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Navn Funksjon Representerer 
   

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
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Merknader 

 
 

Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Anne Grete Klokset rådmann 
Hege Frisvold 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  

Jan Ståle Alme  Ole Marvin Aarstad 
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PS 1/18 Godkjenning av protokoll 

Behandling i Nesset kommunestyre - 15.02.2018  

Protokoll fra kommunestyrets møte 14.12.2017 ble godkjent og signert. 

 

Vedtak i Nesset kommunestyre - 15.02.2018  

Protokoll fra kommunestyrets møte 14.12.2017 ble godkjent og signert. 

 

PS 2/18 Spørsmål til ordføreren 

Behandling i Nesset kommunestyre - 15.02.2018  

 
Spørsmål fra Høyre v/Arild Svensli: 
Spm. 1: Kan refundert moms brukes til asfaltering? 
Det er bevilget kr 3.000.000,- til asfaltering av kommunale veier i 2018. Jeg har forstått det slik at 
kommunen får refundert mva. Vil den i så fall kunne brukes til asfaltering?  
 
Ordføreren svarte:  
Spørsmålet er om momsen eller momskompensasjonen kan brukes til enda mer asfaltering. 
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Slik praksisen er så er momsen en fri inntekt som kan gå til investeringer i anleggsmidler i året eller 
til reduserte låneopptak. 
 
For 2018 er momsen allerede brukt som finansiering av budsjetterte investeringer. Hvis vi skal bruke 
mer penger på asfaltering så må det gjøres gjennom nye vedtak i kommunestyret. Dette gjennom 
omprioritering av vedtatte investeringsprosjekt eller opptak av nye lån.  
 
 
Spørsmål fra Arbeiderpartiet v/Toril M. Strand: 
Spm. 2: Fiberkabel til Bugge 
Viser til mitt spørsmål i kommunestyret den 19.10.2017 om «Fiberkabel til Bugge» Eg er gjort kjent 
med at Bugge bygdalag framleis ikkje har høyrt noko frå kommunen, heller ikkje eit førebels svar i 
påvente av formannskapet si behandling. Forvaltningslova gjeld vel også i denne saka? Dessutan er 
innhaldet i spørsmålet viktig, ikkje berre for Buggingane, men for alle som har for dårleg dekning, 
og i siste instans for utvikling og busetting i kommunen vår. Vil ordføraren omsider sette fart i 
denne saka? 
 
I protokollen frå kommunestyrebehandlinga i oktober står det: 
«Bugge bygdalag sende 11.05.2017 brev med oppmoding/ søknad til formannskapet om å få fiberkabel som 
berar for nettbaserte løysingar på Boggestranda. Dette var godt begrunna og alle gruppeleiarane saman med 
Nesset Kraft, fekk kopi av brevet. 
 
På eigarmøtet for Nesset Kraft den 20.06.2017 var "fiberkabel til alle?" eit tema. Då fekk vi i 
kommunestyret informasjon om korleis situasjonen er i Nesset og om kva som skal til for å få fiber 
fram til alle. 
 
Eg høyrer no at Bugge Bygdalag enno ikkje har fått svar på henvendelsen sin. Vil ordføraren sørge 
for at saka blir teken opp i formannskapet slik at Bugge Bygdalag kan få eit svar på spørsmålet sitt? 
 
Ordføreren svarte:  
I neste formannskapsmøte, torsdag den 1. mars er det planlagt at vi skal starte formannskapsmøtet 
på Nesset Kraft. Her er det tenkt å ta en runde på blant annet på fiberutbyggingen. Som kjent er det 
Nesset kraft AS som står for utbyggingen av fiber i Nesset. Håper at vi etter møtet med Nesset kraft 
kan gi Bugge Bygdalag et svar.  
 
Til orientering kan det da nevnes at Nesset kraft i 2017 la fiber på Rød, og i 2018 har Nesset Kraft satt 
av 1,8 mill. til oppfølging og fortetting i en runde 2 i bygdene Eresfjord, Rød og Eidsvåg. Så langt så 
står det igjen å bygge ut i Øvre Eikesdal, Vistdal, Tjelle, Ranvik og Bugge. 
 
 
Spørsmål fra Arbeiderpartiet v/Mellvin Steinsvoll: 
Spm. 3: Nybygg helsesenter, omsorgsboliger og hjemmetjeneste - Detaljprosjekt  
14. desember 2017 under sak PS 86/17, fattet kommunestyret følgende vedtak: 
 

Nesset kommunestyre godkjenner oppstart av Detaljprosjekt nybygg helsesenter, omsorgsboliger og 
hjemmetjeneste i henhold til investeringsreglementets pkt. 3, 4 og 5. Detaljprosjekt gjennomføres i 
2018.   
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    Prosjektet videreføres innenfor godkjent totalramme på kr 123 000 000. Etter at detaljprosjektet er 
ferdig legges det fram sak til Nesset kommunestyre, som må godkjenne oppstart av hovedprosjektet.   
 
