
Nesset kommune

Møteprotokoll

Utvalg: Nesset kommunestyre

Møtested: Kommunestyresalen, Nesset kommunehus

Dato: 12.12.2013

Tidspunkt: 10:00 – 15:30

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn Funksjon Representerer
Rolf Jonas Hurlen Ordfører H
Edmund Morewood Varaordfører SP
Mellvin Arvid Steinsvoll Medlem AP
Lilly K. Svensli Medlem AP
Stein Ivar Bjerkeli Medlem AP
Paul Edvin Nauste Medlem AP
Karianne Rindli Medlem AP
Anders Torvik Medlem AP
Kari Petrine Fitje Øverås Medlem SP
Roar Andrè Flataker Medlem H
Magne Bugge Medlem H
Marit-Solveig Finset Medlem H
Marte Meisingset Evensen Medlem H
Ola Einar Stolsmo Medlem H
Arild Svensli Medlem INNB

Følgende faste medlemmer møtte ikke:

Navn Funksjon Representerer
Audhild Nauste MEDL AP
Aina Trælvik Remmen MEDL FRP
Jan Rindli MEDL SP
Gunvor Gussiås MEDL KRF
Lynn Brakstad MEDL KRF
Stephan Berg MEDL H
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Følgende varamedlemmer møtte:

Navn Møtte for Representerer
Linda Viken Lied Audhild Nauste AP
Vegard Øverås Lied Jan Rindli SP
Steinar Sevaldsen Stephan Berg H
Svanhild Kvernberg Lynn Brakstad KRF
Gudbjørg Frisvoll Gunvor Gussiås KRF

Merknader

Møtekalender for politiske utvalg 2014 ble distribuert til møtedeltakernes iPad 

Friluftskart for Nesset, med jakt og fiskeområder, ble delt ut

Pga. forfall er ikke Fremskrittspartiet representert. I møtet er det derfor 20 
stemmeberettigede.

Ordføreren orienterte om at sak 110 trekkes fra sakskartet, den vil bli behandlet senere i 
påvente av et avklarende møte med Vegvesenet. Saklisten godkjent.

Fra administrasjonen møtte:

Navn Stilling
Liv Fleischer Husby Rådmann
Anne Grete Klokset
Solfrid Svensli
Vivian Høsteng

Ass. rådmann
Økonomisjef
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

______________________ _______________________
Marte Meisingset Evensen          Linda Viken Lied
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Saksliste

Utvalgs-

saksnr Innhold

Unntatt

offentlighet

Arkiv-

saksnr

PS 95/13 Godkjenning av protokoll

PS 96/13 Spørsmål til ordføreren

PS 97/13 Referatsaker

RS 28/13 Kopi av brev til Aleris - Oversendelse av 
Folkehelseinstituttets tilleggsvurdering av luktende 
forbindelser fra Aleris Aluminium Raudsand

2008/396

RS 29/13 Referat fra styremøte i ROR 22.11.2013 2011/1144

RS 30/13 Kopi av uttale av 28.11.13 fra Romsdal Regionråd til 
Helse Møre og Romsdal HF - Ikke flytt det 
alderspsykiatriske døgntilbudet fra Hjelset til Ålesund

2009/456

RS 31/13 Kopi - Møteprotokoll fra styremøte 16.10.2013  -
Kommunerevisjonsdistrikt 2 Møre og Romsdal

2008/1146

RS 32/13 Styremøteprotokoll 20.11.13 -
Kommunerevisjonsdistrikt 2 Møre og Romsdal

2008/1146

PS 98/13 Intensjonsavtale om å gå inn i eiendomsselskapet 
Eresfjord Folkehøgskole AS

2013/8

PS 99/13 Budsjett 2014 - Mardølafondet 2013/978

PS 100/13 Egenandel for pleie og omsorgstjenester - husleiesatser 
for omsorgsboliger 2014.

2013/396

PS 101/13 Rullering av handlingsplan for anlegg, hus og område 
for idrett, fysisk aktivitet og kultur 2014-2015

2012/95

PS 102/13 Samfunn og utvikling - Gebyrregulativ 2014 2013/1121

PS 103/13 Eiendomsskatt - utvidelse av eiendomsskatteområdet i 
Nesset

2013/1105

PS 104/13 Interpellasjon formannskapet 21.11.13 - Inntak til 
ønsket barnehageplass.

2013/1110

PS 105/13 Inntak til ledige barnehageplasser i Nesset kommune 
utenom årlig hovedopptak

2013/1110

PS 106/13 Økonomiplan 2014-2017 2013/396

PS 107/13 Vurdering av Nesset kommunes kommunale bygg og 
eiendommer

2013/528

PS 108/13 Orientering om tjenesteanalyse for interkommunalt 
barnevernssamarbeid Sunndal, Tingvoll og Nesset 
kommuner.

2008/955

PS 109/13 Godkjenning - Forskrift om kommunalt forsøk med 2013/1140
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snøscooterløyper

PS 110/13 Sluttbehandling - Reguleringsplan Nygård Teigen 
(saken ble trukket)

2011/824

RS 33/13 Kopi av brev til statsråd Bent Høie – sykehussaken
(ettersendt 09.12.2013)

2009/456

RS 34/13 Referat frå møte i brukarstyret for Nesset prestegard 
25.09.2013 (ettersendt 11.12.2013)

2012/130

PS 95/13 Godkjenning av protokoll

Behandling i Nesset kommunestyre - 12.12.2013 

Protokoll fra kommunestyrets møte 07.11.2013 ble godkjent og signert.

Vedtak i Nesset kommunestyre – 12.12.2013

Protokoll fra kommunestyrets møte 07.11.2013 ble godkjent og signert.

PS 96/13 Spørsmål til ordføreren

Behandling i Nesset kommunestyre - 12.12.2013 

Interpellasjon fra Kristelig folkeparti v/Svanhild Kvernberg:
Fylkestinget i oktober 2013(14.10.2013) vedtok Investeringsprogram 2014-2023 
(Samferdselsutvalget sak SA-7/13). Her er Brekken-Toven inne på lista med antatt ferdig 
planlegging i slutten av 2015. Dessverre ser det ikke ut til at Hargaut-Hammervoll eller Rød-
Hargaut er prioritert. Dette er tragisk. Hva kan kommunen gjøre med dette?

Ordføreren svarte:
Ordføreren orienterte om reglene for interpellasjon. Saken ble behandlet som et spørsmål, men 
det ble likevel åpnet for en kort debatt.

Det er positivt at saken blir etterspurt. Det vises til møtereferat 18.04.2013 mellom Nesset 
kommune og Statens Vegvesen som er distribuert til møtedeltakernes iPad. Dette møtet 
omhandlet hele fylkesvegstrekninga som angår vår kommune. 

Saken om gang- og sykkelvei mellom Klokset og Rød ble behandlet i kommunestyrets møte 
05.09.2013 under sak 68/13, og det ble da bevilget kr. 100 000 til 
reguleringsplanleggingsarbeidet. Dette vedtaket kom som en følge av møtet 18.04.2013 der 
Vegvesenet anbefaler kommunen å starte opp planleggingsarbeidet siden de selv ikke har 
kapasitet til dette. 

I følge leder i Samferdselsutvalget ligger strekningen fortsatt i investeringsprogrammet. Det er nå 
viktig at vi kommer i gang med oppstartsmøter og planarbeidet for gang- og sykkelveg, og det er 
viktig at vi bevilger de nødvendige midler for å komme i gang med reguleringsplanarbeidet. 
Forhåpentligvis kan det være muligheter for at det kan tas en etappevis utbygging av strekningen, 
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der de mest utsatte strekningene blir utbygd først. Men dette er en vurdering som må tas i 
samarbeid med Vegvesenet. 

