
 
 
 
 
 

 
 

Møteprotokoll 
 

Utvalg: Nesset kommunestyre 

Møtested: Kommunestyresalen, Nesset kommunehus 

Dato: 21.03.2019 

Tidspunkt: 14.00 – 19.00 
 
 
 
 

Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Rolf Jonas Hurlen Ordfører H 
Edmund Morewood Varaordfører SP 
Toril Melheim Strand Medlem AP 
May Tove Bye Aarstad Medlem AP 
Anders Torvik Medlem AP 
Mellvin Arvid Steinsvoll Medlem AP 
Karianne Rindli Medlem AP 
Stein Ivar Bjerkeli Medlem AP 
Kjersti Hafsås Svensli Medlem AP 
Arild Svensli Medlem H 
Ole Marvin Aarstad Medlem SP 
Kari Petrine Fitje Øverås Medlem SP 
Jan Rindli Medlem UAV 
Svein Atle Roset Medlem KRF 
Svanhild Kvernberg Medlem KRF 
Jan Ståle Alme Medlem INNB 
Tone Skjørsæther Medlem UAV 

 
Følgende faste medlemmer møtte ikke: 
Navn Funksjon Representerer 
Rune Skjørsæther MEDL H 
Ola Einar Stolsmo MEDL H 
Eva Solstad Alme MEDL H 
Edith Kristine S. Bjerkeset MEDL H 
Det var ikke mulig å skaffe vara for Ola Einar Stolsmo 
og Edith Kristine S. Bjerkeset. 
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Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
Magne Bugge Eva Solstad Alme UAV 
Knut Arne Bugge Rune Skjørsæther H 

 
 
 Folkehelsekoordinator Mari Husan orienterte om folkehelseprofil 2019 for Nesset. 
 

 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Anne Grete Klokset rådmann 
Anne-Karin Sjøli personalsjef 
Mari Husan folkehelsekoordinator 
Lill Kristin Stavik 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  

Svein Atle Roset  Toril Melheim Strand 
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PS 16/19 Godkjenning av protokoll 

Behandling i Nesset kommunestyre - 21.03.2019  

Protokollen fra møte 21.02.2019 ble godkjent og signert. 
 

Vedtak i Nesset kommunestyre - 21.03.2019 

Protokollen fra møte 21.02.2019 ble godkjent og signert. 
 

PS 17/19 Spørsmål til ordføreren 

Behandling i Nesset kommunestyre - 21.03.2019  

Spørsmål fra Nesset Arbeiderparti v/Mellvin Steinsvoll 
1. Nye Molde kommune - fremtidig legevaktdekning for befolkningen i dagens Nesset. 
 
Jeg viser til vedtak i Råd for eldre og funksjonshemma av 5. mars sak PS 9/19 og vedtak i Utvalg for 
helse og omsorg 5. mars 2019 sak PS 7/19. 
Legevakt er viktig for trygghetsfølelsen blant innbyggerne uansett hvor de bor.  
I følge opplysninger jeg sitter med, er det regler for responstid som sier at i et definert område, skal 
minst 90 % av beboerne kunne nå frem til legevakt innen 40 min. 
Etter en rask telling, kommer det bekymringsfulle resultat at mer enn 90 % av beboerne i dagens 
Nesset, ikke vil nå frem til legevakt innen 40 min.  
Jeg understreker at mine tall er ca-tall, men likevel så seriøse at det bør gjøre oss urolige for den 
fremtidige trygghet på dette feltet. Mine spørsmål til ordføreren blir da følgende:   
- Deler ordføreren min bekymring for den situasjon som kan bli sementert gjennom den pilot som 

er i gang i vårt område?  
- I tilfelle ordføreren deler min bekymring, vil ordføreren sørge for at saken snarest mulig kommer 

på kartet politisk? 
 
 
2.   Tidligere Eresfjord bofellesskap - fremdrift. 
 
Viser til mine tidligere spørsmål vedr. bygningsmassen i Frisvollhagen. 
Med bakgrunn i at bygningsmassen forfaller hver dag og at det ikke kan registreres fremdrift i 
saken, må den så snart som mulig løftes opp på politisk plan. 
Mitt spørsmål blir da: 
- Er ordføreren enig i at denne saken snarest må finne sin løsning og i tilfelle, vil ordføreren sørge   

for at det snarest blir lagt fram sak for politisk avgjørelse? 
 
