
 
 
 
 
 

 
 

Møteprotokoll 
 

Utvalg: Nesset kommunestyre 

Møtested: Kommunestyresalen, Nesset kommunehus 

Dato: 14.09.2017 

Tidspunkt: 14:00 – 19:00 (sakliste slutt kl. 16:50) 
 
 
 
 

Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Rolf Jonas Hurlen Ordfører H 
Edmund Morewood Varaordfører SP 
Toril Melheim Strand 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 
Eva Solstad Alme Medlem H 
Arild Svensli Medlem H 
Edith Kristine S. Bjerkeset Medlem H 
Kari Petrine Fitje Øverås Medlem SP 
Jan Rindli Medlem UAV 
Svein Atle Roset Medlem KRF 
Svanhild Kvernberg Medlem KRF 
Ivar Henning Trælvik Medlem FRP 
Jan Ståle Alme Medlem INNB 

 
Følgende faste medlemmer møtte ikke: 
Navn Funksjon Representerer 
Rune Skjørsæther MEDL H 
May Tove Bye Aarstad MEDL AP 
Ola Einar Stolsmo MEDL H 
Ole Marvin Aarstad MEDL SP 

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
Stig Arild Arvesen Ole Marvin Aarstad SP 
Ann Jorunn Ness May Tove Bye Aarstad AP 
Lars Otto Motrø Rune Skjørsæther H 
Knut Arne Bugge Ola Einar Stolsmo H 

 
Merknader 
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Fylkesmannen v/ass. landbruksdirektør Ottar Longva orienterte om «Landbruksmelding for Møre og 
Romsdal 2017-2021» 
 
Det ble foretatt befaring til Bergmesteren Raudsand til slutt i møtet. 
 

 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Anne Grete Klokset 
Solfrid Svensli 
Anne-Karin Sjøli 
Vegard Øverås Lied (sak 64) 
Hogne Frydenlund (sakene 65 og 66) 
Vivian Høsteng 

Rådmann 
Økonomisjef 
Personalsjef 
Avdelingsleder veg, vann og avløp 
Plan/miljøvernleder 
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  

Arild Svensli  Stein Ivar Bjerkeli 
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Arkiv- 
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PS 57/17 Godkjenning av protokoll   

PS 58/17 Spørsmål til ordføreren   

PS 59/17 Referatsaker   

RS 16/17 Situasjonen ved Rødsand gruber  2017/1032 

RS 17/17 Svar på invitasjon til møte om situasjonen ved Rødsand gruver  2017/1032 

RS 18/17 Kopi - Avslutning av deponi 1 - Bergmesteren Raudsand AS - ny frist 
for sluttføring og varsel om tvangsmulkt 

 2013/1139 

RS 19/17 Årsmelding, regnskap og revisjon 2016 - Nesset Fjellstyre  2008/1026 

RS 20/17 Møteprotokoll av 28.06.2017 - fellesnemnda Nye Molde kommune  2017/476 

RS 21/17 Møteprotokoll av 30.08.2017 - fellesnemnda Nye Molde kommune  2017/476 

PS 60/17 Valg av medlemmer til Partssammensatt utvalg (PSU) og 
Arbeidsmiljøutvalg for nye Molde kommune 

 2017/476 

PS 61/17 Pensjonskasse nye Molde kommune - oppnevning av representanter til 
arbeidsgruppe 

 2017/476 

PS 62/17 Oppsigelse av samarbeidsavtale med IKT Orkide  2008/168 

PS 63/17 Sykefravær pr 2. kvartal 2017  saksfremlegg  2017/552 

PS 64/17 Asfaltering av gamle Gussiåsvegen  2017/577 

PS 65/17 Bygging av gang- og sykkelvei til Rød - Søknad til Møre og Romsdal 
fylkeskommune om forskuttering av prosjekt 

 2017/621 

PS 66/17 Sluttbehandling - Detaljreguleringsplan Langsetfeltet  2014/416 
 

PS 57/17 Godkjenning av protokoll 

Behandling i Nesset kommunestyre - 14.09.2017  

Protokoll fra kommunestyrets møte 20.06.2017 ble godkjent og signert. 
 

Vedtak i Nesset kommunestyre – 14.09.2017 

Protokoll fra kommunestyrets møte 20.06.2017 ble godkjent og signert. 
 
 

PS 58/17 Spørsmål til ordføreren 

Behandling i Nesset kommunestyre - 14.09.2017  

Spørsmål fra Arbeiderpartiet v/Mellvin Steinsvoll 
Spm.1: ny brannstasjon i Eresfjord 
Viser til tidligere spørsmål i saken, senest under kommunestyremøtets møte i mars 2017, samt ordførerens 
administrative svar. 
Hva er fremdriften i saken? 
 
