
 
 
 
 
 

 
 

Møteprotokoll 
 

Utvalg: Nesset formannskap 

Møtested: Kommunestyresalen, Nesset kommunehus 

Dato: 23.11.2017 

Tidspunkt: 09:00 – 14:40 
 
 
 
 

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 (perm. til kl. 10:30,  
deltok ikke under orienteringen til Nesset Kraft) 

Medlem KRF 

 
Følgende faste medlemmer møtte ikke: 
Navn Funksjon Representerer 
   

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
   

 
Merknader 
Nesset Kraft AS v/daglig leder Knut Arne Vike orienterte. Sak om fastprisavtale for 2018 behandles i 
formannskapsmøte 07.12.2017. 
 
Svein Atle Roset orienterte fra arbeidet med demokratimodell for Nye Molde kommune. 
Formannskapet gav sine signal til det videre arbeidet, og ba om at det forberedes sak til kommunestyret 
14.12.2017. 
 

 
  



 
 Side 2 av 17

 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Anne Grete Klokset 
Solfrid Svensli (t.o.m. sak 104) 
Vivian Høsteng 

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. 
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Saksliste 

Utvalgs- 
saksnr 

 
Innhold 

Unntatt 
offentlighet 

Arkiv- 
saksnr 

PS 96/17 Godkjenning av protokoll fra forrige møte   

PS 97/17 Referatsaker   

RS 31/17 Møteprotokoll av 03.11.2017 - fellesnemnda Nye Molde kommune  2017/476 

RS 32/17 Grensejusteringar i samband med kommunereforma - lnfoskriv nr. 1 
— 2017 

 2014/579 

RS 33/17 Referat fra møte 30.10.2017 - Isola-rapporten og bekymringsmelding 
til Direktoratet for mineralforvaltning 

 2017/1001 

RS 34/17 Kopi av brev til Real Alloy AS - Avslutning etter revisjon 2017  2015/319 

RS 35/17 Kopi - Inspeksjonsrapport: inspeksjon ved Real Alloy Rød  2015/319 

RS 36/17 TV-aksjonen 2017 - resultat i Nesset  2017/703 

PS 98/17 Søknad om tilskudd til etablering av firma - M.I.N. Produksjon 
AS(sus) 

 2017/1204 

PS 99/17 Søknad om tilskudd til utvidelse av eksisterende virksomhet - 
Hårstudioet AS 

 2017/1007 

PS 100/17 Søknad om tilskudd til bedriftsutvikling - CIVA AS  2017/1203 

PS 101/17 Søknad om driftstilskudd og tilskudd til prosjektlederstilling for årene 
2018, 2019 og 2020 - Nesset Næringsforum AS. 

 2010/1053 

PS 102/17 Budsjett 2018 - Mardølafondet  2017/1277 

PS 103/17 Utvidet åpningstid i Vistdal barnehage  2017/1192 

PS 104/17 Økonomiplan 2018-2021  2017/536 

PS 105/17 Kommunale vigsler  2016/860 

PS 106/17 Omdanning av Kavli Moen stiftelsen - Uttalelse  2017/1385 

PS 107/17 GID 003/001 - Fradeling av parsell gårdstun - Dispensasjon  2016/693 

PS 108/17 GID 118/002 - Fradeling av parsell - Tilleggsareal - Dispensasjon fra 
kommuneplanens arealdel 

 2015/500 

PS 109/17 Sluttbehandling - Reguleringsplan for Hanset grustak II  2016/416 

PS 110/17 Fremtidig boligfelt på Gussiåsen  2017/300 

PS 111/17 Uttale fra formannskapet - endringer i regelverket for eiendomsskatt 
(saken tatt opp i møtet) 

 2017/1295 

 

PS 96/17 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 

Behandling i Nesset formannskap - 23.11.2017  

Protokoll fra formannskapets møte 05.10.2017 ble godkjent og signert.  
 

Vedtak i Nesset formannskap – 23.11.2017 

Protokoll fra formannskapets møte 05.10.2017 ble godkjent og signert.  
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PS 97/17 Referatsaker 

RS 31/17 Møteprotokoll av 03.11.2017 - fellesnemnda Nye Molde kommune 

RS 32/17 Grensejusteringar i samband med kommunereforma - lnfoskriv nr. 1 — 2017 

RS 33/17 Referat fra møte 30.10.2017 - Isola-rapporten og bekymringsmelding til Direktoratet for 
mineralforvaltning 

RS 34/17 Kopi av brev til Real Alloy AS - Avslutning etter revisjon 2017 

RS 35/17 Kopi - Inspeksjonsrapport: inspeksjon ved Real Alloy Rød 

RS 36/17 TV-aksjonen 2017 - resultat i Nesset 

Behandling i Nesset formannskap - 23.11.2017  

Ordføreren orienterte.  
 
Referatsakene ble tatt til orientering.  
 

Vedtak i Nesset formannskap – 23.11.2017 

Referatsakene ble tatt til orientering.  
 