Takker for at svar på spørsmålene blir gitt i kommunestyret 21. mars 2019. 
 
Ordføreren svarte: 
1. Nye Molde kommune - fremtidig legevaktdekning for befolkningen i dagens Nesset. 
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Svar: Både eldrerådet og Utvalget for helse og omsorg har hatt denne saken. Vedtaket fra Helse og 
omsorgsutvalget den 5. mars er følger: 
   
«Det vises til intensjonsavtalen mellom Nesset, Midsund og Molde som tilsier lokal legevakt i Nesset 
alle hverdager fra kl. 08.00 til kl. 21.00 (unntatt lørdag). Det bes videre om at prosjektgruppa for 
Molde og omegn lokale legevakt prioriterer økning i den lokale legevakten i Eidsvåg slik at denne 
blir tilgengelig også på helg.» 
 
Ordføreren var til stede da saken ble behandlet og sa at saken også skulle videre til kommunestyret. 
Beklager at dette ikke har skjedd. Vil derfor be om at saken blir lagt fram for kommunestyret for at vi 
skal kunne diskutere den der. Kanskje i aprilmøtet. 
 
2.   Tidligere Eresfjord bofellesskap - fremdrift. 
I kommunestyre 24.05.2018 i sak 41/18 ble det besluttet å legge Eresfjord bofellesskap ut for salg. 

Salget ble klargjort med eiendomsmegler, men stoppet etter vedtak i kommunestyret 20.09.2018 i sak 
57/18. I saken ble det vedtatt at gjesteparkering tilhørende Eresfjord bofellesskap skulle tas inn i 
barnehagens areal og barnehagens uteområde utvides med den delen av nabotomta som inneholder 
et uthus. 

I dagens kommunestyre i sak PS 28/19, innstiller rådmannen på at uteområdet med uthus ikke tas 
med i barnehagens område, men likevel følger med Eresfjord bofellesskap. Når dette er klart, kan 
salgsprosessen gjenopptas. 

Så er det et lite men: Det kan være aktuelt for barnehagen å benytte deler av bygget fra 
barnehagestart i høst og frem til at tilbygget på barnehagen er ferdig. Dette kan forsenke 
salgsprosessen. 
 
Spørsmål fra Kristelig folkeparti v/Svanhild Kvernberg 
Ang. deponi for farlig avfall.  
1. Har bergarten på Rausand forandret seg i den senere tid siden det nå er blitt egnet til fjellhaller 

for farlig avfall? 
Allerede i 2015 ble Rausand utfaset fra de 18 stedene som var aktuell som sted for nasjonalt 
deponi pga fjellets uegnethet. 

 
2. Hvorfor er det ikke boret ned til bunnen av fjellhallene? Vet vi nok når det ikke er boret helt ned? 
 
3. Er det kommet noe svar fra Statens strålevern? Om ikke strontiumen er radioaktiv kunne vi 

kanskje fått innføring fra eksperter hva alle disse farlige stoffene som lekker ut fra tidligere 
deponi gjør med sjølivet. 

 
 
Ordføreren svarte: 
1. Om fjellkvaliteten har forandret seg de siste årene: 

Nei, bergarten eller fjellkvaliteten på Raudsand har ikke forandret seg de siste årene. Det var i 
2016 at Klima og Miljødepartementet mottok anbefalingen fra Miljødirektoratet om egnede 
lokaliteter for farlig avfall. Her var det 12 lokaliteter som ble vurdert, og Miljødirektoratet mente 
at Raudsand og planlagte fjellhaller var en av de fire lokalitetene som kunne være egnet. De 
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andre var Dalen gruver i Brevik, dagbrudd i Rekefjord i Sokndal og en planlagt fjellhall i Lervika 
i Kvinesdal.  