Rådmannen svarte: 
Det skal gjennomføres en åpen anbudskonkurranse på dette prosjektet. Igangsetting på byggeplass vil tidligst 
kunne skje i 4. kvartal 2017. Ferdigstillelse vil bero på tilbudt fremdrift fra entreprenør, og hvilken løsning som 
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velges; bygge til og om eksisterende bygningsmasse, eller rivning av eksisterende bygningsmasse og deretter 
nybygg. Det er fremmet sak til TNM sitt møte 19.09.17 om oppnevning av byggekomite for ny brannstasjon i 
Eresfjord.  
 
 
Spm. 2: tidligere Eresfjord bofellesskap – forvaltning av eiendommen 
Viser til spørsmål i saken under kommunestyrets møte i mai 2017, samt ordførerens administrative svar.  
Hvor står saken? 
 
Rådmannen svarte: 
Viser til rådmannens svar på nevnte spørsmål i kommunestyre sitt møte i mai.  Som tidligere nevnt vurderes 
salg av Eresfjord bofelleskap. Det er bestilt en verdivurdering av eiendommen som vil bli utført i nær framtid. 
Deretter legges sak om eventuell salg av eiendommen lagt fram til politisk behandling.  
 
 
Spm. 3: bygging av omsorgsboliger i Nesset 
26. mars 2015 gjorde kommunestyret under sak 31/15 vedtak om å starte detaljplanlegging av 16 sentrumsnære 
omsorgsboliger i Nesset. Etter 2,5 år er det fremdeles langt opp og frem før spaden kan settes i jorda. 
Kommunestyret selv, med ordføreren i spissen, bør ha stor respekt for de vedtak kommunestyret fatter. Når det 
så også er godt kjent at det i nær framtid vil være et sterkt økende behov for omsorgsplasser i dagens Nesset, 
og i tillegg et «skrikende» behov når en ser Nye Molde kommune som en enhet, ville det være uansvarlig å 
ikke sette denne saken kraftfullt på sakskartet. Det sterkt økende behov for omsorgsplasser i Nesset bekymrer 
meg sterkt, og jeg vil tro det også bekymrer ordføreren. 
Mitt spørsmål er som følger; hvordan ser ordføreren for seg at en nødvendig utbygging av sykehjemsplasser og 
omsorgsplasser i Nesset kan komme i gang innenfor en forsvarlig og troverdig fremdriftsplan? 
 
Ordføreren svarte: 
Administrasjonen er bedt om å legge frem sak om status og framdrift til formannskapets møte 05.10.2017. 
Saken må nå bli satt på den politiske dagsorden.  
 
 
Spørsmål fra Arbeiderpartiet v/Anders Torvik 
Vedlikehold av Svenslivegen 
Jeg vil med dette spørre om fremdrifta ang. reparasjon, asfaltering og legging av rør i deler av Svenslivegen på 
Meisalstranda. Ei lita bru ved Bjørn R. Olsen trenger også reparasjon. I formannskapsmøte 31.08.2017 ble det 
enighet om å få fortgang på arbeidet med Svenslivegen. Jeg vil da spørre om det er mulig å få lagt fram ei sak 
så fort som mulig om dette. 
Det er snart 20 år siden det ble vedtatt i kommunestyret 10.06.1998 at det skulle bygges ut vassverk på 
Meisalstranda. Dette er bare delvis fullført.  
Denne saken har vært en gjenganger i kommunestyret, og jeg håper nå det blir gjort noe så fort som mulig.  
 
Rådmannen svarte: 
Når det gjelder Svenslivegen så kan rådmannen opplyse at utvalg TNM har satt av tid i sitt møte 19.09.17 til å 
foreta en befaring av Svenslivegen og i tillegg se på Meisal vannverk. Administrasjonen jobber med å beskrive 
og kostnadsberegne prosjektet. Videre saksgang er at dette investeringsprosjektet må det opp til politisk 
behandling. Et investeringsprosjekt som det må bevilges penger til, for å få en bevilgning for så å legges ut på 
Doffin.  
 
Som nevnt skal TNM under befaring på Meisal også se på Meisal vannverk. Der vil det bli informert om 
situasjonen ved vannverket i pr i dag og status på videre arbeid. Det er vanskelig å sette en dato på fremdriften 
annet enn at dette er en sak administrasjonen jobber med.   
 
