
Nesset kommune

Møteprotokoll

Utvalg: Nesset formannskap

Møtested: Kommunestyresalen, Nesset kommunehus

Dato: 06.06.2013

Tidspunkt: 09:00 – 16:15

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn Funksjon Representerer
Rolf Jonas Hurlen Ordfører H
Edmund Morewood Varaordfører SP
Kari Petrine Fitje Øverås Medlem SP
Lynn Brakstad Medlem KRF
Mellvin Arvid Steinsvoll Medlem AP
Audhild Nauste (fra kl. 09:45) Medlem AP

Følgende faste medlemmer møtte ikke:

Navn Funksjon Representerer
Lilly K. Svensli MEDL AP

Følgende varamedlemmer møtte:

Navn Møtte for Representerer
Arild Svensli Lilly K. Svensli INNB
Roar Andrè Flataker (sak 56) Edmund Morewood H

Merknader

Kl. 09:00-11:30: Vertskommunemøte mellom Statkraft og Nesset kommune
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Fra administrasjonen møtte:

Navn Stilling
Liv Fleischer Husby Rådmann
Bjørn Stensjø
Vivian Høsteng

Ass.rådmann
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.

______________________

______________________ ______________________ _______________________

______________________ ______________________ _______________________
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Saksliste

Utvalgs-

saksnr Innhold

Unntatt

offentlighet

Arkiv-

saksnr

PS 53/13 Godkjenning av protokoll fra forrige møte

PS 54/13 Referatsaker

RS 14/13 Krav om en rettferdig avgift for kommunale tjenester -
underskriftsliste

2013/483

RS 15/13 Vedrørende krav om en rettferdig avgift for kommunale 
tjenester

2013/483

PS 55/13 Uttale om småkraftutbygging i Nesset kommune 2013/480

PS 56/13 Farmen friluftsbarnehage, søknad om drifts- og 
kapitaltilskudd for driftsåret 2013/2014.

2012/1413

PS 57/13 Utvidelse av uteområdet mot NOS for en samlet barneskole. 2013/453

PS 58/13 Forankring av Kunnskapsnett Romsdal i deltakerkommunene 2008/990

PS 59/13 Nesset brann- og redningsvesen - økt ressursbehov 2013/507

PS 60/13 Tertialrapport pr. 30.04.13 2013/525

PS 61/13 Budsjettkorrigeringer - juni 2013 2012/640

PS 62/13 Tegning av nye aksjer i Kystlab AS. 2008/519

PS 63/13 Turistinformasjon i Eidsvåg 2013 2011/1170

PS 64/13 Evaluering av interkommunal legevakt 2008/32

PS 65/13 GID 027/001 Søknad om fradeling av hyttetomt - Jorunn 
Aase Haarberg

2013/419

PS 66/13 Fradeling av parsell - GID 079/008 - Henning Austigard -
dispensasjon fra kommuneplanen

2012/1288

PS 67/13 Miljøgate Eidsvåg sentrum - Uttalelse 2011/27

PS 68/13 GID 025/032 - Dispensasjon fra reguleringsplan- bygging av 
garasje - Lars Magnus Gjermundnes (ettersendt 04.06.2013)

2013/456

PS 69/13 Vidareføring av folkehøgskoleprosjektet og oppretting av 
stiftinga "Eresfjord Folkehøgskole, freds- og 
menneskerettskolen" (ettersendt 04.06.2013)

2013/8

PS 70/13 Utbedring av eksisterende ventilasjonsanlegg gymsal og 
garderobe v/ Nesset Ungdomsskole (ettersendt 04.06.2013)

2013/520

PS 71/13 GID 060/001 - Dispensasjon fra kommuneplanen - bygging 
av naust - Oddvar Bugge (ettersendt 05.06.2013)

2013/399

PS 72/13 Offentlig tannhelsetjeneste i Nesset – uttale (tatt opp i møtet) 2013/506
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PS 53/13 Godkjenning av protokoll fra forrige møte

Behandling i Nesset formannskap - 06.06.2013 

Protokoll fra formannskapets møte 16.05.2013 ble godkjent og signert.

Vedtak i Nesset formannskap – 06.06.2013

Protokoll fra formannskapets møte 16.05.2013 ble godkjent og signert.

PS 54/13 Referatsaker

RS 14/13 Krav om en rettferdig avgift for kommunale tjenester - underskriftsliste

RS 15/13 Vedrørende krav om en rettferdig avgift for kommunale tjenester

Behandling i Nesset formannskap - 06.06.2013 

Ordføreren orienterte.

Referatsakene ble tatt til orientering.

Vedtak i Nesset formannskap – 06.06.2013

Referatsakene ble tatt til orientering.

PS 55/13 Uttale om småkraftutbygging i Nesset kommune

Rådmannens innstilling

Ingen

Behandling i Nesset formannskap - 06.06.2013 

Det ble enighet om følgende:

Følgende uttale oversendes til Miljøverndepartementet:

Småkraftutbygging i Nesset kommune – uttale fra Nesset kommunestyre
Nesset kommunestyre ønsker gjennom denne uttalen å vise at vi ønsker mer 
småkraftutbygging i kommunen og vil spesielt fremheve elvene Røndøla, Ljøsåna, 
Vikeelva og Kjøtåna som aktuelle prosjekt for framtidig kraftproduksjon.