 
2. Hvorfor det ikke var boret ned til bunnen av fjellhallene?  

Både Multiconsult og NGU har vurdert kvaliteten der fjellhallene er planlagt plassert og har 
konkludert med at fjellet er godt egnet for den planlagte aktiviteten. Det er da NGU, som er 
statens ekspert på geologi, som har foretatt boringene og alle nødvendige undersøkelser, og 
konkludert med at boringene er gode nok for å fastslå at det kan bygges fjellhaller.   

 
3. Du etterlyser svaret fra Statens strålevern eller Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet som 

det heter. Viser til vedlagte referatsak hvor Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet 
konkluderer med at det ikke er påvist unormal stråling fra radioaktive stoffer på Raudsand. De 
mener at resultatene av målingene ikke gir et godt nok grunnlag til å vurdere ytterligere 
målinger. De viser også til at NGU som har foretatt målingene er en statlig etat under Nærings- 
og fiskeridepartementet, og er en uavhengig part i denne saken. 

 
Spørsmål fra Senterpartiet v/Kari Petrine Fitje Øverås 
Status for Krafthistoria 
 
Ordføreren svarte: 
Skrivinga av krafthistoria har blitt en lang sak i seg selv. Stoffet til historia er samlet og arkivert. Nå 
arbeides det med en Kulturminneplan for Nesset som det er planlagt skal komme til politisk i 
kommunestyret i juni. I denne planen er jeg kjent med at Krafthistoria er satt opp som tiltak nr. 1 i 
handlingsplana. Så får vi ta diskusjonen om vegen videre for krafthistorien når planen kommer til 
politisk behandling. Utfordringen vil sannsynligvis bli finansieringen av boken. 

PS 18/19 Referatsaker 

RS 17/19 Beslutninger fra Politidirektoratet om endringer i lokal struktur for Møre og Romsdal politidistrikt 
Politidirektoratet v/Christopher Carlsen 

RS 18/19 Protokoll Fylkesmøtet i KS Møre og Romsdal 21.02.19 KS Møre og Romsdal 

RS 19/19 Fra Nesset skogbrukarlag - Skogbruksleiar i den nye kommunen Nesset Skogeigarlag 

RS 20/19 Møteprotokoll 22.02.19 - Fellesnemda i nye Molde kommune Fellesnemda i Nye Molde kommune 

RS 21/19 Kontrollutvalget for Nesset - møteprotokoll 19.02.2019 Kontrollutvalgssekreteriatet 

RS 22/19 Protokoll fra styremøte i Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal 27.02.2019 
Kontrollutvalgssekreteriatet 

RS 23/19 Angående undersøkelse av radioaktiv stråling på Raudsand  

Behandling i Nesset kommunestyre - 21.03.2019  

Referatsakene ble tatt til orientering. 
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Vedtak i Nesset kommunestyre - 21.03.2019 

Referatsakene ble tatt til orientering. 
 

PS 19/19 Kontrollutvalget for Nesset - årsmelding 2018 

Behandling i Nesset kommunestyre - 21.03.2019  

Kontrollutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Nesset kommunestyre - 21.03.2019 

Kontrollutvalgets årsmelding for 2018 tas til etterretning.  

 

PS 20/19 Sammenslåing av Møre og Romsdal Revisjon IKS og 
Kommunerevisjonsdistrikt nr. 3 i Møre og Romsdal IKS (Komrev3) 

Behandling i Nesset kommunestyre - 21.03.2019  

Edmund Morewood fremmet følgende forslag: 
Ordfører velges som fast representant. 

 
Toril Melheim Strand fremmet følgende forslag: 

1. Edmund Morewood 
2. Anders Torvik 
3. Kari Petrine Fitje Øverås 
Velges som vararepresentanter.  

 
Rådmannens innstilling, forslagene til Edmund Morewood og Toril Melheim Strand ble enstemmig 
vedtatt. 
 

Vedtak i Nesset kommunestyre - 21.03.2019 

1. Nesset kommune slutter seg til samvirkeforetaket med navn Møre og Romsdal revisjon SA. 
2. Nesset kommune godkjenner utkastet til vedtekter. 
3. Som representant til årsmøtet i Møre og Romsdal revisjon SA blir ordfører Rolf Jonas Hurlen 

valgt. Følgende vararepresentanter blir valgt i rekkefølge: 
1. Edmund Morewood 
2. Anders Torvik 
3. Kari Petrine Fitje Øverås 

4. Nesset kommune vedtar at Kommunerevisjonsdistrikt nr. 3 i Møre og Romsdal IKS blir oppløst, 
og egenkapitalen blir tilbakeført eierne i henhold til gjeldende regler.  

