
 
 
 
 
 

 
 

Møteprotokoll 
 

Utvalg: Nesset formannskap 

Møtested: Kommunestyresalen, Nesset kommunehus 

Dato: 04.10.2018 

Tidspunkt: 09:00 – 15:05 
 
 
 
 

Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Rolf Jonas Hurlen Ordfører H 
Edmund Morewood Varaordfører SP 
Kari Petrine Fitje Øverås Medlem SP 
Toril Melheim Strand Medlem AP 
Anders Torvik Medlem AP 
May Tove Bye Aarstad Medlem AP 
Svein Atle Roset Medlem KRF 

 
Følgende faste medlemmer møtte ikke: 
Navn Funksjon Representerer 
   

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
   

 
Merknader 

 Orientering om nasjonal jordvernstrategi v/Frank Madsøy og Tormod Meisingset, 
Fylkesmannen i Møre og Romsdal. 

 Anita Marie Meisingset og Anne Lise Larsen orienterte om pågående investeringsprosjekter. 
 Praktisk informasjon om TV-Aksjonen 21. oktober 2018 ble gitt. 

 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Anne Grete Klokset rådmann 
Anne Lise Larsen 
Anita Marie Meisingset 

prosjektleder 
prosjektleder 

Hogne Frydenlund (sak 65/18) 
John Walseth (sak 66/18) 
Lill Kristin Stavik 

plan/miljøvernleder 
skogbrukssjef  
politisk sekretær 
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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 – Nesset formannskap 04.10.2018 

Utvalgs- 
saksnr 

 
Innhold 

Unntatt 
offentlighet 

Arkiv- 
saksnr 

PS 63/18 Godkjenning av protokoll fra forrige møte   

PS 64/18 Referatsaker   

RS 21/18 Nye lokaler til aktivitetstjenesten - Sluttrapport  2017/536 

RS 22/18 Overføringsledning til Raudsand - Sluttrapport  2017/536 

RS 23/18 Strandpromenade i Eidsvåg - Sluttrapport  2017/536 

RS 24/18 Eresfjord skole - rehabilitering garderobe og fasade - Sluttrapport  2017/536 

RS 25/18 Kjøp av eiendom 2016 - Sluttrapport  2017/536 

RS 26/18 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 - organisering og 
gjennomføring - sak til drøfting i fellesnemnda 26.09.2018 

 2018/437 

PS 65/18 Planstrategi for Nesset 2017 - 2020  2016/942 

PS 66/18 Forslag til vedtekter for kraftfondet i Molde kommune  2014/579 

PS 67/18 Makeskifte av grunn mellom Nesset kommune og Wågbø 
Eiendom AS - Vistdal sentrum 

 2008/1944 

PS 68/18 GID 004/021 - Fradeling av grunneiendom - Dispensasjon  2017/1470 

PS 69/18 GID 077/004 - Fradeling av grunneiendom - Dispensasjon  2014/1351 

PS 70/18 Søknad om kjøp av kommunal grunn - Talset boligfelt GID 
036/022 - Adrian Sipos 

 2018/1222 

PS 71/18 Leie/kjøp av parkeringsplasser  2018/347 

PS 72/18 Kjøring på barmark - Gravemaskin - Utbedring av løypetrasè - 
Eidsvåg idrettslag 

 2018/1142 

PS 73/18 Kulturminneplan for Nesset - høyringsutkast  2013/161 

PS 74/18 Temaplan helse og omsorg 2018 - 2025  2010/527 

PS 75/18 Oppfølging av utredning om brannvernsamarbeid - etablering 
av felles brann- og redningsvesen som IKS 

 2018/1254 

PS 76/18 Utvidelse av hovedvannledning på Meisal  2018/1268 

PS 77/18 Økonomi- og finansrapportering per 30.4.2018 (2. tertial)  2018/445 

PS 78/18 Budsjettkorrigeringer oktober 2018  2017/536 

 

PS 63/18 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 

Behandling i Nesset formannskap - 04.10.2018  

Protokoll fra formannskapets møte 30.08.2018 ble godkjent og signert. 
 

Vedtak Nesset formannskap - 04.10.2018 

Protokoll fra formannskapets møte 30.08.2018 ble godkjent og signert. 
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PS 64/18 Referatsaker 

RS 21/18 Nye lokaler til aktivitetstjenesten - Sluttrapport 

RS 22/18 Overføringsledning til Raudsand - Sluttrapport 

RS 23/18 Strandpromenade i Eidsvåg - Sluttrapport 

RS 24/18 Eresfjord skole - rehabilitering garderobe og fasade - Sluttrapport 

RS 25/18 Kjøp av eiendom 2016 - Sluttrapport 

RS 26/18 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 - organisering og gjennomføring - sak til drøfting i 
fellesnemnda 26.09.2018 

Behandling i Nesset formannskap - 04.10.2018  

Referatsakene ble tatt til orientering. 
 

Vedtak Nesset formannskap - 04.10.2018 

Referatsakene ble tatt til orientering. 
 

PS 65/18 Planstrategi for Nesset 2017 - 2020 

Behandling i Nesset formannskap - 04.10.2018  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.  
 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap - 04.10.2018  

Nesset kommunestyre vedtar i medhold av plan og bygningslovens § 10.1, kommunal planstrategi 
for Nesset kommune 2018-2019, datert 25.09.2018. 
 
