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Møteprotokoll 

 

Utvalg: Nesset kommunestyre 

Møtested: Kommunestyresalen, Nesset kommunehus 

Dato: 19.06.2014 

Tidspunkt: 14:00 – 16:30 

 

Følgende faste medlemmer møtte: 

Navn Funksjon Representerer 

Rolf Jonas Hurlen Ordfører H 

Edmund Morewood Varaordfører SP 

Mellvin Arvid Steinsvoll Medlem AP 

Audhild Nauste 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 

Jan Rindli (perm. i sak 52-54) Medlem SP 

Aina Trælvik Remmen Medlem FRP 

Roar Andrè Flataker Medlem H 

Stephan Berg Medlem H 

Magne Bugge Medlem H 

Marit-Solveig Finset Medlem H 

Marte Meisingset Evensen Medlem H 

Ola Einar Stolsmo Medlem H 

Lynn Brakstad Medlem KRF 

Gunvor Gussiås Medlem KRF 

 

Følgende faste medlemmer møtte ikke: 

Navn Funksjon Representerer 

Arild Svensli MEDL INNB 

   

Følgende varamedlemmer møtte: 

Navn Møtte for Representerer 
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Merknader 

Til sakslista fra Mellvin Steinsvoll: De ettersendte sakene ble distribuert for sent, og det 

blir for kort tid til å sette seg inn i sakene. Ber om at rådmannen orienterer i sak 55, 

avtale om legevaktformidling før det kan tas stilling til om saken kan behandles. 

 

Til sakslista fra Anders Torvik: Det er uheldig at de ettersendte sakene kommer så sent at 

gruppemøtene ikke får anledning til å diskutere dem.  

 

 

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 

 

 

 

______________________  _______________________ 

    Kari Petrine F. Øverås                   Jan Rindli 
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PS 47/14 Godkjenning av protokoll   

PS 48/14 Spørsmål til ordføreren   

PS 49/14 Referatsaker   

RS 12/14 Kopi - Varsel om stans av driften ved Aleris Aluminium 

Raudsand og tilbakemelding på dokumentasjon av tiltak 

for å overholde kravene til lukt 

 2008/396 

RS 13/14 Ruteendringsprosessen 2015 - Innspel  2014/670 

RS 14/14 Årsberetning med regnskap for IKT Orkidé 2013  2008/168 

RS 15/14 Oversending av revidert årsregnskap 2013 - Nesset 

kirkelige fellesråd 

 2014/269 

PS 50/14 Tertialrapport pr. 30.04.14  2014/679 

PS 51/14 Evaluering av ordningen med interkommunalt 

legevaktsamarbeid - ny behandling 

 2008/32 

PS 52/14 Nett-TV - Direkteoverført sending fra 

kommunestyremøtene 

 2014/662 

PS 53/14 Oppstart av detaljreguleringsplan - Gangvei til Rød - 

Finansiering 

 2014/89 

PS 54/14 Offentlig ettersyn - Planprogram - Interkommunal 

arealplan for sjøområdene på Nordmøre 

 2012/1390 

PS 55/14 Avtale om legevaktformidling mellom Helse Møre og 

Romsdal HF og 9 kommuner i ROR  

(ettersendt 18.06.2014) 

 2014/578 

PS 56/14 Høring - lovframlegg om statlig godkjenning av 

kommunale låneopptak og leieavtaler før iverksetting av 

kommunereformen (ettersendt 18.06.2014) 

 2014/612 

 

 

PS 47/14 Godkjenning av protokoll 

Behandling i Nesset kommunestyre - 19.06.2014  

Protokoll fra kommunestyrets møte 22.05.2014 ble godkjent og signert. 

