
 

Nesset kommune 

 
 

  

 

Møteprotokoll 

 

Utvalg: Nesset kommunestyre 

Møtested: Kommunestyresalen, Nesset kommunehus 

Dato: 12.02.2015 

Tidspunkt: 14:00 – 19:50 

 

Følgende faste medlemmer møtte: 

Navn Funksjon Representerer 

Rolf Jonas Hurlen Ordfører H 

Edmund Morewood Varaordfører SP 

Mellvin Arvid Steinsvoll Medlem AP 

Audhild Nauste Medlem AP 

Lilly K. Svensli Medlem AP 

Stein Ivar Bjerkeli Medlem AP 

Paul Edvin Nauste Medlem AP 

Karianne Rindli Medlem AP 

Kari Petrine Fitje Øverås Medlem SP 

Jan Rindli Medlem SP 

Aina Trælvik Remmen Medlem UAVHENGIG 

Roar Andrè Flataker 

(perm.kl. 19:40, fra sak 14) 

Medlem H 

Magne Bugge Medlem H 

Marit-Solveig Finset Medlem H 

Marte Meisingset Evensen Medlem H 

Ola Einar Stolsmo Medlem H 

Lynn Brakstad Medlem KRF 

Gunvor Gussiås Medlem KRF 

Arild Svensli Medlem INNB 

 

Følgende faste medlemmer møtte ikke: 

Navn Funksjon Representerer 

Stephan Berg MEDL H 

Anders Torvik MEDL AP 
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Følgende varamedlemmer møtte: 

Navn Møtte for Representerer 

Siw Maridal Bugge Anders Torvik AP 

Steinar Sevaldsen Stephan Berg H 

 

Merknader 

Orientering om ny organisering i IKT Orkidé v/styreleder Per Ove Dahl 

 

Orientering om arbeidet i Villreinnemda for Snøhetta og Knutshø v/Karianne Rindli og 

miljøvernleder Hogne Frydenlund 

 

 

Fra administrasjonen møtte: 

Navn Stilling 

Liv Fleischer Husby 

Anne Grete Klokset (fra sak 12) 

Anne-Karin Sjøli (sak 8) 

Rådmann 

Ass. rådmann 

Personalsjef 

Vivian Høsteng Politisk sekretær 

 

 

Underskrift: 

 
Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført i møteboka, er i samsvar med det som ble vedtatt 

på møtet. 

 

 

 ______________________  

        Rolf Jonas Hurlen 

 

 

 

______________________  _______________________ 

    Aina Trælvik Remmen    Marte Meisingset Evensen 
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 2008/168 
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PS 13/15 Søknad om lån til bygging av Grytnes kraftverk - 

Langfjordkraft AS 

 2015/9 

PS 14/15 Høring - Faggrupperapport "Forenkling av 

utmarksforvaltningen" 

 2014/1337 

PS 15/15 Uttalelse - Regional plan for Dovrefjellområdet  2014/1281 

PS 16/15 Friluftslivets År kommune  2014/659 

PS 17/15 Interpellasjon - Sykkelparkering nær busstoppen ved 

Coop Prix i Eidsvåg 

  

 

 

PS 7/15 Godkjenning av protokoll 

Behandling i Nesset kommunestyre - 12.02.2015  

Protokoll fra kommunestyrets møte 14.01.2015 ble godkjent og signert. 

 

Vedtak i Nesset kommunestyre – 12.02.2015 

Protokoll fra kommunestyrets møte 14.01.2015 ble godkjent og signert. 

 

 

PS 8/15 Spørsmål til ordføreren 

Behandling i Nesset kommunestyre - 12.02.2015  

Spørsmål fra Nesset Arbeiderparti v/Mellvin Steinsvoll: 
Vedr betaling til sjukehus for ferdigbehandlede pasienter. Hvor store ble kostnadene for Nesset i 

2014? 
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Rådmannen svarte: 

I 2014 betalte Nesset kommune kr 310 000 for liggedøgn ved sykehuset, og det var budsjettert 

med kr 300 000. Dette tilsvarer 70 liggedøgn, disse ble fordelt ujevnt gjennom året.  

 

 

Spørsmål fra Nesset Senterparti v/Jan Rindli: 

For en tid tilbake ble det vedtatt at jordbruksfondet skulle føres over til Utviklingsfondet. Det ble 

enstemmig vedtatt, men jeg stilte spørsmålet om en kommune/fylkesmann kunne oppheve en 

kongelig resolusjon. Kunne vært interessant å vite resultatet. 