 

PS 66/18 Forslag til vedtekter for kraftfondet i Molde kommune 

Behandling i Nesset formannskap - 04.10.2018  

Ordføreren la opp til en punktvis behandling av rådmannens innstilling. 
 
Toril Melheim Strand fremmet følgende forslag: 

Tittelen endres til «Vedtekter for kraftfondet for Nesset i Molde kommune» 
Enstemmig vedtatt tilrådd.  
 
Det ble enighet om at punkt 1, 4 og 6 endres til: 
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§ 1 HJEMMEL OG KAPITAL 
Etter kg.res. av 31. juli 1953, 10. juli 1959, 28. januar 1965 og 31. juli 1970 og etter nærmere regler og 
fordeling er Nesset i Molde kommune tildelt årlige konsesjonsavgifter. Avgiftene skal gå inn i et 
kraftfond og skal nyttes i henhold til disse vedtektene. 

Enstemmig vedtatt tilrådd. 
 
§ 4 STØTTEVILKÅR 
Samla støtte til private næringstiltak skal som hovedregel ikke overstige 50 % av tiltaket sitt 
samla kapitalbehov. 
Støtten skal være begrenset til det som reglene for bagatellmessig støtte tillater, jf.§ 5 i 
vedtektene. 
Fondet sin aksjedel i privat næringsvirksomhet kan ikke overstige 30 % av aksjekapitalen. 
Vilkåra for lån skal fastsettes i hvert enkelt tilfelle. Avdrags- og/eller rentefridom kan likevel 
ikke gis for lengre tidsrom enn tre år. 

Enstemmig vedtatt tilrådd.  
 
§ 6 FORVALTNING. 
Fondet forvaltes av et fondsstyre på 5 medlemmer med personlige varamedlemmer. 3 av 
medlemmene med varemedlemmer skal være bosatt i Eikesdal og Eresfjord. Funksjonstida er 
4 år, og følger kommunestyret si funksjonstid. Kommunestyret selv velger medlemmer, 
varamedlemmer, leder og nestleder. 

 
Kommunedelsutvalget fremmer forslag til budsjett som skal være en integrert del av 
kommunens budsjett og regnskap i samsvar med gjeldende forskrifter. 
 
Fondsmidlene skal settes på rentebærende konto. Rente og avdrag tilbakeføres fondet. 
Ubrukte fondsmidler tilbakeføres fondet. 
 
Ett mindretall i fondsstyret kan kreve ei sak inn for kommunestyret til endelig vedtak når det 
gjelder bruk eller ikke bruk av fondskapitalen. Et slikt krav må settes frem i møtet der 
vedtaket blir gjort. 
 
Fondsstyret kan delegere avgjørelsesmyndighet til rådmannen i kurante saker innenfor 
nærmere angitte fullmaktsgrenser.  
 
Part i saken kan klage fondsstyret sitt vedtak inn for kommunedelsutvalget som opprettes 
som klagenemnd for saker som vedtas av fondsstyret. Videre blir forvaltningsloven sine 
bestemmelser når det gjelder begrunnelsesplikt, innsynsrett og veiledning gjort gjeldende. 

Enstemmig vedtatt tilrådd. 
 
Rådmannens innstilling med formannskapets endringer ble enstemmig vedtatt tilrådd. 
 

 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap - 04.10.2018 

Nesset kommunestyre foreslår at vedtektene for kraftfondet for nye Molde kommune vedtas. 

Forslaget oversendes Fellesnemnda for videre behandling. 
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«Vedtekter for kraftfondet for Nesset i Molde kommune» 
 
§ 1 HJEMMEL OG KAPITAL 
Etter kg.res. av 31. juli 1953, 10. juli 1959, 28. januar 1965 og 31. juli 1970 og etter nærmere regler og fordeling er 
Nesset i Molde kommune tildelt årlige konsesjonsavgifter. Avgiftene skal gå inn i et kraftfond og skal nyttes i 
henhold til disse vedtektene. 
 
§ 2 FORMÅL 
Fondet skal nyttes til finansiering av tiltak som kan fremme næringslivet og trygge bosettinga i 
gamle Nesset kommune, og da fortrinnsvis i bygdene Eresfjord og Eikesdal. I denne sammenheng 
bør midlene hovedsakelig nyttes til finansiering av kommunale utbyggingstiltak, videreutvikling av 
næringslivet og i samsvar med kommunen sin næringsplan. Fondet kan og nyttes til finansiering av 
kommunale fellestiltak. 
 
§ 3 STØTTEFORMER 
Tilskudd kan gis som tilskudd til 
a) Kommunale grunnlagsinvesteringer som støtter utviklinga av næringslivet i kommunen, 

kommunal utredning og planlegging, i særlige tilfeller til dekning av kommunen sin 
egenkapital i viktige kommunale grunnlagsinvesteringsprosjekt og til 
kommunikasjonsutbygging når det vert sett på som ei kommunal grunnlagsinvestering. 

b) Investeringstilskudd. 
c) Bedriftsutviklingstilskudd. 
d) Kommunale næringsutviklingstiltak. 
e) Tilskudd til landbruk, fortrinnsvis fellestiltak. 