 

Vedtak i Nesset kommunestyre – 19.06.2014 

Protokoll fra kommunestyrets møte 22.05.2014 ble godkjent og signert. 
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PS 48/14 Spørsmål til ordføreren 

Behandling i Nesset kommunestyre - 19.06.2014  

 

Spørsmål fra Fremskrittspartiet v/Aina T. Remmen: 

I siste kommunestyremøte fortalte jeg at jeg har deltatt på ett møte som observatør etter ønske fra 

foreldrene. Nå er det to møter jeg har deltatt på, i det andre møtet var jeg skrivende referent uten 

talerett. Det gjelder en pågående mobbesak, og de ville gjerne ha med en tredjepart som 

observatør til disse spesielle møtene. Tilstede var foreldrene, rektor og kontaktlærer. 

 

For foreldrene var dette møte der de ville orientere skoleledelsen om at de, etter sterkt ønske fra 

sitt barn, hadde kommet frem til at deres barn skal få bytte skole, og få gå sitt siste år i 

grunnskolen i Molde. De hadde kapitulert og gitt etter for dette sterke ønsket fra barnet sitt, slik 

at eleven skulle få en bedre skolehverdag. Jeg føler virkelig med denne eleven som ser seg nødt 

til å flytte fra medelever eleven har kjent siden før barnehagen og til en ny skole for å få en trygg 

og god skolehverdag, slippe stygge blikk, kommentarer om utseende ut i løse lufta når eleven går 

forbi, utfrysing og utestengelse fra medelever, slik skoledagen har vært i flere år. Skolen har vært 

klar over at mobbingen har foregått i flere år, de har fattet enkeltvedtak og gjort flere forsøk på å 

få slutt på mobbingen. Dette har ikke gitt de ønskede resultat, og nå har altså familien tatt det 

tunge valget å flytte eleven til en ny skole i nabokommunen. Det de nå ønsker fra skoleledelsen 

er hjelp i denne prosessen, en hjelp de bør få omgående slik at elev og foreldre i god tid før 

skoleslutt vet at det er tilrettelagt for at eleven får bytte skole. 

 

Etter siste kommunestyremøte har saken vært behandlet i administrasjonen, og de fattet vedtak 

27.mai der de gir avslag på søknaden om å dekke utgifter til skyss Eidsvåg-Molde-Eidsvåg og 

kostnadene med elevplass ved Bekkevoll ungdomsskole. Foreldrene anket vedtaket 5.juni, men 

har ennå ikke fått svar på anken. Denne anken må Nesset Kommune behandle før saken eventuelt 

går videre til fylket, og det er dette foreldrene og eleven venter på nå. Er det noen mulighet for at 

denne anken kan behandles før skoleslutt? Foreldrene er nå orientert om at klagen behandles 

neste uke. 

 

Jeg var tilstede på et kommunestyremøte for en tid tilbake der ordføreren skrev under på et 

manifest der det sto at vi har nulltoleranse for mobbing i vår kommune, tilstede var også 

representanter for Ungdommens Kommunestyre, og alle mente at dette var noe vi skulle arbeide 

hardt for å få gjennomført. Da er det med enda større fortvilelse jeg står her i dag og må fortelle 

at det fremdeles finns store mobbesaker i kommunen vår, vi har ikke klart å oppnå de ønskede 

resultater når det gjelder vårt krav om nulltoleranse. 

 

Jeg har hatt barn i skolen i Eidsvåg siden 1995, og yngstemann skal til høsten starte på sine ti år i 

skolen her i kommunen. Det vil si at jeg har hatt barn i skolen i Nesset sammenhengende i 29 år 

når han er ferdig. I de 19 årene som har gått så har det vært flere mobbesaker i Nesset, både med 

fysisk og psykisk mobbing. Alle gangene har det vært snakk om tiltak for å få slutt på mobbing i 

skolen, men disse tiltakene har ikke hatt den ønskede virkning så langt. Flere elever har valgt å 

bytte skole, og familier har valgt å flytte fra kommunen for å få bedre skoleforhold for sine barn. 

