder for Kavli Moen Gård og ba om hans habilitet ble vurdert. Han ble 
enstemmig vurdert inhabil og trådte tilbake.  
 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.  
 

Vedtak i Nesset kommunestyre – 15.12.2016 

Nesset kommune imøtekommer søknad fra Kavli Moen Stiftelse og gir delvis fritak for 
eiendomsskatt for eiendommen GID 085/001. Delvis fritak er gitt med hjemmel i 
Eiendomsskatteloven § 7 a.  
 
Fritaket gjelder for deler av bygningen BID 180915621 som er tilrettelagt for museum.  
Det skal fastsettes ny skattetakst som følge av at det her gis delvis fritak for eiendomsskatt. 
 
 

PS 127/16 Ny behandling - Klage på avslag om fritak for eiendomsskatt - 
GID 019/008 og 019/010 

Rådmannens innstilling 

Nesset kommunestyre opprettholder sitt vedtak i møte 19.11.2015 sak 106/15. Det gis ikke fritak for 
eiendomsskatt for Rød gamle skole på eiendommen GID 019/008 og 019/010.  
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Vedtaket er begrunnet med at omsøkte bygning ikke er fredet av Riksantikvaren. Se kommunens 
vedtatt retningslinjer for fritak for eiendomsskatt etter Eiendomsskatteloven § 7. 
 
Saken oversendes Klagenemnda for eiendomsskatt for endelig klagebehandling.  
 

Behandling i Nesset kommunestyre - 15.12.2016  

Rådmannens innstilling fikk 19 stemmer og ble vedtatt. 2 stemte imot. 
 

Vedtak i Nesset kommunestyre – 15.12.2016 

Nesset kommunestyre opprettholder sitt vedtak i møte 19.11.2015 sak 106/15. Det gis ikke fritak for 
eiendomsskatt for Rød gamle skole på eiendommen GID 019/008 og 019/010.  
  
Vedtaket er begrunnet med at omsøkte bygning ikke er fredet av Riksantikvaren. Se kommunens 
vedtatte retningslinjer for fritak for eiendomsskatt etter Eiendomsskatteloven § 7. 
 
Saken oversendes Klagenemnda for eiendomsskatt for endelig klagebehandling.  
 
 

PS 128/16 Ny behandling av utsatt sak. Klage på avslag om fritak for 
eiendomsskatt - GID 037/004 

Rådmannens innstilling 

Nesset kommunestyre opprettholder sitt vedtak i møte 19.11.2015 sak 108/15. Det gis ikke fritak for 
eiendomsskatt for naust på eiendommen GID 037/004. 
 
Vedtaket er begrunnet med at omsøkte naust ikke er fredet av Riksantikvaren. Se kommunens 
vedtatt retningslinjer for fritak for eiendomsskatt etter Eiendomsskatteloven § 7. 
 
Saken oversendes Klagenemnda for eiendomsskatt for endelig klagebehandling.  
 

Behandling i Nesset kommunestyre - 15.12.2016  

Rådmannens innstilling fikk 20 stemmer og ble vedtatt. 1 stemte imot.  
 

Vedtak i Nesset kommunestyre – 15.12.2016 

Nesset kommunestyre opprettholder sitt vedtak i møte 19.11.2015 sak 108/15. Det gis ikke fritak for 
eiendomsskatt for naust på eiendommen GID 037/004. 
 
Vedtaket er begrunnet med at omsøkte naust ikke er fredet av Riksantikvaren. Se kommunens 
vedtatt retningslinjer for fritak for eiendomsskatt etter Eiendomsskatteloven § 7. 
 
Saken oversendes Klagenemnda for eiendomsskatt for endelig klagebehandling.  
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PS 129/16 Ny behandling av søknad om fritak for eiendomsskatt - GID 
051/003 og 049/005 

Rådmannens innstilling 

Nesset kommunestyre finner å kunne gjøre unntak Retningslinjene for fritak for eiendomsskatt etter 
eiendomsskatteloven § 7 og fritar eiendommen GID 051/003 «Skaffaren» for eiendomsskatt. Fritaket 
begrunnes med at eiendommen/bygningen finnes på listen over kulturminne og kulturmiljø av 
nasjonal og regional verdi. (Regional delplan for kulturminne). 
 
Det gis ikke fritak for eiendomsskatt for eiendommen GID 049/005 «Rønningen».  
Avslaget er begrunnet med at omsøkte bygning ikke er fredet av Riksantikvaren, jfr. vedtatt 
retningslinjer for fritak for eiendomsskatt nr. 4.  
 

Behandling i Nesset kommunestyre - 15.12.2016  

Rådmannens innstilling fikk 20 stemmer og ble vedtatt. 1 stemte imot.  
 

Vedtak i Nesset kommunestyre – 15.12.2016 

Nesset kommunestyre finner å kunne gjøre unntak Retningslinjene for fritak for eiendomsskatt etter 
eiendomsskatteloven § 7 og fritar eiendommen GID 051/003 «Skaffaren» for eiendomsskatt. Fritaket 
begrunnes med at eiendommen/bygningen finnes på listen over kulturminne og kulturmiljø av 
nasjonal og regional verdi. (Regional delplan for kulturminne). 
 
Det gis ikke fritak for eiendomsskatt for eiendommen GID 049/005 «Rønningen».  
Avslaget er begrunnet med at omsøkte bygning ikke er fredet av Riksantikvaren, jfr. vedtatt 
retningslinjer for fritak for eiendomsskatt nr. 4.  
 
 

PS 130/16 Innbyggerinitiativ - Krav om ny folkeavstemming 

Rådmannens innstilling 

Med hjemmel i Kommuneloven § 39 a avvises krav fremmet gjennom et innbyggerinitiativ om ny 
folkeavstemming – kommunereform. 
 