Nesset kommune er en kraftkommune med en historie om utbygging av både Aura og 
Mardøla. Felles for begge de store utbyggingene er at vatnet, kraften og den forventede 
lokale verdiskapningen er ført ut av kommunen. Som kommune sitter vi igjen med 
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bortfall av arbeidsplasser og en vedvarende nedgang i folketallet siden de store 
kraftutbyggingene for alvor kom i gang på 50-tallet. Videre utbygging av lønnsomme og 
samfunnsnyttige småkraftverk med lokalt eierskap kan være ett av flere tiltak for å snu 
denne utviklingen.

Halvparten av arealene i Nesset kommune har en eller annen form for vern. Et vern som 
gir begrensninger men også muligheter. Gjennom kommunens høringsuttale til 
planprogrammet for Regional plan for Dovrefjellområdet ønsker vi at det blir 
konsekvensutredet flere mulige småkraftprosjekt i randsonen til verneområdene i 
Dovrefjell.  Dagens teknologiske utvikling muliggjør slike småkraftutbygginger, som tar 
hensyn til verneverdiene og ikke vil ha konsekvenser for villreinens leveområde. Spesielt 
gjelder dette for elvene Røndøla, Ljøsåna, Vikeelva og Kjøtåna, som alle ligger på 
grensen inn til Eikesdal landskapsvernområde.

For storsamfunnet er det en prinsippsak å nekte grunneiere og kommuner råderett over 
egne arealer. Saker som har stor lokal eller regional betydning representerer ikke lenger 
”vesentlige samfunnsinteresser” og gir ikke hjemmel i Naturmangfoldloven til å tillate for 
eksempel kraftutbygging. Dette i elver som gjennom generasjoner har vært og vil være en 
viktig del av næringsgrunnlaget for gårder og bosetting i bygdene våre.

Nesset kommune ser flere og flere eksempler på en utvikling der en stadig økende statlig 
overstyring fører til utarming av distriktsnorge. Som lokalpolitikere er vi opptatt av å 
ivareta våre innbyggeres interesser og å planlegge for framtiden. Vannkraften er 
miljøvennlig, fornybar og en av framtidens viktigste energikilder. Nesset kommune 
ønsker derfor å støtte småkraftverkutbygging som bidrar til verdiskaping sentralt og 
lokalt, samt opprettholdelse av levende bygder.

Dette ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i Nesset formannskap – 06.06.2013

Følgende uttale oversendes til Miljøverndepartementet:

Småkraftutbygging i Nesset kommune – uttale fra Nesset kommunestyre
Nesset kommunestyre ønsker gjennom denne uttalen å vise at vi ønsker mer småkraftutbygging i 
kommunen og vil spesielt fremheve elvene Røndøla, Ljøsåna, Vikeelva og Kjøtåna som aktuelle 
prosjekt for framtidig kraftproduksjon.

Nesset kommune er en kraftkommune med en historie om utbygging av både Aura og Mardøla. 
Felles for begge de store utbyggingene er at vatnet, kraften og den forventede lokale 
verdiskapningen er ført ut av kommunen. Som kommune sitter vi igjen med bortfall av 
arbeidsplasser og en vedvarende nedgang i folketallet siden de store kraftutbyggingene for alvor 
kom i gang på 50-tallet. Videre utbygging av lønnsomme og samfunnsnyttige småkraftverk med 
lokalt eierskap kan være ett av flere tiltak for å snu denne utviklingen.

Halvparten av arealene i Nesset kommune har en eller annen form for vern. Et vern som gir 
begrensninger men også muligheter. Gjennom kommunens høringsuttale til planprogrammet for 
Regional plan for Dovrefjellområdet ønsker vi at det blir konsekvensutredet flere mulige 
småkraftprosjekt i randsonen til verneområdene i Dovrefjell.  Dagens teknologiske utvikling 
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muliggjør slike småkraftutbygginger, som tar hensyn til verneverdiene og ikke vil ha 
konsekvenser for villreinens leveområde. Spesielt gjelder dette for elvene Røndøla, Ljøsåna, 
Vikeelva og Kjøtåna, som alle ligger på grensen inn til Eikesdal landskapsvernområde.

For storsamfunnet er det en prinsippsak å nekte grunneiere og kommuner råderett over egne 
arealer. Saker som har stor lokal eller regional betydning representerer ikke lenger ”vesentlige 
samfunnsinteresser” og gir ikke hjemmel i Naturmangfoldloven til å tillate for eksempel 
kraftutbygging. Dette i elver som gjennom generasjoner har vært og vil være en viktig del av 
næringsgrunnlaget for gårder og bosetting i bygdene våre.

Nesset kommune ser flere og flere eksempler på en utvikling der en stadig økende statlig 
overstyring fører til utarming av distriktsnorge. Som lokalpolitikere er vi opptatt av å ivareta våre 
innbyggeres interesser og å planlegge for framtiden. Vannkraften er miljøvennlig, fornybar og en 
av framtidens viktigste energikilder. Nesset kommune ønsker derfor å støtte 
småkraftverkutbygging som bidrar til verdiskaping sentralt og lokalt, samt opprettholdelse av 
levende bygder.

PS 56/13 Farmen friluftsbarnehage, søknad om drifts- og kapitaltilskudd for 
driftsåret 2013/2014.

Rådmannens innstilling

1 Nesset kommune vil høsten 2013 ha nok plasser i eksisterende barnehager til å kunne gi 
tilbud til barn som har søkt og som har rett til barnehageplass i kommunen.

2 Nesset kommune vil fra høsten 2014 ha full barnehagedekning i Eidsvåg barnehagekrets 
ved bruk av plasser i allerede eksisterende barnehager, Liedgarden barnehage og 
nyrenovert Eidsvåg barnehage.