 

PS 98/17 Søknad om tilskudd til etablering av firma - M.I.N. Produksjon 
AS(sus) 

Rådmannens innstilling 

Det vises til søknad av 30.09.17 fra M.I.N. Produksjon AS (sus) 
M.I.N. Produksjon AS innvilges et tilskudd over kraftfondet, over ansvar 7402 – Tilskudd næringsformål på 
inntil kr 60 000. Tilskuddet utbetales mot dokumentasjon av utgiftene 

Behandling i Nesset formannskap - 23.11.2017  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.  
 

Vedtak i Nesset formannskap – 23.11.2017 

Det vises til søknad av 30.09.17 fra M.I.N. Produksjon AS (sus). 
M.I.N. Produksjon AS innvilges et tilskudd over kraftfondet, over ansvar 7402 – Tilskudd næringsformål på 
inntil kr 60 000. Tilskuddet utbetales mot dokumentasjon av utgiftene. 
 
 

PS 99/17 Søknad om tilskudd til utvidelse av eksisterende virksomhet - 
Hårstudioet AS 

Rådmannens innstilling 

Det vises til søknad av 22.08.17 fra Hårstudioet AS. 



 
 Side 5 av 17

Hårstudioet AS innvilges et tilskudd over kraftfondet, over ansvar 7402 – Tilskudd næringsformål på inntil kr 
30 000. Tilskuddet utbetales mot dokumentasjon av utgiftene. 
 

Behandling i Nesset formannskap - 23.11.2017  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Nesset formannskap – 23.11.2017 

Det vises til søknad av 22.08.17 fra Hårstudioet AS. 
Hårstudioet AS innvilges et tilskudd over kraftfondet, over ansvar 7402 – Tilskudd næringsformål på inntil kr 
30 000. Tilskuddet utbetales mot dokumentasjon av utgiftene. 
 
 

PS 100/17 Søknad om tilskudd til bedriftsutvikling - CIVA AS 

Rådmannens innstilling 

Det vises til søknad av 29.09.17 fra CIVA AS. 
CIVA AS innvilges et tilskudd over kraftfondet, over ansvar 7402 – Tilskudd næringsformål på inntil kr 
100 000. Tilskuddet utbetales mot dokumentasjon av utgiftene. 
 

Behandling i Nesset formannskap - 23.11.2017  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Nesset formannskap – 23.11.2017 

Det vises til søknad av 29.09.17 fra CIVA AS. 
CIVA AS innvilges et tilskudd over kraftfondet, over ansvar 7402 – Tilskudd næringsformål - på inntil kr 
100 000. Tilskuddet utbetales mot dokumentasjon av utgiftene. 
 
 

PS 101/17 Søknad om driftstilskudd og tilskudd til prosjektlederstilling for 
årene 2018, 2019 og 2020 - Nesset Næringsforum AS. 

Rådmannens innstilling 

Det vises til søknad av 26.10 17. 
Nesset Næringsforum AS innvilges et årlig tilskudd stort kr. 500 000 for årene 2018 og 2019. I summen på kr 
500 000 ligger all kompensasjon for drift av Hoppid- kontoret i henhold til partnerskapsavtale mellom 
Innovasjon Norge, Møre og Romsdal fylke og Nesset kommune datert 11.11.2016. 
Tilskuddet til Nesset Næringsforum AS på kr 500 000 pr. år dekkes ved bruk av Kraftfondet.  
 

Behandling i Nesset formannskap - 23.11.2017  

./. Følgende vedlegg ble ettersendt til møtedeltakernes iPad 20.11.2017: 
 E-post - søknad om grunnfinansiering for 2018 og 2019, samt utkast til avtale mellom Nesset kommune og 

Nesset Næringsforum AS 
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 Nesset kommune –søknad om tilskudd 20.11.2017  
 Avtaledokument Nesset kommune 2018-2019 
 
Ordføreren er styremedlem i Nesset Næringsforum AS og ba om at hans habilitet ble vurder. Han ble 
enstemmig vurdert inhabil og trådte tilbake. 
 
Varaordføreren ledet den videre behandlingen av saken. 
 
Svein Atle Roset fremmet følgende forslag til endring i andre setning:  
 

Nesset Næringsforum AS innvilges et årlig tilskudd inntil kr 500 000 for årene 2018 og 2019.  
 
Toril Melheim Strand ba om gruppemøte.  
 
Det ble enighet om følgende forslag: 
 
 Det vises til søknad av 26.10.2017. 

Nesset Næringsforum AS innvilges et årlig tilskudd inntil kr 500 000 til prosjektlederstilling for årene 
2018, 2019 og 2020. Tilskuddet dekkes ved bruk av Kraftfondet.  
 

Svein Atle Roset trakk sitt forslag. 
 