 
Det kan og gis stønad i form av lån. Disse skal bare gis når virksomheten har avgjørende betydning 
for kommunen eller et bygdesamfunn, og det er utelukket at kapitaltilførsel til tiltaket kan 
finansieres gjennom ordinære finansieringskilder. 
 
Kjøp av aksjer i private bedrifter kan gjøres i unntakstilfelle. 
 
Prosjekt som medvirker til å betre sysselsettinga for kvinner og ungdom bør prioriteres. 
 
§ 4 STØTTEVILKÅR 
Samla støtte til private næringstiltak skal som hovedregel ikke overstige 50 % av tiltaket sitt samla 
kapitalbehov. 
 
Støtten skal være begrenset til det som reglene for bagatellmessig støtte tillater, jf.§ 5 i vedtektene. 
 
Fondet sin aksjedel i privat næringsvirksomhet kan ikke overstige 30 % av aksjekapitalen. 
 
Vilkåra for lån skal fastsettes i hvert enkelt tilfelle. Avdrags- og/eller rentefridom kan likevel ikke gis 
for lengre tidsrom enn tre år. 
 
§ 5 FORHOLD TIL INTERNASJONALE FORPLIKTELSER PÅ 
STATSSTØTTEOMRÅDET 
Bruken av fondet må være i samsvar med det internasjonale regelverk Norge har sluttet seg til på 
statsstøtteområdet. 
 



 

 Side 7 av 17

 
§ 6 FORVALTNING. 
Fondet forvaltes av et fondsstyre på 5 medlemmer med personlige varamedlemmer. 3 av 
medlemmene med varemedlemmer skal være bosatt i Eikesdal og Eresfjord. Funksjonstida er 4 år, 
og følger kommunestyret si funksjonstid. Kommunestyret selv velger medlemmer, varamedlemmer, 
leder og nestleder. 
 
Kommunedelsutvalget fremmer forslag til budsjett som skal være en integrert del av kommunens 
budsjett og regnskap i samsvar med gjeldende forskrifter. 
 
Fondsmidlene skal settes på rentebærende konto. Rente og avdrag tilbakeføres fondet. Ubrukte 
fondsmidler tilbakeføres fondet. 
 
Ett mindretall i fondsstyret kan kreve ei sak inn for kommunestyret til endelig vedtak når det gjelder 
bruk eller ikke bruk av fondskapitalen. Et slikt krav må settes frem i møtet der vedtaket blir gjort. 
 
Fondsstyret kan delegere avgjørelsesmyndighet til rådmannen i kurante saker innenfor nærmere 
angitte fullmaktsgrenser.  
 
Part i saken kan klage fondsstyret sitt vedtak inn for kommunedelsutvalget som opprettes som 
klagenemnd for saker som vedtas av fondsstyret. Videre blir forvaltningsloven sine bestemmelser 
når det gjelder begrunnelsesplikt, innsynsrett og veiledning gjort gjeldende. 
 
§ 7 ÅRSMELDING 
Det skal kvart år legges fram for kommunestyret et regnskap og en oversikt over bruken av fondet. 
Kopi av meldinga skal sendes Fylkesmannen i Møre og Romsdal og Møre og Romsdal 
Fylkeskommune. 
 
§ 8 GODKJENNING AV VEDTEKTER 
Vedtektene kan endres av kommunestyret. Vedtaket trenger godkjenning av fylkesmannen. 
Kommunen kan anke fylkesmannen si avgjerd inn for kommunal- og moderniseringsdepartementet. 
Kopi av godkjente vedtekter sendes fylkeskommunen. 
 

PS 67/18 Makeskifte av grunn mellom Nesset kommune og Wågbø 
Eiendom AS - Vistdal sentrum 

Behandling i Nesset formannskap - 04.10.2018  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Nesset formannskap - 04.10.2018 

Nesset kommune tilbyr Wågbø Eiendom AS å makeskifte arealet på industriområdet i Vistdal 
sentrum slik at eiendomsforholdene bedre samsvarer med gjeldende plan i området.  

Nesset Kommune har følgende forslag til makeskifte: 

1. Wågbø Eiendom AS overdrar til Nesset kommune gbnr 98/25 i sin helthet. 
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2. Wågbø Eiendom AS overdrar til Nesset kommune den delen av gbnr 99/53 som er regulert til 
friluftsområde, foreløpig beregnet til 2 432 m². 

3. Nesset kommune overdrar til Wågbø Eiendom AS den delen av gbnr 99/48 som er regulert til 
industriområde. Arealet omfatter både landareal og tidligere sjøgrunn som nå er utfylt. Arealet er 
foreløpig beregnet til 2 600 m². 

4. Nøyaktig arealoppgave utarbeides ved oppmålingsforretning. 
5. Arealene anses å utfylle hverandre i verdi og det skal derfor ikke betales noe i grunnkjøp. 
6. Omkostningene i saken, foreløpig beregnet til kr. 36 136, deles likt mellom Wågbø Eiendom AS og 

Nesset kommune. 
7. Rådmannen sørger for at avtale om makeskifte underskrives av begge parter.  
8. I avtalen skal det tas inn en bestemmelse om at allmennheten har adgang til å kjøre over 

industriområdet som atkomst til det kommunale arealet. Adgangen skal vises på kartvedlegg til 
avtalen. 