    Det er viktig at bygging av nytt helsehus kommer i gang så fort som mulig. Det er ønskelig at det 
legges vekt på brev fra fylkesmannen om at det så langt det lar seg gjøre legges til rette for solvendte 
leiligheter.  

 
Under møte i Råd for eldre og funksjonshemma i Nesset 7. februar 2018, ble det opplyst at arbeidet 
med detaljprosjektet ikke er kommet i gang.  
 
Opplysningen bekymrer rådet sterkt og når vi samtidig vet at ombyggingen ved NOS vil resultere i 
at antall omsorgsplasser i Nesset blir redusert med 8, og at 1. januar 2020 nærmer seg fort, blir 
bekymringen om mulig, enda sterkere. Det haster med å komme i gang. 
 
Hva vil ordføreren foreta seg for at kommunestyrets vedtak i sak PS 86/17 straks blir satt i gang? 
 
Ordføreren svarte: 
Dette prosjektet har høy prioritet. I vårt siste kommunestyremøte før jul vedtok vi oppstart av 
detaljprosjektet for Helsehuset. Stillingen som prosjektleder har vært utlyst og vedkommende startet 
i jobben mandag den 22. januar.  
 
Prosjektgruppe er etablert og arbeidet med milepælsplan og detaljprogrammet er kommet i gang. 
Målet er at det skal legges fram sak til kommunestyret om oppstart av hovedprosjektet i løpet av 
høsten 2018.  
 
Registrerer at rådmannen er tett på i denne saken, og ser derfor ikke noen grunn til at ordfører eller 
andre på nå værende tidspunkt skulle ha behov for å iverksette spesielle tiltak for å få fortgang i 
saken. 
 
 
Spørsmål fra Arbeiderpartiet v/Mellvin Steinsvoll: 
Spm. 4: Helse- og omsorgsplan for Nesset med eldreplan med forpliktende handlingsdel som 
eget kapittel 
I formannskapets møte 5. oktober 2017 under sak PS 90/17 - Planstrategi for Nesset kommune 2017 - 
2020, ble følgende vedtak fattet:  
 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Formannskapets tilleggsforslag ble 
enstemmig vedtatt. Med hjemmel i plan og bygningslovens § 10-1 legges forslag til 
planstrategi for Nesset kommune 2018 – 2020 ut til offentlig ettersyn. 
 
Nesset kommune tar i løpet av 2018 initiativ til å starte arbeidet med samfunnsdelen i 
kommuneplanen for Nye Molde kommune.  
 
Helse- og omsorgsplan for Nesset revideres i løpet av 2018.  
Klima- og energiplan for Nesset revideres i løpet av 2018.  
 
Hovedplan for vann og avløp utarbeides i løpet av 2018.  
Vedlikeholdsplan for kommunale veier utarbeides i løpet av 2018.  
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Som kjent er dagens Molde kommune i gang med å revidere sin Helse- og omsorgsplan, en plan som 
skal gå fram til 2025. At Molde kommune nå utarbeider med planverk som i tid, strekker seg ut 
første periode for den Nye Molde kommune uten at kommunene Nesset og Midsund er med, kan 
lett bidra til bekymringer og spekulasjoner. 
 
Representanter fra Midsund eldreråd, Molde eldreråd og Råd for eldre og funksjonshemma i Nesset, 
har etter felles samtaler med prosjektleder for Nye Molde kommune spilt inn sin bekymring. De tre 
rådene har bedt prosjektet avklare strategien for planarbeidet i den nye kommunen og på hvilke 
måte Helse- og omsorgsplanene i Nesset og Midsund skal innplasseres i Nye Molde kommunes 
planer for helse- og omsorgssektoren. 
 
1. Når skal arbeidet med å revidere Helse- og omsorgsplan for Nesset starte? 
2. Hvordan ser ordføreren for seg at Nesset og Midsund kommuner skal kunne komme i posisjon 

med sine planer i den nye Helse- og omsorgsplan for Molde kommune som skal gjelde fram til 
2025?  

 
Ordførerens svarte: 
1. Arbeidet med å revidere Helse- og omsorgsplanen i Nesset er kommet i gang.  
 
2. I møte den 31. januar ble denne saken tatt opp i fellesnemnda. Vil referere fra protokollen fra 

møtet:  
 
«Det er nedsatt en styringsgruppe og Midsund og Nesset har blitt invitert inn til å delta som 
dialogpartnere. Når det gjelder planarbeid må den enkelte kommune prioritere ut fra sin egen 
planstrategi. Disse må harmoniseres når ny kommune er på plass. Prosjektrådmannen vil i løpet 
av våren sette i gang et arbeid omkring planstrategi for den nye kommunen.»  
 