Avslaget er begrunnet med at det den 25. april 2016 ble avholdt en rådgivende folkeavstemming i 
forbindelse med kommunereform og samme sak som ønskes gjenopptatt ble behandlet av 
kommunestyret i møte 23. juni 2016 i sak 75/16, jfr. kommuneloven § 39 a nr. 3 b. 
 

Behandling i Nesset kommunestyre - 15.12.2016  

Anders Torvik fremmet følgende forslag: 
 

Kommunestyret tar kravet fra 346 innbyggere til følge. Vedtaket i sak 75/16 blir opphevet. Ny 
folkeavstemming blir avholdt innen 1. februar 2017 med to reelle alternativ: 
 

1. Nesset, Molde og Midsund som en kommune 
2. Nesset som egen kommune 
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Kommunestyret vedtar deretter i sitt første møte det alternativet som får flest stemmer.  
 
Begrunnelse: 
18. februar 2016 i sak 24/16 fattet Nesset kommunestyre følgende vedtak: «Kommunestyret 
setter som krav for å gå inn i den nye kommunen at minst tre andre landkommuner i tillegg til 
Nesset skal være med i en konstellasjon sammen med Molde». Dette vedtaket er ikke opphevet 
og ikke gjennomført. 
I vedtaket som ble fattet i juni der det i punkt 1 står følgende: «Med bakgrunn i intensjonsavtale 
signert og datert 19. mai 2016 etablerer Molde, Gjemnes og Nesset i fellesskap en ny kommune 
fra 1. januar 2020». Dette vedtaket med bare en annen landkommune er derfor ugyldig. Senere 
vedtok Gjemnes kommunestyre dessuten at de vil stå alene.  
 
Folkeavstemmingen i april hadde tre alternativ og viste klart at det alternativet som fikk flest 
stemmer, 49%, var Sunndal. Dessuten var det ca 10% som stemte Nesset alene eller blank. Den 
gruppa vil definitivt ikke være en del av en stor bykommune. Altså er det trolig 3 av 5 
nessetgjellinger som er uenig i vedtaket og den tolkingen av folkeavstemmingen som ble gjort av 
et flertall i kommunestyret 23. juni 2016 i sak 75/16. Under folkeavstemmingen var det ikke 
mulig å krysse av for et annet alternativ i tilfelle en eller flere av de andre kommunene ikke ville 
slå seg sammen med Nesset. Derfor må saken nå avklares gjennom en ny folkeavstemming.  

 
Arbeiderpartiet ba om gruppemøte. 
 
Arbeiderpartiet endret følgende i Torviks forslag: 
 

Setningen «Kommunestyret vedtar deretter i sitt første møte det alternativet som får flest 
stemmer» endres til «Kommunestyret behandler deretter i sitt første møte det alternativet som 
får flest stemmer».  

 
Torviks endrede forslag ble satt opp mot rådmannens innstilling. 
Det ble enighet om prøveavstemning. 
 
Rådmannens innstilling fikk 13 stemmer og ble vedtatt. Torviks forslag fikk 8 stemmer og falt. 
 
Det ble enstemmig vedtatt at prøveavstemningen gjøres om til endelig avstemning.  
 

Vedtak i Nesset kommunestyre – 15.12.2016 

Med hjemmel i Kommuneloven § 39 a avvises krav fremmet gjennom et innbyggerinitiativ om ny 
folkeavstemming – kommunereform. 
 
Avslaget er begrunnet med at det den 25. april 2016 ble avholdt en rådgivende folkeavstemming i 
forbindelse med kommunereform og samme sak som ønskes gjenopptatt ble behandlet av 
kommunestyret i møte 23. juni 2016 i sak 75/16, jfr. kommuneloven § 39 a nr. 3 b. 
 
 

PS 131/16 Intensjonsavtale mellom kommunene Midsund, Molde og 
Nesset 

Behandling i Nesset formannskap - 24.11.2016  

Saken ble ettersendt til møtedeltakernes iPad 21.11.2016. 
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Rådmannens innstilling fikk 5 stemmer og ble vedtatt. 2 stemte imot. 
 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 24.11.2016 

Saken tas til orientering. 
 

Behandling i Nesset kommunestyre - 15.12.2016  

Toril Melheim Strand fremmet følgende forslag: 
 

Nesset kommunestyre godkjenner ikke den fremlagte avtalen mellom Midsund, Molde og 
Nesset, som er underskrevet av de tre ordførerne. 
 
Før ny avtale kan signeres må de valgte forhandlingsutvalgene gjennomføre forhandling 
mellom alle tre kommunene.  

 
Ordføreren og varaordføreren fremmet følgende forslag: 
 

Fremlagte intensjonsavtale mellom Midsund, Molde og Nesset godkjennes.. 
 
Toril Melheim Strand trakk sitt forslag. 
 
Formannskapets forslag fikk 0 stemmer og falt. 
Ordførerens og varaordførerens forslag fikk 19 stemmer og ble vedtatt. 2 stemte imot.  
 

Vedtak i Nesset kommunestyre – 15.12.2016 

Fremlagte intensjonsavtale mellom Midsund, Molde og Nesset godkjennes.. 
 
 

PS 132/16 Råd for eldre og funksjonshemma 2015-2019 - nyvalg av 
representant for funksjonshemma 

Rådmannens innstilling 

Det vises til e- post av 01.11.2016 fra Lene Holmen. Grunnet varig flytting fra Nesset kommune trer 
hun endelig ut av vervet som representant for funksjonshemma i råd for eldre og funksjonshemma 
2015-2019, jf. kommuneloven §§ 14 nr.1 a) og 15 nr.1.  
 
Som ny representant velges....................................  
 

Behandling i Nesset kommunestyre - 15.12.2016  

./. E-post av 14.12.2016 fra Norges Handikapforbund Nord Vest ble distribuert til møtedeltakernes iPad 
14.12.2016. 
 
Ordføreren ba om forslag. 
 