9. Formannskapet ber rådmannen starte arbeidet med å endre gjeldende reguleringsplan for Vistdal 
sentrum, med tanke på å stadfeste allmennhetens adkomst til friluftsområdet.  

10. Rådmannen sørger for at nødvendige dokumenter utarbeides og sendes tinglysing. 

 
 

PS 68/18 GID 004/021 - Fradeling av grunneiendom - Dispensasjon 

Behandling i Nesset formannskap - 04.10.2018  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Nesset formannskap - 04.10.2018 

Vises til søknad av 04.12.2017. Med hjemmel i plan og bygningsloven § 19-2 gir Nesset kommune 
dispensasjon fra LNF i kommuneplanens arealdel, til å fradele inntil 1,3 dekar fra GID 004/021.  
 
Det gis dispensasjon da det dreier seg tomt rundt eksisterende redskapshus.  Omsøkte areal ligger 
inntil annen boligbebyggelse. LNF- formålet blir ikke vesentlig tilsidesatt ved at det gis dispensasjon. 
Det settes som vilkår at tomtegrensa mot nord ikke kan settes lengre enn 25 meter fra 
redskapshusets yttervegg.  
Det forutsette at det ordnes med veirett før eventuell fradeling kan skje.  
 
Prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12- er ivaretatt.  
 
 

PS 69/18 GID 077/004 - Fradeling av grunneiendom - Dispensasjon 

Behandling i Nesset formannskap - 04.10.2018  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Nesset formannskap - 04.10.2018 

Nesset kommune imøtekommer ikke søknad om fradeling av en parsell, ca 0,5 dekar, til 
fritidsformål. Det gis ikke dispensasjon fra kommuneplanens arealdel LNF- formål etter plan- og 
bygningslovens § 1-8 og § 19-2 til omsøkte deling av eiendommen GID 077/004.  



 

 Side 9 av 17

 
Nesset kommune vurderer at det ikke foreligger klare fordeler ved å gi dispensasjon. Omsøkte areal 
berører dyrkamark og ligger i randsonen til Eikesdalsvatnet der det i utgangspunktet er en restriktiv 
holdning til byggetiltak. Det vises til k-sak 006/2009 der det er lagt til rette for hyttebygging på 
Øverås, slik at det finnes alternative tomtemuligheter.  
 
Det legges og til grunn uttalelse fra Fylkesmannen i Møre og Romsdal og Statens vegvesen som 
fraråder dispensasjon.  
Prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12- er ivaretatt.  
 
 

PS 70/18 Søknad om kjøp av kommunal grunn - Talset boligfelt GID 
036/022 - Adrian Sipos 

Behandling i Nesset formannskap - 04.10.2018  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Nesset formannskap - 04.10.2018 

1. Under forutsetning av at nødvendige dispensasjoner og tillatelser etter plan- og bygningslovens gis, tilbyr 
Nesset kommune eier av Eidsdalan 4 å kjøpe om lag 100 m² av Talset boligfelt, gbnr 36/22, som 
tilleggsareal til sin eiendom. 

2. Prisen settes til kr. 30/m². 
3. Kostnader i fobindelse med grunnkjøpet, foreløpig beregnet til kr. 10 555, dekkes av kjøper. 
4. Frist for å akseptere kommunens tilbud settes til 16.11.2018. 
5. Rådmannen bes sørge for at nødvendige dokumenter i saken utarbeides og tinglyses. 
6. Gbnr 36/8 gis tillatelse til å føre opp tiltak inntil 1 m fra eiendomsgrensen til gbnr 36/22. 

 
 

PS 71/18 Leie/kjøp av parkeringsplasser 

Behandling i Nesset formannskap - 04.10.2018  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak i Nesset formannskap - 04.10.2018 

1. Nesset kommune selger det omsøkte parkeringsarealet til eier av gbnr 29/114. Arealet er beliggende 
mellom Alstadplassen og gbnr 29/114, på vestsiden av Kråkholmvegen. Arealet selges fordi arealet hører 
naturlig til gbnr 29/114 og kan være med å oppfylle kravene som stilles i byggesaken når det gjelder areal 
til biloppstillingsplasser og uteareal. Det legges også vekt på at det ut over dette arealet finnes mange 
offentlige og private parkeringsplasser i Eidsvåg sentrum og at det ikke er andre virksomheter i nærheten 
som har behov for dette arealet. 

2. Prisen settes til kr. 30/m².  
3. Alle omkostninger og gebyrer i forbindelse med salget, som saksbehandling, oppmåling, tinglysing og 

dokumentavgift dekkes av kjøper. Disse omkostningene skal være betalt før arealet tinglyses på ny eier. 
4. Frist for å akseptere kommunens vilkår settes til 16.11.2018. 
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5. Rådmannen bes sørge for at nødvendige skjemaer i saken utarbeides og tinglyses. 

 
 

PS 72/18 Kjøring på barmark - Gravemaskin - Utbedring av løypetrasè - 
Eidsvåg idrettslag 

Behandling i Nesset formannskap - 04.10.2018  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Nesset formannskap - 04.10.2018 

I medhold av § 6 i Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag og i 
henhold til Naturmangfoldlovenlovens §§ 8-12 gis Eidsvåg idrettslag ved Inger Anne Øyen tillatelse 
til å kjøre med gravemaskin fra Lensmannssetra til Stordalen, i utfartsområdet Kleppen.  