3 Med bakgrunn i at kommunen har full barnehagedekning med dagens barnehager, innfris 
ikke søknaden om drifts og kapitaltilskudd til Farmen friluftsbarnehage.

Behandling i Nesset formannskap - 06.06.2013 

Edmund Morewood ble vurdert inhabil og trådte tilbake. Roar Flataker tok hans plass.

Innbyggerlista, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Høyre fremmet følgende fellesforslag:

Nesset kommune gir drifts- og kapitaltilskudd til Farmen Friluftsbarnehage for driftsåret 
2013/2014 beregnet ut fra reglene i «Forskrift om likeverdig behandling av offentlig 
tilskudd til ikke-kommunale barnehager».

Drifts- og kapitaltilskudd finansieres innen barnehagens budsjettrammer for 2013 og 
2014.

Roar Flataker ba om gruppemøte.

Rådmannens innstilling ble satt opp mot forslaget fra Innbyggerlista, Kristelig Folkeparti, 
Senterpartiet og Høyre. 
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Rådmannens innstilling fikk 2 stemmer og falt, 5 stemte imot. Forslaget fra Innbyggerlista, 
Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Høyre ble vedtatt med 5 mot 2 stemmer.

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 06.06.2013

Nesset kommune gir drifts- og kapitaltilskudd til Farmen Friluftsbarnehage for driftsåret 
2013/2014 beregnet ut fra reglene i «Forskrift om likeverdig behandling av offentlig tilskudd til 
ikke-kommunale barnehager».

Drifts- og kapitaltilskudd finansieres innen barnehagens budsjettrammer for 2013 og 2014.

PS 57/13 Utvidelse av uteområdet mot NOS for en samlet barneskole.

Rådmannens innstilling

Uteområdet for barneskolen utvides ved å tilrettelegge deler av nabotomta, ca. 1000 m2  mot vest, 
GID 029/193, som lekeareal. Utgifter til inngjerding av området dekkes innen prosjektets 
rammer.

Behandling i Nesset formannskap - 06.06.2013 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i Nesset formannskap – 06.06.2013

Uteområdet for barneskolen utvides ved å tilrettelegge deler av nabotomta, ca. 1000 m2  mot vest, 
GID 029/193, som lekeareal. Utgifter til inngjerding av området dekkes innen prosjektets 
rammer.

PS 58/13 Forankring av Kunnskapsnett Romsdal i deltakerkommunene

Behandling i Utvalg for helse, oppvekst og kultur - 21.05.2013 

Rådmannen endret sin tilråding ved at pkt 3) endres til:

3) Utgiftene belastes ansvarene 2100 Skolefaglig rådgiver og 2200 Barnehage 
fellesutgifter

Rådmannens endrede innstilling ble enstemmig vedtatt.

Forslag til vedtak i Utvalg for helse, oppvekst og kultur - 21.05.2013

1) Nesset kommune godkjenner Kunnskapsnett Romsdal som en samarbeidsarena og et 
rådgivende organ for kompetanse- og kvalitetsutvikling i skole og barnehage i 
kommunene i regionen som beskrevet i saksutredningen.
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2) Under forutsetning av at utgifter til 25 % koordinatorstilling ikke dekkes gjennom 
skjønnsmidler tildelt av Møre og Romsdal fylke, godkjennes det at Nesset kommune 
dekker inntil 5 % av utgiftene til stillingen i perioden 2013-2015 som beskrevet i 
saksutredningen.

3) Utgiftene belastes ansvarene 2100 Skolefaglig rådgiver og 2200 Barnehage fellesutgifter

4) Ordningen evalueres innen utgangen av 2015 

Behandling i Nesset formannskap - 06.06.2013 

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

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 06.06.2013

1) Nesset kommune godkjenner Kunnskapsnett Romsdal som en samarbeidsarena og et 
rådgivende organ for kompetanse- og kvalitetsutvikling i skole og barnehage i kommunene i 
regionen som beskrevet i saksutredningen.

2) Under forutsetning av at utgifter til 25 % koordinatorstilling ikke dekkes gjennom 
skjønnsmidler tildelt av Møre og Romsdal fylke, godkjennes det at Nesset kommune dekker 
inntil 5 % av utgiftene til stillingen i perioden 2013-2015 som beskrevet i saksutredningen.

3) Utgiftene belastes ansvarene 2100 Skolefaglig rådgiver og 2200 Barnehage fellesutgifter

4) Ordningen evalueres innen utgangen av 2015 

PS 59/13 Nesset brann- og redningsvesen - økt ressursbehov

Behandling i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 23.05.2013 

Enstemmig som rådmannens innstilling.

Forslag til vedtak i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 23.05.2013

For at Nesset kommune, Eidsvåg stasjon, skal tilfredsstille krav gitt i forskrift om organisering 
og dimensjonering av brannvesen må det gjøres kortsiktige og langsiktige tiltak. 

Kortsiktige tiltak er:
 Ansatte i Eresfjord brannvesen som har arbeidssted/oppmøtested Eidsvåg, inngår i 

Eidsvåg brannvesen på dagtid. De utstyres med lommevarsler og får tildelt eget utstyr ved 
Eidsvåg brannstasjon. 