 

Ordføreren svarte: 
Saken om avvikling av Jordbruksfondet og overføring av kapitalen til Utviklingsfondet ble 

vedtatt av kommunestyret den 20. mars 2014. Kommunen sendte skriv til fylkesmannen om 

saken og fikk omsider svar på at fylkesmannen ikke kan avvikle fondet. Her snakker vi om et 

fond som er opprettet ved kongelig resolusjon den 10. juli 1959. Nytt skriv ble sendt til 

Landbruksdepartementet den 16. desember 2014 og siden har ingen hørt noe. Vi avventer derfor 

svar derfra. 

 

 

Spørsmål fra Nesset Senterparti v/Kari Petrine F. Øverås 
Spm. 1 Høringsinstans på kraftutbygging 

Høringsrunde på kraftutbygging. Er Nesset kommune gjennom politikerne høringsinstans eller 

blir høringsuttalelser behandlet administrativt? Kvidalselva er fortsatt en del av 

drikkevannskilden i Eresfjord, dette gjelder i tørre perioder og ved brann. 

 

Spm. 2 Sykefraværet i Nesset kommune 

Hva blir gjort i forhold til å redusere sykefraværet. Bekymringsverdig i forhold til ansatte som er 

på jobb og den ekstra belastningen som blir påført dem. Også bekymringsverdig i forhold til 

økonomi.  

 

Ordføreren svarte på spm. 1: 

Politikerne er høringsinstans, og saken du viser til skal opp til behandling i formannskapets møte 

12.03.2015. Kvidalselva vil være et av temaene som blir belyst. 

 

Personalsjefen svarte på spm. 2: 

Sykefravær er et flerdelt problem. Det er i alle fall 3 sentrale aktører; det er den sykemeldte, 

legen og til en viss grad arbeidsgiver. Arbeidsgivers rolle er også tre-delt. Vi har 

oppfølgingsdelen for de som allerede er sykemeldt, her er IA-avtalen sentral, og den følges. Så 

har vi den forebyggende delen og vi har den helsefremmende. Den siste er kanskje den viktigste. 

I 2014 satte vi i gang et større prosjekt som består av flere delprosjekter. Prosjektene er finansiert 

gjennom støtte fra KS via OU-midler og prosjektstøtte fra KLP. 

 Lederopplæring. Vi har startet opplæring i relasjonsledelse for rådmannens ledergruppe. 

Tanken er at denne kunnskapen skal enhetslederne ta med videre til egen enhet og til sine 

mellomledere og medarbeidere. 

 Vi har hatt utvidet ledersamling der alle med personalansvar har fått innføring i å jobbe 

helsefremmende. Her fikk vi presentert verktøy for å utvikle helsefremmende arbeidsmiljø. Vi 

fikk også innblikk i hva som kjennetegner et helsefremmende arbeidsmiljø. 
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 I mai 2014 hadde vi kick-off seminar med lege og kostholdsekspert Berit Nordstrand. Her var 

alle ansatte invitert, og også innbyggerne i Nesset fikk anledning til å delta. Fokuset her var 

smarte kostholdgrep for å opprettholde god helse.  

 Vi har også revitalisert personalutviklingskursene som vi gjennomførte med stort hell i 

perioden 2006 – 2012. Her har vi fokus på arbeidsmiljø og den enkeltes rolle inn i 

arbeidsmiljøet. 

 NAV har også en sentral rolle i forhold til de som er sykemeldt utover arbeidsgiverperioden.  

Her vil NAV komme sterkere på banen i forhold til aktivitetsplikten etter 8 uker. Det vil stilles 

krav til at legen gjør en ny vurdering på mulig aktivitet. Vi lager en felles oversikt over 

alternative arbeidsoppgaver der sykemeldte kan få tilbud om aktivitet de mestrer, utenfor egen 

arbeidsplass eller andre oppgaver på egen arbeidsplass. 

 Vi har avtalt med NAV at det arrangeres et fellesmøte mellom arbeidsgiver, sykemelder, 

fagorganisasjonene og NAV lokalt i løpet av mars.  

Det aller meste av dette er langsiktige tiltak som først vil vise resultater over tid. Dette handler 

om holdninger og kultur på den enkelte arbeidsplass. Noe sykefravær vil vi alltid ha, og det skal 

vi ha. Men med godt arbeid og gode holdninger er det mulig å redusere fraværet. Et normalt 

sykefravær i befolkningen er på ca. 5% sier ekspertene. Og så vil det være noe variasjon i forhold 

til hvilken jobb man er i.  