Det settes som vilkår at kjøring finner sted i en periode med ingen/lite nedbør, eller i en frostperiode 
slik at en reduserer faren for terrengskader/kjørespor. Det legges til grunn at det dreier seg om 
kjøring i begrenset omfang og at hensikten er å utbedre løypetrasèen til idrettslaget.   

Tillatelsen gjelder en tur, i tidsrommet 05.10—30.11.2018. Eventuelle kjøreskader skal rettes opp.   

Det tillates ikke kjøring på søndag. Det må innhentes tillatelse fra grunneier før kjøring kan skje. 

 
 

PS 73/18 Kulturminneplan for Nesset - høyringsutkast 

Behandling i Utvalg for oppvekst og kultur - 11.09.2018  

Saksbehandlar gjorde i møtet oppmerksam på feil beløp i tabellen i punkt 11 Handlingsplan. 
 
Rådmannens innstilling ble einstemmig vedtatt tilrådd.  
 
 

Forslag til vedtak i Utvalg for oppvekst og kultur - 11.09.2018 

I medhald av plan- og bygningslovens §12-10 og § 12-11 blir forslag til Kulturminneplan for Nesset 
sendt ut på høyring og offentleg ettersyn.  
 
Høyringsfristen blir sett til 23. november 2018. 
 
 

Behandling i Nesset formannskap - 04.10.2018  

Forslaget fra Utvalg i oppvekst og kultur ble enstemmig vedtatt. 
 



 

 Side 11 av 17

Vedtak i Nesset formannskap - 04.10.2018 

I medhald av plan- og bygningslovens §12-10 og § 12-11 blir forslag til Kulturminneplan for Nesset 
sendt ut på høyring og offentleg ettersyn.  
 
Høyringsfristen blir sett til 23. november 2018. 
 
 

PS 74/18 Temaplan helse og omsorg 2018 - 2025 

Behandling i Utvalg for helse og omsorg - 12.09.2018  

Svein Atle Roset og Mellvin Steinsvoll la fram følgende fellesforslag i tillegg til rådmannens 
innstilling: 
 

Det vises til mål med Helse – og omsorgsplanen: 
 a) Å bidra til utvikling av et helhetlig tjenestetilbud som oppleves best mulig koordinert og 
sømløst.   
b) Å bidra til at riktig tjeneste gis til rett tid, i rett omfang og på riktig omsorgsnivå.  
c) Å bidra til at helse- og omsorgstjenestetilbudet ytes med utgangspunkt i brukers egne mål 
for livskvalitet, samt hva som er viktig for at den enkelte kan bruke egne ressurs og 
ferdigheter.   
d) Å bidra til at helse og omsorgstjenester i all hovedsak skal gis der folk bor.  
e) Å bidra til forutsigbarhet knyttet til utvikling, tilstrekkelig dimensjonering og lokalisering 
av tjenestetilbudene.   
 
Det vises også til beskrivelse av tjenestetilbudet i temaplanen og kommer med følgende 
kommentarer vedrørende kommunens tjenestetilbud: 
Nesset kommune har et godt utbygd tjenestetilbud innen helse og omsorg. Vi viser bl.a. til at 
Nesset kommune har sammenlignet med andre kommuner god dekningsgrad når det gjelder 
institusjonsplasser i forhold til aldersgruppen 80 +. Etter at Nesset kommune har tatt i bruk 
de 16 planlagte omsorgsboliger i helsehuset vil disse sammen med de 9 enhetene/rommene 
kommunen har ved Vistdal bofelleskap bidra til at kommunen også har en meget god 
dekningsgrad når det gjelder omsorgsleiligheter tilrettelagt for heldøgns tilsyn og pleie. 
  
Nesset kommune ligger langt over gjennomsnittet i fylket når det gjelder andel tilsatte med 
fagkompetanse. Tjenestetilbudet innen helse og omsorgstjenesten i Nesset oppleves av 
brukerne som godt koordinert, det tar blant annet svært kort tid å få på plass fagpersonell og 
hjelpemidler i et hjem f. eks, etter utskriving fra sjukehus. Dette tyder på at samhandling 
mellom fagpersonellet her i Nesset er svært bra og at disse kjenner kommunen og dens 
innbyggere godt. Nesset kommune har også etter hvert fått på plass nye digitale 
trygghetsalarmer tilkoblet et responssenter.   
 
Aktivitetstjenesten i Nesset er unik, det er lite trolig at det finnes noe lignende i Norge. Det 
gis der et dagtilbud til mennesker med ulike funksjonshemminger, arbeids- og 
aktivitetstilbud til rusmisbrukere samt arbeidstrening for ungdom.  
 
Vi viser til det godt utbygde tilbudet som gis i bo- og avlastningstjenesten på Holtan. 



 

 Side 12 av 17

Nesset kommune har god legedekning, lokal legevakt som skal utvides fra 1.1.2020, egen 
jordmor, egen ergoterapeut.  Samtlige stillinger innen helsestasjon, fysioterapitjenesten og 
psykisk helse er besatt av meget godt kvalifisert fagpersonell. 
 