Toril Melheim Strand fremmet følgende utsettelsesforslag: 
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Valg av ny representant for funksjonshemma i råd for eldre og funksjonshemma utsettes. 
Saken tas opp på nytt når forslag til nytt medlem er avklart. 

  
Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Nesset kommunestyre – 15.12.2016 

Valg av ny representant for funksjonshemma i råd for eldre og funksjonshemma utsettes. Saken tas 
opp på nytt når forslag til nytt medlem er avklart. 
 
 

PS 133/16 Reduksjon av antall stemmekretser 

Behandling i Nesset formannskap - 24.11.2016  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 24.11.2016 

Fra og med valget 2017 skal Nesset kommune ha to stemmekretser: 
 

Ytre Nesset krets med stemmested i Eidsvåg  
Består av de tidligere kretsene Nordstranda, Osmarka, Rød/Tjelle, Eidsvåg, Eidsøra og 
Raudsand. 
 
Indre Nesset krets med stemmested i Eresfjord 
Består av de tidligere kretsene Boggestranda, Eresfjord, Eikesdal og Vistdal. 

 

Behandling i Nesset kommunestyre - 15.12.2016  

Mellvin Steinsvoll fremmet følgende forslag: 
 
 Dagens ordning med 10 stemmekretser opprettholdes.  
 
Steinsvolls forslag ble satt opp mot formannskapets forslag. 
 
Formannskapets forslag fikk 10 stemmer og falt.  
Steinsvolls forslag fikk 11 stemmer og ble vedtatt. 
 

Vedtak i Nesset kommunestyre – 15.12.2016 

Dagens ordning med 10 stemmekretser opprettholdes.  
 
 

PS 134/16 Fastsetting av valgdag 2017 - stortingsvalget og sametingsvalget 

Behandling i Nesset formannskap - 24.11.2016  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 



 

 Side 17 av 29 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 24.11.2016 

Valgdagen for stortingsvalget og sametingsvalget 2017 er fastsatt til mandag 11. september 2017. I 
Eidsvåg krets holdes det i tillegg valg søndag 10. september 2017. 
 

Behandling i Nesset kommunestyre - 15.12.2016  

Formannskapets forslag ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Nesset kommunestyre – 15.12.2016 

Valgdagen for stortingsvalget og sametingsvalget 2017 er fastsatt til mandag 11. september 2017. I 
Eidsvåg krets holdes det i tillegg valg søndag 10. september 2017. 
 
 

PS 135/16 Endring vedtekter, åpningstider i SFO 

Behandling i Nesset formannskap - 24.11.2016  

Edmund Morewood fremmet følgende forslag til endring av siste setning i første avsnitt: 
 

Endringen gjelder fra 01.01.2017 eller så snart som administrasjonen kan effektuere vedtaket i 
2017.  

 
Forslag fra utvalg for oppvekst og kultur ble enstemmig vedtatt. 
 
Morewoods endringsforslag ble enstemmig vedtatt. 
 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 24.11.2016 

Vedtekter for SFO i Nesset pkt. 4 og 5 endres med sikte på å tilby helårsåpen SFO.  
Utvida åpningstid i ferier finansieres med at satsene for opphold i SFO-ordninga økes til kr. 1900,- 
for hel plass og kr. 1300,- for halv plass. Dette inkluderer morgentilbud. Det faktureres i 11 mnd. 
Endringen gjelder fra 01.01.2017 eller så snart som administrasjonen kan effektuere vedtaket i 2017.  
 
Vedtektene endres til: 
 

 4. Foreldrebetaling:  
Foreldrebetalinga skjer etter dei satsar og reglar som blir vedtekne i Nesset Kommunestyre.  
Betalinga bør vere på eit slikt nivå at alle som ønskjer det, kan bruke ordninga. Gjeldande  
satsar ligg ved i eige dokument.  
Det er søskenmoderasjon 20 % i tråd med prinsippa for barnehagen.  
Betalinga skjer forskotsvis på tilsende innbetalingsgiro. Ein betaler for elleve månader  frå 
1.aug. til 30.juni. Kommunen har rett til å seie opp plassar ved tre månaders manglande 
betaling.  
Foreldrebetalinga blir halvert når barn er borte over ein månad på grunn av sjukdom. I 
spesielle tilfelle kan fritak for betaling vurderast på bakgrunn av grunngjeven søknad.  
 
Betalingssatsane blir regulert årleg i tråd med konsumprisindeksen. Regulering utover det må  
handsamast i kommunestyret 
 
5. Opphald: 
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Den kommunale skulefritidsordninga (SFO) er et tilbod til elever i 1. – 4. klasse som trenger 
tilsyn utanom ordinær skuletid.  
Opningstidene blir fastsett i den enkelte SFO tilpassa organisering av skoledagen og behovet 
til brukarane.  
SFO tilbyr opphald i haust- og vinterferie, i dagane før jul t.o.m. 23.des. i 3 dagar mellom 
palmesøndag og skjærtorsdag og i sommarferien unntatt 3 veker i juli og veka før skulestart. 
Tilbodet i feriane blir gjeve ved SFO i Eidsvåg.  
Skulane gjennomfører bindande påmelding til opphald i dei forskjellige feriane. 
SFO er brukartilpassa så langt det let seg gjere innafor økonomiske rammer. Det tyder at ein 
halv plass har inntil 8 t/v som kan fordelast etter den til kvar tid gjeldande timeplan. 

 

Behandling i Nesset kommunestyre - 15.12.2016  

Formannskapets forslag ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Nesset kommunestyre – 15.12.2016 

Vedtekter for SFO i Nesset pkt. 4 og 5 endres med sikte på å tilby helårsåpen SFO.  
Utvida åpningstid i ferier finansieres med at satsene for opphold i SFO-ordninga økes til kr. 1900,- 
for hel plass og kr. 1300,- for halv plass. Dette inkluderer morgentilbud. Det faktureres i 11 mnd. 
Endringen gjelder fra 01.01.2017 eller så snart som administrasjonen kan effektuere vedtaket i 2017.  
 