 
Spørsmål fra uavhengig representant Jan Rindli 
Spm. 1: gjerde rundt barnehagen i Vistdal 
I budsjettet for 2017 ble det satt av kr 300 000 til nytt gjerde rundt barnehagen i Vistdal. Når blir dette fullført? 
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Rådmannen svarte: 
Sak om bevilgning til nytt gjerde ved Vistdal barnehage ble behandlet i kommunestyre sitt møte 23.06.2016 
under sak PS 60/16 hvor følgende vedtak ble fattet.  
 

Etablering av nytt gjerde ved Vistdal barnehage opprettes som nytt investeringsprosjekt. Beregnet 
kostnad er kr 300 000 og prosjektet legges inn i økonomiplanperioden 2017-2020 med utførelse i 
2017. 
 

I forbindelse med budsjett og økonomiplanprosessen høsten 2017 ble dette investeringsprosjektet vurdert i 
forhold til om dette var et tiltak som måtte gjennomføres eller kunne utsette. Dette ut fra kommunens sin 
økonomiske situasjon og behov for en økonomiplan i balanse. Det var behov for å redusere både drifts- og 
investeringsutgifter. Kystlab-Prebio hadde etter rutinemessig tilsyn gitt merknader til at dette gjerde burde 
skiftes. Merknadene var ikke av en slik art at det var et avvik som det var gitt pålegg om retting. 
Kommunestyret vedtok i desember 2016 å ta dett prosjekt ut av investeringene for 2017.  
 
 
Spm. 2: episode med ambulanse i Vistdal 
En ambulanse fant ikke frem til riktig adresse i Vistdal, og måtte etter flere feilkjøringer rettledes av 
lokalkjente. Skyldes dette ufullstendige opplysninger fra kommunen eller manglende oppdatering hos 
ambulansetjenesten?  
 
Rådmannen svarte: 
Rådmannen har sett på saken og finner ingen feil i adressen for eiendommen. Gauprørvegen fikk vegadresser i 
januar i år og disse er lagt inn i matrikkelen og er åpent tilgjengelig for alle. Når ambulansen likevel kjører feil 
kan dette ha en sammenheng med oppdateringsrutinene Kartverket og kommunen har for de digitale kartene.  
 
For å forstå denne sammenhengen vil jeg redegjøre litt hvordan ting henger sammen i «adresse-verden»: 
 
Alle adresser blir registrert i matrikkelen. Samtidig med at adressen registreres i matrikkelen, blir også vegen 
registrert i en kommunal kartbase som heter Vegnett. Vegnett-basen er en kartbase som inneholder alle vegene 
i kommunen, private som offentlige. Det er denne som gir oss vegbeskrivelsen i en GPS. Vegnett-basen og 
matrikkelen må altså fungere sammen for å gi en nøyaktig vegbeskrivelse dit en skal. Matrikkelen oppdateres 
daglig, men vegnett-basen oppdateres én gang i året, og her ligger en kime til feil. For Gauprørvegen ble 
riktignok vegnett-basen oppdatert og sendt Kartverket allerede i 2014 og var etter det jeg kan se være oppdatert 
da vegadressene for Gauprørvegen ble offisielle i januar. 
 
En annen feilkilde kan være feil i den folkeregistrerte adressen til personen. Det er ikke personen i seg selv 
som får tildelt en adresse. Personen er i Folkeregisteret registrert i en bolig, og det er denne boligen som får 
tildelt adresse av kommunen. Dersom du bor i en annen bolig enn den boligen folkeregisteret har registrert på 
deg, vil det bli feil. Vi har sett en del slike feil dukke opp i adresseringsarbeidet. Det har ikke vært vanlig for 
folk å melde flytting innad et postnummer. I noen tilfeller ser vi derfor at folk henger igjen i en bolig de har 
bodd i for lenge siden. 
 
En tredje mulighet kan selvfølgelig være at dataene i ambulansens GPS ikke er oppdatert, men dette er nok lite 
trolig. Jeg antar det er rutiner for å jevnlig oppdatere disse. 
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PS 59/17 Referatsaker 

RS 16/17 Situasjonen ved Rødsand gruber Direktoratet for mineralforvaltning 

RS 17/17 Svar på invitasjon til møte om situasjonen ved Rødsand gruver Direktoratet for mineralforvaltning 

RS 18/17 Kopi - Avslutning av deponi 1 - Bergmesteren Raudsand AS - ny frist for sluttføring og varsel om 
tvangsmulkt Miljødirektoratet 

RS 19/17 Årsmelding, regnskap og revisjon 2016 - Nesset Fjellstyre Nesset Fjellstyre 

RS 20/17 Møteprotokoll av 28.06.2017 - fellesnemnda Nye Molde kommune Nye Molde kommune 
v/sekretariatet 

RS 21/17 Møteprotokoll av 30.08.2017 - fellesnemnda Nye Molde kommune Nye Molde kommune 
v/sekretariatet 

Behandling i Nesset kommunestyre - 14.09.2017  

Ordføreren orienterte.  
 