Vi mener at Temaplan Helse- og Omsorg gir en helhetlig og grundig beskrivelse av status, 
tiltak og utfordringer i Nesset.  
 
Det forutsettes at disse gode tjenester innen helse og omsorgstilbudet videreføres i nye 
Molde kommune i tråd med intensjonsavtale mellom Midsund, Molde og Nesset. 
Det vises også til utvalgets vedtak i sak 10/18 i møte den 8.5.2018 med utvalgets 
innspill/vurderinger til arbeidet med temaplanen. 
 
Det bes om at følgende blir fulgt spesielt opp: 
 

1) Rehabilitering av Vistdal bofellesskap tas inn i budsjettet for 2019 og videre i 
økonomiplanen. 

       
 

2) Gjennomgangsbolig/ trygdebolig til utleie for eldre og funksjonshemma i Eresfjord.  2 
leiligheter- alt. kommunen stiller med tomt private bygger og leier ut.   Planlegging 
og bygging tas inn i budsjettet for 2019 og videre i økonomiplanen år 2020. 

 
3) Utvalget vil understreke viktigheten av at det settes inn ressurser for raskest mulig 

realisering av alle vedtatte investeringstiltak i sektoren innen 2018 og 2019 slik at det 
meste er på plass til felles plan i nye Molde kommune 2020.   
 

4) Det forutsettes at plan for Helse og omsorgsplan for nye Molde kommune utvikles i 
tråd med intensjonsavtalen mellom Midsund, Molde og Nesset om tjenester der folk 
bor, og sektorens store utfordringer i tiden som kommer. De gode tjenester vi har i 
Nesset i dag må opprettholdes og videreutvikles også i Nye Molde kommune. 

 
Rådmannens innstilling og fellesforslaget fra Roset og Steinsvoll ble enstemmig vedtatt tilrådd. 
 
 

Forslag til vedtak i Utvalg for helse og omsorg - 12.09.2018 

Kommunestyret vedtar temaplan for helse og omsorg datert 5.9. 2018 for perioden 2018 – 2025. 
Tiltak som krever økonomisk bevilgning innarbeides i budsjett og økonomiplanen innenfor 
økonomisk ramme.  

Det vises til mål med Helse – og omsorgsplanen: 
 a) Å bidra til utvikling av et helhetlig tjenestetilbud som oppleves best mulig koordinert og sømløst.   
b) Å bidra til at riktig tjeneste gis til rett tid, i rett omfang og på riktig omsorgsnivå.  
c) Å bidra til at helse- og omsorgstjenestetilbudet ytes med utgangspunkt i brukers egne mål for 
livskvalitet, samt hva som er viktig for at den enkelte kan bruke egne ressurs og ferdigheter.   
d) Å bidra til at helse og omsorgstjenester i all hovedsak skal gis der folk bor.  
e) Å bidra til forutsigbarhet knyttet til utvikling, tilstrekkelig dimensjonering og lokalisering av 
tjenestetilbudene.   
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Det vises også til beskrivelse av tjenestetilbudet i temaplanen og kommer med følgende 
kommentarer vedrørende kommunens tjenestetilbud: 
Nesset kommune har et godt utbygd tjenestetilbud innen helse og omsorg. Vi viser bl.a. til at Nesset 
kommune har sammenlignet med andre kommuner god dekningsgrad når det gjelder 
institusjonsplasser i forhold til aldersgruppen 80 +. Etter at Nesset kommune har tatt i bruk de 16 
planlagte omsorgsboliger i helsehuset vil disse sammen med de 9 enhetene/rommene kommunen 
har ved Vistdal bofelleskap bidra til at kommunen også har en meget god dekningsgrad når det 
gjelder omsorgsleiligheter tilrettelagt for heldøgns tilsyn og pleie. 
  
Nesset kommune ligger langt over gjennomsnittet i fylket når det gjelder andel tilsatte med 
fagkompetanse. Tjenestetilbudet innen helse og omsorgstjenesten i Nesset oppleves av brukerne som 
godt koordinert, det tar blant annet svært kort tid å få på plass fagpersonell og hjelpemidler i et hjem 
f. eks, etter utskriving fra sjukehus. Dette tyder på at samhandling mellom fagpersonellet her i 
Nesset er svært bra og at disse kjenner kommunen og dens innbyggere godt. Nesset kommune har 
også etter hvert fått på plass nye digitale trygghetsalarmer tilkoblet et responssenter.   
 
Aktivitetstjenesten i Nesset er unik, det er lite trolig at det finnes noe lignende i Norge. Det gis der et 
dagtilbud til mennesker med ulike funksjonshemminger, arbeids- og aktivitetstilbud til 
rusmisbrukere samt arbeidstrening for ungdom.  
 
Vi viser til det godt utbygde tilbudet som gis i bo- og avlastningstjenesten på Holtan. 
Nesset kommune har god legedekning, lokal legevakt som skal utvides fra 1.1.2020, egen jordmor, 
egen ergoterapeut.  Samtlige stillinger innen helsestasjon, fysioterapitjenesten og psykisk helse er 
besatt av meget godt kvalifisert fagpersonell. 
 