Prosjektrådmannen i nye Molde vil med andre ord legge fram en sak for fellesnemnda som går 
på planstrategi og en harmonisering av planverkene i de tre kommunene. 
 
Kan også nevne at formannskapet i møte den 5. oktober la ut Nesset kommune sin planstrategi 
for 2018-2020 på høring. Dette er en opplisting over de planene vi skal prioritere å revidere fram 
til 2020. Her er Helse og omsorgsplanen nevnt sammen med 4 andre planer som er 
samfunnsdelen i kommuneplanen, klima og energiplan, hovedplan for vann- og avløp og 
vedlikeholdsplan for kommunale veger.  
 
Regner med at vi får saken om Planstrategi til behandling i kommunestyret i løpet av våren. 

 
 
Spørsmål fra Fremskrittspartiet v/Ivar Trælvik: 
Spm. 5: Nesset pensjonistforening – søknad om økonomisk støtte til formannskapet. 
Nesset pensjonistforening sendte 24.10.2017 en søknad om økonomisk støtte stilet til Nesset 
formannskap. 15.11.17 mottok vi brev fra kulturleder Øverås med avslag på vår søknad. Søknaden 
var administrativt behandlet og var ikke lagt frem for formannskapet som den var stilet til. Nesset 
pensjonistforening sendte derfor en klage på vedtaket 27. november 2017 med bakgrunn i at vår 
søknad ikke var blitt forelagt formannskapet som den var rettet til. Det er ennå ikke kommet noe 
svar på denne klagen. 
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Bakgrunnen for vår søknad er at pensjonistforeningen ble nødt til å flytte sine møter fra eldresenteret 
på grunn av renoveringen som pågår ved NOS. 
 
Vil denne saken bli tatt opp i formannskapet? 
 
Ordføreren svarte:  
Klagen vil bli tatt opp i neste formannskapsmøte den 1. mars. 
 
 
Spørsmål fra Kristelig folkeparti v/ Svein Roset: 
Spm. 6: Ressurser til å følge opp helsetjenesten 
Helse - og omsorgsutvalget drøftet i siste møtet den 7. februar to kartleggingsrapporter for nye 
Molde kommune: 

 Helsetjenester 
 Pleie- og omsorgstjenester 

Utvalget fikk også informasjon om helsestasjon i Nesset ved helsesøster. 
 
Det ble stilt spørsmål om både forebyggende helsearbeid for flyktninger og oppfølging av 
helsetjenester for flyktninger i kommunen. Både i forhold til de som er kommet, og i forhold til 
familiegjenforening. Det er selvsagt spørsmål om ressurser på vår helsestasjon, men dessuten 
spørsmål om samarbeid og økonomiske ressurser mellom NAV og primærhelsetjenesten i 
kommunen. Viser til budsjettkommentar side 21 hvor det pekes på overførsel av midler kr 386 000,- 
til NAV p.g.a. omorganisering flyktningtjenesten. Det vises videre til lavere ankomst asylsøkere med 
bosetting i kommunene på samme side i budsjett for 2018, men familiegjenforening skjer jo heldigvis 
fortsatt. 
 
Nesset kommunestyre styrket helse og omsorgsbudsjett for 2018 ved behandlingen i desembermøtet. 
 
1. Er ordføreren trygg på at Nesset kommune har de nødvendige ressurser til følge opp 

helsetjenesten for flyktningene i kommunen i tillegg til alle andre oppgaver som tilligger 
helsetjenesten?  
 
Dette gjelder også rus/psykiatri der ansvaret er fordelt mellom NAV og helsestasjon.  

 
2. Finnes det øremerkede statlige midler som går inn i finansieringen av helsetilbudet for 

flyktninger i kommunene? 
 
Ordføreren svarte: 
1. Etter mine opplysninger har vi de ressursene som skal til for å levere gode helsetjenester til både 

nessetgjeldingene og flyktningene våre. Når det er sagt så vet vi alle at vi har knappe rammer 
rundt på enhetene våre.  
 
Skulle det være slik at det er behov for ekstra ressurser i helsetjenesten så må vi få en sak på 
bordet som vi kan behandle i forbindelse med budsjettkorrigeringene i junimøtet vårt. 
 
Vi ser at behovene for helsetjenester kan svinge gjennom et år og kanskje spesielt i forbindelse 
med arbeidet med flyktningene våre. Vi har som kjent fått melding fra IMDI om at vi ikke får 
bosette flere flyktninger for 2018. For 2018 vil mottaket av nye landsmenn dreie seg om 
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familiegjenforening, og rådmannen har vurdert det slik at mindre bosetting vil føre til mindre 
pågang på kommunens helsetjenester. 