 

 

Spørsmål fra Nesset Kristelig Folkeparti v/Lynn Brakstad 
I Romsdals Budstikke 09.02.2015, s.8-9, står det om frivilligsentralen i Molde. Også vi i Nesset 

har prioritert dette. Hvor langt er prosessen kommet i forhold til oppstart? 

 

Rådmannen svarte: 
Vi har et vedtak og et budsjett til en 50% stilling fra 01.09.2015. Arbeidet er startet, og vi ser nå 

på muligheten for hvordan den stillingsprosenten kan økes. Det må evt. gjøres med allerede 

eksisterende stillingsprosenter eller der vi kunne finne midler til det. Vi samarbeider nå med 

kulturavdelingen og med NAV for å se på muligheten til å øke denne. I ledermøte med 

rådmannens ledergruppe i dag ble det bestemt at i vårt neste møte i mars vil en av oppgavene til 

lederne være å se på hva en frivilligsentral vil bety for den enkelte enhet; hvilke oppgaver ser 

man kan gå inn og hvilke oppgaver kan komme ut av en frivilligsentral. Rådmannen ønsker å få 

økt opp stillingsprosenten slik at vi kanskje kunne fått forskuttert en igangsetting rundt ferietiden, 

slik at det kunne planlegges en oppstart 01.09.2015. Det er mye som må på plass før vi kan ønske 

velkommen inn til en frivilligsentral. 

 

 

PS 9/15 Referatsaker 

RS 7/15 Referat frå fylkesmøtet i LVK 04.12.2014 Surnadal kommune v/Trond Håskjold 

RS 8/15 Svar på klage om avslag - søknad om bistand til utredning av kvikkleireforekomster i 

Eidsvåg Olje- og energidepartementet 

Behandling i Nesset kommunestyre - 12.02.2015  

Ordføreren orienterte. 
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Referatsakene ble tatt til orientering. 

 

Vedtak i Nesset kommunestyre – 12.02.2015 

Referatsakene ble tatt til orientering. 

 

 

PS 10/15 Invitasjon om deltagelse i ny organisering av IKT Orkide 

Behandling i Nesset kommunestyre - 11.12.2014  

Ordføreren foreslo å utsette saken til kommunestyremøtet i februar 2015 og behandle den med 

styreleder i IKT ORKidé tilstede. Det er ønskelig med mer informasjon om konsekvensene av å 

evt. si nei til invitasjonen om deltagelse i ny organisering. 

 

Det var enstemmig enighet om dette. 

 

Vedtak i Nesset kommunestyre – 11.12.2014 

Saken utsettes til kommunestyremøtet i februar 2015 og behandles med styreleder i IKT ORKidé 

tilstede. Det er ønskelig med mer informasjon om konsekvensene av å evt. si nei til invitasjonen 

om deltagelse i ny organisering. 

 

Behandling i Nesset kommunestyre - 12.02.2015  

Styreleder Per Ove Dahl i IKT Orkidé orienterte og svarte på spørsmål. 

 

Ordføreren og varaordføreren fremmet følgende forslag: 

 

1. Nesset kommune gir sin tilslutning til at IKT-samarbeidet i Orkidé blir reorganisert 

som framstilt i dette saksframlegg samt «Sluttrapport forprosjekt Framtidig 

organisering av IKT Orkidé og kommunenes IKT Funksjoner, ver. 1.2 datert 

04.06.14. 

 

2. Nesset kommune godkjenner forslaget til vedtekter for IKT Orkidé med følgende 

forbehold: Før endelig tilslutning til ny avtale ønsker Nesset kommune å få avklart 

hvilke forpliktelser som ligger i § 12 i utkast til vedtekter og økonomisk ansvar for 

den enkelte kommune etter uttreden. 

 

3. Nesset kommune godkjenner forslaget for samarbeidsavtalen for IKT Orkidé Drift 

mellom vertskommune Kristiansund og samarbeidskommunene. 

 

4. Nesset kommune tar vedlagte budsjett for IKT Orkide for 2015-2018 til etterretning, 

og godkjenner den økonomiske rammen som angitt i budsjettforslaget. Kostnadene for 

dette ligger inne i rådmannens budsjettforslag. 

 

 

Arbeiderpartiet ba om gruppemøte. 
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Forslaget ble satt opp mot rådmannens innstilling. Rådmannens innstilling fikk 0 stemmer og 

falt. Forslaget fra ordføreren og varaordføreren ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak i Nesset kommunestyre – 12.02.2015 

1. Nesset kommune gir sin tilslutning til at IKT-samarbeidet i ORKidé blir reorganisert som 

framstilt i dette saksframlegg samt «Sluttrapport forprosjetkt Framtidig organisering av IKT 

Orkidé og kommunenes IKT Funksjoner, ver. 1.2 datert 04.06.14. 