Vedtektene endres til: 
 

 4. Foreldrebetaling:  
Foreldrebetalinga skjer etter dei satsar og reglar som blir vedtekne i Nesset Kommunestyre.  
Betalinga bør vere på eit slikt nivå at alle som ønskjer det, kan bruke ordninga. Gjeldande  
satsar ligg ved i eige dokument.  
Det er søskenmoderasjon 20 % i tråd med prinsippa for barnehagen.  
Betalinga skjer forskotsvis. Ein betaler for elleve månader  frå 1.aug. til 30.juni. Kommunen 
har rett til å seie opp plassar ved tre månaders manglande betaling.  
Foreldrebetalinga blir halvert når barn er borte over ein månad på grunn av sjukdom. I 
spesielle tilfelle kan fritak for betaling vurderast på bakgrunn av grunngjeven søknad.  
 
Betalingssatsane blir regulert årleg i tråd med konsumprisindeksen. Regulering utover det må  
handsamast i kommunestyret 
 
5. Opphald: 
Den kommunale skulefritidsordninga (SFO) er et tilbod til elever i 1. – 4. klasse som trenger 
tilsyn utanom ordinær skuletid.  
Opningstidene blir fastsett i den enkelte SFO tilpassa organisering av skoledagen og behovet 
til brukarane.  
SFO tilbyr opphald i haust- og vinterferie, i dagane før jul t.o.m. 23.des. i 3 dagar mellom 
palmesøndag og skjærtorsdag og i sommarferien unntatt 3 veker i juli og veka før skulestart. 
Tilbodet i feriane blir gjeve ved SFO i Eidsvåg.  
Skulane gjennomfører bindande påmelding til opphald i dei forskjellige feriane. 
SFO er brukartilpassa så langt det let seg gjere innafor økonomiske rammer. Det tyder at ein 
halv plass har inntil 8 t/v som kan fordelast etter den til kvar tid gjeldande timeplan. 
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PS 136/16 Budsjett 2017 - Mardølafondet 

Behandling i Nesset formannskap - 24.11.2016  

Mardølafondets forslag ble enstemmig vedtatt. 
 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 24.11.2016 

Administrasjonens forslag til driftsbudsjett og investeringsbudsjett for 2017 godkjennes. 
 

Behandling i Nesset kommunestyre - 15.12.2016  

Formannskapets forslag fikk 20 stemmer og ble vedtatt. 1 stemte imot.  
 

Vedtak i Nesset kommunestyre – 15.12.2016 

Administrasjonens forslag til driftsbudsjett og investeringsbudsjett for 2017 godkjennes. 
 
 

PS 137/16 Økonomiplan 2017-2020 

Behandling i Nesset formannskap - 24.11.2016  

./. Søknad av 04.11.2016 – Tilskudd til Nesset næringsforum – ble ettersendt til møtedeltakernes iPad 
21.11.2016 
 
Svein Roset gikk gjennom eget notat om forslag til budsjettkorrigeringer. 
 
Arbeiderpartiet ba om gruppemøte. 
 
Det ble enighet om følgende forslag: 

 
Drift pkt. 1.1. 

 Eidsvåg barne- og ungdomsskole tilføres kr 400 000 i rammen for 2017 

 Indre Nesset barne- og ungdomsskole tilføres kr 200 000 i rammen for 2017 

 Barnehagene i Nesset tilføres kr 300 000 i rammen for 2017 

 Helse og omsorg tilføres kr 600 000 i rammen for 2017 

 Kultur tilføres kr 150 000 i rammen for 2017 

 Utbytte fra Nesset Kraft AS økes med kr 500 000 til kr 3 000 000 i 2017 

 Økte rammer finansieres med bruk av disposisjonsfondet tilsvarende kr 1 150 000 for 
2017 

 
Drift pkt. 1.6. Kraftfondet 

 Tilskudd til Nesset næringsforum økes med kr 225 000 i 2017, til kr 800 000  

 Tilskudd til næringsformål – tildeling fra formannskapet reduseres med kr 100 000, til kr 
550 000, hvert år i økonomiplanperioden 

 Det settes av kr 50 000 hvert år i økonomiplanperioden til forskuttering av renteutgifter 
på spillemidler (jf. f-sak 104/16) 

 Det settes av kr 50 000 hvert år i økonomiplanperioden til rydding mv. iht. avtale ved 
helleristningene på Bugge  
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Til forslaget om økt tilskudd til Nesset næringsforum i pkt. 1.6.: 
Ordføreren har permisjon fra stillingen som daglig leder av Nesset næringsforum og ba derfor at 
hans habilitet ble vurdert. Han ble enstemmig vurdert inhabil og trådte tilbake da dette forslaget ble 
behandlet. 
 
 
Punkt 1 Drift: Punktene ble stemt over hver for seg. 
 
Pkt. 1.1. rådmannens innstilling med formannskapets forslag til endringer ble enstemmig vedtatt 
Pkt. 1.2.rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt 
Pkt. 1.3. rådmannens innstilling, med korrigering til «skatteåret 2017», ble enstemmig vedtatt 
Pkt. 1.4. rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt 
Pkt. 1.5. rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt 
Pkt. 1.6. rådmannens innstilling med formannskapets forslag til endringer ble enstemmig vedtatt 
Pkt. 1.7. rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt  
Pkt. 1.8. rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt 
 
Punkt 2 Investering/finansiering: Punktene ble stemt over hver for seg. 
 
Pkt. 2.1. rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt 
Pkt. 2.2. rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt 
Pkt. 2.3. rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt 
Pkt. 2.4. rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt 
Pkt. 2.5. rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt 
 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 24.11.2016 

 
1. Drift 

 
1.1. Årsbudsjett/økonomiplan vedtas med følgende hovedtall for driftsbudsjettet.  Detaljene 

framgår av heftet ”økonomiplan 2017-2020», datert 18.11.2016, samt formannskapets 
behandling 24.11.2016. 
 