 
2. Nesset kommune får overført statlige midler i form at integreringstilskudd. 

Integreringstilskuddet skal dekke kommunenes gjennomsnittlige merutgifter til bosetting og 
integrering av flyktninger. Det skal bidra til at flyktningene snarest mulig kan forsørge seg selv 
og ta del i samfunnet. Tilskuddet som kommunen mottar kan mellom annet benyttes til tiltak i 
skole og barnehage, behov for tolk, styrke helsetjenesten med mer. 

 

PS 3/18 Referatsaker 

RS 1/18 Vilkårsrevisjon Aura - oppdatert informasjon Statkraft Energi AS 

Behandling i Nesset kommunestyre - 15.02.2018  

Referatsaken ble tatt til orientering. 
 

Vedtak i Nesset kommunestyre - 15.02.2018 

Referatsaken ble tatt til orientering. 
 
 

PS 4/18 Grensejustering i Gjemnes kommune - utvidelse  av nye Molde 
kommune 

Behandling i Nesset kommunestyre - 15.02.2018  

Innbyggerlista fremmet forslag om å utsette saken. 
 
Utsettelsesforslaget fikk 2 stemmer og falt. 
 
Svein Atle Roset fremmet følgende forslag:  
 

Siste avsnitt i rådmannens tilråding tas ut og erstattes med: 
Forøvrig viser Nesset kommunestyre til tidligere intensjonsavtale mellom Gjemnes, Molde 
og Nesset, datert 29. mai 2016. 

 
Svein Atle Roset endret sitt forslag til:  
 

Siste avsnitt i rådmannens tilråding tas ut. 
 
Det ble stemt over de tre første avsnittene i rådmannens tilråding. Ble vedtatt 19 mot 2 stemmer. 
Det ble stemt over siste avsnitt i rådmannens tilråding. Ble vedtatt med 11 mot 8 stemmer. 
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Vedtak i Nesset kommunestyre - 15.02.2018 

Nesset kommunestyre viser til foreløpige resultater fra innbyggerundersøkelsen om grensejustering 
for grendene Angvik, Flemma, Fagerlia og Osmarka i Gjemnes kommune, der et stort flertall ønsker 
flytting til nye Molde kommune. 
 
Kommunestyret er positive til å innlemme bygdene som har søkt om grensejustering og ønsker 
innbyggerne velkommen til nye Molde kommune. 
 
Kommunestyret er også positive til at en større del av Gjemnes kommune blir en del av nye 
Molde kommune dersom dette er aktuelt. 
 
Kommunestyret ber om at det eventuelt blir lagt fram egen sak der deler av Gjemnes kommune 
inngår i nye Molde kommune så snart vedtak om dette er klargjort. 
 

PS 5/18 Endringer i inndeling av lensmanns- og politidistrikter - Nesset 
lensmannskontor besluttet sammenslått med Sunndal og Tingvoll 

Behandling i Nesset kommunestyre - 15.02.2018  

Formannskapets forslag ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Nesset kommunestyre - 15.02.2018 

Det vises til høringsbrev av 5.1.2018 fra Politimesteren i Møre og Romsdal om ny inndeling av 
namsdistrikt, hvor det blant annet sies – sitat: 
 
«For samtlige alternativ vil eventuelle endringer som følge av kommunereformen som påvirker inndelingen i 
namsdistrikt, håndteres med grensejustering av namsdistrikt i forkant av ikrafttredelse.» 
 
Vi viser til Nesset kommunestyre sin uttale av 16.2.2017 hvor vi ønsker at Nesset skal være en del av 
Molde politistasjonsdistrikt. 
 
Nesset kommune danner ny kommune sammen med Midsund og Molde fra 1.1.2020. Vi fastholder 
derfor fortsatt vårt ønske for Nesset om at nams- og lensmannsdistriktet skal være en del av Molde 
politidistrikt. 
 
Nesset kommune er også opptatt av at namsmannstjenestene bli ivaretatt gjennom ordningen med 
politikontakt og faste kontordager i Nesset med virkning fra 1. april 2018.  
 
 

PS 6/18 Forslag om endring av § 3e i vedtektene for Mardølafondet 

Behandling i Mardølafondet - 13.12.2017  

Enstemmig 
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Forslag til vedtak 

§ 3 e i vedtektene for Mardølafondet, 1. og 2. avsnitt, endres til: 
 
Fondet sine samla ytingar til ei verksemd skal normalt ikke væra høgare enn 30 %, avgrensa til kr 
1 000 000 av samla kapitalbehov over ein periode på 3 år når det gjeld lån. 
 