 

2. Nesset kommune godkjenner forslaget til vedtekter for IKT Orkidé med følgende forbehold: 

Før endelig tilslutning til ny avtale ønsker Nesset kommune å få avklart hvilke forpliktelser 

som ligger i § 12 i utkast til vedtekter og økonomisk ansvar for den enkelte kommune etter 

uttreden. 

 

3. Nesset kommune godkjenner forslaget for samarbeidsavtalen for IKT Orkidé Drift mellom 

vertskommune Kristiansund og samarbeidskommunene. 

 

4. Nesset kommune tar vedlagte budsjett for IKT Orkide for 2015-2018 til etterretning, og 

godkjenner den økonomiske rammen som angitt i budsjettforslaget. Kostnadene for dette 

ligger inne i rådmannens budsjettforslag. 

 

 

PS 11/15 Satser for foreldrebetaling i Barnehagene i Nesset 

Behandling i Nesset formannskap - 29.01.2015  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap - 29.01.2015 

Nesset kommune følger Regjeringens maksimalsats for foreldrebetaling i Barnehagene i Nesset. 

Nye satser gjøres gjeldende fra 01.01.15, månedlig beløp for heltidsplass 2480 kroner, dette er en 

justering for prisveksten. Videre justeres maksimalsatsen til 2580 kroner fra 01.05.15 i tråd med 

regjeringens maksimalsats.  

Søskenmoderasjon på 30 % for barn nr. 2 og 50 % for barn nr. 3 og flere, videreføres som 

tidligere år.  

 

Satser for foreldrebetaling i barnehage fra 01.01.2015: 

 

Dager pr. 

uke  

Sats pr. 

mnd barn 

nr. 1 

Barn nr.2 

30 % søsken 

-moderasjon 

Barn nr. 3 

og flere 

50 % søsken-  

moderasjon 

1 dag 560  390 280 

2 dager 1115     780 555 

3 dager 1660     1165 830 

4 dager 2085    1460 1040 

5 dager 2480   1735 1240 
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Satser for foreldrebetaling i barnehage fra 01.05.2015: 

 

Dager pr. 

uke  

Sats pr. 

mnd barn 

nr. 1 

Barn nr.2 

30 % søsken 

-moderasjon 

Barn nr. 3 

og flere 

50 % søsken-  

moderasjon 

1 dag 585  410 290 

2 dager 1160     810 580 

3 dager 1725     1210 865 

4 dager 2170    1520 1085 

5 dager 2580   1805 1290 

 

Behandling i Nesset kommunestyre - 12.02.2015  

Formannskapets forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak i Nesset kommunestyre – 12.02.2015 

Nesset kommune følger Regjeringens maksimalsats for foreldrebetaling i Barnehagene i Nesset. 

Nye satser gjøres gjeldende fra 01.01.15, månedlig beløp for heltidsplass 2480 kroner, dette er en 

justering for prisveksten. Videre justeres maksimalsatsen til 2580 kroner fra 01.05.15 i tråd med 

regjeringens maksimalsats.  

Søskenmoderasjon på 30 % for barn nr. 2 og 50 % for barn nr. 3 og flere, videreføres som 

tidligere år.  

 

Satser for foreldrebetaling i barnehage fra 01.01.2015: 

 

Dager pr. 

uke  

Sats pr. 

mnd barn 

nr. 1 

Barn nr.2 

30 % søsken 

-moderasjon 

Barn nr. 3 

og flere 

50 % søsken-  

moderasjon 

1 dag 560  390 280 

2 dager 1115     780 555 

3 dager 1660     1165 830 

4 dager 2085    1460 1040 

5 dager 2480   1735 1240 

 

 

Satser for foreldrebetaling i barnehage fra 01.05.2015: 

 

Dager pr. 

uke  

Sats pr. 

mnd barn 

nr. 1 

Barn nr.2 

30 % søsken 

-moderasjon 

Barn nr. 3 

og flere 

50 % søsken-  

moderasjon 

1 dag 585  410 290 

2 dager 1160     810 580 

3 dager 1725     1210 865 

4 dager 2170    1520 1085 
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5 dager 2580   1805 1290 

 

 

PS 12/15 Eiendomsskatt 2015 - budsjettjustering 

Rådmannens innstilling 

 

1. Det innføres ikke bunnfradrag for 2015, jf. eiendomsskatteloven § 11 andre ledd. 

 

2. I samsvar med eiendomsskattelovens § 7a gir Nesset kommune helt fritak for 

eiendomsskatt i 2015 for eiendommer som er listet opp som vedlegg til denne saken. 