Dette er triste historier for alle, spesielt for de barna det gjelder. På flere møter i HOK har vi tatt 

opp spørsmålet om mobbing i skolen i Nesset, og vi har blitt fortalt at det ikke er store problemer 

med mobbing ved skolene i kommunen. Denne saken viser at det er feilinformasjon vi har fått. 

For fremtiden vil jeg ytre ønske om mere informasjon fra skoleledelsen til HOK om mobbing i 

skolen.  
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Jeg vil kreve at det tas opp som orienteringssak i HOK hvilke rutiner som følges når en 

mobbesak blir varslet, og hvordan den blir fulgt opp. Ikke for at vi på noen måte skal legge oss 

opp i skolens håndtering av mobbesaker, eller på noe slags vis detaljstyre skolehverdagen, vi vil 

bare bli orientert fordi vi er oppriktig interesserte i oppvekstvilkårene i Nesset. 

 

Ordføreren svarte: 

Det må først understrekes at dette ikke er noen politisk sak for kommunestyret. Klagen er under 

behandling etter opplæringsloven, og svar blir sendt ut neste uke. Enhetsleder vil stille opp i møte 

09.09.2014 i utvalg for helse, oppvekst og kultur, og vil både orientere og svare på spørsmål 

omkring rutiner for behandling av mobbesaker. 

 

 

Spørsmål fra Arbeiderpartiet v/Anders Torvik: 

Dette er et oppfølgingsspørsmål fra forrige kommunestyremøte om ressurser som tilføres NOS. 

Det viser seg etter samtaler med pårørende at det er veldig lite tid til hver bruker på 

korttidsavdelingen og andre avdelinger på NOS. Nå er det visstnok innleid ekstrahjelp for å 

avhjelpe situasjonen. 

 

Da vil jeg spørre: Har vi så dårlig råd i Nesset at vi ikke skal prioritere de gamle? Har vi ikke det, 

må vi begynne å prioritere bedre og se på hva vil skal bruke pengene til. Vi må se på hvilke 

oppgaver vi har i kommunen, og sette av penger slik at de gamle kan få en verdig alderdom 

dersom de havner på institusjon. 

 

Ordføreren svarte: 

Vi skal i dag behandle tertialrapport pr. 30.04.2014. Formannskapet har i sin behandling foreslått 

at det skal opprettes en arbeidsgruppe som skal arbeide med å få balanse i økonomien for 2014 

og økonomiplan for 2015-2017. Foreslår at dette spørsmålet oversendes til den arbeidsgruppen 

slik at de kan vurdere om det evt. skal være behov for ekstra ressurser eller andre måter å 

organisere på. 

 

 

Spørsmål fra Senterpartiet v/Jan Rindli: 

Ettersom kommunestyret har vedtatt å ta imot asylsøkere, kunne det vært greit med en 

orientering om kommunen har fått forespørsel om å ta imot asylsøkere. Likedan en orientering 

om boligtilbud til disse. 

 

Ordføreren svarte: 

Det har vært lyst ut etter boliger, og det er kommet tilbud fra to utleiere som tilfredsstiller 

kravene som er stilt til standard og sentrumsnær beliggenhet. NAV jobber med å få på plass de 

nødvendige leieavtaler med utleierne. Det er en gruppe på 10 flyktninger som kommer, og målet 

er at bosetting skal skje i september. Avtale om kjøp av introduksjonsprogram er fremforhandlet 

med Sunndal Voksenopplæring.  

 

Det er ansatt en flyktningkonsulent som siden mai har jobbet i 20% stilling, og fra 01.07.2014 vil 

hun jobbe i 100% stilling. 
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PS 49/14 Referatsaker 

RS 12/14 Kopi - Varsel om stans av driften ved Aleris Aluminium Raudsand og tilbakemelding på 

dokumentasjon av tiltak for å overholde kravene til lukt Miljødirektoratet 

RS 13/14 Ruteendringsprosessen 2015 - Innspel Møre og Romsdal Fylkeskommune 

RS 14/14 Årsberetning med regnskap for IKT Orkidé 2013 IKT Orkidé 

RS 15/14 Oversending av revidert årsregnskap 2013 - Nesset kirkelige fellesråd Nesset kirkelige 

fellesråd 

Behandling i Nesset kommunestyre - 19.06.2014  

Ordføreren orienterte. 