5. Nesset kommune godkjenner at kontorutstyr og lignende i Kommunerevisjon nr. 3 i Møre og 
Romsdal IKS blir overført til Møre og Romsdal revisjon SA. Ansatte i Komrev3 IKS får 
tilbud om stilling i Møre og Romsdal revisjon SA i tråd med kapittel 16 i Lov om 
arbeidsmiljø. 

6. Nesset kommune godkjenner at pensjonsforpliktelser på tidligere ansatte i Komrev3 IKS 
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blir fordelt på eierkommunene. 

 

PS 21/19 Stiftelsen Romsdalsmuseet - uttale til vedtektsendringer 

Behandling i Utvalg for oppvekst og kultur - 12.03.2019  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt tilrådd. 
 

Vedtak i Utvalg for oppvekst og kultur - 12.03.2019 

Nesset kommune støtter forslaget til vedtektsendringer for Stiftelsen Romsdalsmuseet. 

 

Behandling i Nesset kommunestyre - 21.03.2019  

Forslag til vedtak fra Utvalg for oppvekst og kultur ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Nesset kommunestyre - 21.03.2019 

Nesset kommune støtter forslaget til vedtektsendringer for Stiftelsen Romsdalsmuseet. 

 

PS 22/19 Reguleringsplan Bjerkeli Sand - Planprogram 

Behandling i Nesset kommunestyre - 21.03.2019  

Stein Ivar Bjerkeli ba om å få vurdert sin habilitet. 
 
Stein Ivar Bjerkeli ble enstemmig erklært inhabil. 
 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Nesset kommunestyre - 21.03.2019 

Planprogram for detaljreguleringsplan Bjerkeli Sand, datert 22.02.2019 fastsettes i henhold til plan- 
og bygningslovens §§ 4-1 og 12-9, med følgende endring: 

- Pkt 4.5.6 endres til Kulturminner og kulturmiljø 
- Kap 4.2. Det arrangeres et informasjonsmøte der forslag til reguleringsplan presenteres.   

 

PS 23/19 Kommunevåpen nye Molde kommune 

Behandling i Nesset formannskap - 07.03.2019  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
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Forslag til vedtak i Nesset formannskap - 07.03.2019 

Nesset kommunestyre gir sin tilslutning til fellesnemnda for nye Molde kommune sin tilrådning, og 
godkjenner «Storslått og energisk» som nye Molde kommune sitt kommunevåpen. 

 

Behandling i Nesset kommunestyre - 21.03.2019  

Arild Svensli fremmet følgende forslag: 
Videreføre Molde kommune sitt nåværende kommunevåpen i nye Molde kommune. 
 

Formannskapets forslag til vedtak fikk 18 stemmer. Arild Svensli sitt forslag tikk 1 stemme og falt. 
 

Vedtak i Nesset kommunestyre - 21.03.2019  

Nesset kommunestyre gir sin tilslutning til fellesnemnda for nye Molde kommune sin tilrådning, og 
godkjenner «Storslått og energisk» som nye Molde kommune sitt kommunevåpen. 

 

PS 24/19 Søknad om tilskudd til etablering av gatelys langs Bersåsvegen - 
Beboere langs Bersåsvegen 

Behandling i Nesset kommunestyre - 21.03.2019  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Nesset kommunestyre - 21.03.2019 

Det vises til søknad av 27.02.19. fra beboerne ved Bersåsvegen. 

Beboerne langs Bersåsvegen innvilges et tilskudd over Kraftfondet, over ansvar 7401, på inntil kr 
15 000 til utbygging av gatelys langs Bersåsvegen. 

Beløpet utbetales mot dokumentasjon av utgiftene. 

 

PS 25/19 Nytt saksframlegg - ansvarlig lån - fiberutbygging i Nesset 
kommune 

Behandling i Nesset kommunestyre - 21.03.2019  

Magne Bugge fikk sin habilitet vurdert. 
 