Fritatte eiendommer takseres ikke. 

 

3. Nesset kommune opprettholder vedtatt alminnelig sats på 7 promille for 2015, vedtatt i 

sak 111/14 den 11.12.2015. 

 

4. Nesset kommune skriver ut eiendomsskatt med 5 promille for boligdelen i eiendommer 

med selvstendige boligdeler, i henhold til eiendomsskattelovens § 12a. 

 

Behandling i Nesset kommunestyre - 12.02.2015  

./. Ekstra liste vedr. fritak eiendomsskatteloven 7a ble ettersendt til møtedeltakernes iPad 

12.02.2015 

 

Kristelig folkeparti fremmet følgende forslag til punkt 2: 

 

 Visthus settes opp på listen over bygg som er fritatt fra eiendomsskatt, jf. § 7a. 

 

 

Arbeiderpartiet ba om gruppemøte. 

 

Uavhengig repr. Aina T. Remmen, Høyre, Senterpartiet, Kristelig Folkeparti og Innbyggerlista 

fremmet følgende fellesforslag: 

 

 Punkt 1, 2 og 3 som rådmannen innstilling.  

 Nytt punkt 4:  

Nesset kommune skriver ut eiendomsskatt med 3,5 promille på boligdelen i eiendommer 

med selvstendige boligdeler og 5 promille på fritidseiendommer, i henhold til 

eiendomsskatteloven § 12a. 

 

 

Arbeiderpartiet fremmet følgende forslag til nytt punkt 5: 

 

En forutsetning for å utvide eiendomsskatteområdet er at dagens tjenester til innbyggerne 

blir opprettholdt så lenge det er grunnlag for det. 
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Innbyggerlista ba om gruppemøte. 

 

Fellesforslaget ble endret til å være et forslag fra Kristelig folkeparti, Høyre, Senterpartiet, 

Innbyggerlista, Arbeiderpartiet og uavhengig repr. Aina T. Remmen: 

 

 Punkt 1, 2 og 3 som rådmannen innstilling.  

 Nytt punkt 4:  

Nesset kommune skriver ut eiendomsskatt med 3,5 promille på boligdelen i eiendommer 

med selvstendige boligdeler og på fritidseiendommer, i henhold til eiendomsskatteloven § 

12a. 

Nytt punkt 5: 

En forutsetning for å utvide eiendomsskatteområdet er at dagens tjenester til innbyggerne 

blir opprettholdt så lenge det er grunnlag for det. 

 

 

Punktene ble stemt over hver for seg. 

 

Punkt 1 i rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Punkt 2 i rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Punkt 3 i rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Punkt 4 i rådmannens innstilling ble satt opp mot fellesforslaget. Rådmannens innstilling fikk 0 

stemmer og falt. Fellesforslaget ble enstemmig vedtatt. 

Fellesforslaget til nytt punkt 5 ble enstemmig vedtatt. 

 

Deretter ble endringer i listen under punkt 2 behandlet.  

 

Edmund Morewood ba om hans habilitet ble vurdert, pga eierinteresser i privat barnehage.  

Han ble enstemmig vurdert inhabil og trådte tilbake. 

 

 

Audhild Nauste fremmet følgende forslag: 

 

 Private barnehager gis ikke fritak for eiendomsskatt. 

 

 

Marit-Solveig Finset fremmet følgende forslag: 

 

 Eikesdal bedehus settes opp på listen over bygg som er fritatt fra eiendomsskatt, jf. § 7a. 

 

 

Mellvin Steinsvoll fremmet følgende forslag: 

 

Vistdal stiftelse gis ikke fritak for eiendomsskatt. 

 

 

Kristelig Folkepartis forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Audhild Naustes forslag fikk 5 stemmer og falt. Rådmannens innstilling ble vedtatt med 15 

stemmer. 
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Marit-Solveig Finsets forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Mellvin Steinsvolls forslag ble enstemmig vedtatt. Rådmannens forslag fikk 0 stemmer og falt. 

 

 

Magne Bugge ba om at følgende ble rettet opp i rådmannens liste over eiendommer som gis 

fritak iht. eiendomsskatteloven § 7a: 

 

Eiendommen gnr 61 bnr 81, Holten, Sissel Jorunn – Grendahus Bugge gis ikke fritak. 

Eiendommen er solgt og er i privat eie.  