Spørsmål fra Arbeiderpartiet v/Mellvin Steinsvoll:
1.Trygghetsalarm
Under formannskapets møte 21. november 2013, stilte jeg spørsmål om forholdene rundt 
trygghetsalarm i Nesset. Rådmannens svar var at de ytre deler av kommunen ikke er dekt fra 
NOS. Når behov oppstår i ytre deler av kommunen, eller kapasiteten ved NOS ikke strekker til, 
dekkes oppfølging av alarmene ved avtaler med pårørende.

Spørsmål:
På hvilke vilkår er avtalene med pårørende inngått?

Rådmannen svarte:
Vi har pr. i dag utplassert 55 trygghetsalarmer i kommunen. Når en alarm utløses blir den 
viderekoblet fra NOS til hjemmetjenesten. Trygghetsalarmen fungerer som en toveis 
kommunikasjon, noe som gjør at man kan snakke med vedkommende som har utløst alarmen. I 
de aller fleste tilfeller avklarer dette situasjonen om hvor akutt det er. Dersom det ikke oppnås 
kontakt oppfattes det mer alvorlig. På dagtid er det hjemmetjenesten som rykker ut hvis det ikke 
oppnås kontakt, og dette fungerer greit. På kveld og natt har vi utfordringer i forhold til 
bemanning, det er ingen egen nattevaktpatrulje i hjemmetjenesten. Alarmen er da tilknyttet NOS, 
og det er noen av de som har andre faste oppgaver som da rykker ut. I noen tilfeller kan vi også 
komme ut for at vi har flere utrykninger. For å sikre oss at noen kan rykke ut gjøres det avtaler 
med pårørende. Pr. i dag har disse avtalene vært gjort muntlig, men vi ser at det er nødvendig å 
skriftliggjøre disse avtalene. Noen pårørende kan mene at en slik skriftlig avtale er veldig 
forpliktende, men avtalen forutsetter ikke at den pårørende skal være tilgjengelig hele tiden. 
Avtalene går ut på at man har flere på lista, slik at man sikrer i de fleste tilfellene at noen kan 
rykke ut. I andre kommuner er det som oftest tre kontaktpersoner på lista; hjemmetjenesten, 
pårørende nr. en og pårørende nr. to/evt. nabo. Slik sikrer man seg i de fleste tilfeller at noen kan 
rykke ut. Vi vil endre og forbedre våre rutiner på dette, slik at det er klart fra første stund hvem 
som skal rykke ut.

2. ROR- samarbeid
Nesset kommune har, med ordfører, varaordfører og meg selv fra opposisjon, deltatt i 3 
heldagsmøter om samarbeidsformer i ROR.

Spørsmål:
Hvordan ser ordføreren for seg det videre arbeidet, og hvilken fremdrift skal det legges til rette 
for?

Ordføreren svarte:
Vi er med i et forprosjekt for interkommunalt samarbeid med romsdalskommunene. Det er 
utarbeidet en egen prosjektplan, og den finnes på hjemmesiden til ROR. Arbeidsgruppen ble 
oppnevnt i kommunestyrets møte 20.06.2013 under sak 58/13, og fremdriftsplanen i dette 
arbeidet er beskrevet i prosjektplanen. Det er lagt opp til at forprosjektet nå skal legge frem en 
rapport, og skal i henhold til planen være ferdigstilt til 15.12.2013. Daglig leder i ROR bekrefter 
at rapporten legges frem i styremøtet til ROR 19.12.2013. Deretter blir denne rapporten 
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oversendt til kommunene i januar, og vi får den forhåpentligvis opp til politisk behandling i 
kommunestyrets møte 06.02.2014. 

Den arbeidsgruppa som vi har deltatt i har diskutert forskjellige tema, slik som kvalitet, 
kompetanse, effektivitet, påvirkningskraft, og ikke minst politisk styring og innflytelse i alle de 
ulike samarbeidsorganene vi deltar i. Det har også vært en arbeidsgruppe II som er administrativt 
organisert, og som har sett på samarbeid innen helse og omsorg, oppvekst, barnehage og skole, 
kultur og fritid, tekniske tjenester. Turid L. Øverås har vært leder i gruppa for kultur og fritid. 
Rapporten som legges frem ser på mulighetene for sterkere og tettere interkommunale 
samarbeidsløsninger. Videre ser man kanskje for seg å kjøre prøveprosjekt og forsøksordninger 
for å se hvilke modeller som kan fungere. Hensikten med dette arbeidet er å kunne gi 
innbyggerne vår enda bedre tjenestetilbud.

PS 97/13 Referatsaker

RS 28/13 Kopi av brev til Aleris - Oversendelse av Folkehelseinstituttets tilleggsvurdering av 
luktende forbindelser fra Aleris Aluminium Raudsand Miljødirektoratet

RS 29/13 Referat fra styremøte i ROR 22.11.2013 Romsdal Regionråd (ROR)

RS 30/13 Kopi av uttale av 28.11.13 fra Romsdal Regionråd til Helse Møre og Romsdal HF -
Ikke flytt det alderspsykiatriske døgntilbudet fra Hjelset til Ålesund Romsdal Regionråd (ROR)

RS 31/13 Kopi - Møteprotokoll fra styremøte 16.10.2013 - Kommunerevisjonsdistrikt 2 Møre og 
Romsdal Kommunerevisjonsdistrikt 2 Møre og Romsdal

RS 32/13 Styremøteprotokoll 20.11.13 - Kommunerevisjonsdistrikt 2 Møre og Romsdal 
Kommunerevisjonsdistrikt 2 Møre og Romsdal

RS 33/13 Kopi av brev til statsråd Bent Høie - sykehussaken Romsdal Regionråd

RS 34/13 Referat frå møte i brukarstyret for Nesset prestegard 25.09.2013 Romsdalsmuseet

Behandling i Nesset kommunestyre - 12.12.2013 

./. Til RS 29 – Udatert brev til Kommunal- og regionaldepartementet – Uttale om differensiert 
arbeidsgiveravgift –

./. RS 33/13 – Brev av 03.12.2013 fra Romsdal Regionråd til statsråd Bernt Høie i Helse- og 
omsorgsdepartementet – Fellessjukehus Nordmøre og Romsdal - ble distribuert 09.12.2013

./. RS 34/13 – Referat fra møte 25.09.2013 i brukarstyret for Nesset prestegard ble distribuert 
11.12.2013

Ordføreren orienterte.

Referatsakene ble tatt til orientering.

Vedtak i Nesset kommunestyre – 12.12.2013

Referatsakene ble tatt til orientering.
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PS 98/13 Intensjonsavtale om å gå inn i eiendomsselskapet Eresfjord 
Folkehøgskole AS

Behandling i Mardølafondet - 11.12.2013 

Enstemmig

Forslag til vedtak

Nesset kommune ved Mardølafondet undertegner intensjonsavtalen om deltakelse i 
eiendomsselskapet Eresfjord Folkehøgskole AS med kr 4. mill. i aksjekapital. Avtalen trer i kraft 
fra det tidspunktet stiftelsen Eresfjord Folkehøgskole, Freds- og menneskerettsskolen får positivt 
svar fra Kunnskapsdepartementet.

Saken oversendes Kommunestyret for endelig vedtak.

Behandling i Nesset kommunestyre - 12.12.2013 

./. Protokoll fra Mardølafondets behandling i møte 11.12.2013 ble distribuert til møtedeltakernes 
iPad 12.12.213

Ordføreren fremmet Mardølafondets vedtak.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i Nesset kommunestyre – 12.12.2013

Nesset kommune ved Mardølafondet undertegner intensjonsavtalen om deltakelse i 
eiendomsselskapet Eresfjord Folkehøgskole AS med kr 4. mill. i aksjekapital. Avtalen trer i kraft 
fra det tidspunktet stiftelsen Eresfjord Folkehøgskole, Freds- og menneskerettsskolen får positivt 
svar fra Kunnskapsdepartementet.

PS 99/13 Budsjett 2014 - Mardølafondet

Behandling i Nesset formannskap - 21.11.2013 

Mardølafondets forslag ble enstemmig vedtatt.