Vi mener at Temaplan Helse- og Omsorg gir en helhetlig og grundig beskrivelse av status, tiltak og 
utfordringer i Nesset.  
 
Det forutsettes at disse gode tjenester innen helse og omsorgstilbudet videreføres i nye Molde 
kommune i tråd med intensjonsavtale mellom Midsund, Molde og Nesset. 
Det vises også til utvalgets vedtak i sak 10/18 i møte den 8.5.2018 med utvalgets innspill/vurderinger 
til arbeidet med temaplanen. 
 
Det bes om at følgende blir fulgt spesielt opp: 
 

1) Rehabilitering av Vistdal bofellesskap tas inn i budsjettet for 2019 og videre i 
økonomiplanen. 

       
2) Gjennomgangsbolig/ trygdebolig til utleie for eldre og funksjonshemma i Eresfjord.  2 

leiligheter- alt. kommunen stiller med tomt private bygger og leier ut.   Planlegging og 
bygging tas inn i budsjettet for 2019 og videre i økonomiplanen år 2020. 

 
3) Utvalget vil understreke viktigheten av at det settes inn ressurser for raskest mulig 

realisering av alle vedtatte investeringstiltak i sektoren innen 2018 og 2019 slik at det meste 
er på plass til felles plan i nye Molde kommune 2020.   
 

4) Det forutsettes at plan for Helse og omsorgsplan for nye Molde kommune utvikles i tråd 
med intensjonsavtalen mellom Midsund, Molde og Nesset om tjenester der folk bor, og 
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sektorens store utfordringer i tiden som kommer. De gode tjenester vi har i Nesset i dag må 
opprettholdes og videreutvikles også i Nye Molde kommune. 

 
 

Behandling i Nesset formannskap - 04.10.2018  

Svein Roset fremmet følgende forslag i tillegg til rådmannens innstilling: 
Det vises til Vedtak i Utvalg for helse og omsorg - 12.09.2018 angående referatsak nr. RS 
14/18 Helse og omsorgsplan Molde kommune; uttalelse sendt fra Nesset kommune. 
Utvalg for helse og omsorg i Nesset slutter seg til uttalelsen fra administrasjonen datert 
16.08.2018. 
Helse og omsorgsutvalget i Nesset vil sterkt understreke følgende:  
1. At intensjonsavtalen som er lagt til grunn for bygging av nye Molde kommune, blir fulgt 

opp og at vedtatt temaplan for helse og omsorg i Nesset, blir tatt med i helse- og 
omsorgsplan for Nye Molde kommune gjeldende fra 01.01.2020. 

2. Utvalget vil videre understreke viktigheten av at ledelsen av helse- og omsorgssektoren 
for indre deler av Nye Molde kommune, blir lagt til Eidsvåg.  

Videre vises det til behandling i Utvalg for helse og omsorg - 12.09.2018 som bl.a. 
prioriterer: 

 
Det bes om at følgende blir fulgt spesielt opp:  

1. Rehabilitering av Vistdal bofellesskap tas inn i økonomiplanen. 
2.  Gjennomgangsbolig/ trygdebolig til utleie for eldre og funksjonshemma i Eresfjord. 2 

leiligheter- alternativt at kommunen stiller med tomt private bygger og leier ut. 
Planlegging og bygging tas inn i budsjettet for 2019 og videre i økonomiplanen år 2020.  

3. Utvalget vil understreke viktigheten av at det settes inn ressurser for raskest mulig 
realisering av alle vedtatte investeringstiltak i sektoren innen 2020 slik at det meste er på 
plass til felles plan i nye Molde kommune 2020.  (Tabell med oversikt. Side 41. i planen.) 

4. Det forutsettes at plan for Helse og omsorgsplan for nye Molde kommune utvikles i tråd 
med intensjonsavtalen mellom Midsund, Molde og Nesset om tjenester der folk bor, og i 
tråd med sektorens store utfordringer i tiden som kommer. De gode tjenester vi har i 
Nesset i dag må opprettholdes og videreutvikles også i Nye Molde kommune. 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt tilrådd. 
Svein Roset sitt tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt tilrådd. 
 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap - 04.10.2018 

Kommunestyret vedtar temaplan for helse og omsorg datert 5.9. 2018 for perioden 2018 – 2025. 
Tiltak som krever økonomisk bevilgning innarbeides i budsjett og økonomiplanen innenfor 
økonomisk ramme.  

Det vises til Vedtak i Utvalg for helse og omsorg - 12.09.2018 angående referatsak nr. RS 14/18 Helse 
og omsorgsplan Molde kommune; uttalelse sendt fra Nesset kommune. 
Utvalg for helse og omsorg i Nesset slutter seg til uttalelsen fra administrasjonen datert 16.08.2018. 
Helse og omsorgsutvalget i Nesset vil sterkt understreke følgende:  
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1. At intensjonsavtalen som er lagt til grunn for bygging av nye Molde kommune, blir fulgt opp og 
at vedtatt temaplan for helse og omsorg i Nesset, blir tatt med i helse- og omsorgsplan for Nye 
Molde kommune gjeldende fra 01.01.2020. 

2. Utvalget vil videre understreke viktigheten av at ledelsen av helse- og omsorgssektoren for indre 
deler av Nye Molde kommune, blir lagt til Eidsvåg.  