Magne Bugge ble erklært habil med 16 stemmer. 3 stemte for at han var inhabil. 
 
Toril Melheim Strand fremmet følgende tverrpolitiske fellesforslag:  

Nesset kommune ønsker å konvertere hele det ansvarlige lånet på 36,7 millioner kroner i 
Nesset Kraft AS til egenkapital. Det skal foreligge en avtale mellom Nesset kommune og 
Nesset Kraft AS om fiberutbygging i hele Nesset før konverteringen. 
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Det er også et ønske at Nesset Kraft AS tar ansvar for at det kommer en ladestasjon for elbiler 
i kommunen snarest. 

 
Fellesforslaget ble enstemmig vedtatt. Rådmannens innstilling fikk 0 stemmer og falt. 
 

Vedtak i Nesset kommunestyre - 21.03.2019 

Nesset kommune ønsker å konvertere hele det ansvarlige lånet på 36,7 millioner kroner i Nesset 
Kraft AS til egenkapital. Det skal foreligge en avtale mellom Nesset kommune og Nesset Kraft AS 
om fiberutbygging i hele Nesset før konverteringen. 
 
Det er også et ønske at Nesset Kraft AS tar ansvar for at det kommer en ladestasjon for elbiler i 
kommunen snarest. 
 

PS 26/19 Prosjekt 600286 - Asfaltering kommunale veger 2017 - 
Sluttrapport 

Behandling i Nesset formannskap - 07.03.2019  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt tilrådd. 
 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap - 07.03.2019 

Nesset kommunestyre godkjenner sluttrapport av 22.3.2018, for prosjekt 600286 Asfaltering 
kommunale veger 2017, slik den foreligger. 
 
 

Behandling i Nesset kommunestyre - 21.03.2019  

Formannskapets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Nesset kommunestyre - 21.03.2019 

Nesset kommunestyre godkjenner sluttrapport av 22.3.2018, for prosjekt 600286 Asfaltering 
kommunale veger 2017, slik den foreligger. 
 

PS 27/19 Prosjekt 600322 - Vakt- og mannskapsbil, brann - Sluttrapport 

Behandling i Nesset formannskap - 07.03.2019  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt tilrådd. 
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Forslag til vedtak i Nesset formannskap - 07.03.2019  

Nesset kommunestyre godkjenner sluttrapport av 23.3.2018, for prosjekt 600322 Vakt- og 
mannskapsbil, brann, slik den foreligger. 
 
 

Behandling i Nesset kommunestyre - 21.03.2019  

Formannskapets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Nesset kommunestyre - 21.03.2019 

Nesset kommunestyre godkjenner sluttrapport av 23.3.2018, for prosjekt 600322 Vakt- og 
mannskapsbil, brann, slik den foreligger. 
 

PS 28/19 Prosjekt 600362 - Eresfjord barnehage, tilbygg - Endring av 
vedtak 

Behandling i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 14.03.2019  

Formannskapets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt tilrådd. 
 

Forslag til vedtak i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 14.03.2019 

Nesset kommunestyret sitt vedtak fattet i møte 20.09.2018 sak PS 57/18 endres.  

Nytt vedtak i investeringsprosjekt 600362 - Eresfjord barnehage:   

Nesset kommunestyre godkjenner at: 

 Eresfjord barnehage utvides med et tilbygg på omlag 100m2. Dette for å imøtekomme økt 
etterspørsel til barnehageplass, ivareta de ansattes arbeidsforhold i overenstemmelse med 
dagens krav til arbeidsmiljø, samt møte fremtidige krav til barnehagedrift. Barnehagen 
vurderes bygd mot nord for å ivareta lysforholdene på tomta. 

 Gjesteparkering tilhørende Eresfjord bofellesskap tas inn i barnehagens areal.  
 Prosjektets totalramme økes fra kr 4 100 000 til 6 000 000. (Gitt bevilgning for 2019 økes 

med kr 1 900 000).  
 Økt bevilgning finansieres med kr 360 000 i momskompensasjon og kr 1 540 000 i bruk av 

lånemidler (nytt lån). 