Tilskott og stipend skal ikkje overstige kr 30 000. 
 

Behandling i Nesset kommunestyre - 15.02.2018  

Forslag til vedtak fra Mardølafondet ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Nesset kommunestyre - 15.02.2018  

§ 3 e i vedtektene for Mardølafondet, 1. og 2. avsnitt, endres til: 
 

Fondet sine samla ytingar til ei verksemd skal normalt ikke væra høgare enn 30 %, avgrensa 
til kr 1 000 000 av samla kapitalbehov over ein periode på 3 år når det gjeld lån. 
 
Tilskott og stipend skal ikkje overstige kr 30 000. 

 
 

PS 7/18 Helse Møre og Romsdal - Delavtale 4 -  Samarbeid om 
døgntilbud  for øyeblikkelig hjelp 

Behandling i Utvalg for helse og omsorg - 07.02.2018  

Rådet for eldre og funksjonshemma sitt forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt tilrådd. 
 

Forslag til vedtak i Utvalg for helse og omsorg - 07.02.2018 

Kommunestyret godkjenner delavtale 4 i samhandlingsavtalen mellom Nesset kommune og Helse 
Møre og Romsdal.  
 
 

Behandling i Nesset kommunestyre - 15.02.2018  

Forslag fra utvalget for helse- og omsorg ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Nesset kommunestyre - 15.02.2018 

Kommunestyret godkjenner delavtale 4 i samhandlingsavtalen mellom Nesset kommune og Helse 
Møre og Romsdal. 
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PS 8/18 Høring - Forvaltningsplan for Mardalen 

Behandling i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 08.02.2018  

Enstemmig som rådmannens innstilling. 
 

Forslag til vedtak i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 08.02.2018 

Nesset kommune har følgene kommentarer/innspill til utkast til forvaltningsplan for Mardalen.  
Forvaltningsplanen må ikke legge hindringer for ei eventuelt forlenging av stien opp til under 
fossen..  
Nesset kommune vil påpeke at økt vannføring i Mardalsfossen bør være et høyt prioritert tiltak.  
Forvaltningsplanen bør åpne opp for en mulighet for at bevegelseshemmede, etter søknad, kan 
benytte turveien med egnet kjøretøy.   
 
 

Behandling i Nesset kommunestyre - 15.02.2018  

Svein Atle Roset fremmet rådmannens innstilling med følgende tillegg: 
 

Nesset kommune viser til dokumentet «Uttale til Utkast til forvaltningsplan for Mardalen 
Naturreservat i Nesset, Møre og Romsdal» fra Mardøla formidlingssenter, Eikesdal 
bygdelag, Tor Olav Vevang, Runde Finnset, Torbjørn Utigard, Jostein og Eva Austigard, 
datert 12.02.18. 

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

Vedtak i Nesset kommunestyre - 15.02.2018 

Nesset kommune har følgene kommentarer/innspill til utkast til forvaltningsplan for Mardalen.  

Forvaltningsplanen må ikke legge hindringer for ei eventuelt forlenging av stien opp til under 
fossen. Nesset kommune vil påpeke at økt vannføring i Mardalsfossen bør være et høyt prioritert 
tiltak.  Forvaltningsplanen bør åpne opp for en mulighet for at bevegelseshemmede, etter søknad, 
kan benytte turveien med egnet kjøretøy.   

 
Nesset kommune viser til dokumentet «Uttale til Utkast til forvaltningsplan for Mardalen 
Naturreservat i Nesset, Møre og Romsdal» fra Mardøla formidlingssenter, Eikesdal bygdelag, Tor 
Olav Vevang, Runde Finnset, Torbjørn Utigard, Jostein og Eva Austigard, datert 12.02.18. 
 
 

PS 9/18 Høring - omfang av leveringspliktige posttjenester 

Behandling i Råd for eldre og funksjonshemma - 07.02.2018  

Mellvin Steinsvoll fremmet følgende forslag: 
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Råd for eldre og funksjonshemma i Nesset viser til brev fra Samferdselsdepartementets 
datert 9. januar 2018. Rådet tillater seg å gi følgende uttalelse/innspill i saken: 
 

Sterkt økende digitalisering i det norske samfunn, blir brukt som argument for å 
endre tjenestetilbudet til befolkningen. I denne saken gjelder det endring i 
leveringsplikten av posttjenester. 
 
Av de 4 alternative løsninger som er utredet, vil alternativ 1 fortsette dagens 
leveringsplikt, alternativ 2 vil redusere leveringsplikten i områder med egen 
avisdistribusjon og opprettholde plikten i områder uten egen avisdistribusjon. 
Alternativene 3 og 4 vil redusere kravet til statens leveringsplikt dramatisk og ende 
opp med postombæring annen hver dag.  
 