 

Vedtak i Nesset kommunestyre – 12.02.2015 

1. Det innføres ikke bunnfradrag for 2015, jf. eiendomsskatteloven § 11 andre ledd. 

 

2. I samsvar med eiendomsskattelovens § 7a gir Nesset kommune helt fritak for eiendomsskatt i 

2015 for eiendommer som er listet opp som vedlegg til denne saken. Fritatte eiendommer 

takseres ikke. 

 

3. Nesset kommune opprettholder vedtatt alminnelig sats på 7 promille for 2015, vedtatt i sak 

111/14 den 11.12.2015. 

 

4. Nesset kommune skriver ut eiendomsskatt med 3,5 promille på boligdelen i eiendommer med 

selvstendige boligdeler og på fritidseiendommer, i henhold til eiendomsskatteloven § 12a. 

 

5. En forutsetning for å utvide eiendomsskatteområdet er at dagens tjenester til innbyggerne blir 

opprettholdt så lenge det er grunnlag for det. 

 

I listen som vist til i punkt 2 gjøres følgende endringer: 

 Visthus settes opp på listen over bygg som er fritatt fra eiendomsskatt, jf. § 7a 

 Eikesdal bedehus settes opp på listen over bygg som er fritatt fra eiendomsskatt, jf. § 7a. 

 Vistdal stiftelse gis ikke fritak for eiendomsskatt. 

 Eiendommen gnr 61 bnr 81, Holten, Sissel Jorunn – Grendahus Bugge gis ikke fritak. 

Eiendommen er solgt og er i privat eie.  

 

 

PS 13/15 Søknad om lån til bygging av Grytnes kraftverk - Langfjordkraft AS 

Behandling i Mardølafondet - 21.01.2015  

Gudbjørg Frisvoll ble erklært inhabil i saken. 

 

Forslag til vedtak 

Det vises til søknad av 06.01.15. 
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Langfjordkraft AS innvilges et lån stort kr 5 000 000. Renta er p.t. 3,5 %. Avdragstiden settes til 

15 år. Det innvilges 1 års avdragsfritak. Påløpte renter skal betales. Det tas pant i driftstilbehør og 

i kraftstasjonen. Lånet utbetales når kraftverket er ferdigstilt. 

 

Søknaden oversendes Nesset kommunestyre for videre behandling. 

 

Behandling i Nesset kommunestyre - 12.02.2015  

Møtet ble lukket under behandlingen iht. Off.§ 13/fvl. § 13.2. Dette ble vedtatt med 19 stemmer. 

2 stemte imot. 

 

Arbeiderpartiet fremmet følgende forslag: 

 

Lånesøknaden fra Langfjordkraft AS sendes i retur til søker pga. formalitetsfeil i 

søknaden. Lånesøknaden mangler gyldige underskrifter. I følge Enhetsregisteret har 

Langfjordkraft AS følgende signatur: «Styreleder og ett styremedlem i fellesskap». I 

lånesøknaden mangler det underskrift fra styrets leder. Lånesøknaden returneres til 

Langfjordkraft AS. 

 

Arbeiderpartiets forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak i Nesset kommunestyre – 12.02.2015 

Lånesøknaden fra Langfjordkraft AS sendes i retur til søker pga. formalitetsfeil i søknaden. 

Lånesøknaden mangler gyldige underskrifter. I følge Enhetsregisteret har Langfjordkraft AS 

følgende signatur: «Styreleder og ett styremedlem i fellesskap». I lånesøknaden mangler det 

underskrift fra styrets leder. Lånesøknaden returneres til Langfjordkraft AS. 

 

 

PS 14/15 Høring - Faggrupperapport "Forenkling av utmarksforvaltningen" 

Rådmannens innstilling 

Det vise til brev av 15.12.2014 fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet om høring av 

faggrupperapport «Forenkling av utmarksforvaltningen» 

 

Dersom en legger til grunn forestående kommunereform der resultatet kan bli færre og større 

kommuner er det vesentlig å vurdere om kommunene ikke bør få en enda større rolle i 

forvaltning av utmarksområder.  

Nesset kommune mener at faggruppa har lagt frem mange forslag som kan bidra til en forenkling 

av utmarksforvaltning i fremtiden. Nesset kommune er medlem av Utmarkskommunenes 

Sammenslutning (USS) og forventer at USS blir involvert i arbeidet når merknadene/innspill til 

faggruppas rapport skal gjennomgås.    