Videre vises det til behandling i Utvalg for helse og omsorg - 12.09.2018 som bl.a. prioriterer: 
 
Det bes om at følgende blir fulgt spesielt opp:  

1. Rehabilitering av Vistdal bofellesskap tas inn i økonomiplanen. 
2. Gjennomgangsbolig/ trygdebolig til utleie for eldre og funksjonshemma i Eresfjord. 2 leiligheter- 

alternativt at kommunen stiller med tomt private bygger og leier ut. Planlegging og bygging tas 
inn i budsjettet for 2019 og videre i økonomiplanen år 2020.  

3. Utvalget vil understreke viktigheten av at det settes inn ressurser for raskest mulig realisering av 
alle vedtatte investeringstiltak i sektoren innen 2020 slik at det meste er på plass til felles plan i 
nye Molde kommune 2020.  (Tabell med oversikt. Side 41. i planen.) 

4. Det forutsettes at plan for Helse og omsorgsplan for nye Molde kommune utvikles i tråd med 
intensjonsavtalen mellom Midsund, Molde og Nesset om tjenester der folk bor, og i tråd med 
sektorens store utfordringer i tiden som kommer. De gode tjenester vi har i Nesset i dag må 
opprettholdes og videreutvikles også i Nye Molde kommune. 

 
 

PS 75/18 Oppfølging av utredning om brannvernsamarbeid - etablering 
av felles brann- og redningsvesen som IKS 

Behandling i Nesset formannskap - 04.10.2018  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt tilrådd. 
 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap - 04.10.2018 

1. Nesset kommune er positiv til å delta i nytt felles brann og redningsvesen organisert som IKS. 
2. Nesset kommune vil delta i en prosess med mål om å etablere felles regionalt brannvesen organisert som 

IKS innen 01.01.2020.  
3. Rådmannen får myndighet til å utpeke deltakere i styrings- og arbeidsgruppe fra Nesset kommune.  
4. Som grunnlag for arbeidet med etablering av felles brann og redningsvesen benyttes forslag til 

selskapsavtale samt rapport utarbeid av arbeidsgruppen. 

 
 

PS 76/18 Utvidelse av hovedvannledning på Meisal 

Behandling i Nesset formannskap - 04.10.2018  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt tilrådd. 
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Forslag til vedtak i Nesset formannskap - 04.10.2018 

Prosjekt utvidelse av hovedvannledning på Meisal iverksettes iht. vedtak i kommunestyret 14. 
12.2017.  

 
 

PS 77/18 Økonomi- og finansrapportering per 30.4.2018 (2. tertial) 

Behandling i Nesset formannskap - 04.10.2018  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt tilrådd. 
 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap - 04.10.2018 

Økonomi- og finansrapportering for Nesset kommune per 31.8.2018 tas til orientering. 
 
 

PS 78/18 Budsjettkorrigeringer oktober 2018 

Behandling i Nesset formannskap - 04.10.2018  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt tilrådd. 
 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap - 04.10.2018 

1. Driftsbudsjettet for 2018 korrigeres med følgende inntekter/utgifter: 
 

Formål 
Reduserte 
utgifter / økte 
inntekter (+) 

Økte utgifter / 
reduserte 
inntekter (-) 

Havbruksfond, andre inntekter 2 392 000  
Salg av konsesjonskraft 2 500 000  
Nesset kraft, netto utbytte og renter ansvarlig lån  815 000 
Eiendomsskatt  139 000 
Helse og omsorg, diverse merutgifter   1 700 000 
Teknisk, samfunn og utvikling, landmålingsutstyr  100 000 
Nav  500 000 
Avsettes til disposisjonsfond  1 638 000 
Balanse 4 892 000 4 892 000 

 
2. Investeringsbudsjettet for 2018 korrigeres med følgende tall: 

 

Formål Budsjett 2018 
Endringer 
budsjett 

2018 

Korrigert 
budsjett 

2018 

Totalramme 
(*=korr) 

600290 Vann Meisal, ovf.ledning, forprosj/gj.f. 6 000 000 -3 000 000 3 000 000 6 000 000 
600296 Renseanlegg Eidsvåg vannverk 8 256 000 -2 256 000 5 000 000 22 350 000 
600330 NOS – ombygging dement 38 437 000 -1 000 000 37 437 000 65 700 000 
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600343 Eresfjord brannstasjon 6 000 000 -3 500 000 2 500 000 9 884 000 
600344 Bofellesskap funksjonsh. Holtan, 4 
leiligheter 

13 000 000 -12 000 000 1 000 000 14 000 000 

600350 Helsesenter, omsorgsboliger, heimetj. 2 000 000 -500 000 1 500 000 123 000 000 
NY: Eresfjord barnehage, tilbygg 0 300 000 300 000  
Sum redusert bevilgning totalt for 2018  -21 956 000   
 
Bevilgning til investeringer for 2018 reduseres med kr 21 956 000.  
 
Finansieringen justeres tilsvarende: 
 

Redusere kompensasjon for merverdiavgift: kr   3 400 000 
Redusere tilskudd fra Husbanken:  kr   5 660 000  
Redusere bruk av lånemidler:   kr 12 896 000 

 