 Det ansettes innen 01.08.2013, to nye deltidsbrannmannskap slik at mannskapsstyrken 
økes til 18 personer. Disse skal fortrinnsvis bo og jobbe i Eidsvåg. Pendlere med 
turnusordning der de oppholder seg minst 2/3 av tiden hjemme kan også vurderes, 
fortrinnsvis dersom de har opplæring/kompetanse som brannvesenet kan dra nytte av. 
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Langsiktige tiltak:
 Det inngås arbeidsavtaler med hver enkelt ansatt, der det stilles krav til bosted og 

arbeidssted.
 Det utarbeides en rekrutteringsplan basert på naturlig avgang 
 Nyansatte rekrutteres hovedsakelig fra arbeidsplasser i Eidsvåg, men pendlere med 

minimum 2/3 deler av tiden hjemme kan også vurderes.
 Innen en periode på 2 år, skal alle utrykningsledere i Nesset brannvesen også være 

tilgjengelig på dagtid.
 Kvinner oppfordres til å søke stillinger i brannvesenet.

Økte lønnskostnader på 175.000 kr/år innarbeides i økonomiplanen 2014 – 2017. For 2013 
dekkes merutgiftene med en tilleggsbevilgning på kr. 140.000 til å dekke økte lønnsutgifter i 
2013, samt innkjøp av vernebekledning og sambandsutstyr. Kostnadene dekkes over 
disposisjonsfondet.

Behandling i Nesset formannskap - 06.06.2013 

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

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 06.06.2013

For at Nesset kommune, Eidsvåg stasjon, skal tilfredsstille krav gitt i forskrift om organisering 
og dimensjonering av brannvesen må det gjøres kortsiktige og langsiktige tiltak. 

Kortsiktige tiltak er:
 Ansatte i Eresfjord brannvesen som har arbeidssted/oppmøtested Eidsvåg, inngår i 

Eidsvåg brannvesen på dagtid. De utstyres med lommevarsler og får tildelt eget utstyr ved 
Eidsvåg brannstasjon. 

 Det ansettes innen 01.08.2013, to nye deltidsbrannmannskap slik at mannskapsstyrken 
økes til 18 personer. Disse skal fortrinnsvis bo og jobbe i Eidsvåg. Pendlere med 
turnusordning der de oppholder seg minst 2/3 av tiden hjemme kan også vurderes, 
fortrinnsvis dersom de har opplæring/kompetanse som brannvesenet kan dra nytte av. 

Langsiktige tiltak:
 Det inngås arbeidsavtaler med hver enkelt ansatt, der det stilles krav til bosted og 

arbeidssted.
 Det utarbeides en rekrutteringsplan basert på naturlig avgang 
 Nyansatte rekrutteres hovedsakelig fra arbeidsplasser i Eidsvåg, men pendlere med 

minimum 2/3 deler av tiden hjemme kan også vurderes.
 Innen en periode på 2 år, skal alle utrykningsledere i Nesset brannvesen også være 

tilgjengelig på dagtid.
 Kvinner oppfordres til å søke stillinger i brannvesenet.

Økte lønnskostnader på 175.000 kr/år innarbeides i økonomiplanen 2014 – 2017. For 2013 
dekkes merutgiftene med en tilleggsbevilgning på kr. 140.000 til å dekke økte lønnsutgifter i 
2013, samt innkjøp av vernebekledning og sambandsutstyr. Kostnadene dekkes over 
disposisjonsfondet.
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PS 60/13 Tertialrapport pr. 30.04.13

Rådmannens innstilling

Tertialrapport pr 30.04.2013 tas til orientering.

Behandling i Nesset formannskap - 06.06.2013 

Rådmannen orienterte.

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 06.06.2013

Tertialrapport pr 30.04.2013 tas til orientering.

PS 61/13 Budsjettkorrigeringer - juni 2013

Rådmannens innstilling

1. Driftsbudsjettet for 2013 korrigeres med følgende inntekter/utgifter:

Formål
Reduserte utgifter 
/ økte inntekter (+)

Økte utgifter / 
reduserte inntekter (-)

Eiendomsskatt 445 000

Nesset kraft as – utbytte 1 900 000

Nesset kraft as – renter ansv. lån 100 000

Renteutgifter lån 140 000

Barnehagene 1 000 000

Helse og omsorg 1 096 000

Helse og omsorg, tilskudd for 2012 1 096 000

Kultur 35 000

Teknisk drift 350 000

Rådmannen – endring oppgaver 2 915 000
Teknisk, samfunn og utvikling –
endring oppgaver 2 915 000

Bruk av disposisjonsfond 3 970 000

Balanse 7 981 000 7 981 000

2. Investeringsbudsjettet for 2013 korrigeres med følgende tall:
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Formål
Budsjett 
2013

Endringer 
budsjett
2013

Korrigert 
budsjett 
2013

Totalramme

600158 Flerbrukshall 20 606 000 -18 000 000 2 606 000 45 325 000
600211 Parkering, 
garasje/søppelrom 
             NOS 611 000 -611 000

0 650 000

600231 Etablere parkeringsplasser
             EIBUS og HELOMS 920 000 -250 000 670 000 1 000 000
600244 Adressering i Nesset 650 000 -300 000 350 000 1 000 000
600266 Utbedre vannforsyning 
Stubø-             Breivika 150 000 -150 000 0 150 000
Nytt prosj: Omlegging av 
vannledning 
             i Åsagarden v/Aarstad 0 150 000

150 000 150 000

Nytt prosj.: Utstyr til Nesset brann-
og              
             redningstjeneste 0 205 000

205 000 205 000

Sum justert bevilgning totalt for 
2013 -18 956 000

Bevilgning til investeringer for 2013 reduseres med kr 18 956 000. 