 

Behandling i Nesset kommunestyre - 12.02.2015  

./. Utkast til høringsuttalelse fra USS til rapporten «Forenkling av utmarksforvaltningen», datert 

06.02.2015, ble ettersendt til møtedeltakernes iPad 11.02.2015. 
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Rådmannen endret følgende i sin innstiling:  

 

Siste avsnitt tas ut og erstattes med følgende: 

Nesset kommune støtter høringsuttale fra USS datert 06.02.2015. 

 

Rådmannens endrede innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak i Nesset kommunestyre – 12.02.2015 

Det vises til brev av 15.12.2014 fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet om høring av 

faggrupperapport «Forenkling av utmarksforvaltningen». 

 

Dersom en legger til grunn forestående kommunereform der resultatet kan bli færre og større 

kommuner er det vesentlig å vurdere om kommunene ikke bør få en enda større rolle i 

forvaltning av utmarksområder.  

 

Nesset kommune støtter høringsuttale fra USS datert 06.02.2015. 

 

 

PS 15/15 Uttalelse - Regional plan for Dovrefjellområdet 

Rådmannens innstilling 

Det vises til offentlig ettersyn av forslag til regional plan for Dovrefjellområdet.  

 

Nesset kommune har følgende merknader til planforslaget slik det nå foreligger med buffersone 

(BF)5, Finsetlia og BS15, Torbuhalsen – Naustvika.   

 

Nesset kommune ber om at det vurderes nærmere om buffersone er riktig begrepet for 

oppgradering av merket tursti mellom Torbuhalsen og Naustvika. Det gis innspill om det kan 

være et alternativ å vise stitraseen som linjeobjekt og knytte bestemmelser om at f.eks utbedring 

og aktuelle tiltak skal vurderes og utformes i samarbeid med ulike forvaltningsorgan og 

interessegrupper for strekningen. 

Dersom begrepet buffersone (BS15) opprettholdes må sonen utvides slik at den dekker 

eksisterende merket stitrase.  

 

Nesset kommune har hatt flere saker om bruk av helikopter knyttet til filming av basehopping fra 

Kattahammeren i Eikesdal. Miljødirektoratet har signalisert at det kan vurderes mulighet for å 

tillate en slik aktivitet årlig, da i en tidsbegrenset periode.   

Nesset kommune foreslår at denne utfordringen beskrives i regional plan.  Siden Katthammeren 

ligger innenfor Eikesdalsvatnet LVO vil en eventuell ordning med tidsbegrenset landing med 

helikopter avklares nærmere ved rullering av forvaltningsplanen for verneområdene på 

Dovrefjell.  

 

Nesset kommune mener det er viktig at det åpnes for årlig rullering av handlingsprogrammet. 

Handlingsprogrammet bør omhandle tiltak som kan knyttes til samarbeid og informasjon. Et 

virkemiddel kan være å arrangere «Dovrefjellkonferanse» noen ganger i løpet av en valgperiode.   
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Behandling i Nesset kommunestyre - 12.02.2015  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak i Nesset kommunestyre – 12.02.2015 

Det vises til offentlig ettersyn av forslag til regional plan for Dovrefjellområdet.  

 

Nesset kommune har følgende merknader til planforslaget slik det nå foreligger med buffersone 

(BF)5, Finsetlia og BS15, Torbuhalsen – Naustvika.   

 

Nesset kommune ber om at det vurderes nærmere om buffersone er riktig begrepet for 

oppgradering av merket tursti mellom Torbuhalsen og Naustvika. Det gis innspill om det kan 

være et alternativ å vise stitraseen som linjeobjekt og knytte bestemmelser om at f.eks utbedring 

og aktuelle tiltak skal vurderes og utformes i samarbeid med ulike forvaltningsorgan og 

interessegrupper for strekningen. 

Dersom begrepet buffersone (BS15) opprettholdes må sonen utvides slik at den dekker 

eksisterende merket stitrase.  

 

Nesset kommune har hatt flere saker om bruk av helikopter knyttet til filming av basehopping fra 

Kattahammeren i Eikesdal. Miljødirektoratet har signalisert at det kan vurderes mulighet for å 

tillate en slik aktivitet årlig, da i en tidsbegrenset periode.   

Nesset kommune foreslår at denne utfordringen beskrives i regional plan.  Siden Katthammeren 

ligger innenfor Eikesdalsvatnet LVO vil en eventuell ordning med tidsbegrenset landing med 

helikopter avklares nærmere ved rullering av forvaltningsplanen for verneområdene på 

Dovrefjell.  

 

Nesset kommune mener det er viktig at det åpnes for årlig rullering av handlingsprogrammet. 