Post i postkassa hver dag har tunge tradisjoner i Norge. På landsbygda har 
postombæringen større betydning enn i byer og tettsteder. At det blir argumentert 
med at digitaliseringen har tatt over store deler av grunnlaget for postombæring, er 
bare noe sant. Fremdeles er det svært mange i Norge som ikke er brukere av digitale 
system verken i forb. med brevpost eller avislesing. 
 
At en kan vente en dag på et brev, kan nok overleves, men dagens avis må komme på 
bordet uansett hvor en måtte bo i landet vårt. Hvis ikke det skjer, har ikke avisen 
noen plass i det hjemmet. Reduksjoner i statens plikt til å yte posttjenester, er et 
sentraliseringsgrep som vil om det blir gjennomført, ramme svært mange. 
 
Råd for eldre og funksjonshemma i Nesset ønsker primært at alternativ 1 føres videre 
med alternativ 2 som sekundærvalg.  
 
Rådet vil uttrykke bekymring for hva en reduksjon i leveringsplikten vil bety for 
posttjenestene til folket generelt og spesielt til folk i utkantene. 

 
Rådet ber om at uttalelsen/innspillet følger den videre politiske høringsprosess i Nesset. 

 
Steinsvoll sitt forslag ble enstemmig vedtatt. 
 

Forslag til vedtak i Råd for eldre og funksjonshemma - 07.02.2018 

Råd for eldre og funksjonshemma i Nesset viser til brev fra Samferdselsdepartementets datert 9. 
januar 2018. Rådet tillater seg å gi følgende uttalelse/innspill i saken: 
 

Sterkt økende digitalisering i det norske samfunn, blir brukt som argument for å endre 
tjenestetilbudet til befolkningen. I denne saken gjelder det endring i leveringsplikten av 
posttjenester. 
 
Av de 4 alternative løsninger som er utredet, vil alternativ 1 fortsette dagens leveringsplikt, 
alternativ 2 vil redusere leveringsplikten i områder med egen avisdistribusjon og 
opprettholde plikten i områder uten egen avisdistribusjon. Alternativene 3 og 4 vil redusere 
kravet til statens leveringsplikt dramatisk og ende opp med postombæring annen hver dag.  
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Post i postkassa hver dag har tunge tradisjoner i Norge. På landsbygda har postombæringen 
større betydning enn i byer og tettsteder. At det blir argumentert med at digitaliseringen har 
tatt over store deler av grunnlaget for postombæring, er bare noe sant. Fremdeles er det 
svært mange i Norge som ikke er brukere av digitale system verken i forb. med brevpost 
eller avislesing. 
 
At en kan vente en dag på et brev, kan nok overleves, men dagens avis må komme på bordet 
uansett hvor en måtte bo i landet vårt. Hvis ikke det skjer, har ikke avisen noen plass i det 
hjemmet. Reduksjoner i statens plikt til å yte posttjenester, er et sentraliseringsgrep som vil 
om det blir gjennomført, ramme svært mange. 
 
Råd for eldre og funksjonshemma i Nesset ønsker primært at alternativ 1 føres videre med 
alternativ 2 som sekundærvalg.  
 
Rådet vil uttrykke bekymring for hva en reduksjon i leveringsplikten vil bety for 
posttjenestene til folket generelt og spesielt til folk i utkantene. 

 
Rådet ber om at uttalelsen/innspillet følger den videre politiske høringsprosess i Nesset. 
 

Behandling i Nesset kommunestyre - 15.02.2018  

Arbeiderpartiet fremmet følgende forslag: 
 

Kommunestyret i Nesset viser til brev fra Samferdselsdepartementets datert 9. januar 2018 og 
gir følgende uttalelse: 
 
Kommunestyret i Nesset ønsker primært at alternativ 1 føres videre med alternativ 2 som 
sekundærvalg.   Alternativ 3 og 4 er helt uaktuelle dersom en fortsatt ønsker bosetting i 
distrikta. 
 
Sterkt økende digitalisering i det norske samfunn, blir brukt som argument for å endre 
tjenestetilbudet til befolkningen. I denne saken gjelder det endring i leveringsplikten av 
posttjenester.   
 
Av de 4 alternative løsninger som er utredet, vil alternativ 1 fortsette dagens leveringsplikt, 
alternativ 2 vil redusere leveringsplikten i områder med egen avisdistribusjon og 
opprettholde plikten i områder uten egen avisdistribusjon. Alternativene 3 og 4 vil redusere 
kravet til statens leveringsplikt dramatisk og ende opp med postombæring annen hver dag.    
 