Finansieringen justeres i henhold til følgende:
Redusere obligatorisk overføring fra drift: kr   3 033 000 (+)
Redusere tilskudd/spillemidler: kr   4 200 000 (+)
Redusere tilbakebetaling av lån: kr 36 700 000 (+)
Redusere avsetning til fond: kr 12 307 000 ( -)
Økt bruk av lånemidler: kr 12 670 000 ( -)

3. Det tas opp nytt lån på kr 12 400 000. Lånet nedbetales over 32 år.

4. Som en konsekvens av endring i investeringsbudsjettet endres følgende i driftsbudsjettet: 
      Redusere momskompensasjon av investeringer: kr   3 791 000 (+)
      Redusere obligatorisk overf. til investeringer: kr   3 033 000 ( -)
      Redusere avsetning til disposisjonsfond: kr      758 000 ( -)

Behandling i Nesset formannskap - 06.06.2013 

Rådmannen orienterte.

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 06.06.2013

1. Driftsbudsjettet for 2013 korrigeres med følgende inntekter/utgifter:

Formål
Reduserte utgifter 
/ økte inntekter (+)

Økte utgifter / 
reduserte inntekter (-)



Side 12 av 20

Eiendomsskatt 445 000

Nesset kraft as – utbytte 1 900 000

Nesset kraft as – renter ansv. lån 100 000

Renteutgifter lån 140 000

Barnehagene 1 000 000

Helse og omsorg 1 096 000

Helse og omsorg, tilskudd for 2012 1 096 000

Kultur 35 000

Teknisk drift 350 000

Rådmannen – endring oppgaver 2 915 000
Teknisk, samfunn og utvikling –
endring oppgaver 2 915 000

Bruk av disposisjonsfond 3 970 000

Balanse 7 981 000 7 981 000

2. Investeringsbudsjettet for 2013 korrigeres med følgende tall:

Formål
Budsjett 
2013

Endringer 
budsjett
2013

Korrigert 
budsjett 
2013

Totalramme

600158 Flerbrukshall 20 606 000 -18 000 000 2 606 000 45 325 000
600211 Parkering, 
             garasje/søppelrom NOS 611 000 -611 000 0 650 000
600231 Etablere parkeringsplasser
             EIBUS og HELOMS 920 000 -250 000 670 000 1 000 000
600244 Adressering i Nesset 650 000 -300 000 350 000 1 000 000
600266 Utbedre vannforsyning 
             Stubø- Breivika 150 000 -150 000 0 150 000
Nytt prosj: Omlegging av 
                  vannledning i Åsagarden
                  v/Aarstad 0 150 000 150 000 150 000
Nytt prosj.: Utstyr til Nesset brann-
                   og redningstjeneste 0 205 000 205 000 205 000
Sum justert bevilgning totalt for 
2013 -18 956 000

Bevilgning til investeringer for 2013 reduseres med kr 18 956 000. 

Finansieringen justeres i henhold til følgende:
Redusere obligatorisk overføring fra drift: kr   3 033 000 (+)
Redusere tilskudd/spillemidler: kr   4 200 000 (+)
Redusere tilbakebetaling av lån: kr 36 700 000 (+)
Redusere avsetning til fond: kr 12 307 000 ( -)
Økt bruk av lånemidler: kr 12 670 000 ( -)

3. Det tas opp nytt lån på kr 12 400 000. Lånet nedbetales over 32 år.
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4. Som en konsekvens av endring i investeringsbudsjettet endres følgende i driftsbudsjettet: 
      Redusere momskompensasjon av investeringer: kr   3 791 000 (+)
      Redusere obligatorisk overf. til investeringer: kr   3 033 000 ( -)
      Redusere avsetning til disposisjonsfond: kr      758 000 ( -)

PS 62/13 Tegning av nye aksjer i Kystlab AS.

Rådmannens innstilling

Nesset kommune bruker sin tegningsrett og kjøper 4 456 aksjer â kr. 10,-.
Kostnadene kr 44 560,- dekkes av investeringsfondet.

Behandling i Nesset formannskap - 06.06.2013 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 06.06.2013

Nesset kommune bruker sin tegningsrett og kjøper 4 456 aksjer â kr. 10,-.
Kostnadene kr 44 560,- dekkes av investeringsfondet.

PS 63/13 Turistinformasjon i Eidsvåg 2013

Rådmannens innstilling

1. Midlene som er avsatt til turistinformasjon i Eidsvåg 2013 brukes til å opprette 4 trådløse 
internett punkter i Eidsvåg sentrum.

2. Det søkes om skilting langs f.v 62 med opplysningskilt om frie internettsoner i sentrum

3. Det planlegges utforming og plassering av informasjonstavle til turistsesongen 2014

4. Det arbeides videre med å komme til enighet om en god løsning for turistinformasjon i 
Eidsvåg etter VKP, i tett samarbeid med Nesset Reiselivslag og reiselivskonsulenten. En varig 
og stabil løsning må prioriteres dersom Nesset skal satse på reiseliv ihht. kommunens 
reiselivsplan.

Behandling i Nesset formannskap - 06.06.2013 

Kari Petrine F. Øverås ba om gruppemøte.

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
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Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 06.06.2013

1. Midlene som er avsatt til turistinformasjon i Eidsvåg 2013 brukes til å opprette 4 trådløse 
internettpunkter i Eidsvåg sentrum.