 
 
 

2017 2018 2019 2020

Skatt på inntekt og formue/naturressursskatt -82 238 -82 238 -82 238 -82 238

Rammetilskudd -96 768 -98 207 -99 524 -100 757

Eiendomsskatt -19 000 -19 000 -19 000 -19 000

Konsesjonsavgifter og salg av konsesjonskraft -13 117 -13 117 -13 117 -13 117

Kompensasjonsinntekter -5 535 -5 355 -5 355 -5 324

Sum frie inntekter m.m. -216 658 -217 917 -219 234 -220 436

Netto f inanskostnader (renter/avdrag/utbytte) 11 691 12 182 11 777 11 674

Fordelt til netto driftsrammer på enhetene 203 842 203 225 203 650 202 815

Netto driftsutgifter -1 125 -2 510 -3 807 -5 947

Overført til investeringer 0 0 0 0

Netto avsetning bundne fond 3 817 3 817 3 817 3 817

Netto avsetning/bruk av disposisjonsfond -2 692 -1 307 -10 2 130

Balanse 0 0 0 0

Drift, skjema 1A                            (1000 kr)
Økonomiplan
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1.2. Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for 2017. 
 

1.3. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 skal følgende utskrivningsalternativ benyttes 
for skatteåret 2017: 
 
     § 3 a) faste eigedomar i heile kommunen  
 
Den alminnelige skattesatsen for 2017 er 7 promille.  
Skattesatsen justeres til 3,5 promille i henhold til eiendomsskatteloven § 12 a. 
Eiendomsskatten skal betales i to terminer. 
 

1.4. Innenfor selvkostområdene skal det være 100% dekningsgrad.  De kommunale 
eiendomsgebyrene endres fra 1.1.2017 som følger: 
 
Gebyrene for levering av vann fra kommunale vannverk blir uendret, i samsvar med lov om 
kommunale vass- og avløpsanlegg av 16. mars 2012 nr. 12. 
 
Gebyrene for avløp økes med 6,5%, i samsvar med lov om kommunale vass- og 
avløpsanlegg av 16. mars 2012 nr. 12. 
 
Gebyrene i regulativet for slamtømming reduseres med 29,5%, i samsvar med lov om vern 
mot forurensing og om avfall av 13.mars 1981 nr. 6. 
 
Gebyrene for renovasjonstjenestene reduseres med 20%, i samsvar med lov om vern mot 
forurensing og om avfall av 13.mars 1981 nr. 6. 
 
Årsgebyret for tilsyn og feiing blir uendret, i samsvar med lov om vern mot brann, 
eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver av 14. juni 
2002 nr. 20.  
 

1.5. Tilknytningsgebyrene for vann og avløp økes med 2% fra 1.1.2017, i samsvar med lov om 
kommunale vass- og avløpsanlegg av 16. mars 2012 nr. 12. 
 

1.6. Bevilgninger fra Kraftfondet vises i detalj i ”økonomiplan 2017-2020”, datert 18.11.2016, 
samt formannskapets behandling 24.11.2016.  Bruk av kraftfondet utgjør kr 8 015 000 for 

2017 2018 2019 2020

Rådmannens stab m/fellesutgifter 24 578 23 993 23 941 23 106

Servicekontoret 3 221 3 221 3 221 3 221

Politisk virksomhet 2 376 2 376 2 376 2 376

Eidsvåg barne-/ungdomsskole 22 987 22 284 22 284 22 284

Indre Nesset barne-/ungdomsskule 10 874 10 674 10 674 10 674

Barnehagene i Nesset 19 770 19 317 19 067 19 067

Helse og omsorg 86 785 87 851 89 236 89 236

Teknisk, samfunn og utvikling, inkl. selvkost 23 751 23 751 23 751 23 751

Kultur 4 015 3 865 3 865 3 865

NAV Nesset 2 407 2 815 2 157 2 157

Reserver 3 078 3 078 3 078 3 078

Sum netto driftsramme 203 842 203 225 203 650 202 815

Enhetenes driftsrammer, skjema 2A   (1000 kr)
Økonomiplan
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2017. 
 

1.7. Rådmannen får fullmakt til å foreta budsjettendringer for det som vedrører lønnsoppgjøret, 
pensjonskostnad/pensjonspremien. 
 

1.8. Priser for tjenester innen helse og omsorg økes fra 1.1.2017: 
1.8.1.  Influensavaksiner økes til kr 200 pr. vaksine. 
1.8.2.  Middag økes med 10%. 
1.8.3.  Egenandel heimehjelp økes med 10% 
1.8.4.  Tøyvask økes med 10% 
1.8.5.  Opphold i dagsenter økes med 10%. 

 
 
 

2. Investering/finansiering  
 

2.1. Investeringer 
 
Årsbudsjett/økonomiplan vedtas med følgende hovedtall for investeringsbudsjettet.  Detaljene 
framgår av heftet ”økonomiplan 2017-2020”, datert 18.11.2016, samt formannskapets behandling 
24.11.2016. 
 

 
 
 

2.2. Finansiering av investeringer 
 
 Investeringene vedtas finansiert slik: 
 

 
 

2.3. Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for 2017. 
 