Referatsakene ble tatt til orientering.  
 

Vedtak i Nesset kommunestyre – 14.09.2017 

Referatsakene ble tatt til orientering.  
 
 

PS 60/17 Valg av medlemmer til Partssammensatt utvalg (PSU) og 
Arbeidsmiljøutvalg for nye Molde kommune 

Rådmannens innstilling 

Fra Nesset kommune oppnevnes følgende medlemmer til partssammensatt utvalg (PSU): 

 To politisk oppnevnte medlemmer: 
o  
o  

 To tillitsvalgte medlemmer: 
o Velges av arbeidstakerorganisasjonen 

 En administrativt ansatt: 
o Personalsjefen 

 

Behandling i Nesset kommunestyre - 14.09.2017  

Ivar Trælvik var ikke tilstede under behandlingen av saken.  
 
Arbeiderpartiet fremmet følgende forslag:  
 
 Som politisk oppnevnt representant foreslås Kjersti Hafsås Svensli. 
 
Høyre fremmet følgende forslag: 
 
 Som politisk oppnevnt representant foreslås Edith Bjerkeset 
 
Forslagene ble enstemmig vedtatt.  



 
 Side 7 av 10

 

Vedtak i Nesset kommunestyre – 14.09.2017 

Fra Nesset kommune oppnevnes følgende medlemmer til partssammensatt utvalg (PSU): 

 To politisk oppnevnte medlemmer: 
o Kjersti Hafsås Svensli 
o Edith Bjerkeset 

 To tillitsvalgte medlemmer: 
o Velges av arbeidstakerorganisasjonen 

 En administrativt ansatt: 
o Personalsjefen 

 
 

PS 61/17 Pensjonskasse nye Molde kommune - oppnevning av representanter 
til arbeidsgruppe 

Rådmannens innstilling 

Nesset kommunestyre oppnevner xxxxxxx til å være kommunens representant i arbeidsgruppe -pensjonskasse 
nye Molde kommune.  
Administrativt oppnevnt representant i arbeidsgruppen er: Økonomisjef Nesset kommune 
 

Behandling i Nesset kommunestyre - 14.09.2017  

Ivar Trælvik var ikke tilstede under behandlingen av saken.  
 
Arild Svensli fremmet følgende forslag: 
 

Som kommunens representant foreslås ordføreren. 
 
Mellvin Steinsvoll fremmet følgende tilleggsforslag til rådmannens innstilling: 
 
 Det forutsettes at arbeidstakerorganisasjonene blir koplet til arbeidsgruppen. 
 
Svenslis forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Steinsvolls tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Nesset kommunestyre – 14.09.2017 

Nesset kommunestyre oppnevner ordfører Rolf Jonas Hurlen til å være kommunens representant i 
arbeidsgruppe -pensjonskasse nye Molde kommune.  
Administrativt oppnevnt representant i arbeidsgruppen er: Økonomisjef Nesset kommune. 
 
Det forutsettes at arbeidstakerorganisasjonene blir koplet til arbeidsgruppen. 
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PS 62/17 Oppsigelse av samarbeidsavtale med IKT Orkide 

Rådmannens innstilling 

Nesset kommune sier opp sitt medlemskap i IKT Orkide innen 31. oktober 2017.  
Rådmannen peker ut en forhandlingsgruppe som skal gjennomføre drøftingene med IKT Orkide om avslutning 
av medlemskapet.  
  

Behandling i Nesset kommunestyre - 14.09.2017  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Nesset kommunestyre – 14.09.2017 

Nesset kommune sier opp sitt medlemskap i IKT Orkide innen 31. oktober 2017.  
Rådmannen peker ut en forhandlingsgruppe som skal gjennomføre drøftingene med IKT Orkide om avslutning 
av medlemskapet.  
 
 

PS 63/17 Sykefravær pr 2. kvartal 2017  saksfremlegg 

Behandling i Nesset formannskap - 31.08.2017  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 31.08.2017 

Sykefraværsrapport 2. kvartal tas til orientering. 
 