2. Det søkes om skilting langs fv 62 med opplysningsskilt om frie internettsoner i sentrum

3. Det planlegges utforming og plassering av informasjonstavle til turistsesongen 2014

4. Det arbeides videre med å komme til enighet om en god løsning for turistinformasjon i 
Eidsvåg etter VKP, i tett samarbeid med Nesset Reiselivslag og reiselivskonsulenten. En varig 
og stabil løsning må prioriteres dersom Nesset skal satse på reiseliv ihht. kommunens 
reiselivsplan.

PS 64/13 Evaluering av interkommunal legevakt

Rådmannens innstilling

1. Nesset kommune deltar fullt ut i interkommunalt legevaktsamarbeid i Molde 
interkommunale legevakt.

2. Ordningen med lokal legevakt opphører. Nesset kommune avslutter dagens ordning med 
egen legevakt fra mandag til og med torsdag mellom kl 16. 00 og 21.00. 

3. Det forhandles frem ny avtale om kostnadsmodell for deling av utgifter i forbindelse med 
Molde interkommunale legevakt. Det settes ned en arbeidsgruppe som sammen med 
administrasjonen skal fremforhandle forslag til ny kostnadsmodell.

4. Nesset kommune forutsetter at samarbeidende kommune også nedsetter arbeidsgrupper 
med politisk og administrativ deltagelse slik at en sammen kan forhandle frem ny 
kostnadsmodell. Ny kostnadsmodell bør være fremforhandlet slik at den kan ligge som 
grunnlag for budsjettarbeidet for 2014.

Behandling i Nesset formannskap - 06.06.2013 

Mellvin Steinsvoll fremmet følgende forslag:

Saken utsettes til den er behandlet i utvalg for helse, oppvekst og kultur 12.06.2013, og 
tas opp til ny behandling i ekstraordinært formannskapsmøte 20.06.2013.

Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt. 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 06.06.2013

Saken utsettes til den er behandlet i utvalg for helse, oppvekst og kultur 12.06.2013, og tas opp til 
ny behandling i ekstraordinært formannskapsmøte 20.06.2013.
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PS 65/13 GID 027/001 Søknad om fradeling av hyttetomt - Jorunn Aase 
Haarberg

Rådmannens innstilling

Det vises til søknad av 10.04.13 fra Jorunn Aase Haarberg.

Jorunn Aase Haarberg får eiendomsretten til sin hyttetomt på kommunens eiendom gnr 27/1 
vederlagsfritt. Grunnen til at hun ikke skal betale for grunnen er hjemlet i hevdslovens §§ 2 og 3.

Utgifter til oppmåling, fradeling og tinglysing må betales av Haarberg.

Behandling i Nesset formannskap - 06.06.2013 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i Nesset formannskap – 06.06.2013

Det vises til søknad av 10.04.13 fra Jorunn Aase Haarberg.

Jorunn Aase Haarberg får eiendomsretten til sin hyttetomt på kommunens eiendom gnr 27/1 
vederlagsfritt. Grunnen til at hun ikke skal betale for grunnen er hjemlet i hevdslovens §§ 2 og 3.

Utgifter til oppmåling, fradeling og tinglysing må betales av Haarberg.

PS 66/13 Fradeling av parsell - GID 079/008 - Henning Austigard -
dispensasjon fra kommuneplanen

Rådmannens innstilling

Det vises til søknad av 01.04.2013 om fradeling av en parsell, ca 50 m2, fra eiendommen GID 
079/008.

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 gis det varig dispensasjon fra kommuneplanens 
arealdel LNF-sone til fradeling av inntil 50 m2 areal som tilleggsareal til hyttetomt 079/053.   

Det gis dispensasjon da det dreier seg om fradeling av ett mindre areal. Utvidelse av hyttetomten 
vil ikke forringe friluftsinteressene i området da det dreier seg om 1 meter utvidelse i retning mot 
Eikesdalsvatnet. Størsteparten av arealet ligger mot ei kraftlinje.   

Behandling i Nesset formannskap - 06.06.2013 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i Nesset formannskap – 06.06.2013

Det vises til søknad av 01.04.2013 om fradeling av en parsell, ca 50 m2, fra eiendommen GID 
079/008.
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Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 gis det varig dispensasjon fra kommuneplanens 
arealdel LNF-sone til fradeling av inntil 50 m2 areal som tilleggsareal til hyttetomt 079/053.   

Det gis dispensasjon da det dreier seg om fradeling av ett mindre areal. Utvidelse av hyttetomten 
vil ikke forringe friluftsinteressene i området da det dreier seg om 1 meter utvidelse i retning mot 
Eikesdalsvatnet. Størsteparten av arealet ligger mot ei kraftlinje.   

PS 67/13 Miljøgate Eidsvåg sentrum - Uttalelse

Rådmannens innstilling

Det vises til notat 001 av 04.04.2013 fra Multiconsult AS – Prinsipper for miljøgate gjennom 
Eidsvåg sentrum utkast. 

Nesset kommune kommer med følgende innspill;
1. Forslag om stenging av adkomstvei til Liedgarden tas ut av planen, da en ser at det kan 

påføre praktiske ulemper for dagens brukere av avkjørselen. Det er og forholdsvis 
beskjeden trafikk/ bruk av denne avkjørselen og den fungerer ikke som 
gjennomkjøringsvei for andre brukere. 

2. Jordmorsveien bør stenges med sykkelbom, slik at husstandene GID 029/073 (Haarberg) 
og 029/089 (Tjelle) fortsatt kan benytte adkomst fra fv 62. 