Formannskapets forslag ble satt opp mot rådmannen innstilling.  
Formannskapets forslag ble enstemmig vedtatt. Rådmannens innstilling fikk 0 stemmer og falt.  
 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 23.11.2017 

Det vises til søknad av 26.10.2017. 
Nesset Næringsforum AS innvilges et årlig tilskudd inntil kr 500 000 til prosjektlederstilling for årene 2018, 
2019 og 2020. Tilskuddet dekkes ved bruk av Kraftfondet.  
 
 

PS 102/17 Budsjett 2018 - Mardølafondet 

Behandling i Mardølafondet - 08.11.2017  

Enstemmig 
 

Forslag til vedtak 

Administrasjonens forslag til driftsbudsjett og investeringsbudsjett for 2018 godkjennes. 
 

Behandling i Nesset formannskap - 23.11.2017  

Mardølafondets forslag ble enstemmig vedtatt. 
 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 23.11.2017 

Administrasjonens forslag til driftsbudsjett og investeringsbudsjett for 2018 godkjennes. 
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PS 103/17 Utvidet åpningstid i Vistdal barnehage 

Rådmannens innstilling 

Åpningstiden i Vistdal barnehage utvides fra 4 til 5 dager i uken med virkning fra barnehageåret 2018/2019. 
Enheten Barnehagene i Nesset får økt budsjettramme med kr 126 000 i 2018 og kr 302 000 videre i 
økonomiplanperioden.  
 

Behandling i Nesset formannskap - 23.11.2017  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 23.11.2017 

Åpningstiden i Vistdal barnehage utvides fra 4 til 5 dager i uken med virkning fra barnehageåret 2018/2019. 
Enheten Barnehagene i Nesset får økt budsjettramme med kr 126 000 i 2018 og kr 302 000 videre i 
økonomiplanperioden.  
 
 

PS 104/17 Økonomiplan 2018-2021 

Rådmannens innstilling 

1. Drift  
 

1.1. Årsbudsjett/økonomiplan vedtas med følgende hovedtall for driftsbudsjettet.  Detaljene framgår av 
heftet ”økonomiplan 2018-2021», datert 16.11.2017. 
 

2018 2019 2020 2021

Skatt på inntekt og formue/naturressursskatt -84 533 -84 533 -84 533 -84 533

Rammetilskudd -98 974 -100 025 -100 657 -100 382

Eiendomsskatt -18 362 -18 362 -18 362 -18 362

Konsesjonsavgifter og salg av konsesjonskraft -13 117 -13 117 -13 117 -13 117

Kompensasjonsinntekter -6 322 -6 296 -6 271 -6 246

Sum frie inntekter m.m. -221 308 -222 333 -222 940 -222 640

Netto f inanskostnader (renter/avdrag/utbytte) 9 776 10 408 12 835 13 428

Fordelt til netto driftsrammer på enhetene 210 888 208 319 205 978 205 716

Netto driftsutgifter -644 -3 606 -4 127 -3 496

Overført til investeringer 0 0 0 0

Netto avsetning bundne fond 3 817 3 817 3 817 3 817

Netto avsetning/bruk av disposisjonsfond -3 173 -211 310 -321

Balanse 0 0 0 0

Drift, skjema 1A                            (1000 kr) Økonomiplan
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2018 2019 2020 2021

Rådmannens stab m/fellesutgifter 24 210 24 188 23 323 23 423

Servicekontoret 3 992 3 992 3 992 3 992

Politisk virksomhet 2 449 2 449 2 449 2 449

Eidsvåg barne-/ungdomsskole 22 268 21 968 21 968 21 968

Indre Nesset barne-/ungdomsskule 10 836 10 836 10 836 10 836

Barnehagene i Nesset 22 164 21 290 21 290 21 290

Helse og omsorg 90 948 89 575 88 099 87 737

Teknisk, samfunn og utvikling, inkl. selvkost 24 984 24 984 24 984 24 984

Kultur 3 975 3 975 3 975 3 975

NAV Nesset 2 935 2 935 2 935 2 935

Reserver 2 127 2 127 2 127 2 127

Sum netto driftsramme 210 888 208 319 205 978 205 716

Enhetenes driftsrammer, skjema 2A   (1000 kr) Økonomiplan

 
 

1.2. Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for 2018. 
 

1.3. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 skal følgende utskrivningsalternativ benyttes for 
skatteåret 2018: 
 
     § 3 a) faste eigedomar i heile kommunen  
 
Den alminnelige skattesatsen for 2017 er 7 promille.  
Skattesatsen justeres til 3,58 promille i henhold til eiendomsskatteloven § 12 a, for bolig- og 
fritidseiendommer. 
 
Eiendomsskatten skal betales i to terminer. 
 

1.4. Innenfor selvkostområdene skal det være 100% dekningsgrad.  De kommunale eiendomsgebyrene 
endres fra 1.1.2018 som følger: 
 
Gebyrene for levering av vann fra kommunale vannverk holdes uendret, i samsvar med lov om 
kommunale vass- og avløpsanlegg av 16. mars 2012 nr. 12. 
 