Handlingsprogrammet bør omhandle tiltak som kan knyttes til samarbeid og informasjon. Et 

virkemiddel kan være å arrangere «Dovrefjellkonferanse» noen ganger i løpet av en valgperiode.   

 

 

PS 16/15 Friluftslivets År kommune 

Rådmannens innstilling 

Det vises til brev av 17.10.2014 fra Friluftsrådenes Landsforbund. 

 

Nesset kommune vil støtte opp om Friluftslivets År 2015 og arbeide for målene om å gi 

friluftsliv økt oppmerksomhet og varig resultater i form av økt deltakelse i friluftsliv i alle deler 

av befolkningen. 

 

Kommunen vil: 

- Støtte opp om lokale arrangement og aktiviteter i Friluftslivets År 

- Stimulere kommunens barnehager og skoler til å bruke naturen til leik og læring. 

- Satse på stien som aktivitetsanlegg 

- Bruke friluftsliv som et positivt virkemiddel i kommunens folkehelsearbeid 

- Arrangere Ordførerens tur; åpen tur med Ordføreren som turleder. 

- Stille opp til bålsamtale eller annet møte med friluftsorganisasjonene i kommunen 
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Det bevilges kr. 25 000 fra Kraftfondet til tiltak i Friluftslivets år 2015.  

 

Behandling i Nesset kommunestyre - 12.02.2015  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak i Nesset kommunestyre – 12.02.2015 

Det vises til brev av 17.10.2014 fra Friluftsrådenes Landsforbund. 

 

Nesset kommune vil støtte opp om Friluftslivets År 2015 og arbeide for målene om å gi 

friluftsliv økt oppmerksomhet og varig resultater i form av økt deltakelse i friluftsliv i alle deler 

av befolkningen. 

 

Kommunen vil: 

- Støtte opp om lokale arrangement og aktiviteter i Friluftslivets År. 

- Stimulere kommunens barnehager og skoler til å bruke naturen til leik og læring. 

- Satse på stien som aktivitetsanlegg. 

- Bruke friluftsliv som et positivt virkemiddel i kommunens folkehelsearbeid. 

- Arrangere Ordførerens tur; åpen tur med Ordføreren som turleder. 

- Stille opp til bålsamtale eller annet møte med friluftsorganisasjonene i kommunen. 

 

Det bevilges kr. 25 000 fra Kraftfondet til tiltak i Friluftslivets år 2015.  

 

 

PS 17/15 Interpellasjon - Sykkelparkering nær busstoppen ved Coop Prix i 

Eidsvåg 

Behandling i Nesset kommunestyre - 12.02.2015  

Interpellasjon fra Nesset Arbeiderparti v/Mellvin Steinsvoll: 

 

Sykkelparkering nær busstoppen ved Coop Prix i Eidsvåg 

En del av kommunens innbyggere som pendler ut på jobb, bruker buss. Flere av disse ønsker å 
benytte sykkel fra hjemmet til busstoppen ved Coop Prix i Eidsvåg. Skal det være mulig, er det 

nødvendig å legge til rette for en parkering av sykkelen nær busstoppen. Nesset Arbeiderparti 

mener at det å legge til rette for økt sykkelbruk, er en kommunal oppgave. Hvis en bedre ordning 

for sykkelparkering ved busstoppen kan bidra til økt sykkelbruk, er det et godt tiltak generelt og 

spesielt i friluftsåret 2014. 

 

Forslag: 

- Kommunestyret ber administrasjon utrede løsning for sykkelparkering nært busstoppen 

ved Coop Prix Eidsvåg, samt prosjektets kostnader. 

- Saken legges fram for kommunestyret i løpet av våren 2015. 

 

 

Ordføreren orienterte om reglene for interpellasjon.  
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Ordføreren svarte: 

Det ble vedtatt en sentrumsplan i desember 2014, og det er ei arbeidsgruppe (sentrumsgruppe) 

som jobber spesielt med tiltak for sentrum i forhold til sentrumsplanen. Det foreslås at innspillet 

sendes over til sentrumsgruppa, og at gruppa orienterer kommunestyret i 21.05.2015 om de ulike 

tiltakene de har på gang i forhold til sentrum. Den foreslåtte sykkelparkeringen kan være et av 

tiltakene.  

 

Arbeiderpartiets forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak i Nesset kommunestyre – 12.02.2015 

Kommunestyret ber administrasjon utrede løsning for sykkelparkering nært busstoppen ved Coop 

Prix Eidsvåg, samt prosjektets kostnader. 

 

Saken legges fram for kommunestyret i løpet av våren 2015. 

 

 

 