Forslag til vedtak i Nesset formannskap - 21.11.2013

Administrasjonens forslag til driftsbudsjett 2014 godkjennes.

Behandling i Nesset kommunestyre - 12.12.2013 

Formannskapets forslag ble enstemmig vedtatt.
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Vedtak i Nesset kommunestyre – 12.12.2013

Administrasjonens forslag til driftsbudsjett 2014 godkjennes.

PS 100/13 Egenandel for pleie og omsorgstjenester - husleiesatser for 
omsorgsboliger 2014.

Behandling i Råd for eldre og funksjonshemma - 27.11.2013 

Det ble enighet om følgende endring til rådmannens innstilling:

Middag som blir hentet (ikke utkjørt/levert) prissettes til kr. 77,-.

Dette ble enstemmig vedtatt.

Rådmannens innstilling, med utvalgets endring, ble enstemmig vedtatt.

Uttale fra Råd for eldre og funksjonshemma – 27.11.2013

Fra 1.2. 2014 fastsettes følgene husleiesatser for omsorgsboliger og egenandel for pleie og 
omsorgstjenester:

Tjenestetype Merknad Pris pr. enhet Betaling i kr. pr. måned 
med virkning fra 1.1.14

Langtidsplass i 
institusjon

Grunnbeløpet i 
folketrygden kr. 
85.245

75 % av grunnbeløpet – fri 
beløp 7250,- + 85 % av 
øvrig inntekt, Bestemt 
sentralt

Kortidsplass i 
institusjon

Kr. 137,- Evt. pris 
fastsatt sentralt.

Ca kr. 4110,- (30 dager)

Praktisk 
bistand/hjemmehjelp

Husstandens
nettoinntekt
Under 2G

2-3 G
3-4 G
4-5 G
Over 5G

Kr 175,- pr. time

Kr 265,- pr. time
Kr 265,- pr. time
Kr 265,- pr. time
Kr 265,- pr. time

Maks.kr 175,-   pr mnd
Evt. pris fastsatt sentralt.
Maks.kr 800,-  pr mnd
Maks.kr 1.380,- pr mnd
Maks.kr 1.710,- pr mnd
Maks.kr 1.950,- pr mnd

Kjøp av mat
- Middag  
- Middag i bofellesk
- Middag som hentes
- Frokost/kvelds

Kr. 82,- pr- måltid
Kr. 75,- pr, måltid
Kr. 77,- pr. måltid
Kr. 35,- pr. måltid

Trygghetsalarm: Kr. 190,- pr. måned
Tøy vask Kr. 90,-
Opphold i dagsenter 
inkl. mat og transport.

Kr. 82,-



Side 9 av 30

Husleie omsorgsleiligheter/hybler fra 1.2.2014.

Vistdal bofellesskap, hybel. Inkl strøm Kr.  4600
Vistdal bofellesskap, leilighet. Inkludert strøm Kr.  5475
Holtan bofellesskap Kr. 5200
Omsorgsboliger Myra, 2-romsleilighet Kr. 5200
Omsorgsboliger Myra, 3-romsleilighet Kr. 5500
Omsorgsboliger Holtan, 3-romsleilighet Kr. 5500

Behandling i Nesset kommunestyre - 12.12.2013 

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

Mellvin Steinsvoll fremmet forslag fra Råd for eldre og funksjonshemma:

Middag som blir hentet (ikke utkjørt/levert) prissettes til kr. 77,-.

Steinsvolls forslag ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak i Nesset kommunestyre – 12.12.2013

Fra 1.2. 2014 fastsettes følgene husleiesatser for omsorgsboliger og egenandel for pleie og 
omsorgstjenester:

Tjenestetype Merknad Pris pr. enhet Betaling i kr. pr. måned 
med virkning fra 1.1.14

Langtidsplass i 
institusjon

Grunnbeløpet i 
folketrygden kr. 
85.245

75 % av grunnbeløpet – fri 
beløp 7250,- + 85 % av 
øvrig inntekt, Bestemt 
sentralt

Korttidsplass i 
institusjon

Kr. 137,- Evt. pris 
fastsatt sentralt.

Ca kr. 4110,- (30 dager)

Praktisk 
bistand/hjemmehjelp

Husstandens
nettoinntekt
Under 2G

2-3 G
3-4 G
4-5 G
Over 5G

Kr 175,- pr. time

Kr 265,- pr. time
Kr 265,- pr. time
Kr 265,- pr. time
Kr 265,- pr. time

Maks.kr 175,-   pr mnd
Evt. pris fastsatt sentralt.
Maks.kr 800,-  pr mnd
Maks.kr 1.380,- pr mnd
Maks.kr 1.710,- pr mnd
Maks.kr 1.950,- pr mnd

Kjøp av mat
- Middag  
- Middag i bofellesk.
- Middag som hentes
- Frokost/kvelds

Kr. 82,- pr- måltid
Kr. 75,- pr, måltid
Kr. 77,- pr. måltid
Kr. 35,- pr. måltid

Trygghetsalarm: Kr. 190,- pr. måned
Tøy vask Kr. 90,-
Opphold i dagsenter 
inkl. mat og transport.

Kr. 82,-
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Husleie omsorgsleiligheter/hybler fra 1.2.2014.

Vistdal bofellesskap, hybel. Inkl strøm Kr.  4600
Vistdal bofellesskap, leilighet. Inkludert strøm Kr.  5475
Holtan bofellesskap Kr. 5200
Omsorgsboliger Myra, 2-romsleilighet Kr. 5200
Omsorgsboliger Myra, 3-romsleilighet Kr. 5500
Omsorgsboliger Holtan, 3-romsleilighet Kr. 5500

PS 101/13 Rullering av handlingsplan for anlegg, hus og område for idrett, 
fysisk aktivitet og kultur 2014-2015

Behandling i Utvalg for helse, oppvekst og kultur - 26.11.2013 

Kulturkonsulent Turid L. Øverås orienterte.

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Forslag til vedtak i Utvalg for helse, oppvekst og kultur – 26.11.2013

Justert Handlingsplan for anlegg, hus og område for idrett, fysisk aktivitet og kultur 2014-2015 
er godkjent. 

Det tas forbehold om kommunal medfinansiering til badeplassen på Eidsvågleira, 
Fleirbrukshallen og Strandpromenaden som ligg inne i Rådmannens forslag til budsjett og 
økonomiplan frå 2014.

For dei øvrige tiltaka er det ikkje lagt inn kommunal medfinansiering. 

Behandling i Nesset kommunestyre - 12.12.2013 

Forslag fra utvalg for helse, oppvekst og kultur vart einstemmig vedteke.

Vedtak i Nesset kommunestyre – 12.12.2013

Justert handlingsplan for anlegg, hus og område for idrett, fysisk aktivitet og kultur 2014-2015 er 
godkjent. 

Det tas forbehold om kommunal medfinansiering til badeplassen på Eidsvågleira, 
Fleirbrukshallen og Strandpromenaden som ligg inne i rådmannens forslag til budsjett og 
økonomiplan frå 2014.

For dei øvrige tiltaka er det ikkje lagt inn kommunal medfinansiering. 
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PS 102/13 Samfunn og utvikling - Gebyrregulativ 2014

Behandling i Nesset formannskap - 21.11.2013 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Forslag til vedtak i Nesset formannskap - 21.11.2013

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 33-1, matrikkellovens § 32, eierseksjonslovens § 7 og 
forurensingslovens § 52 a, vedtas nytt felles gebyrregulativ for Samfunn og utvikling og gjøres 
gjeldende fra 1.1.2014.

Årlig justering av regulativet skjer administrativt. SSB sin konsumprisindeks, SSB sin 
byggekostnadsindeks og Kartverkets indeks for kart og oppmålingsarbeider legges til grunn for 
indeksreguleringen. Ved beregning skal indekstallene for august måned benyttes. Endringer av 
regulativet utover rene indeksjusteringer skal godkjennes av kommunestyret.