Gebyrene for avløp økes med 34 %, i samsvar med lov om kommunale vass- og avløpsanlegg av 16. 
mars 2012 nr. 12. 
 
Gebyrene i regulativet for slamtømming holdes uendret i samsvar med lov om vern mot forurensing 
og om avfall av 13.mars 1981 nr. 6. 
 
Gebyrene for renovasjonstjenestene holdes uendret i samsvar med lov om vern mot forurensing og 
om avfall av 13.mars 1981 nr. 6. 
 
Årsgebyret for tilsyn og feiing reduseres med 74 %, 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% fra 1.1.2018, 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 2018-2021”, datert 16.11.2017.  Bruk av 
kraftfondet utgjør kr 7 702 000 for 2018. 
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1.7. Rådmannen får fullmakt til å foreta budsjettendringer for det som vedrører lønnsoppgjøret, 
pensjonskostnad/pensjonspremien. 
 

1.8. Priser for tjenester innen helse og omsorg økes fra 1.1.2018: 
1.8.1.  Praktisk bistand i hjemmet, egenandel, økes med 5 %. 
1.8.2.  Trygghetsalarm økes med 10 %. 
1.8.3.  Dagsentertilbudet økes med 30 %. 
1.8.4.  Øvrige egenandelssatser innen helse og omsorg økes med 2 %. 

 
1.9. Rådmannen legger fram forslag til nye vedtekter for Utviklingsfondet hvor det skal tas inn 

retningslinjer for tildeling av tilskudd til idrett og kultur. Det vil samtidig være naturlig å vurdere 
hvem som skal være medlemmer i utvalget etter endringen. Saken legges fram til politisk behandling 
i løpet av 1. tertial 2018. 
 
 

2. Investering/finansiering  
 

2.1. Investeringer 
 
Årsbudsjett/økonomiplan vedtas med følgende hovedtall for investeringsbudsjettet.  Detaljene framgår av 
heftet ”økonomiplan 2018-2021”, datert 16.11.2017: 
 

2018 2019 2020 2021
Ordinære investeringer 68 805 73 700 49 300 3 700

Selvfinansierende investeringer VA 15 400 1 400 1 400 1 400

Sum investeringer i anleggsmidler 84 205 75 100 50 700 5 100

Utlån og avdrag på lån 3 087 3 139 3 143 3 204

Avsetninger 0 0 0 0

Sum investeringsramme / finansieringsbehov 87 292 78 239 53 843 8 304

Investering                                      (1000 kr) Økonomiplan

 
 
 

2.2. Finansiering av investeringer 
 
 Investeringene vedtas finansiert slik: 
 

2018 2019 2020 2021
Lånemidler -33 572 -52 987 -36 653 -4 860

Investeringstilskudd -39 550 -13 640 -9 000 -1 240

Salg av eiendeler 0 0 0 0

Overført fra drift 0 0 0 0

Refusjoner/andre inntekter (inkl. mva-komp) -14 170 -11 612 -8 190 -1 917

Bruk av avsetninger (investeringsfond) -287

Sum finansiering -87 292 -78 239 -53 843 -8 304

Finansiering                                      (1000 kr) Økonomiplan

 
 

2.3. Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for 2018. 
 

2.4. Nesset kommune tar opp lån til investering i anleggsmidler i 2018 på kr 17 600 000.  
Lånets løpetid er 40 år. 
 

2.5. Nesset kommune tar opp et Startlån til videreutlån på kr 1 mill i 2018. 
Lånets løpetid er 25 år, herav 5 års avdragsfrihet. 
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Behandling i Nesset formannskap - 23.11.2017  

Økonomisjefen orienterte. 
 
Det ble enighet om følgende fellesforslag: 
 

Som rådmannens innstilling med følgende endringer: 
Investeringer: 

 Asfaltering/rehabilitering av kommunale veger økes fra kr 2 000 000- til kr 3 000 000 
 

Drift: 
Inntekter: 

 Salg av konsesjonskraft økes fra kr 4 750 000 til 5 300 000 i økonomiplanperioden. Gir økte 
inntekter på kr 550 000. 
 

Økte utgifter: 
 Kr 50 000 går til å opprettholde folkebadet  
 Kr 150 000 går til kulturmidler 
 Kr. 50 000 går til Bjørnsonfestivalen 
 Kr 250 000 til tilskudd tråkkemaskin Eidsvåg idrettslag 
 Økte finanskostnader til asfaltering/rehabilitering veger 

 

Kraftfondet 
Søknad av 20.11.2017 fra Nesset Næringsforum AS finansieres ved omdisponering av midlene på 
Kraftfondet: 

 Tilskudd næringsformål, formannskapet tildeler reduseres fra kr 550 000 til kr 415 000. 
Frigjorte midler på kr 135 000 til Nesset Næringsforum AS 

 Udisponerte midler på kr 665 000 går til Nesset Næringsforum AS 

Sum finansiering kr 135 000 + kr 665 000 = kr 800 000 
 
 

Svein Atle Roset fremmet følgende oversendingsforslag: 
 

I budsjett for 2017 ble fysioterapitjenesten styrket. Behovet for styrking av fysioterapitjenesten i 2018 
er også tilstede. Det er behov for en styrking med inntil kr 100 000 i budsjett for 2018, med økning 
30% stilling. Tilleggsforslag vil evt. bli fremmet i kommunestyret.  