 

Behandling i Nesset kommunestyre - 21.03.2019  

Utvalg for teknisk, næring og miljø sitt forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Nesset kommunestyre - 21.03.2019 

Nesset kommunestyret sitt vedtak fattet i møte 20.09.2018 sak PS 57/18 endres.  

Nytt vedtak i investeringsprosjekt 600362 - Eresfjord barnehage:   
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Nesset kommunestyre godkjenner at: 

 Eresfjord barnehage utvides med et tilbygg på omlag 100m2. Dette for å imøtekomme økt 
etterspørsel til barnehageplass, ivareta de ansattes arbeidsforhold i overenstemmelse med 
dagens krav til arbeidsmiljø, samt møte fremtidige krav til barnehagedrift. Barnehagen 
vurderes bygd mot nord for å ivareta lysforholdene på tomta. 

 Gjesteparkering tilhørende Eresfjord bofellesskap tas inn i barnehagens areal.  
 Prosjektets totalramme økes fra kr 4 100 000 til 6 000 000. (Gitt bevilgning for 2019 økes 

med kr 1 900 000).  
 Økt bevilgning finansieres med kr 360 000 i momskompensasjon og kr 1 540 000 i bruk av 

lånemidler (nytt lån). 

 

PS 29/19 Eresfjord brannstasjon - Byggestart og behov for økt bevilgning 

 

Behandling i Nesset kommunestyre - 21.03.2019  

Stein Ivar Bjerkeli fremmet følgende forslag: 
Alternativ A som inneholder følgende; 

 Administrasjonsdel i to etasjer;  
o 1. etasje inneholder: møterom/ spiserom med kjøkken, garderobefasiliteter, 

handicaptoalett, vaskerom, og ren/skitten sone. 
o 2. etasje inneholder: teknisk rom, kontor og treningsrom. 

 Garasjedel med full storbilhøyde; 
o Plass til 2 storbiler, samt 1 stk. mindre bil og tunnelvifte. 
o Utrykningsgarderobe. 
o Arbeidsbenk. 
o Plass til pallelager. 

 Utvidet parkeringsareal på naboeiendommen, i henhold til avtale med eiere av denne. 
 

Rådmannens innstilling fikk 0 stemmer og falt. Stein Ivar Bjerkeli sitt forslag ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Nesset kommunestyre - 21.03.2019 

Nesset kommunestyre godkjenner byggestart for Eresfjord brannstasjon, alternativ A. 

 

Nesset kommunestyre godkjenner ny totalramme på kr 14 325 000 for prosjektnr. 600343 Eresfjord 
brannstasjon, en økning på kr 4 441 000. 

 

Bevilgning for 2019 økes med kr 6 499 000, fra kr 7 001 000 til kr 13 500 000. 
Økt bevilgning finansieres med kr 1 250 000 i momskompensasjon og kr 5 249 000 i bruk av 
lånemidler (nytt lån). 

 

Inventar Eresfjord brannstasjon: 
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Nesset kommunestyre godkjenner nytt investeringsprosjekt i 2019, Eresfjord brannstasjon inventar.  
 

Bevilgning for 2019 på kr 500 000. Prosjektet finansieres med kr 95 000 i momskompensasjon og kr 
405 000 i bruk av lånemidler (nytt lån). 

 

PS 30/19 Nybygg helsehus og omsorgsboliger funksjonshemmede - 
Saken ettersendes 

Sakspapirene ble ikke sendt ut. 

 

Behandling i Nesset kommunestyre - 21.03.2019  

Rådmannen trakk saken i møtet med følgende forklaring: 
 
Rådmannen har etter nøye vurderinger og i samråd med økonomisjef og prosjektledere kommet til 
at oppmeldt sak PS 30/19 trekkes fra sakskartet. 
 
Saken er ikke ferdig utredet slik at den kan legges fram til politisk behandling. Målet er at 
rådmannen skal ha den klar til formannskapet sitt møte 11. april og eventuelt videre til 
ekstraordinært kommunestyremøte i april.  
 