Arbeidet med å utføre en selvkostkalkyle for fagområdene plan, byggesak og oppmåling settes i
gang. Resultatet av selvkostkalkylen legges fram for kommunestyret for en vurdering om 
selvkostprinsippet skal legges til grunn for fagområdene. 

Behandling i Nesset kommunestyre - 12.12.2013 

Formannskapets forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i Nesset kommunestyre – 12.12.2013

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 33-1, matrikkellovens § 32, eierseksjonslovens § 7 og 
forurensingslovens § 52 a, vedtas nytt felles gebyrregulativ for Samfunn og utvikling og gjøres 
gjeldende fra 1.1.2014.

Årlig justering av regulativet skjer administrativt. SSB sin konsumprisindeks, SSB sin 
byggekostnadsindeks og Kartverkets indeks for kart og oppmålingsarbeider legges til grunn for 
indeksreguleringen. Ved beregning skal indekstallene for august måned benyttes. Endringer av 
regulativet utover rene indeksjusteringer skal godkjennes av kommunestyret.

Arbeidet med å utføre en selvkostkalkyle for fagområdene plan, byggesak og oppmåling settes i 
gang. Resultatet av selvkostkalkylen legges fram for kommunestyret for en vurdering om 
selvkostprinsippet skal legges til grunn for fagområdene. 

PS 103/13 Eiendomsskatt - utvidelse av eiendomsskatteområdet i Nesset

Behandling i Nesset formannskap - 21.11.2013 

Rådmannens innstilling fikk 0 stemmer og falt. 7 stemte imot.
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Forslag til vedtak i Nesset formannskap - 21.11.2013

Det innføres ikke eiendomsskatt på faste eiendommer i Nesset.

Behandling i Nesset kommunestyre - 12.12.2013 

Formannskapets forslag ble korrigert til følgende:

Eiendomsskatteområdet utvides ikke i Nesset kommune.

Formannskapets korrigerte forslag ble enstemmig vedtatt

Vedtak i Nesset kommunestyre – 12.12.2013

Eiendomsskatteområdet utvides ikke i Nesset kommune.

PS 104/13 Interpellasjon formannskapet 21.11.13 - Inntak til ønsket 
barnehageplass.

Rådmannens innstilling

Behandling i Nesset kommunestyre - 12.12.2013 

Rådmannen hadde ingen innstilling.

Edmund Morewood ble erklært inhabil og trådte tilbake.

Senterpartiet fremmet følgende forslag:

Alle søkere til barnehagene i Nesset tilbys plass etter ønske så langt mulig, for 
barnehageåret 2013/2014. Utgiftene dekkes over disposisjonsfondet med inntil kr. 
535 000. 

Ordningen evalueres i kommunestyrets junimøte 2014.

Kari P. Øverås ba om gruppemøte.

Formannskapets forslag fikk 0 stemmer og falt. 19 stemte imot.

Senterpartiets forslag ble vedtatt med 12 stemmer. 7 stemte imot.

Vedtak i Nesset kommunestyre – 12.12.2013

Alle søkere til barnehagene i Nesset tilbys plass etter ønske så langt mulig, for barnehageåret 
2013/2014. Utgiftene dekkes over disposisjonsfondet med inntil kr. 535 000. 

Ordningen evalueres i kommunestyrets junimøte 2014.
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PS 105/13 Inntak til ledige barnehageplasser i Nesset kommune utenom årlig 
hovedopptak

Behandling i Nesset kommunestyre - 12.12.2013 

Edmund Morewood ble erklært inhabil og trådte tilbake.

Kari P. Øverås ba om gruppemøte.

Senterpartiet fremmet følgende forslag:
Alle søkere til barnehagene i Nesset tilbys plass etter ønske så langt mulig, for 
barnehageåret 2013/2014. Utgiftene dekkes over disposisjonsfondet med inntil kr. 
535 000. 

Ordningen evalueres i kommunestyrets junimøte 2014.

Forslaget fra utvalg for helse, oppvekst og kultur ble satt opp mot Senterpartiets forslag.

Senterpartiets forslag ble vedtatt med 12 stemmer. Forslag fra utvalg for helse, oppvekst og 
kultur fikk 7 stemmer og falt. 

Vedtak i Nesset kommunestyre – 12.12.2013

Alle søkere til barnehagene i Nesset tilbys plass etter ønske så langt mulig, for barnehageåret 
2013/2014. Utgiftene dekkes over disposisjonsfondet med inntil kr. 535 000. 

Ordningen evalueres i kommunestyrets junimøte 2014.

PS 106/13 Økonomiplan 2014-2017

Behandling i Nesset formannskap - 21.11.2013 

./. Særutskrift - Etablering av frivilligsentral i Nesset - grunnlag for søknad om statleg tilskot ble 
ettersendt som vedlegg til saken.

./. Særutskrift - Redegjørelse for eventuelt behov for ekstrabevilgning – barnehagene ble ettersendt 
som vedlegg til saken.
Høyre fremmet følgende forslag:

Investeringer
Som rådmannens forslag med følgende endringer:
Tekst 2014 2015 2016 2017
Bygging av 16 leiligheter -33 000

Ombygging 16 plasser demens - 15 000 -15 000
Rehabilitering parkering k-huset -2 000
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Kommunehuset rehab yttervegger -2 000 -1 000

Eidsvåg sentrum 3 000
Reasfaltering -1 000 -1 000 -1 000 - 1 000
Program for behandlin av e-skatt -600
Sum endringer/reduksjoner: -600 -35 000 -18 000 -16 000

Endring finansiering - investering:
Momskompensasjon 108 6 300 3 240 2 880
Tilskudd 9 900 6 000 6 000
Lån 492 18 800 8 760 7 120
Totalt endring finansieringsbehov 600 35 000 18 000 16 000

Kommentarer:
- Bygging av 16 omsorgsleiligheter vurderes organisert som stiftelse

- Ombygging av 16 plasser for demens vurderes i forbindelse med PS 92/13 

Gjennomgang av pleie og omsorgstjenesten – investering, drift, arealbehov og 

kvalitet på tjenestetilbudet

- Rehabilitering parkering ved kommunehuset går ut

- Rehabilitering kommunehuset går ut i 2014 og reduseres med 1 mill. i 2015

- Program for e-skatt går ut

Drift
Tekst 2014 2015 2016 2017

Kostnader utvidelse eiendomsskatt -1 400 -300

Byggesaksbehandling -422 -422 -422 -422

Hovedplan bygg -150 -150

Hovedplan kommunale veger -150 -150

Feriestenging kommunale b-hager 100 100 100 100

Innsparing enhetene 0,5% (sum 1%) -971

Innsparing enhetene 1,5% -2 913 -2 913 -2 913

Endringer enhetene -2 843 -3 835 -3 385 -3 235
Sum endring finanskostnader (renter og 
avdrag)

19 -485 -1 288 -1 783

Inntekter eiendomsskatt boliger 5 000 5 000 5 000

Totalt endringer drift -2 824 680 327 -18

Endring i bruk av disposisjonsfond 2 824 -680 -327 18

Kommentarer:
- Utgifter og inntekter av eiendomskatt går ut

- Byggesaksbehandler i full stilling går ut

- Hovedplan bygg går ut og søkes alternativt løst med innenfor egne rammer

- Hovedplan kommunale veger går ut og søkes alternativt løst innenfor egne 

rammer

- Den kommunale barnehagen holder sommeråpent

- Ytterligere innsparing i enhetene for 2014 på 0,5%. 
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- Innsparing i enhetene for 2015, 2016 og 2017 økes i tillegg til rådmannens forslag 

med 1,5%

- Disposisjonsfondet økes i økonomiplanperioden fra 4,2 mill ved utgangen av 2013 

til 6 035 ved utgangen av økonomiplanperioden (4 200+2 824-680-327+18= 

6 035).