2.4. Nesset kommune tar opp lån til investering i anleggsmidler i 2017 på kr 19 000 000.  
Lånets løpetid er 40 år. 
 

2017 2018 2019 2020

Ordinære investeringer 79 077 500 500 500

Selvfinansierende investeringer VA 18 400 4 225 1 400 1 400

Sum investeringer i anleggsmidler 97 477 4 725 1 900 1 900

Utlån og avdrag på lån 2 915 3 000 3 065 3 073

Avsetninger 0 0 0 0

Sum investeringsramme / finansieringsbehov 100 392 7 725 4 965 4 973

Økonomiplan
Investering                                      (1000 kr)

2017 2018 2019 2020

Lånemidler -50 829 -5 739 -2 932 -2 810

Investeringstilskudd -33 444 0 0 0

Salg av eiendeler 0 0 0 0

Overført fra drift 0 0 0 0

Refusjoner/andre inntekter (inkl. mva-komp) -15 229 -1 170 -1 235 -1 243

Bruk av avsetninger (investeringsfond) -890 -816 -798 -920

Sum finansiering -100 392 -7 725 -4 965 -4 973

Økonomiplan
Finansiering                                      (1000 kr)
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2.5. Nesset kommune tar opp et Startlån til videreutlån på kr 1 mill i 2017. 
Lånets løpetid er 25 år, herav 5 års avdragsfrihet. 
 

 
 

Behandling i Nesset kommunestyre - 15.12.2016  

Økonomiplan for 2017-2020 var lagt ut til alminnelig ettersyn i perioden 30.11.-14.12.2016. 
 
Følgende dokument ble ettersendt til møtedeltakernes iPad: 
 

./. Uttale til økonomiplan 2017-2020, datert 11.12.2016 – Nesset bondelag og Nesset produsentlag 

./. Uttale til økonomiplan 2017-2020, datert 13.12.2016 – Fagforbundet 

./. Uttale til økonomiplan 2017-2020, datert 13.12.2016 – plasstillitsvalgte i Eidsvåg barnehage 

./. Uttale til økonomiplan 2017-2020, datert 14.12.2016 - Utdanningsforbundet 
 
Det ble foretatt trekning av rekkefølgen på partienes innledningsforedrag: 
 

1. Arbeiderpartiet 
2. Kristelig Folkeparti 
3. Innbyggerlista 
4. Fremskrittspartiet (møtende vararepresentant avsto fra å holde innledningsforedrag) 
5. Uavhengig representant Jan Rindli 
6. Senterpartiet 
7. Høyre 

 
Arbeiderpartiet fremmet følgende forslag til punkt 1.1 Drift: 
 

Kommunestyret viser til skriftlige innspill vedr. økonomiplanen fra samarbeidsutvalget ved 
Eidsvåg barnehage og fra flere fagforbund i Nesset. Kommunestyret ber rådmannen i sitt 
videre arbeid også hensyntar disse i et nært samarbeid med enhetene.  

 
Kristelig Folkeparti, Senterpartiet, Høyre og Arbeiderpartiet fremmet følgende tilleggsforslag til 
formannskapets forslag:  

 
Punkt 1.1 Drift 
Det vises til uttaler til økonomiplanen 2017-2020 fra administrasjonsutvalget, 
hovedarbeidsmiljøutvalget, utvalg for oppvekst og kultur, råd for eldre og funksjonshemma, 
utvalg for helse og omsorg og utvalg for teknisk, næring og miljø. 
Kommunestyret ber rådmannen sammen med utvalgene å vurdere mulighetene til å 
prioritere og gjennomføre flere av tiltakene som er nevnt i høringsuttalene. Dette innenfor 
vedtatte budsjettrammer for enhetene i budsjettåret 2017. 
Av tiltak vi ber rådmannen videreføre innenfor enhetenes budsjettrammer i 
økonomiplanperioden er: 

 Videreføre ordningen «Mens vi venter på ambulansen» med hjertestarter til brann- 

og redningstjenesten. 

 Styrking av fysioterapitjenesten 

 Øke logopedstillingen fra 62% til 80% fra 1.08.2017. Økningen i stillingen finansieres 

gjennom redusert ramme for barnehage og skole. 

 

Punkt 2.1 Investeringer 
Følgende investeringer for 2017 tas inn i budsjettet og finansieres ved låneopptak: 



 

 Side 24 av 29 

 Brannstasjon Eresfjord: 3,5 mill. 

 Reasfaltering kommunale veger: 1,0 mill. 

 Takheis/sykesenger NOS: 0,56 mill.  

 
Jan Rindli fremmet følgende forslag til punkt 1.1 Drift: 
 
 Som rådmannens innstilling med følgende tillegg: 

 Barnehagen tilføres kr 300 000 

 Helse og omsorg tilføres kr 600 000 

 Teknisk tilføres kr 100 000 til vedlikehold av kommunale veger.  

Disposisjonsfondet reduseres tilsvarende.  
 
Ole Marvin Aarstad fremmet følgende tilleggsforslag til pkt 1.6: 
 
 I kolonnen for tilskudd til melkekvote fjernes setningen «maks kr 1 pr liter». 
 
Jan Rindli trakk sitt forslag og fremmet i stedet rådmannens innstilling. 
 
Det ble først stemt over punkt 1 Drift. Punktene ble stemt over hver for seg. 
 
Pkt 1.1.  
Formannskapets forslag med tilleggsforslaget fra Kristelig Folkeparti, Senterpartiet, Høyre og 
Arbeiderpartiet ble satt opp mot Rindlis forslag.  
Rindlis forslag fikk 1 stemme og falt. Formannskapets forslag med tilleggsforslaget fra Kristelig 
Folkeparti, Senterpartiet, Høyre og Arbeiderpartiet fikk 20 stemmer og ble vedtatt. 
 
Arbeiderpartiets forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Pkt. 1.2. formannskapets forslag ble enstemmig vedtatt. 
Pkt. 1.3. formannskapets forslag fikk 20 stemmer og ble vedtatt. 1 stemte imot. 
Pkt. 1.4. formannskapets forslag ble enstemmig vedtatt. 
Pkt. 1.5. formannskapets forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Pkt. 1.6. 
Formannskapets forslag ble enstemmig vedtatt. 
Aarstads tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Pkt 1.7. formannskapets forslag ble enstemmig vedtatt. 
Pkt. 1.8. formannskapets forslag fikk 20 stemmer og ble vedtatt. 1 stemte imot. 
 
 
Deretter ble det stemt over punkt 2 Investeringer. Punktene ble stemt over hver for seg. 
 