 

Til RS/13: 

For å kunne gi innspill innen fristen ble det enighet om at ordføreren utarbeider en 

høringsuttalelse basert på tidligere uttalelser som kommunen har gitt i tilsvarende sak, samt 

innspill som er kommet fra ungdommens kommunestyre. Ordførerens forslag sendes til 

formannskapets medlemmer for godkjenning.  

 

De øvrige referatsakene ble tatt til orientering. 

 

Vedtak i Nesset kommunestyre – 19.06.2014 

Til RS/13: 

For å kunne gi innspill innen fristen ble det enighet om at ordføreren utarbeider en 

høringsuttalelse basert på tidligere uttalelser som kommunen har gitt i tilsvarende sak, samt 

innspill som er kommet fra ungdommens kommunestyre. Ordførerens forslag sendes til 

formannskapets medlemmer for godkjenning.  

 

De øvrige referatsakene ble tatt til orientering. 

 

 

PS 50/14 Tertialrapport pr. 30.04.14 

Behandling i Nesset formannskap - 05.06.2014  

Rådmannen orienterte. 

 

Ordføreren fremmet følgende tilleggsforslag: 

 

Det opprettes en arbeidsgruppe bestående av en representant fra hvert parti i 

kommunestyret. 

 

 Sammen med administrasjonen skal arbeidsgruppen arbeide med tiltak for å skape 

balanse i budsjettet for 2014 og i økonomiplanperioden 2015-2018. 

 

 Administrasjonen kaller sammen til første møte. Formannskapet holdes orientert om 

prosessen. 
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Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Ordførerens tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 05.06.2014 

Tertialrapport pr. 30.04.2014 tas til orientering. 

 

Det opprettes en arbeidsgruppe bestående av en representant fra hvert parti i kommunestyret. 

 

Sammen med administrasjonen skal arbeidsgruppen arbeide med tiltak for å skape balanse i 

budsjettet for 2014 og i økonomiplanperioden 2015-2018. 

 

Administrasjonen kaller sammen til første møte. Formannskapet holdes orientert om prosessen. 

 

Behandling i Nesset kommunestyre - 19.06.2014  

Rådmannen orienterte. 

 

Formannskapet var enige om andre setning i forslaget skulle forstås slik: 

 

Det opprettes en arbeidsgruppe bestående av gruppelederne fra hvert parti i 

kommunestyret. 

 

Formannskapets forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak i Nesset kommunestyre – 19.06.2014 

Tertialrapport pr. 30.04.2014 tas til orientering. 

 

Det opprettes en arbeidsgruppe bestående av gruppelederne fra hvert parti i kommunestyret. 

 

Sammen med administrasjonen skal arbeidsgruppen arbeide med tiltak for å skape balanse i 

budsjettet for 2014 og i økonomiplanperioden 2015-2018. 

 

Administrasjonen kaller sammen til første møte. Formannskapet holdes orientert om prosessen. 

 

 

PS 51/14 Evaluering av ordningen med interkommunalt legevaktsamarbeid - 

ny behandling 

Behandling i Nesset formannskap - 05.06.2014  

Arbeiderpartiet ba om gruppemøte. 

 

Arbeiderpartiet fremmet alternativ 1 under rådmannens saksopplysninger som nytt punkt 1: 

 

En egen legevakt for Nesset basert på innleie i tillegg til egne tilgjengelige ressurser. 
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Arbeiderpartiets forslag ble satt opp mot forslaget fra utvalg for helse, oppvekst og kultur.  