Post i postkassa hver dag har tunge tradisjoner i Norge. På landsbygda har postombæringen 
større betydning enn i byer og tettsteder. At det blir argumentert med at digitaliseringen har 
tatt over store deler av grunnlaget for postombæring, er bare noe sant. Fremdeles er det 
svært mange i Norge som ikke er brukere av digitale system verken i forb. med brevpost 
eller avislesing.   
 
At en kan vente en dag på et brev, kan nok overleves, men dagens avis må komme på bordet 
uansett hvor en måtte bo i landet vårt. Hvis ikke det skjer, har ikke avisen noen plass i det 
hjemmet. Reduksjoner i statens plikt til å yte posttjenester, er et sentraliseringsgrep som vil 
om det blir gjennomført, ramme svært mange.   
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Kommunestyret vil uttrykke bekymring for hva en reduksjon i leveringsplikten vil bety for 
posttjenestene til folket generelt og spesielt til folk i utkantene.  

 
Forslaget fra Arbeiderpartiet ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Nesset kommunestyre - 15.02.2018 

Kommunestyret i Nesset viser til brev fra Samferdselsdepartementets datert 9. januar 2018 og gir 
følgende uttalelse: 
 
Kommunestyret i Nesset ønsker primært at alternativ 1 føres videre med alternativ 2 som 
sekundærvalg.   Alternativ 3 og 4 er helt uaktuelle dersom en fortsatt ønsker bosetting i distrikta. 
 
Sterkt økende digitalisering i det norske samfunn, blir brukt som argument for å endre 
tjenestetilbudet til befolkningen. I denne saken gjelder det endring i leveringsplikten av 
posttjenester.   
 
Av de 4 alternative løsninger som er utredet, vil alternativ 1 fortsette dagens leveringsplikt, 
alternativ 2 vil redusere leveringsplikten i områder med egen avisdistribusjon og opprettholde 
plikten i områder uten egen avisdistribusjon. Alternativene 3 og 4 vil redusere kravet til statens 
leveringsplikt dramatisk og ende opp med postombæring annen hver dag.    
 
Post i postkassa hver dag har tunge tradisjoner i Norge. På landsbygda har postombæringen større 
betydning enn i byer og tettsteder. At det blir argumentert med at digitaliseringen har tatt over store 
deler av grunnlaget for postombæring, er bare noe sant. Fremdeles er det svært mange i Norge som 
ikke er brukere av digitale system verken i forb. med brevpost eller avislesing.   
 
At en kan vente en dag på et brev, kan nok overleves, men dagens avis må komme på bordet uansett 
hvor en måtte bo i landet vårt. Hvis ikke det skjer, har ikke avisen noen plass i det hjemmet. 
Reduksjoner i statens plikt til å yte posttjenester, er et sentraliseringsgrep som vil om det blir 
gjennomført, ramme svært mange.   
 
Kommunestyret vil uttrykke bekymring for hva en reduksjon i leveringsplikten vil bety for 
posttjenestene til folket generelt og spesielt til folk i utkantene.  
 

PS 10/18 Eiendomsskatt 2018 - fritak etter eiendomsskattelova § 7 a og b 

Behandling i Nesset kommunestyre - 15.02.2018  

Edmund Morewood ba om at hans habilitet ble vurdert. Morewood ble enstemmig erklært inhabil. 
 
Rolf Jonas Hurlen ba om at hans habilitet ble vurdert. Hurlen ble enstemmig erklært inhabil. 
 
Toril Melheim Strand ble valgt som setteordfører. 
 
Rådmannen endret siste avsnitt i sin innstilling til: 
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I samsvar med eiendomsskattelova § 7 b gir Nesset kommune fritak for eiendomsskatt for 
følgende eiendommer:  

Gnr Bnr Fnr Gjelder   
51 3 0 Jan Erik Kalset, Skaffarn Delvis fritak 
58 13 0 Vorpeneset, Calidris as Fullt fritak 
59 1 0 Nesset prestegard, Opplysningsvesenets fond Fullt fritak 

 
Jan Rindli fremmet følgende forslag: 
 

Anlegget til Vistdal skytterlag tas med på lista over eiendommer som gis fritak etter 
eiendomsskattelovens § 7. 

 
Rådmannens endrede tilråding ble enstemmig vedtatt. Rindli sitt forslag ble enstemmig vedtatt.  
 