Forslag om budsjettprosessen:
Det vises til sak høsten 2007 om evaluering av budsjettprosessen. Det vises til sak 56/10 
om mandat til arbeidsgrupper for å skape balanse i økonomiplana og sak 57/10 om 12 
prinsipper i arbeidet med å skape balanse i økonomiplana 2010 – 2013.
Administrasjonen får i oppgave å legge fram en sak til formannskapets første møte i 2014 
som bygger på nevnte tidligere budsjettprosesser. Saken skal ende opp med en 
gjennomgang av kommunens drift og samlede innsparinger på 1,5% for 
økonomiplanperioden 2014 – 2017. 

Det ble først stemt over punkt 2 Investering/finansiering.

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Forslag til endringer fra Høyre ble enstemmig vedtatt.

Deretter ble det stemt over punkt 1 Drift.

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Forslag til endringer fra Høyre ble enstemmig vedtatt.

Arbeiderpartiet la frem følgende forslag: 

Kraftfondets "Tilskudd til næringsformål - formannskapet tildeler", økes fra kr. 300.000 
til kr. 500.000 for hele økonomiplanperioden.

Økonomiplanens enhet Helse og omsorg (HELO), skjermes.
Rådmannens konsekvensjustert ramme fastholdes for hele økonomiplanperioden.
Inndekning skjer ved at Rådmannens stab/støtte m. fellesutgifter, reduseres tilsvarende.

Forslagene til Arbeiderpartiet ble ikke stemt over, men følger saken videre. 

Rådmannens merknader:
Vedtatt forslag fra formannskapet inneholder reduksjon av byggesaksbehandler i full stilling, 
men fører opp lønnsmidler iht. rådmannens forslag som hadde satt inn 60% stilling. Rådmannen 
antar at formannskapet mener reduksjon i forhold til 60% stilling.

Vedtatt forslag fra formannskapet sier at administrasjonen får i oppgave å legge frem sak om 
samlede innsparinger på 1,5% i økonomiplanperioden 2014-2017. Rådmannen antar at dette er 
endringen i forhold til rådmannens innstilling slik at samlet innsparing gjelder 2% i perioden.
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Forslag til vedtak i Nesset formannskap - 21.11.2013

1. Drift

Inntekter skjema 1A                    
                                                                      (1000 kr)

Økonomiplan

2014 2015 2016 2017

Skatt på inntekt og formue/naturressursskatt -71 756 -71 756 -71 756 -71 756

Rammetilskudd -101 674 -101 674 -101 674 -101 674

Eiendomsskatt, verker og bruk -14 069 -14 069 -14 069 -14 069

Eiendomsskatt, boliger og annen eiendom 0 0 0

Konsesjonsavgifter og salg av konsesjonskraft -16 180 -16 680 -17 680 -18 180

Kompensasjonsinntekter -5 696 -5 671 -5 646 -5 501

Sum frie inntekter m.m. -209 375 -209 850 -210 825 -211 180

Netto finanskostnader (renter/avdrag/utbytte) 9 814 11 304 11 188 12 333

Fordelt til netto driftsrammer på enhetene 197 339 194 975 194 332 194 402

Netto driftsutgifter -2 222 -3 571 -5 305 -4 445

Overført til investeringer 0 0 0 0

Netto avsetning bundne fond 3 130 3 130 3 130 3 130

Netto avsetning disposisjonsfond -908 441 2 175 1 315

Balanse 0 0 0 0

Enhetenes netto driftsrammer 
                                                                     (1000 kr)

Økonomiplan

2014 2015 2016 2017

Rådmannens stab m/fellesutgifter 21 431 21 360 21 000 21 220

Servicekontoret 3 042 3 012 3 012 3 012

Politisk virksomhet 2 549 2 523 2 523 2 523

Eidsvåg barne-/ungdomsskole 28 276 27 495 27 495 27 495

Indre Nesset barne-/ungdomsskule 12 157 12 035 12 035 12 035

Barnehagene i Nesset 18 792 18 382 18 386 18 236

Helse og omsorg 83 386 82 494 82 394 82 394

Teknisk, samfunn og utvikling 15 765 15 599 15 599 15 599

Kultur 4 335 4 491 4 304 4 304

NAV Nesset 2 206 2 184 2 184 2 184

Reserver 5 400 5 400 5 400 5 400

Sum netto driftsramme 197 339 194 975 194 332 194 402

1.1. Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for 2014.

1.2. For eiendomsskatteåret 2014 skal det skrives ut eiendomsskatt på verk og bruk, jf. 
eigedomsskattelova (esktl.) § 3 første ledd bokstav c.

Den alminnelige eiendomsskattesatsen for skatteåret 2014 er 7 promille, jf. esktl. § 11 
første ledd. 

Eiendomsskatten blir skrevet ut i 2 terminer, jf. esktl. § 25 første ledd. Skatten forfaller 
til betaling den 15. mars og 15. september i 2014.
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1.3. Innenfor selvkostområdene skal det være 100% dekningsgrad.  De kommunale 
eiendomsgebyrene endres fra 1.1.2014 som følger:

Gebyrene for levering av vann fra kommunale vannverk økes med 4 %, i samsvar med 
lov om kommunale vass- og avløpsanlegg av 16. mars 2012 nr. 12.

Gebyrene for avløp økes med 2%, i samsvar med lov om kommunale vass- og 
avløpsanlegg av 16. mars 2012 nr. 12.

Gebyrene i regulativet for slamtømming reduseres med 11%, i samsvar med lov om vern 
mot forurensing og om avfall av 13.mars 1981 nr. 6.

Gebyrene for renovasjonstjenestene økes med 7%, i samsvar med lov om vern mot 
forurensing og om avfall av 13.mars 1981 nr. 6.

Årsgebyret for feiing reduseres med 20%, i samsvar med lov om vern mot brann, 
eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver av 14. 
juni 2002 nr. 20.

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

1.5. Bevilgninger fra Kraftfondet vises i detalj i ”økonomiplan 2014-2017”, datert 7.11.2013.  
Bruk av kraftfondet utgjør kr 7 315 000 for 2014.

1.6. Rådmannen får fullmakt til å foreta budsjettendringer for det som vedrører 
lønnsoppgjøret, pensjonskostnad/pensjonspremien.
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2. Investering/finansiering 

2.1. Investeringer

Årsbudsjett/økonomiplan vedtas med følgende hovedtall for investeringsbudsjettet.  
Detaljene framgår av heftet ”økonomiplan 2014-2017”, datert 7.11.2013:

Investering Økonomiplan

(1000 kr) 2014 2015 2016 2017

Ordinære investeringer 33 095 45 326 3 154 2 404

Selvfinansierende investeringer VA 14 083 9 900 1 400 1 400

Sum investeringer i anleggsmidler 47 178 55 226 4 554 3 804

Utlån og avdrag på lån 3 940 3 940 3 940 3 940

Avsetninger 0 0 0 0

Sum investeringsramme / finansieringsbehov 51 118 59 166 8 494 7 744

- Bygging av 16 omsorgsleiligheter vurderes organisert som stiftelse

- Ombygging av 16 plasser for demens vurderes i forbindelse med PS 92/13 Gjennomgang 

av pleie og omsorgstjenesten – investering, drift, arealbehov og kvalitet på 

tjenestetilbudet

2.2. Finansiering av investeringer

Investeringene vedtas finansiert slik:

Finansiering Økonomiplan

(1000 kr) 2014 2015 2016 2017

Lånemidler -39 861 -3 807 -6 626 -6 011

Investeringstilskudd -4 000 -9 200 0 0

Salg av eiendeler 0 0 0 0

Overført fra drift 0 0 0 0

Innfrielse ansvarlig lån -36 700

Refusjoner/andre inntekter (inkl. mva-komp fra 2014) -7 257 -9 459 -1 868 -1 733

Bruk av avsetninger (investeringsfond) 0 0 0 0

Sum finansiering -51 118 -59 166 -8 494 -7 744

Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for 2014.