Pkt. 2.1. 
Formannskapets forslag med tilleggsforslaget fra Kristelig Folkeparti, Senterpartiet, Høyre og 
Arbeiderpartiet ble enstemmig vedtatt. 
 
Pkt. 2.2. formannskapets forslag ble enstemmig vedtatt. 
Pkt. 2.3. formannskapets forslag ble enstemmig vedtatt. 
Pkt. 2.4. formannskapets forslag, med korrigering som følge av vedtak i pkt. 2.1., ble enstemmig  
  vedtatt. 
Pkt. 2.5. formannskapets forslag ble enstemmig vedtatt. 
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Rådmannens merknader 15.12.2016  
Kommunestyrets bevilgning på kr 5 060 000 som tillegg i investeringsbudsjettet 2017 finansieres med 
økt momskompensasjon kr 1 060 000 og bruk av lånemidler kr 4 000 000. Låneopptak i pkt. 2.4 
endres til kr 23 000 000.  
Det ble ikke tatt stilling til/stemt over eventuelle økte finanskostnader på grunn av økt låneopptak. 
 

Vedtak i Nesset kommunestyre – 15.12.2016 

1. Drift 
 

1.1. Årsbudsjett/økonomiplan vedtas med følgende hovedtall for driftsbudsjettet.  Detaljene 
framgår av heftet ”økonomiplan 2017-2020», datert 18.11.2016, samt behandling i 
formannskap og kommunestyre. 
 

 
 
 

 
 

2017 2018 2019 2020

Skatt på inntekt og formue/naturressursskatt -82 238 -82 238 -82 238 -82 238

Rammetilskudd -96 768 -98 207 -99 524 -100 757

Eiendomsskatt -19 000 -19 000 -19 000 -19 000

Konsesjonsavgifter og salg av konsesjonskraft -13 117 -13 117 -13 117 -13 117

Kompensasjonsinntekter -5 535 -5 355 -5 355 -5 324

Sum frie inntekter m.m. -216 658 -217 917 -219 234 -220 436

Netto f inanskostnader (renter/avdrag/utbytte) 11 691 12 182 11 777 11 674

Fordelt til netto driftsrammer på enhetene 203 842 203 225 203 650 202 815

Netto driftsutgifter -1 125 -2 510 -3 807 -5 947

Overført til investeringer 0 0 0 0

Netto avsetning bundne fond 3 817 3 817 3 817 3 817

Netto avsetning/bruk av disposisjonsfond -2 692 -1 307 -10 2 130

Balanse 0 0 0 0

Drift, skjema 1A                            (1000 kr)
Økonomiplan

2017 2018 2019 2020

Rådmannens stab m/fellesutgifter 24 578 23 993 23 941 23 106

Servicekontoret 3 221 3 221 3 221 3 221

Politisk virksomhet 2 376 2 376 2 376 2 376

Eidsvåg barne-/ungdomsskole 22 987 22 284 22 284 22 284

Indre Nesset barne-/ungdomsskule 10 874 10 674 10 674 10 674

Barnehagene i Nesset 19 770 19 317 19 067 19 067

Helse og omsorg 86 785 87 851 89 236 89 236

Teknisk, samfunn og utvikling, inkl. selvkost 23 751 23 751 23 751 23 751

Kultur 4 015 3 865 3 865 3 865

NAV Nesset 2 407 2 815 2 157 2 157

Reserver 3 078 3 078 3 078 3 078

Sum netto driftsramme 203 842 203 225 203 650 202 815

Enhetenes driftsrammer, skjema 2A   (1000 kr)
Økonomiplan
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Det vises til uttaler til økonomiplanen 2017-2020 fra administrasjonsutvalget, 
hovedarbeidsmiljøutvalget, utvalg for oppvekst og kultur, råd for eldre og funksjonshemma, 
utvalg for helse og omsorg og utvalg for teknisk, næring og miljø. 
Kommunestyret ber rådmannen sammen med utvalgene å vurdere mulighetene til å prioritere og 
gjennomføre flere av tiltakene som er nevnt i høringsuttalene. Dette innenfor vedtatte 
budsjettrammer for enhetene i budsjettåret 2017. 
 
Av tiltak vi ber rådmannen videreføre innenfor enhetenes budsjettrammer i 
økonomiplanperioden er: 

 Videreføre ordningen «Mens vi venter på ambulansen» med hjertestarter til brann- og 

redningstjenesten. 

 Styrking av fysioterapitjenesten 

 Øke logopedstillingen fra 62% til 80% fra 1.08.2017. Økningen i stillingen finansieres 
gjennom redusert ramme for barnehage og skole. 
 

Kommunestyret viser til skriftlige innspill vedr. økonomiplanen fra samarbeidsutvalget ved Eidsvåg 

barnehage og fra flere fagforbund i Nesset. Kommunestyret ber rådmannen i sitt videre arbeid også 

hensyntar disse i et nært samarbeid med enhetene. 

 
1.2. Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for 2017. 

 
1.3. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 skal følgende utskrivningsalternativ benyttes 

for skatteåret 2017: 
 
     § 3 a) faste eigedomar i heile kommunen  
 
Den alminnelige skattesatsen for 2017 er 7 promille.  
Skattesatsen justeres til 3,5 promille i henhold til eiendomsskatteloven § 12 a. 
Eiendomsskatten skal betales i to terminer. 
 

1.4. Innenfor selvkostområdene skal det være 100% dekningsgrad.  De kommunale 
eiendomsgebyrene endres fra 1.1.2017 som følger: 
 
Gebyrene for levering av vann fra kommunale vannverk blir uendret, i samsvar med lov om 
kommunale vass- og avløpsanlegg av 16. mars 2012 nr. 12. 
 
Gebyrene for avløp økes med 6,5%, i samsvar med lov om kommunale vass- og 
avløpsanlegg av 16. mars 2012 nr. 12. 
 