 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
Formannskapets fellesforslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Svein Atle Rosets oversendingsforslag ble enstemmig vedtatt.  
 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 23.11.2017 

1. Drift  
 

1.1. Årsbudsjett/økonomiplan vedtas med følgende hovedtall for driftsbudsjettet.  Detaljene framgår av 
heftet ”økonomiplan 2018-2021», datert 16.11.2017, samt formannskapets behandling 23.11.2017. 
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2018 2019 2020 2021

Skatt på inntekt og formue/naturressursskatt -84 533 -84 533 -84 533 -84 533

Rammetilskudd -98 974 -100 025 -100 657 -100 382

Eiendomsskatt -18 362 -18 362 -18 362 -18 362

Konsesjonsavgifter og salg av konsesjonskraft -13 667 -13 667 -13 667 -13 667

Kompensasjonsinntekter -6 322 -6 296 -6 271 -6 246

Sum frie inntekter m.m. -221 858 -222 883 -223 490 -223 190

Netto f inanskostnader (renter/avdrag/utbytte) 9 826 10 458 12 885 13 478

Fordelt til netto driftsrammer på enhetene 211 388 208 569 206 228 205 966

Netto driftsutgifter -644 -3 856 -4 377 -3 746

Netto avsetning bundne fond 3 817 3 817 3 817 3 817

Netto avsetning/bruk av disposisjonsfond -3 173 39 560 -71

Balanse 0 0 0 0

Drift, skjema 1A                            (1000 kr) Økonomiplan

 
 
 

2018 2019 2020 2021

Rådmannens stab m/fellesutgifter 24 210 24 188 23 323 23 423

Servicekontoret 3 992 3 992 3 992 3 992

Politisk virksomhet 2 449 2 449 2 449 2 449

Eidsvåg barne-/ungdomsskole 22 268 21 968 21 968 21 968

Indre Nesset barne-/ungdomsskule 10 836 10 836 10 836 10 836

Barnehagene i Nesset 22 164 21 290 21 290 21 290

Helse og omsorg 90 948 89 575 88 099 87 737

Teknisk, samfunn og utvikling, inkl. selvkost 24 984 24 984 24 984 24 984

Kultur 4 475 4 225 4 225 4 225

NAV Nesset 2 935 2 935 2 935 2 935

Reserver 2 127 2 127 2 127 2 127

Sum netto driftsramme 211 388 208 569 206 228 205 966

Enhetenes driftsrammer, skjema 2A   (1000 kr) Økonomiplan

 
 

1.2. Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for 2018. 
 

1.3. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 skal følgende utskrivningsalternativ benyttes for 
skatteåret 2018: 
 
     § 3 a) faste eigedomar i heile kommunen  
 
Den alminnelige skattesatsen for 2017 er 7 promille.  
Skattesatsen justeres til 3,58 promille i henhold til eiendomsskatteloven § 12 a, for bolig- og 
fritidseiendommer. 
 
Eiendomsskatten skal betales i to terminer. 
 

1.4. Innenfor selvkostområdene skal det være 100% dekningsgrad.  De kommunale eiendomsgebyrene 
endres fra 1.1.2018 som følger: 
 
Gebyrene for levering av vann fra kommunale vannverk holdes uendret, i samsvar med lov om 
kommunale vass- og avløpsanlegg av 16. mars 2012 nr. 12. 
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Gebyrene for avløp økes med 34 %, i samsvar med lov om kommunale vass- og avløpsanlegg av 16. 
mars 2012 nr. 12. 
 
Gebyrene i regulativet for slamtømming holdes uendret i samsvar med lov om vern mot forurensing 
og om avfall av 13.mars 1981 nr. 6. 
 
Gebyrene for renovasjonstjenestene holdes uendret i samsvar med lov om vern mot forurensing og 
om avfall av 13.mars 1981 nr. 6. 
 
Årsgebyret for tilsyn og feiing reduseres med 74 %, 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% fra 1.1.2018, 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 2018-2021”, datert 16.11.2017, samt 
formannskapets behandling 23.11.2017. Bruk av kraftfondet utgjør kr 8 367 000 for 2018. 
 

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

1.8. Priser for tjenester innen helse og omsorg økes fra 1.1.2018: 
1.8.1.  Praktisk bistand i hjemmet, egenandel, økes med 5 %. 
1.8.2.  Trygghetsalarm økes med 10 %. 
1.8.3.  Dagsentertilbudet økes med 30 %. 
1.8.4.  Øvrige egenandelssatser innen helse og omsorg økes med 2 %. 