Behandling i Nesset kommunestyre - 14.09.2017  

Formannskapets forslag ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Nesset kommunestyre – 14.09.2017 

Sykefraværsrapport 2. kvartal tas til orientering. 
 
 

PS 64/17 Asfaltering av gamle Gussiåsvegen 

Rådmannens innstilling 

Nesset kommunestyre godkjenner oppgradering og reasfaltering av gamle Gussiåsvegen. Total kostnadsramme 
kr 2 034 000. Prosjektet finansieres ved låneopptak og belastes ansvarsområde 6600/ kommunale veger. 
 

Behandling i Nesset kommunestyre - 14.09.2017  

Rådmannen endret sin innstilling til følgende: 
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Prosjekt nr. 600286 «Reasfaltering kommunale veger» gis en tilleggsbevilgning på kr 1 034 000 for 
2017. Prosjektet vil da få en totalramme på kr 2 034 000 som skal benyttes til oppgradering og 
asfaltering av gamle Gussiåsvegen. 
Tilleggsbevilgningen finansieres med økt momskompensasjon på kr 200 000 og bruk av lånemidler 
med kr 834 000. 

 
Rådmannens endrete innstilling ble enstemmig vedtatt.  
 

Vedtak i Nesset kommunestyre – 14.09.2017 

Prosjekt nr. 600286 «Reasfaltering kommunale veger» gis en tilleggsbevilgning på kr 1 034 000 for 2017. 
Prosjektet vil da få en totalramme på kr 2 034 000 som skal benyttes til oppgradering og asfaltering av gamle 
Gussiåsvegen. 
Tilleggsbevilgningen finansieres med økt momskompensasjon på kr 200 000 og bruk av lånemidler med kr 
834 000. 
 
 

PS 65/17 Bygging av gang- og sykkelvei til Rød - Søknad til Møre og Romsdal 
fylkeskommune om forskuttering av prosjekt 

Rådmannens innstilling 

Nesset kommune avventer en eventuelt søknad til Møre og Romsdal fylkeskommune om kommunal 
forskuttering av gang- og sykkelveg langs fylkesvei 660, inklusiv utbedring av Lensmannsbrekka.   
Før eventuelt søknad om forskuttering av bygging av gang- og sykkelvei frem til Rød fremmes må det 
foreligge kvalitetssikret kostnadsoverslag av prosjektet.  
 

Behandling i Nesset kommunestyre - 14.09.2017  

Svein Atle Roset fremmet følgende forslag: 
 

Nesset kommune viser til tidligere dialog og møter med Møre og Romsdal fylkeskommune og 
fremmer søknad om forskottering av gang/ sykkelveg på FV 62 strekningen Hargaut- Jevika, Rød i 
Nesset. 
Avklaring omkring videre prosess og gjennomføring må skje gjennom et samarbeid med 
fylkeskommunen.  
Før eventuelt søknad om forskuttering av bygging av gang- og sykkelvei frem til Rød fremmes må det 
foreligge kvalitetssikret kostnadsoverslag av prosjektet.  

 
Eva Solstad Alme ba om gruppemøte. 
 
Rådmannens innstilling ble satt opp mot Rosets forslag. 
 
Rådmannens innstilling fikk 0 stemmer og falt. Rosets forslag ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Nesset kommunestyre – 14.09.2017 

Nesset kommune viser til tidligere dialog og møter med Møre og Romsdal fylkeskommune og fremmer søknad 
om forskottering av gang/ sykkelveg på FV 62 strekningen Hargaut- Jevika, Rød i Nesset. 
Avklaring omkring videre prosess og gjennomføring må skje gjennom et samarbeid med fylkeskommunen.  
Før eventuelt søknad om forskuttering av bygging av gang- og sykkelvei frem til Rød fremmes må det 
foreligge kvalitetssikret kostnadsoverslag av prosjektet. 
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PS 66/17 Sluttbehandling - Detaljreguleringsplan Langsetfeltet 

Behandling i Nesset formannskap - 31.08.2017  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 31.08.2017 

I medhold av plan og bygningslovens § 12-12 vedtar Nesset kommunestyre detaljreguleringsplan Langsetfeltet, 
som vist på plankart datert 30.06.301, med følgende bestemmelser. 
 

Behandling i Nesset kommunestyre - 14.09.2017  

Formannskapets forslag ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Nesset kommunestyre – 14.09.2017 

I medhold av plan og bygningslovens § 12-12 vedtar Nesset kommunestyre detaljreguleringsplan Langsetfeltet, 
som vist på plankart datert 30.06.2017, med tilhørende bestemmelser. 
 
 