Gebyrene i regulativet for slamtømming reduseres med 29,5%, i samsvar med lov om vern 
mot forurensing og om avfall av 13.mars 1981 nr. 6. 
 
Gebyrene for renovasjonstjenestene reduseres med 20%, i samsvar med lov om vern mot 
forurensing og om avfall av 13.mars 1981 nr. 6. 
 
Årsgebyret for tilsyn og feiing blir uendret, i samsvar med lov om vern mot brann, 
eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver av 14. juni 
2002 nr. 20.  
 

1.5. Tilknytningsgebyrene for vann og avløp økes med 2% fra 1.1.2017, i samsvar med lov om 
kommunale vass- og avløpsanlegg av 16. mars 2012 nr. 12. 
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1.6. Bevilgninger fra Kraftfondet vises i detalj i ”økonomiplan 2017-2020”, datert 18.11.2016, 
samt behandling i formannskap og kommunestyre.  Bruk av kraftfondet utgjør kr 8 015 000 
for 2017.  
I kolonnen for tilskudd til melkekvote fjernes setningen «maks kr 1 pr liter». 
 

1.7. Rådmannen får fullmakt til å foreta budsjettendringer for det som vedrører lønnsoppgjøret, 
pensjonskostnad/pensjonspremien. 
 

1.8. Priser for tjenester innen helse og omsorg økes fra 1.1.2017: 
1.8.1.  Influensavaksiner økes til kr 200 pr. vaksine. 
1.8.2.  Middag økes med 10%. 
1.8.3.  Egenandel heimehjelp økes med 10% 
1.8.4.  Tøyvask økes med 10% 
1.8.5.  Opphold i dagsenter økes med 10%. 

 
 
 

2. Investering/finansiering  
 

2.1. Investeringer 
 

Årsbudsjett/økonomiplan vedtas med følgende hovedtall for investeringsbudsjettet.  Detaljene 
framgår av heftet ”økonomiplan 2017-2020”, datert 18.11.2016, samt behandling i formannskap 
og kommunestyre. 
 

Investering                                      (1000 kr) 
Økonomiplan 

2017 2018 2019 2020 

Ordinære investeringer 84 137 500 500 500 

Selvfinansierende investeringer VA 18 400 4 225 1 400 1 400 

Sum investeringer i anleggsmidler 102 537 4 725 1 900 1 900 

Utlån og avdrag på lån 2 915 3 000 3 065 3 073 

Avsetninger 0 0 0 0 

Sum investeringsramme / finansieringsbehov 105 452 7 725 4 965 4 973 

 
 
 

2.2. Finansiering av investeringer 
 
 Investeringene vedtas finansiert slik: 
 

Finansiering                                      (1000 kr) 
Økonomiplan 

2017 2018 2019 2020 

Lånemidler -54 829 -5 739 -2 932 -2 810 

Investeringstilskudd -33 444 0 0 0 

Salg av eiendeler 0 0 0 0 

Overført fra drift 0 0 0 0 

Refusjoner/andre inntekter (inkl. mva-komp) -16 289 -1 170 -1 235 -1 243 

Bruk av avsetninger (investeringsfond) -890 -816 -798 -920 

Sum finansiering -105 452 -7 725 -4 965 -4 973 
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2.3. Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for 2017. 
 

2.4. Nesset kommune tar opp lån til investering i anleggsmidler i 2017 på kr 23 000 000.  
Lånets løpetid er 40 år. 
 

2.5. Nesset kommune tar opp et Startlån til videreutlån på kr 1 mill i 2017. 
Lånets løpetid er 25 år, herav 5 års avdragsfrihet. 
 

PS 138/16 Ansettelse rådmann 

Ansettelsesutvalgets innstilling 

Anne Grete Klokset ansettes som rådmann i Nesset kommune. Ansettelsesutvalget får fullmakt til å 
utarbeide arbeidsavtale, lederavtale og til å fastsette lønns- og eventuelle andre arbeidsbetingelser. 
 

Behandling i Nesset kommunestyre - 15.12.2016  

Ansettelsesutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Nesset kommunestyre – 15.12.2016 

Anne Grete Klokset ansettes som rådmann i Nesset kommune. Ansettelsesutvalget får fullmakt til å 
utarbeide arbeidsavtale, lederavtale og til å fastsette lønns- og eventuelle andre arbeidsbetingelser. 
 
 

PS 139/16 Sikringstiltak nr. 5 på eiendommen GID 055/077 - Krav om 
erstatning av tapt areal som følge av sikringsarbeid 

Rådmannens innstilling 

For å få til en utenomrettslig avslutning av saken, tilbyr Nesset kommune eier av GID 055/077 en 
engangsutbetaling på kr 200 000. I tillegg tilbyr kommunen å dekke deler av påløpte advokatutgifter 
– kr 30 000. Samlet utbetaling kr 230 000.  
 
Frist for å akseptere kommunens tilbud settes til tirsdag 20. desember 2016.   
 
Utbetaling til grunneier finansieres ved reduksjon i budsjettert avsetning til disposisjonsfond. 
 

Behandling i Nesset kommunestyre - 15.12.2016  

Lars Myrset er bror til representerende adv. Bjørn Myrset og ba om at hans habilitet ble vurdert. Han 
ble enstemmig vurdert habil og deltok i den videre behandlingen.  
 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Nesset kommunestyre – 15.12.2016 

For å få til en utenomrettslig avslutning av saken, tilbyr Nesset kommune eier av GID 055/077 en 
engangsutbetaling på kr 200 000. I tillegg tilbyr kommunen å dekke deler av påløpte advokatutgifter 
– kr 30 000. Samlet utbetaling kr 230 000.  
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Frist for å akseptere kommunens tilbud settes til tirsdag 20. desember 2016.   
 
Utbetaling til grunneier finansieres ved reduksjon i budsjettert avsetning til disposisjonsfond. 
 
 

 