3. Det bør vurderes nærmere mulighetene/ behovet for kantstopp for buss like øst for 
avkjørselen til Jordmorsveien. 

4. Eksisterende avkjørsel mellom den gamle brannstasjonen og kommunehuset til 
parkeringsplassen og akuttmottaket ved legesenteret beholdes.

Behandling i Nesset formannskap - 06.06.2013 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i Nesset formannskap – 06.06.2013

Det vises til notat 001 av 04.04.2013 fra Multiconsult AS – Prinsipper for miljøgate gjennom 
Eidsvåg sentrum utkast. 

Nesset kommune kommer med følgende innspill;
1. Forslag om stenging av adkomstvei til Liedgarden tas ut av planen, da en ser at det kan 

påføre praktiske ulemper for dagens brukere av avkjørselen. Det er og forholdsvis 
beskjeden trafikk/ bruk av denne avkjørselen og den fungerer ikke som 
gjennomkjøringsvei for andre brukere. 

2. Jordmorsveien bør stenges med sykkelbom, slik at husstandene GID 029/073 (Haarberg) 
og 029/089 (Tjelle) fortsatt kan benytte adkomst fra fv 62. 

3. Det bør vurderes nærmere mulighetene/ behovet for kantstopp for buss like øst for 
avkjørselen til Jordmorsveien. 

4. Eksisterende avkjørsel mellom den gamle brannstasjonen og kommunehuset til 
parkeringsplassen og akuttmottaket ved legesenteret beholdes.
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PS 68/13 GID 025/032 - Dispensasjon fra reguleringsplan- bygging av garasje -
Lars Magnus Gjermundnes

Rådmannens innstilling

Nesset kommune viser til søknad datert 8/4-13, til søknad om dispensasjon fra reg.planen datert 
10/5-13 og § 19-2 i plan og bygningsloven og gir dispensasjon fra byggelinjen i
reguleringsplanen for Hammervoldhagen for omsøkte garasje på gnr 25/32.

Behandling i Nesset formannskap - 06.06.2013 

Saken ble distribuert til møtedeltakernes iPad 04.06.2013.

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i Nesset formannskap – 06.06.2013

Nesset kommune viser til søknad datert 8/4-13, til søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen 
datert 10/5-13 og § 19-2 i plan og bygningsloven og gir dispensasjon fra byggelinjen i 
reguleringsplanen for Hammervollhagen for omsøkte garasje på gnr 25/32.

PS 69/13 Vidareføring av folkehøgskoleprosjektet og oppretting av stiftinga 
"Eresfjord Folkehøgskole, freds- og menneskerettskolen".

Rådmannens innstilling

Kommunestyret i Nesset vil vidareføre arbeidet for å realisere Eresfjord Folkehøgskole, freds- og 
menneskerettsskolen. For perioden 1.aug. til 31.des. 2013 blir ansvaret lagt til 
Vekstkommuneprogrammet som dekker prosjektet innafor sine rammer.

Nesset kommune vil opprette og gå inn i stiftinga «Eresfjord Folkehøgskole, freds- og 
menneskerettsskolen» med minimum 35 % av grunnkapitalen (35 000kr). Krav om 
styrerepresentasjon og andre vilkår blir å komme attende til i samband med godkjenning av 
vedtektene.

For å sikre at stiftinga kan ta over prosjektet frå nyttår, fullføre og fornye søknaden før 1. april 
2014, set kommunestyret av 50 000kr frå Kraftfondet til prosjektleiing. Resterande 50 000kr til 
same formål, søker prosjektet dekka av Utviklingsfondet. Kommunen vil i tillegg halde 
kontorplass for stiftinga.

Behandling i Nesset formannskap - 06.06.2013 

Saken ble distribuert til møtedeltakernes iPad 04.06.2013.

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
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Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 06.06.2013

Kommunestyret i Nesset vil vidareføre arbeidet for å realisere Eresfjord Folkehøgskole, freds- og 
menneskerettsskolen. For perioden 1.aug. til 31.des. 2013 blir ansvaret lagt til 
Vekstkommuneprogrammet som dekker prosjektet innafor sine rammer.

Nesset kommune vil opprette og gå inn i stiftinga «Eresfjord Folkehøgskole, freds- og 
menneskerettsskolen» med minimum 35 % av grunnkapitalen (35 000kr). Krav om 
styrerepresentasjon og andre vilkår blir å komme attende til i samband med godkjenning av 
vedtektene.

For å sikre at stiftinga kan ta over prosjektet frå nyttår, fullføre og fornye søknaden før 1. april 
2014, set kommunestyret av 50 000kr frå Kraftfondet til prosjektleiing. Resterande 50 000kr til 
same formål, søker prosjektet dekka av Utviklingsfondet. Kommunen vil i tillegg halde 
kontorplass for stiftinga.

PS 70/13 Utbedring av eksisterende ventilasjonsanlegg gymsal og garderobe v/ 
Nesset Ungdomsskole

Behandling i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 23.05.2013 

Rådmannens innstilling vedtatt med 6 mot 1 stemme.

Vedtak i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 23.05.2013

For å opprettholde gymsaltilbudet må varme- og ventilasjonsanlegget utbedres snarest mulig. 
Dette gjelder både for gymsal- og garderobeanlegget. Tiltaket gjennomføres sommer/høst 2013.

Investeringen i et nytt varme- og ventilasjonsanlegg for gymsalen og garderobene er 
kostnadsberegnet til kr. 700.000 inkl. mva. Tiltaket finansieres av ubrukte lånemidler i 2013.