2.3. Nesset kommune tar opp lån til investering i anleggsmidler i 2014 på kr 32 861 000. 
Lånets løpetid er 35 år.

2.4. Nesset kommune tar opp et Startlån til videreutlån på kr 2 mill i 2014.
Lånets løpetid er 25 år, herav 5 års avdragsfrihet.  

Budsjettprosessen:
Det vises til sak høsten 2007 om evaluering av budsjettprosessen. Det vises til sak 56/10 om 
mandat til arbeidsgrupper for å skape balanse i økonomiplana og sak 57/10 om 12 prinsipper i 
arbeidet med å skape balanse i økonomiplana 2010 – 2013.
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Administrasjonen får i oppgave å legge fram en sak til formannskapets første møte i 2014 som 
bygger på nevnte tidligere budsjettprosesser. Saken skal ende opp med en gjennomgang av 
kommunens drift og samlede innsparinger på 2% for økonomiplanperioden 2014 – 2017. 

Behandling i Nesset kommunestyre - 12.12.2013 

Økonomiplan for 2014-2017 var lagt ut til alminnelig ettersyn i perioden 13.11.-11.12.2013

Følgende dokument ble distribuert til møtedeltakernes iPad:

./. Uttale datert 29.10.2013 fra Fagforbundet, Delta, Sjukepleierforbundet og Utdanningsforbundet  

./. Uttaler fra øvrige politiske utvalg 

./. Uttale innkommet 11.12.2013 fra Utdanningsforbundet 

Det ble foretatt trekning av rekkefølgen på partienes innledningsforedrag:

1. Arbeiderpartiet
2. Innbyggerlista
3. Kristelig Folkeparti
4. Senterpartiet
5. Høyre

Fremskrittspartiet var ikke representert.

Arbeiderpartiet fremmet sitt forslag og avstemmingsmåten ble diskutert.

Arbeiderpartiet ba om gruppemøte og trakk deretter sitt forslag.

Pkt. 2 Investering/finansiering ble behandlet først. Punktene ble stemt over hver for seg.

Pkt. 2.1:

Arbeiderpartiet fremmet følgende forslag:

Endringer i forhold til rådmannens forslag:
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Senterpartiet fremmet følgende forslag til endring i forhold til formannskapets tilråding: 

Formannskapets tilråding på kr. 1 000 000 til grøfting langs kommunale veger fordeles 
mellom grøfting langs kommunale veger og reasfaltering av kommunale veger/plasser 
med kr. 500 000 hver.

Senterpartiet fremmet følgende tilleggsforslag til formannskapets tilråding: 

Til oppgradering av vaskerom/skyllerom inkl. bekkenspyler ved Vistdal bofellesskap 
bevilges kr. 100 000. Kostnaden finansieres ved låneopptak..

Arbeiderpartiets forslag fikk 7 stemmer og falt. 13 stemte imot.

Formannskapets tilråding, med Senterpartiets forslag, ble vedtatt med 19 stemmer. 1 stemte imot.

Pkt. 2.2. Formannskapets tilråding, med de endringer som følger av vedtak i pkt. 2.1, ble 
enstemmig vedtatt

Pkt. 2.3 Formannskapets tilråding ble enstemmig vedtatt

Pkt. 2.4. Formannskapets tilråding, med de endringer som følger av vedtak i pkt. 2.1, ble 
enstemmig vedtatt

Pkt. 2.5. Formannskapets tilråding ble enstemmig vedtatt

Deretter ble pkt. 1 Drift behandlet. Punktene ble stemt over hver for seg.

Tekst      2014      2015       2016     2017
Bygging av 16 leiligheter - 33 000
Ombygging 16 plasser demens 15 000    15 000 - 15 000
Rehabilitering parkering k-huset    - 2 000  
Kommunehuset – rehabilitering yttervegger    - 2 000    - 2 000
Eidsvåg sentrum       1 550
Eresfjord barnehage – nytt gulv/kjøkken/bad/
grovgarderobe          600
Vistdal Bofellesskap – oppgradering 
vaskerom/skyllerom          100
Garasje til miljøbil og lokaler for 
vedproduksjon          750
Grøfting langs kommunale veger      -  500    - 1 000         - 500   -  1 000
Reasfaltering kommunale veier/plasser          -  1 000  
Program for behandling av e-skatt       - 600     
Sum reduksjoner i forhold til rådmannens 
forslag          100     21 000       2 500     17 000
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Pkt. 1.1:

Arbeiderpartiet fremmet følgende forslag:

Endringer i forhold til rådmannens forslag:

- Enhet Helse og omsorg skjermes og beholder rådmannens konsekvensjusterte ramme 
hele økonomiplan perioden. 

Tekst    2014     2015     2016     2017

Enhet Helse og omsorg (HELO)    84 228     84 178    84 079    84 078

Rådet for eldre og funksjonshemma           20           20            20            20

- Som følge av at eiendomsskatteområdet ikke blir utvidet, blir inntektstapet beregnet til 
kr. 5,0 mill pr. år.

- Ferieåpne kommunale barnehager er beregnet til kr. 100.000 pr. år.

Inndekningsbehov:
Tekst     2014     2015     2016     2017
Enhet Helse og omsorg (HELO)          421          421          421          421
Feriestengning kommunale barnehager          100          100          100          100
Inntektstap som følge av ikke innført utvidet 
eiendomsskatteområdet

      
      5 000      5 000       5 000

Totalt inndekningsbehov          541       5 541       5 541       5 541

Inndekning:
Tekst     2014     2015      2016      2017

Kostnader utvidelse eiendomsskatt      - 1 400        - 300
Enhet Rådmannens stab/støtte m. fellesf.          - 121       - 221       - 221       - 221
Hovedplan bygg          - 150        - 150
Hovedplan kommunale veger        - 150       - 150
Innsparing enheter utenom Helse og omsorg 1,5 %      - 1 650
Innsparing enheter utenom Helse og omsorg 3 %  

    - 3 300     - 3 300    - 3 300
Byggesaksbehandler          - 422       - 422     - 422       - 422
Endring finanskostnader (renter og avdrag)                     - 420     - 1 120     - 1 520
Endring i bruk av disposisjonsfondet          3 743     - 1 299        - 328           - 178

Ordføreren fremmet følgende forslag:

Kostnader som følge av tidligere kommunestyrevedtak tas inn i driftsbudsjettet: 

 Kr. 535 000 til finansiering av løpende barnehageopptak i ønsket barnehage dekkes 
inn av disposisjonsfondet (k-sak 104/13) 

 Kr. 24 000 til assistentressurs i Vistdal barnehage fra 01.01.2014 (k-sak 90/13)
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Magne Bugge ba om gruppemøte.

Formannskapets tilråding ble satt opp mot Arbeiderpartiets forslag. Arbeiderpartiets forslag fikk 
7 stemmer og falt. Formannskapets tilråding ble vedtatt med 13 stemmer.

Ordførerens forslag vedr. assistentressurs i Vistdal barnehage ble enstemmig vedtatt.

Ordførerens forslag vedr. finansiering av løpende barnehageopptak ble enstemmig vedtatt.

Arbeiderpartiet fremmet følgende forslag: 

Råd for eldre og funksjonshemma bevilges kr. 20 000 pr år i økonomiplanperioden 2014-
2017. Kostnaden finansieres over disposisjonsfondet.

Dette ble enstemmig vedtatt. 

Pkt. 1.2. Formannskapets tilråding ble enstemmig vedtatt

Pkt. 1.3. Formannskapets tilråding ble enstemmig vedtatt

Pkt. 1.4. Formannskapets tilråding ble enstemmig vedtatt

Pkt. 1.5. Formannskapets tilråding ble enstemmig vedtatt

Pkt. 1.6:

Innbyggerlista fremmet følgende forslag:

Bruk av kraftfondet til betaling av renter og avdrag reduseres med kr. 250 000 pr. år i 
økonomiplanperioden 2014-2017. I stedet dekkes denne kostnaden over 
disposisjonsfondet. 