 

Forslag fra utvalg for helse, oppvekst og kultur ble vedtatt med 3 stemmer. Ordførerens 

dobbeltstemme var avgjørende. Arbeiderpartiets forslag fikk 3 stemmer og falt. 

 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 05.06.2014 

1. Nesset kommune viderefører dagens ordning med deltagelse i interkommunalt 

legevaktsamarbeid ved Molde interkommunale legevakt. 

 

2. Ordningen med lokal legevakt fra mandag til og med torsdag mellom kl. 16. 00 og 21.00 

videreføres.  

 

Behandling i Nesset kommunestyre - 19.06.2014  

Høyre fremmet følgende tillegg til formannskapets forslag: 

 

I arbeidet med kommunereformen og lokalisering/bygging av det nye fellessykehuset 

forbeholder Nesset kommune seg retten til på nytt å kunne vurdere andre løsninger for 

legevakten. 

 

Arbeiderpartiet fremmet alternativ 1 under rådmannens saksopplysninger som nytt punkt 1:  

 

 En egen legevakt for Nesset basert på innleie i tillegg til egne tilgjengelige ressurser. 

 

Arbeiderpartiets forslag fikk 8 stemmer og falt. 12 stemte imot. 

Formannskapet forslag ble vedtatt med 18 stemmer. 2 stemte imot. 

Høyres tilleggsforslag ble vedtatt med 19 stemmer. 1 stemte imot. 

 

Vedtak i Nesset kommunestyre – 19.06.2014 

1. Nesset kommune viderefører dagens ordning med deltagelse i interkommunalt 

legevaktsamarbeid ved Molde interkommunale legevakt. 

 

2. Ordningen med lokal legevakt fra mandag til og med torsdag mellom kl. 16. 00 og 21.00 

videreføres.  

 

I arbeidet med kommunereformen og lokalisering/bygging av det nye fellessykehuset 

forbeholder Nesset kommune seg retten til på nytt å kunne vurdere andre løsninger for 

legevakten. 

 

 

PS 52/14 Nett-TV - Direkteoverført sending fra kommunestyremøtene 

Behandling i Nesset formannskap - 05.06.2014  

Rådmannens innstilling fikk 0 stemmer og falt. 7 stemte imot. 
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Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 05.06.2014 

Ingen 

 

Behandling i Nesset kommunestyre - 19.06.2014  

Ordføreren fremmet rådmannens innstilling: 

 

Nesset kommune ønsker å være aktiv i arbeidet med å skape åpen politisk debatt og en 

positiv holdning til bruk av nye verktøy og virkemiddel for kommunikasjon med 

innbyggerne, men den økonomiske situasjonen tilsier at vi ikke kan gå inn på dette nå. 

 

Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak i Nesset kommunestyre – 19.06.2014 

Nesset kommune ønsker å være aktiv i arbeidet med å skape åpen politisk debatt og en positiv 

holdning til bruk av nye verktøy og virkemiddel for kommunikasjon med innbyggerne, men den 

økonomiske situasjonen tilsier at vi ikke kan gå inn på dette nå. 

 

 

PS 53/14 Oppstart av detaljreguleringsplan - Gangvei til Rød - Finansiering 

Behandling i Nesset formannskap - 05.06.2014  

Ordføreren fremmet følgende tilleggsforslag: 

 

Det søkes om refusjon fra offentlige myndigheter for arbeidet med reguleringsplanen i 

sammenheng med finansieringen av utbyggingen. 

 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Ordførerens tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 05.06.2014 

Nesset kommune starter videreføring av arbeidet med å lage detaljreguleringsplan for fremtidig 

gang- og sykkelvei fra Hargauten til Jevika på Rød. 

 

Det gis en bevilgning på kr 500 000 til formålet. Dette finansieres med bruk av Kraftfondet. 

 

Det søkes om refusjon fra offentlige myndigheter for arbeidet med reguleringsplanen i 

sammenheng med finansieringen av utbyggingen. 