 
1.9. Rådmannen legger fram forslag til nye vedtekter for Utviklingsfondet hvor det skal tas inn 

retningslinjer for tildeling av tilskudd til idrett og kultur. Det vil samtidig være naturlig å vurdere 
hvem som skal være medlemmer i utvalget etter endringen. Saken legges fram til politisk behandling 
i løpet av 1. tertial 2018. 
 
 

2. Investering/finansiering  
 

2.1. Investeringer 
Årsbudsjett/økonomiplan vedtas med følgende hovedtall for investeringsbudsjettet.  Detaljene framgår 
av heftet ”økonomiplan 2018-2021”, datert 16.11.2017, samt formannskapets behandling 23.11.2017: 

 

2018 2019 2020 2021
Ordinære investeringer 69 805 73 700 49 300 3 700

Selvfinansierende investeringer VA 15 400 1 400 1 400 1 400

Sum investeringer i anleggsmidler 85 205 75 100 50 700 5 100

Utlån og avdrag på lån 3 087 3 139 3 143 3 204

Sum investeringsramme / finansieringsbehov 88 292 78 239 53 843 8 304

Investering                                      (1000 kr) Økonomiplan

 
 
 

2.2. Finansiering av investeringer 
 

 Investeringene vedtas finansiert slik: 
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2018 2019 2020 2021
Lånemidler -34 382 -52 987 -36 653 -4 860

Investeringstilskudd -39 550 -13 640 -9 000 -1 240

Refusjoner/andre inntekter (inkl. mva-komp) -14 360 -11 612 -8 190 -1 917

Bruk av avsetninger (investeringsfond) -287

Sum finansiering -88 292 -78 239 -53 843 -8 304

Finansiering                                      (1000 kr) Økonomiplan

 
 

2.3. Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for 2018. 
 

2.4. Nesset kommune tar opp lån til investering i anleggsmidler i 2018 på kr 17 600 000.  
Lånets løpetid er 40 år. 
 

2.5. Nesset kommune tar opp et Startlån til videreutlån på kr 1 mill i 2018. 
Lånets løpetid er 25 år, herav 5 års avdragsfrihet. 
 

 
Oversendingsforslag fra Svein Atle Roset: 
I budsjett for 2017 ble fysioterapitjenesten styrket. Behovet for styrking av fysioterapitjenesten i 2018 er også 
tilstede. Det er behov for en styrking med inntil kr 100 000 i budsjett for 2018, med økning 30% stilling. 
Tilleggsforslag vil evt. bli fremmet i kommunestyret.  
 
 

PS 105/17 Kommunale vigsler 

Rådmannens innstilling 

Kommunestyret i Nesset fastsetter følgende når det gjelder kommunale vigsler: 
1. I tillegg til ordfører og varaordfører delegeres myndigheten til å kunne foreta vigsler til følgende 

personer:  
a. …… 
b. ….. 

2. Vigsler foregår i utgangspunktet innenfor normal arbeidstid på kommunehuset. 
3. Vigsler kan foregå i andre lokaler og steder i kommunen etter avtale med brudefolket. 
4. Brudefolk som ikke er bosatt i Nesset kan likevel bli viet i kommunen. 
5. Vigselstilbudet er gratis for de brudefolk som er tilhørende i Nesset og benytter seg av tilbudt 

lokale, jf. punkt 2. 
6. For øvrige tilfeller vil kommunen utarbeide satser for betaling, jf. forskrift om kommunale vigsler. 

Satsene vedtas av kommunestyret. 
 

Behandling i Nesset formannskap - 23.11.2017  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 23.11.2017 

Kommunestyret i Nesset fastsetter følgende når det gjelder kommunale vigsler: 
1. I tillegg til ordfører og varaordfører delegeres myndigheten til å kunne foreta vigsler til følgende personer:  

a. …… 
b. ….. 

2. Vigsler foregår i utgangspunktet innenfor normal arbeidstid på kommunehuset. 
3. Vigsler kan foregå i andre lokaler og steder i kommunen etter avtale med brudefolket. 
4. Brudefolk som ikke er bosatt i Nesset kan likevel bli viet i kommunen. 
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5. Vigselstilbudet er gratis for de brudefolk som er tilhørende i Nesset og benytter seg av tilbudt lokale, jf. 
punkt 2. 

6. For øvrige tilfeller vil kommunen utarbeide satser for betaling, jf. forskrift om kommunale vigsler. Satsene 
vedtas av kommunestyret. 

 
 

PS 106/17 Omdanning av Kavli Moen stiftelsen - Uttalelse 

Rådmannens innstilling 

Det vises til brev av 14.11.17. 
Nesset kommune er positiv til at Stiftelsen Kavli Foundation overtar Kavli Moen stiftelsen. 
 

Behandling i Nesset formannskap - 23.11.2017  

Ordføreren er styreleder i stiftelsens styre, og ba om at hans habilitet ble vurdert. Han ble enstemmig vurdert 
inhabil og trådte tilbake.  
 