Arbeiderpartiet fremmet følgende forslag:

Endringer i forhold til rådmannens forslag: 

Tekst      2014     2015     2016     2017
Tilskudd næringsformål – formannsk. tildeler            500          550          600            650

Inndekningsbehov            200          250          300            350

Inndekning skjer ved bruk av fondets midler til disposisjon.
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Senterpartiet fremmet følgende forslag:

Tilskudd til kjøp av melkekvote på kr. 100 000 pr. år legges inn i budsjettet i 
økonomiplanperioden 2014-2017

Innbyggerlista trakk sitt forslag.

Senterpartiets forslag ble enstemmig vedtatt.

Arbeiderpartiets forslag ble enstemmig vedtatt.

Pkt. 1.7. Formannskapets tilråding ble enstemmig vedtatt

Formannskapets forslag til budsjettprosessen ble enstemmig vedtatt.
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Vedtak i Nesset kommunestyre – 12.12.2013

1. Drift

1.1. Årsbudsjett/økonomiplan vedtas med følgende hovedtall for driftsbudsjettet.  Detaljene 
framgår av heftet ”økonomiplan 2014-2017”, datert 7.11.2013, samt behandling i 
formannskapet og kommunestyret

Inntekter skjema 1A                    
                                                                      (1000 kr)

Økonomiplan

2014 2015 2016 2017

Skatt på inntekt og formue/naturressursskatt -71 756 -71 756 -71 756 -71 756

Rammetilskudd -101 674 -101 674 -101 674 -101 674

Eiendomsskatt, verker og bruk -14 069 -14 069 -14 069 -14 069

Konsesjonsavgifter og salg av konsesjonskraft -16 180 -16 680 -17 680 -18 180

Kompensasjonsinntekter -5 696 -5 671 -5 646 -5 501

Sum frie inntekter m.m. -209 375 -209 850 -210 825 -211 180

Netto finanskostnader (renter/avdrag/utbytte) 9 814 11 304 11 188 12 333

Fordelt til netto driftsrammer på enhetene 197 918 194 995 194 352 194 422

Netto driftsutgifter -1 643 -3 551 -5 285 -4 425

Overført til investeringer 0 0 0 0

Netto avsetning bundne fond 3 130 3 130 3 130 3 130

Netto avsetning disposisjonsfond -1 487 421 2 155 1 295

Balanse 0 0 0 0

Skatt på inntekt og formue/naturressursskatt -71 756 -71 756 -71 756 -71 756

Enhetenes netto driftsrammer 
                                                                     (1000 kr)

Økonomiplan

2014 2015 2016 2017

Rådmannens stab m/fellesutgifter 21 431 21 360 21 000 21 220

Servicekontoret 3 042 3 012 3 012 3 012

Politisk virksomhet 2 569 2 543 2 543 2 543

Eidsvåg barne-/ungdomsskole 28 276 27 495 27 495 27 495

Indre Nesset barne-/ungdomsskule 12 157 12 035 12 035 12 035

Barnehagene i Nesset 19 351 18 382 18 386 18 236

Helse og omsorg 83 386 82 494 82 394 82 394

Teknisk, samfunn og utvikling 15 765 15 599 15 599 15 599

Kultur 4 335 4 491 4 304 4 304

NAV Nesset 2 206 2 184 2 184 2 184

Reserver 5 400 5 400 5 400 5 400

Sum netto driftsramme 197 918 194 995 194 352 194 422

1.2. Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for 2014.

1.3. For eiendomsskatteåret 2014 skal det skrives ut eiendomsskatt på verk og bruk, jf. 
eigedomsskattelova (esktl.) § 3 første ledd bokstav c.
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Den alminnelige eiendomsskattesatsen for skatteåret 2014 er 7 promille, jf. esktl. § 11 
første ledd. 

Eiendomsskatten blir skrevet ut i 2 terminer, jf. esktl. § 25 første ledd. Skatten forfaller 
til betaling den 15. mars og 15. september i 2014.

1.4. Innenfor selvkostområdene skal det være 100% dekningsgrad.  De kommunale 
eiendomsgebyrene endres fra 1.1.2014 som følger:

Gebyrene for levering av vann fra kommunale vannverk økes med 4 %, i samsvar med 
lov om kommunale vass- og avløpsanlegg av 16. mars 2012 nr. 12.

Gebyrene for avløp økes med 2%, i samsvar med lov om kommunale vass- og 
avløpsanlegg av 16. mars 2012 nr. 12.

Gebyrene i regulativet for slamtømming reduseres med 11%, i samsvar med lov om vern 
mot forurensing og om avfall av 13.mars 1981 nr. 6.

Gebyrene for renovasjonstjenestene økes med 7%, i samsvar med lov om vern mot 
forurensing og om avfall av 13.mars 1981 nr. 6.

Årsgebyret for feiing reduseres med 20%, i samsvar med lov om vern mot brann, 
eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver av 14. 
juni 2002 nr. 20.

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

1.6. Bevilgninger fra Kraftfondet vises i detalj i ”økonomiplan 2014-2017”, datert 7.11.2013, 
samt kommunestyrets behandling. 

Bruk av kraftfondet utgjør kr 7 615 000 for 2014.

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

2.1. Investeringer

Årsbudsjett/økonomiplan vedtas med følgende hovedtall for investeringsbudsjettet.  
Detaljene framgår av heftet ”økonomiplan 2014-2017”, datert 7.11.2013, samt 
formannskapets og kommunestyrets behandling:

Investering Økonomiplan

(1000 kr) 2014 2015 2016 2017

Ordinære investeringer 33 195 45 326 3 154 2 404

Selvfinansierende investeringer VA 14 083 9 900 1 400 1 400

Sum investeringer i anleggsmidler 47 278 55 226 4 554 3 804

Utlån og avdrag på lån 3 940 3 940 3 940 3 940

Avsetninger 0 0 0 0

Sum investeringsramme / finansieringsbehov 51 218 59 166 8 494 7 744

- Bygging av 16 omsorgsleiligheter vurderes organisert som stiftelse

- Ombygging av 16 plasser for demens vurderes i forbindelse med PS 92/13 Gjennomgang 

av pleie og omsorgstjenesten – investering, drift, arealbehov og kvalitet på 

tjenestetilbudet

2.2. Finansiering av investeringer

Investeringene vedtas finansiert slik:

Finansiering Økonomiplan

(1000 kr) 2014 2015 2016 2017

Lånemidler -39 961 -3 807 -6 626 -6 011

Investeringstilskudd -4 000 -9 200 0 0

Salg av eiendeler 0 0 0 0

Overført fra drift 0 0 0 0

Innfrielse ansvarlig lån -36 700

Refusjoner/andre inntekter (inkl. mva-komp fra 2014) -7 257 -9 459 -1 868 -1 733

Bruk av avsetninger (investeringsfond) 0 0 0 0

Sum finansiering -51 218 -59 166 -8 494 -7 744

2.3. Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for 2014.

2.4. Nesset kommune tar opp lån til investering i anleggsmidler i 2014 på kr 32 961 000. 
Lånets løpetid er 35 år.

2.5. Nesset kommune tar opp et Startlån til videreutlån på kr 2 mill i 2014.
Lånets løpetid er 25 år, herav 5 års avdragsfrihet.  
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Budsjettprosessen:
Det vises til sak høsten 2007 om evaluering av budsjettprosessen. Det vises til sak 56/10 om 
mandat til arbeidsgrupper for å skape balanse i økonomiplana og sak 57/10 om 12 prinsipper i 
arbeidet med å skape balanse i økonomiplana 2010 – 2013.