 

PS 31/19 Budsjettkorrigeringer 2019 - investeringsprosjekter 

Behandling i Nesset formannskap - 07.03.2019  

Som en følge av at saken ble utsendt dagen før møtet ba ordføreren om formannskapets tilslutning 
til realitetsbehandling av saken. 
Enstemmig vedtatt. 
 
Toril Melheim Strand fremmet følgende tillegg til rådmannens innstilling: 

Tabellen i saksframlegget tas inn i vedtaket under punkt 2. 
Saldo pr. 1.1.2019 (kto. 29100200) 14 007 000 
Budsjettert bruk av ubrukte lånemidler per 1.1.2019 (økonomiplan 2019-2022) -15 000 000 
K 11/19 NOS - ombygging demensavd. -3 717 000 
F 22/19 Eresfjord barnehage, prosj 600362 (ikke behandla politisk ennå) -1 540 000 
I denne saken foreslås finansiering med (ikke behandla politisk ennå) -994 000 
Rest lånemidler -7 244 000 

 
 
Rådmannens innstilling med tilleggsforslaget ble enstemmig vedtatt tilrådd. 
 
 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap - 07.03.2019 

1. Investeringsbudsjettet for 2019 korrigeres med følgende tall: 
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Formål Budsjett 
2019 

Endringer 
budsjett 

2019 

Korrigert 
budsjett 

2019 
Totalramme 

600296 VA - renseanlegg Eidsvåg vannverk 3 256 000 -43 000 3 213 000 22 350 000 
600341 Garasje til miljøbil og vedproduksjonslokale 0 787 000 787 000 1 557 000 
600349 Brannsikring Holtan, bofellesskap og omsorgsboliger  0 500 000 500 000 588 000 
Sum økt bevilgning totalt for 2019   1 244 000     

 

Bevilgning til investeringer for 2019 økes med kr 1 244 000.  
 
Finansieringen justeres tilsvarende: 
 

Øke kompensasjon for merverdiavgift: kr 250 000  
Øke bruk av lånemidler:   kr 994 000 

 

2. Låneopptak for 2019 økes med kr 7 244 000, fra kr 42 645 000 til kr 49 889 000.  
    Lånets løpetid er 40 år.  

Saldo pr. 1.1.2019 (kto. 29100200) 14 007 000 
Budsjettert bruk av ubrukte lånemidler per 1.1.2019 (økonomiplan 2019-2022) -15 000 000 
K 11/19 NOS - ombygging demensavd. -3 717 000 
F 22/19 Eresfjord barnehage, prosj 600362 (ikke behandla politisk ennå) -1 540 000 
I denne saken foreslås finansiering med (ikke behandla politisk ennå) -994 000 
Rest lånemidler -7 244 000 

 
 

Behandling i Nesset kommunestyre - 21.03.2019  

Det ble enighet om følgende: 
Sak PS 29/19 Eresfjord brannstasjon tas inn i tabellen med ekstra låneopptak på kr 5 654 000 i 
tillegg til forslag om økt låneopptak på kr 7 244 000. 
Totalt låneopptak økes med kr 12 898 000, fra kr 42 645 000 til kr 55 543 000. 

 
Formannskapets forslag til vedtak med ovennevnte tilføyelse ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Nesset kommunestyre - 21.03.2019 

1. Investeringsbudsjettet for 2019 korrigeres med følgende tall: 

Formål Budsjett 
2019 

Endringer 
budsjett 

2019 

Korrigert 
budsjett 

2019 
Totalramme 

600296 VA - renseanlegg Eidsvåg vannverk 3 256 000 -43 000 3 213 000 22 350 000 
600341 Garasje til miljøbil og vedproduksjonslokale 0 787 000 787 000 1 557 000 
600349 Brannsikring Holtan, bofellesskap og omsorgsboliger  0 500 000 500 000 588 000 
Sum økt bevilgning totalt for 2019   1 244 000     

 

Bevilgning til investeringer for 2019 økes med kr 1 244 000.  
 