 

Behandling i Nesset kommunestyre - 19.06.2014  

Formannskapets forslag ble enstemmig vedtatt. 
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Vedtak i Nesset kommunestyre – 19.06.2014 

Nesset kommune starter videreføring av arbeidet med å lage detaljreguleringsplan for fremtidig 

gang- og sykkelvei fra Hargauten til Jevika på Rød. 

 

Det gis en bevilgning på kr 500 000 til formålet. Dette finansieres med bruk av Kraftfondet. 

 

Det søkes om refusjon fra offentlige myndigheter for arbeidet med reguleringsplanen i 

sammenheng med finansieringen av utbyggingen. 

 

 

PS 54/14 Offentlig ettersyn - Planprogram - Interkommunal arealplan for 

sjøområdene på Nordmøre 

Rådmannens innstilling 

Nesset kommune vedtar i henhold til plan- og bygningslovens § 4-1 at forslaget til planprogram, 

datert 5. mai 2014, for kommunedelplan for sjøområdene på Nordmøre, legges ut til offentlig frem til 

15.09.2014.  
 

Nesset kommune godkjenner utvidelsen av prosjektperioden til prosjektet «Interkommunal 

kommunedelplan for sjøområdene på Nordmøre» fra to til tre år. 

 

Behandling i Nesset kommunestyre - 19.06.2014  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak i Nesset kommunestyre – 19.06.2014 

Nesset kommune vedtar i henhold til plan- og bygningslovens § 4-1 at forslaget til planprogram, 

datert 5. mai 2014, for kommunedelplan for sjøområdene på Nordmøre, legges ut til offentlig ettersyn 

frem til 15.09.2014.  
 

Nesset kommune godkjenner utvidelsen av prosjektperioden til prosjektet «Interkommunal 

kommunedelplan for sjøområdene på Nordmøre» fra to til tre år. 

 

 

PS 55/14 Avtale om legevaktformidling mellom Helse Møre og Romsdal HF og 

9 kommuner i ROR. 

Rådmannens innstilling 

1. Kommunestyret godkjenner framforhandlet avtale om legevaktsformidling mellom Helse 

Møre og Romsdal og 9 kommuner i ROR. 

2. Kostnadsdekning forutsettes fordelt etter folketallet i kommunene i hht vedtak i 

medlemsmøte ROR, 13.06.14. 
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Behandling i Nesset kommunestyre - 19.06.2014  

Saken ble distribuert til møtedeltakernes iPad 18.06.2014. 

 

Arbeiderpartiet ba om gruppemøte. 

 

Arbeiderpartiet fremmet utsettelsesforslag av saken. 

 

Utsettelsesforslaget fikk 10 stemmer. 10 stemte imot, og ordførerens dobbeltstemme ble 

avgjørende for at saken behandles. 

 

Rådmannens innstilling ble vedtatt med 12 stemmer. 8 stemte imot. 

 

Vedtak i Nesset kommunestyre – 19.06.2014 

1. Kommunestyret godkjenner framforhandlet avtale om legevaktsformidling mellom Helse 

Møre og Romsdal og 9 kommuner i ROR. 

 

2. Kostnadsdekning forutsettes fordelt etter folketallet i kommunene i hht vedtak i medlemsmøte 

ROR, 13.06.14. 

 

 

PS 56/14 Høring - lovframlegg om statlig godkjenning av kommunale 

låneopptak og leieavtaler før iverksetting av kommunereformen 

Rådmannens innstilling 

Høring om lovframlegg om statlig godkjenning av kommunale låneopptak og leieavtaler før 

iverksetting av kommunereformen tas til orientering. 

 

Behandling i Nesset kommunestyre - 19.06.2014  

Saken ble distribuert til møtedeltakernes iPad 18.06.2014. 

 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak i Nesset kommunestyre – 19.06.2014 

Høring om lovframlegg om statlig godkjenning av kommunale låneopptak og leieavtaler før 

iverksetting av kommunereformen tas til orientering. 

 

 

 