Administrasjonen får i oppgave å legge fram en sak til formannskapets første møte i 2014 som 
bygger på nevnte tidligere budsjettprosesser. Saken skal ende opp med en gjennomgang av 
kommunens drift og samlede innsparinger på 2% for økonomiplanperioden 2014 – 2017. 

PS 107/13 Vurdering av Nesset kommunes kommunale bygg og eiendommer

Behandling i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 28.11.2013 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Forslag til vedtak i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 28.11.2013 

 Arbeidsgruppen arbeider videre med gjennomgang av den øvrige eiendomsmassen. 
 Arbeidet med gjennomgangen av den kommunale eiendomsmassen fortsetter slik den er 

organisert i dag. Arbeidsgruppen legger frem sak til TNM i mai 2014 og deretter 
avsluttende sak i TNM i november 2014. 

 NAV og kommunen foretar en kartlegging over behovet for kommunale utleieobjekt.
 Det foreslås at følgende eiendommer avhendes:

o Gnr/bnr27/169 avhendes og selges på det åpne marked av eiendomsmeglerforetak. 
Administreres av enheten Teknisk, samfunn og utvikling. Meglersalæret dekkes 
av inntektene fra salget. Øvrige inntekter fra salg avsettes på egen konto som 
finansiering til nye boligformål.

o Gnr/bnr29/215 avhendes og selges på det åpne marked av eiendomsmeglerforetak. 
Administreres av enheten Teknisk, samfunn og utvikling. Meglersalæret dekkes 
av inntektene fra salget. Øvrige inntekter skal benyttes til å dekke finanskostnader 
i pågående barnehage/skole-prosjekt: «Relokalisering av barnehage, barneskole 
og kulturskole».

o Gnr/bnr56/5 avhendes og selges på det åpne marked av eiendomsmeglerforetak. 
Administreres av enheten Teknisk, samfunn og utvikling. Meglersalæret dekkes 
av inntektene fra salget. Øvrige inntekter skal benyttes til å dekke finanskostnader 
i pågående barnehage/skole-prosjekt: «Relokalisering av barnehage, barneskole 
og kulturskole».

o Gnr/bnr79/54 avhendes og selges på det åpne marked av eiendomsmeglerforetak. 
Administreres av enheten Teknisk, samfunn og utvikling. Meglersalæret dekkes 
av inntektene fra salget. Øvrige inntekter skal benyttes til å dekke finanskostnader 
kommunen har.

Behandling i Nesset kommunestyre - 12.12.2013 

Marit-Solveig Finset var ikke tilstede ved avstemmingen.

Forslag fra utvalg for teknisk, næring og miljø ble enstemmig vedtatt.
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Vedtak i Nesset kommunestyre – 12.12.2013

 Arbeidsgruppen arbeider videre med gjennomgang av den øvrige eiendomsmassen. 

 Arbeidet med gjennomgangen av den kommunale eiendomsmassen fortsetter slik den er 
organisert i dag. Arbeidsgruppen legger frem sak til TNM i mai 2014 og deretter avsluttende 
sak i TNM i november 2014. 

 NAV og kommunen foretar en kartlegging over behovet for kommunale utleieobjekt.

 Det foreslås at følgende eiendommer avhendes:

o Gnr/bnr27/169 avhendes og selges på det åpne marked av eiendomsmeglerforetak. 
Administreres av enheten Teknisk, samfunn og utvikling. Meglersalæret dekkes av 
inntektene fra salget. Øvrige inntekter fra salg avsettes på egen konto som finansiering til 
nye boligformål.

o Gnr/bnr29/215 avhendes og selges på det åpne marked av eiendomsmeglerforetak. 
Administreres av enheten Teknisk, samfunn og utvikling. Meglersalæret dekkes av 
inntektene fra salget. Øvrige inntekter skal benyttes til å dekke finanskostnader i 
pågående barnehage/skole-prosjekt: «Relokalisering av barnehage, barneskole og 
kulturskole».

o Gnr/bnr56/5 avhendes og selges på det åpne marked av eiendomsmeglerforetak. 
Administreres av enheten Teknisk, samfunn og utvikling. Meglersalæret dekkes av 
inntektene fra salget. Øvrige inntekter skal benyttes til å dekke finanskostnader i 
pågående barnehage/skole-prosjekt: «Relokalisering av barnehage, barneskole og 
kulturskole».

o Gnr/bnr79/54 avhendes og selges på det åpne marked av eiendomsmeglerforetak. 
Administreres av enheten Teknisk, samfunn og utvikling. Meglersalæret dekkes av 
inntektene fra salget. Øvrige inntekter skal benyttes til å dekke finanskostnader 
kommunen har.

PS 108/13 Orientering om tjenesteanalyse for interkommunalt 
barnevernssamarbeid Sunndal, Tingvoll og Nesset kommuner.

Behandling i Utvalg for helse, oppvekst og kultur - 26.11.2013 

Enstemmig som rådmannens innstilling.

Forslag til vedtak i Utvalg for helse, oppvekst og kultur - 26.11.2013

Tjenesteanalysen for interkommunalt barnevernsamarbeid for Nesset, Sunndal og Tingvoll 
kommuner tas til orientering.
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Behandling i Nesset kommunestyre - 12.12.2013 

Ordføreren fremmet følgende tilleggsforslag:

Nesset kommune ber om at en evaluering av samarbeidsordningen blir lagt frem for 
kommunestyret i juni 2014.

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

Ordførerens tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i Nesset kommunestyre – 12.12.2013

Tjenesteanalysen for interkommunalt barnevernsamarbeid for Nesset, Sunndal og Tingvoll 
kommuner tas til orientering.

Nesset kommune ber om at en evaluering av samarbeidsordningen blir lagt frem for 
kommunestyret i juni 2014.

PS 109/13 Godkjenning - Forskrift om kommunalt forsøk med 
snøscooterløyper

Rådmannens innstilling

Det vises til brev av 03.12.2013 fra Miljøverndepartementet angående forsøksordning med 
etablering av snøscooterløyper. 

Med hjemmel i lov av 26.06.1992 nr.87 om forsøk i offentlig forvaltning §§ 3 og 5, jf. kgl.res. 
11.12.1992 nr. 1050, fastsetter Nesset kommunestyre forskrift om kommunalt forsøk med 
snøscooterløyper. 

Forskrifta trer i kraft straks og oppheves 31.12.2018.

Behandling i Nesset kommunestyre - 12.12.2013 

Vegard Øverås Lied var ikke tilstede ved avstemmingen.

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i Nesset kommunestyre – 12.12.2013

Det vises til brev av 03.12.2013 fra Miljøverndepartementet angående forsøksordning med 
etablering av snøscooterløyper. 

Med hjemmel i lov av 26.06.1992 nr.87 om forsøk i offentlig forvaltning §§ 3 og 5, jf. kgl.res. 
11.12.1992 nr. 1050, fastsetter Nesset kommunestyre forskrift om kommunalt forsøk med 
snøscooterløyper. 
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Forskrifta trer i kraft straks og oppheves 31.12.2018.

PS 110/13 Sluttbehandling - Reguleringsplan Nygård Teigen

Behandling i Nesset formannskap - 24.10.2013 

Rådmannen innstilling ble enstemmig vedtatt.

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 24.10.2013

Med hjemmel i plan og bygningslovens § 12-12 godkjennes reguleringsplan Nygård – Teigen 
med planomtale/bestemmelser revidert 10.10.2013.

- Rådmannen sørger for endring av plankartet etter kommunestyrets planvedtak. 

Reguleringsplan for GBNR. 29/25 m.fl vedtatt i 2006 og reguleringsplan for Teigen m/flere 
vedtatt i 1983 oppheves. 

Behandling i Nesset kommunestyre - 12.12.2013 

Saken trekkes fra sakskartet, Det er berammet et møte med Statens Vegvesen 07.01.2014 som må 
gjennomføres før saken kan behandles.