Finansieringen justeres tilsvarende: 
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Øke kompensasjon for merverdiavgift: kr 250 000  
Øke bruk av lånemidler:   kr 994 000 

 

2. Låneopptak for 2019 økes med kr 12 898 000, fra kr 42 645 000 til kr 55 543 000.  
    Lånets løpetid er 40 år.  

Saldo pr. 1.1.2019 (kto. 29100200) 14 007 000 
Budsjettert bruk av ubrukte lånemidler per 1.1.2019 (økonomiplan 2019-2022) -15 000 000 
K 11/19 (21.2.19) NOS - ombygging demensavd. -3 717 000 
K 28/19 (21.3.19) Eresfjord barnehage, tilbygg prosj 600362  -1 540 000 
K 29/19 (21.3.19) Eresfjord brannstasjon -5 249 000 
K 29/19 (21.3.19) Eresfjord brannstasjon, inventar -405 000 
K 31/19 (21.3.19) Budsjettkorrigeringer 2019, investeringsprosjekter -994 000 
Rest lånemidler -12 898 000 

 

FO 1/19 Interpellasjon - 21.03.2019 - Avslutning deponi I, Raudsand 

Behandling i Nesset kommunestyre - 21.03.2019  

Ordføreren orienterte om reglene for interpellasjon. 
 
Interpellasjon fra Arbeiderpartiet v/Anders Torvik 
Avslutning deponi 1 - Raudsand 
Miljødirektoratet sin avslutningsprosedyre for deponi 1 må dokumentere: Fullstendig kontroll og 
sikring mot eventuelle farlig utslipp som gasser, og hvilke kontrollrutiner som skal gjennomføres for 
slik sikring i fremtiden. Dette med hensyn til liv og helse. Området skal sikres på en slik måte at det 
ikke er fare for miljø/liv og helse 
Forslag til rutiner og kontroll fra miljødirektoratet forelegges og Direktoratet for samfunnsikkerhet 
og beredskap for vurdering/ godkjenning. 
Resultat av analyser av gasser og kontroll skal fortløpende meldes til de kommunale 
helsemyndigheter. 
 
Merknader: 
Det vises til brev av 4.mars 2019, fra Miljødirektoratet, hvor tvangsmulkt på kr. 300 000 er vurdert. 
Nesset kommune mener at miljødirektoratet, ved sin oppgave, i forhold til forurensing på land, må 
stadfeste konsekvenser for bedriften, da hensynet til miljø/liv og helse, ikke skal kunne 
akseptere, fortsatt manglende oppfølging av gitte pålegg. 
Det er selvsagt og uheldig at det og kan skapes mulig tvil om Miljødirektoratet sin evne til å sikre 
miljøet og innbyggernes rettigheter, i forhold til miljø/liv og helse. 
 
Henstilling: 
Jeg vil be Nesset kommune, ved ordfører, sende brev til miljødirektoratet i samsvar med 
ovenfornevnte. 
 
Anders Torvik fremmet følgende forslag og oversendelsesforslag: 

Behandling av deponi 1 har pågått siden 2013. Med stadig utsatte frister for ferdigstillelse i 
samsvar med krav fra Miljødirektoratet. Nå er ny frist satt til 1. juni 2019 med fortsatt varsel om 
tvangsmulkt. 6 år på overtid. Det er nå gått utover frist 1. oktober 2018 som var satt som en 
endelig dato fra Miljødirektoratet med varsel om tvangsmulkt 1,2 mill kr. 
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Oversendelsesforslag: 
a) Siden deponi 1 er omfattet av reguleringsplanen for Bergmesteren Raudsand AS kan ikke Nesset 

kommune behandle reguleringsplan før endelig avklaring og ferdigstillelse av dette deponiet er 
fullført. 
 

Forslag: 
b) Alle saker vedrørende reguleringsplan for Bergmesteren Raudsand AS og tiltak i deponiene skal frem 

for politisk behandling i Nesset kommune og ikke behandles etter forenklet høringsfrist eller rent 
administrativt. 
 

Ordfører svarte på interpellasjonen og åpnet for ordskifte. 
 
Behandlingen av interpellasjonen ble tatt opp til avstemming: 
16 stemte for å ikke behandle interpellasjonen med påfølgende forslag. 3 stemte for å behandle 
interpellasjonen. 
 

Vedtak i Nesset kommunestyre - 21.03.2019 

Nesset kommunestyre behandler ikke interpellasjonen med påfølgende forslag. 
 