Vedtak i Nesset kommunestyre - 15.02.2018 

I samsvar med eiendomsskattelova § 7 a gir Nesset kommune fullt fritak for eiendomsskatt for 
følgende eiendommer:  

 
Gnr Bnr Fnr Gjelder lag og organisasjoner 

4 1 2 Ranvik Småbåtlag ba 

4 39 0 Ranvik Bygdalag 

4 40 0 Ranvik Bedehus 

8 12 0 Gussiås Bygdalag 

10 12 1 Gussiås Bygdalag 

13 2 0 Skytebane Tjellekleiva 

13 2 2 Tjelle Og Ranv Skytterlag 

13 3 0 Skytebane Tjellekleiva 

13 5 0 Grendahus Tjelle 

15 62 0 Haubokk Mc 

17 10 0 Rød Bedehus 

17 32 0 Rød Velforening 

27 25 0 Eidsvåg Ungdomslag 

27 168 0 Eidsvåg Småbåtforening 

27 184 0 Eidsvåg Idrettslag 

29 329 0 Liedgarden Barnehage As, privat barnehage 

30 15 0 Eidsvåg Idrettslag 

36 14 0 Eidsøra Indremisj.For. 

37 1 1 Rausand Idrettslag 

37 2 1 Rausand Idrettslag 

37 4 2 Rausand Idrettslag 

37 7 1 Rausand Idrettslag 

37 12 1 Rausand Idrettslag 

37 20 0 Rausand Idrettslag 

37 28 1 Lysløype Rausand idr.lag 
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37 30 0 Nesset Museumsnemnd 

37 32 0 Rausand Samfunnshus A/L 

38 11 0 Rausand Grubeklubb Stift 

38 57 0 Raudsand Samfunnshus 

40 3 0 Rausand småbåtforening 

44 1 1 Meisalstranda Bedehus 

50 1 1 Eidsøren Ungdomslag 

50 7 0 Morewood Reidun, privat barnehagedrift 

51 4 1 Eidsøra Småbåtforening 

52 4 0 Idrettslagsbygning Tiltertun 

52 13 0 Eidsøra il 

54 1 0 Idrettslagsbygning Tiltertun 

54 1 1 Nesset snøscooterklubb 

54 2 1 Brekken skytebane 

55 18 0 Eidsvåg Bedehus 

55 79 0 Eidsvåg Indremisjon 

55 94 0 Norsk Folkehjelp Nesset 

61 36 0 Bugge Bygdelag 

73 38 0 Eresfjord Småbåtlag 

74 4 0 Grendahus Ljørvoll (Ungdomshuset) 

77 8 0 Grendahus Øverås 

79 9 0 Skytebane Eikesdal 

79 41 0 Eikesdal Bygdalag 

79 45 0 Eikesdal Huslag 

79 51 0 Eikesdal Bygdalag 
82 1 0 Molde og Romsdal turistforening, Hoemsbu 
98 26 0 Vistdal stiftelse 

98 1 5 Vistdal Idrettslag 

98 2 2 Vistdal Idrettslag 

99 1 1 Vistdal Idrettslag 

99 4 0 Tribune og idrettsgarderobe 

99 4 1 Vistdal Idrettslag 

99 4 0 Vistdal skytterlag  (Vistdalsvegen 1308) 

99 8 0 Vistdals Almue 

99 20 0 Vistdal samfunnshus A/L 

99 38 0 Myklebostad Bedehus 
99 51 0 Vistdal stiftelse 

100 4 0 Nordmøre og Romsdal indremisjon, Visthus 

108 2 0 Bedehus Nerland 

108 4 1 Nerlandskulen grendahus 

114 1 1 Molde Og Romsdals Turistforening, Måsvassbu 

114 2 1 Molde Og Romsd. Tur.Fo., Måsbassbu 

114 3 1 Molde Og Romsd. Tur.Fo., Måsbassbu 

114 5 1 Molde Og Romsd. Tur.Fo., Måsbassbu 

114 11 1 Molde Og Romsd. Tur.Fo., Måsbassbu 
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114 12 1 Molde Og Romsd. Tur.Fo., Måsbassbu 

119 1 0 Bedehus Skorgen 

123 1 0 Aursjøhytta 

123 1 31 Stordalshytta, Nesset fjellstyre 

123 1 44 Kr.sund og Nordm. Turistforening 
 

I samsvar med eiendomsskattelova § 7 a gir Nesset kommune delvis fritak for eiendomsskatt for 
følgende eiendommer:  

Gnr Bnr Fnr Gjelder  
85 1 0 Kavli Moen Stiftelsen, for delen med museumdrift 

 
I samsvar med eiendomsskattelova § 7 b gir Nesset kommune fritak for eiendomsskatt for følgende 
eiendommer:  

Gnr Bnr Fnr Gjelder   
51 3 0 Jan Erik Kalset, Skaffarn Delvis fritak 
58 13 0 Vorpeneset, Calidris as Fullt fritak 
59 1 0 Nesset prestegard, Opplysningsvesenets fond Fullt fritak 

 