Varaordføreren ledet den videre behandlingen av saken. 
 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Nesset formannskap – 23.11.2017 

Det vises til brev av 14.11.17 fra Kavli Moen Stiftelsen v/styreleder Rolf Jonas Hurlen. 
Nesset kommune er positiv til at Stiftelsen Kavli Foundation overtar Kavli Moen Stiftelsen. 
 
 

PS 107/17 GID 003/001 - Fradeling av parsell gårdstun - Dispensasjon 

Rådmannens innstilling 

Vises til søknad av 14.05.16 om fradeling av en parsell, ca 2 dekar, fra eiendommen GID 003/001. 
 
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 gis det varig dispensasjon fra kommuneplanens arealdel LNF-
sone til fradeling av inntil 2 dekar fra eiendom GID 003/001, til fritidsformål.  
Det gis dispensasjon da søknaden dreier seg om tomt rundt eksisterende våningshus på gården Aaram. Det er 
lagt til grunn at landbruksinteresse er vurdert og avklart ved behandling etter jordlovens § 12.  Det er og lagt til 
grunn at sektormyndighetene ikke har vesentlige merknader til fradeling. Søknaden er vurdert etter 
Naturmangfoldlovens § 8-12. Det foreligger ingen vesentlige friluftsliv eller naturinteresser knyttet til området.  
 

Behandling i Nesset formannskap - 23.11.2017  

Rådmannens innstiling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Nesset formannskap – 23.11.2017 

Vises til søknad av 14.05.16 om fradeling av en parsell, ca 2 dekar, fra eiendommen GID 003/001. 
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 gis det varig dispensasjon fra kommuneplanens arealdel LNF-
sone til fradeling av inntil 2 dekar fra eiendom GID 003/001, til fritidsformål.  
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Det gis dispensasjon da søknaden dreier seg om tomt rundt eksisterende våningshus på gården Aaram. Det er 
lagt til grunn at landbruksinteresse er vurdert og avklart ved behandling etter jordlovens § 12. Det er og lagt til 
grunn at sektormyndighetene ikke har vesentlige merknader til fradeling. Søknaden er vurdert etter 
Naturmangfoldlovens § 8-12. Det foreligger ingen vesentlige friluftsliv- eller naturinteresser knyttet til 
området.  
 
 

PS 108/17 GID 118/002 - Fradeling av parsell - Tilleggsareal - Dispensasjon 
fra kommuneplanens arealdel 

Rådmannens innstilling 

Vises til søknad 24.03.2015, oppretting/endring av matrikkelenhet GID 118/002, inntil ett dekar.   
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 gis det dispensasjon fra kommuneplanens arealdel.  
Dispensasjon kan gis fordi hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens 
formålsbestemmelse, ikke blir vesentlig tilsidesatt. Fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn 
ulempene.  
Det legges til grunn at det dreier seg om tilleggsareal for å få en felles tomt for bebygd hytte og naust.  
Det legges til grunn at det dreier seg om tilleggsareal til eksisterende hyttetomt og fradelingen medfører ikke 
vesentlig endring av dagens situasjon. Omsøkte areal ligger i stor avstand til annen bolig- og hyttebebyggelse, 
og topografien tilsier at det ikke er vesentlig ferdsel i strandsonen.  
 

Behandling i Nesset formannskap - 23.11.2017  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Nesset formannskap – 23.11.2017 

Vises til søknad 24.03.2015, oppretting/endring av matrikkelenhet GID 118/002, inntil ett dekar.   
 
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 gis det dispensasjon fra kommuneplanens arealdel.  
Dispensasjon kan gis fordi hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens 
formålsbestemmelse, ikke blir vesentlig tilsidesatt. Fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn 
ulempene.  
 
Det legges til grunn at det dreier seg om tilleggsareal for å få en felles tomt for bebygd hytte og naust.  
 
Det legges til grunn at det dreier seg om tilleggsareal til eksisterende hyttetomt og fradelingen medfører ikke 
vesentlig endring av dagens situasjon. Omsøkte areal ligger i stor avstand til annen bolig- og hyttebebyggelse, 
og topografien tilsier at det ikke er vesentlig ferdsel i strandsonen.  
 
 

PS 109/17 Sluttbehandling - Reguleringsplan for Hanset grustak II 

Rådmannens innstilling 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 vedtas detaljreguleringsplan for Hanset Grustak, bestemmelser 
og plankart datert 13.09.2017.  
 

Behandling i Nesset formannskap - 23.11.2017  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
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Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 23.11.2017 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 vedtas detaljreguleringsplan for Hanset Grustak, bestemmelser 
og plankart datert 13.09.2017.  
 