Behandling i Nesset formannskap - 06.06.2013 

Saken ble distribuert til møtedeltakernes iPad 04.06.2013.

Forslag fra utvalg for teknisk, næring og miljø ble vedtatt med 6 mot 1 stemme.

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 06.06.2013

For å opprettholde gymsaltilbudet må varme- og ventilasjonsanlegget utbedres snarest mulig. 
Dette gjelder både for gymsal- og garderobeanlegget. Tiltaket gjennomføres sommer/høst 2013.

Investeringen i et nytt varme- og ventilasjonsanlegg for gymsalen og garderobene er 
kostnadsberegnet til kr. 700.000 inkl. mva. Tiltaket finansieres av ubrukte lånemidler i 2013.



Side 19 av 20

PS 71/13 GID 060/001 - Dispensasjon fra kommuneplanen - bygging av naust -
Oddvar Bugge

Rådmannens innstilling

Nesset kommune viser til søknad datert 8/4-13 og til § 19-2 i plan og bygningsloven og gir 
dispensasjon fra kommuneplanen for å bygge et naust slik situasjonsplanen som føler søknaden 
viser.
Det er imidlertid et vilkår at det sendes inn nye tegninger av naustet som er i samsvar med de 
krav som Møre og Romsdal Fylke stiller i sitt høringsskriv av 14/5-13. Når disse tegningene er 
godkjent, vil byggetillatelse bli skrevet ut.

Behandling i Nesset formannskap - 06.06.2013 

Saken ble distribuert til møtedeltakernes iPad 06.06.2013.

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i Nesset formannskap – 06.06.2013

Nesset kommune viser til søknad datert 8/4-13 og til § 19-2 i plan og bygningsloven og gir 
dispensasjon fra kommuneplanen for å bygge et naust slik situasjonsplanen som følger søknaden 
viser.

Det er imidlertid et vilkår at det sendes inn nye tegninger av naustet som er i samsvar med de 
krav som Møre og Romsdal Fylke stiller i sitt høringsskriv av 14/5-13. Når disse tegningene er 
godkjent, vil byggetillatelse bli skrevet ut.

PS 72/13 Offentlig tannhelsetjeneste i Nesset - uttale

Behandling i Nesset formannskap - 06.06.2013 

Saken ble tatt opp i møtet.

Mellvin Steinsvoll fremmet forslag til uttale om den offentlige tannhelsetjenesten i Nesset, og det 
ble enighet om følgende:

Følgende uttale oversendes til alle gruppelederne i de politiske partiene ved fylkestinget:

Den lovfestede offentlige tannhelsetjeneste i Nesset - uttale fra Nesset formannskap
./. Det vises til uttalelse fra Rådet for eldre og funksjonshemmede i Nesset.
./. Det vises til uttalelse fra Nesset pensjonistforening. 

Den offentlige tannhelsetjeneste i Norge er lovfestet for store deler av befolkningen og 
forvaltes av fylkeskommunene. I vårt område er det Møre og Romsdal fylkeskommune 
som har ansvaret for tjenesten uansett hvor de som har lovfestet rettighet, måtte bo i 
fylket.
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Møre og Romsdal fylkeskommune er i ferd med å planlegge fremtidens struktur på den 
offentlige tannhelsetjeneste, der antall klinikker og lokalisering av klinikker blir en viktig 
del. Slik situasjonen oppfattes vil det av økonomiske grunner kunne bli aktuelt å redusere 
antall klinikker, og det behøves ikke stor dose med fantasi for å skjønne at det i en slik 
setting går mot en sentralisering av tjenesten. 

Klinikken i Nesset er for tiden ubemannet. Nesset formannskap er svært bekymret for 
klinikkens framtid, men har samtidig tillit til at fylkespolitikerne er sitt ansvar bevisst. 

Nesset formannskap vil på sterkest mulig måte anmode fylkesutvalg og fylkesting i Møre 
og Romsdal om fortest mulig å bemanne klinikken i Nesset for fullverdig tjeneste.

Dette ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i Nesset formannskap – 06.06.2013

Den lovfestede offentlige tannhelsetjeneste i Nesset - uttale fra Nesset formannskap
./. Det vises til uttalelse fra Rådet for eldre og funksjonshemmede i Nesset.
./. Det vises til uttalelse fra Nesset pensjonistforening. 

Den offentlige tannhelsetjeneste i Norge er lovfestet for store deler av befolkningen og forvaltes 
av fylkeskommunene. I vårt område er det Møre og Romsdal fylkeskommune som har ansvaret 
for tjenesten uansett hvor de som har lovfestet rettighet, måtte bo i fylket.

Møre og Romsdal fylkeskommune er i ferd med å planlegge fremtidens struktur på den offentlige 
tannhelsetjeneste, der antall klinikker og lokalisering av klinikker blir en viktig del. Slik 
situasjonen oppfattes vil det av økonomiske grunner kunne bli aktuelt å redusere antall klinikker, 
og det behøves ikke stor dose med fantasi for å skjønne at det i en slik setting går mot en 
sentralisering av tjenesten. 

Klinikken i Nesset er for tiden ubemannet. Nesset formannskap er svært bekymret for klinikkens 
framtid, men har samtidig tillit til at fylkespolitikerne er sitt ansvar bevisst. 

Nesset formannskap vil på sterkest mulig måte anmode fylkesutvalg og fylkesting i Møre og 
Romsdal om fortest mulig å bemanne klinikken i Nesset for fullverdig tjeneste.