 

PS 110/17 Fremtidig boligfelt på Gussiåsen 

Rådmannens innstilling 

Vises til brev 15.03.2017 fra Gussiåsen bygdalag. 
Nesset kommune ser det ikke som hensiktsmessig å starte en reguleringsplanprosess verken i kommunal eller 
privat regi, før eventuelt utbyggingsområde på Gussiås er avklart med ulike sektormyndigheter.  
Det vises til at Nesset kommune i forslag til planstrategi 2018 – 2020 har lagt opp til revidering av 
kommuneplanens arealdel der blant annet fremtidig boligområde på Gussiåsen vil bli vurdert. 
 

Behandling i Nesset formannskap - 23.11.2017  

Det ble enighet om følgende tillegg til rådmannens innstilling: 
 

Ny setning etter første avsnitt: 
Nesset kommune er positive til å delta i prosessen med å legge til rette for et boligområde på 
Gussiåsen.  
 
Ny setning før siste avsnitt: 
Kommunen vil bistå Gussiås bygdalag i forhandlinger med sektormyndighetene. 

 
Rådmannens innstilling, med formannskapets tillegg, ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Nesset formannskap – 23.11.2017 

Det vises til brev 15.03.2017 fra Gussiås bygdalag. 
Nesset kommune er positive til å delta i prosessen med å legge til rette for et boligområde på Gussiåsen.  
Nesset kommune ser det ikke som hensiktsmessig å starte en reguleringsplanprosess verken i kommunal eller 
privat regi, før eventuelt utbyggingsområde på Gussiås er avklart med ulike sektormyndigheter. Kommunen vil 
bistå Gussiås bygdalag i forhandlinger med sektormyndighetene. 
Det vises til at Nesset kommune i forslag til planstrategi 2018 – 2020 har lagt opp til revidering av 
kommuneplanens arealdel der blant annet fremtidig boligområde på Gussiåsen vil bli vurdert. 
 
 

PS 111/17 Uttale fra formannskapet - endringer i regelverket for 
eiendomsskatt 

Behandling i Nesset formannskap - 23.11.2017  

Saken ble tatt opp i møtet, med bakgrunn i følgende vedtak: 
 

Vedtak i Nesset kommunestyre – 19.10.2017 
Kommunestyret ber formannskapet sende en uttale til Stortinget vedrørende eiendomsskatten, i tråd 
med kommunestyret sin behandling av interpellasjonen fra Arbeiderpartiet v/Mellvin Steinsvoll. 

 
Forslag til uttale fra Toril Melheim Strand ble diskutert, og det ble enighet om følgende:  
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Formannskapet i Nesset kommune går sterkt imot den føreslegne endringa av eigedomsskatten 
på verker og bruk, også kalla maskinskatten. Denne endringa vil gå hardt utover mange små 
landkommunene som har stilt naturområda sine til rådvelde for storsamfunnet. Kommunane 
mister handlingsrommet og høve til å oppretthalde tenestetilbodet til innbyggjarane.  
 
Istaden er det staten som sikrar seg større inntekt både frå bedriftsbeskattninga (der 
eigedomsskatten er frådragsberettinga), og som utbytte frå statseigde selskap. 
 
Industribedrifter høyrer til lokalt og vil gjerne bidra lokalt. Blir eiendomsskatten fjerna, må bedriftene 
betale meir skatt til staten. Det er likevel kommunane som har ansvaret for tilrettelegging av 
nødvendig infrastruktur og velfungerande velferdstilbud både for bedriftene og dei tilsette. 
 
Mange distriktskommuner har gjeve si tilslutning til store utbyggingar og industrianlegg i tillit til at 
verksemda vil leggje igjen inntekter lokalt. Dersom dette blir vedteke forventar formannskapet at 
kommunane får kompensasjon for bortfall av inntekt.  

 
Forslaget fikk 6 stemmer og ble vedtatt. 1 stemte imot. 

 

Vedtak i Nesset formannskap – 23.11.2017 

Formannskapet i Nesset kommune går sterkt imot den føreslegne endringa av eigedomsskatten på 
verker og bruk, også kalla maskinskatten. Denne endringa vil gå hardt utover mange små 
landkommunene som har stilt naturområda sine til rådvelde for storsamfunnet. Kommunane mister 
handlingsrommet og høve til å oppretthalde tenestetilbodet til innbyggjarane.  
 
Istaden er det staten som sikrar seg større inntekt både frå bedriftsbeskattninga (der eigedomsskatten er 
frådragsberettinga), og som utbytte frå statseigde selskap. 
 
Industribedrifter høyrer til lokalt og vil gjerne bidra lokalt. Blir eiendomsskatten fjerna, må bedriftene betale 
meir skatt til staten. Det er likevel kommunane som har ansvaret for tilrettelegging av nødvendig infrastruktur 
og velfungerande velferdstilbud både for bedriftene og dei tilsette. 
 
Mange distriktskommuner har gjeve si tilslutning til store utbyggingar og industrianlegg i tillit til at verksemda 
vil leggje igjen inntekter lokalt. Dersom dette blir vedteke forventar formannskapet at kommunane får 
kompensasjon for bortfall av inntekt.  
 
 


