
Nesset kommune

Møteprotokoll

Utvalg: Nesset formannskap

Møtested: Kommunestyresalen, Nesset kommunehus

Dato: 23.01.2014

Tidspunkt: 09:00 – 13:15

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn Funksjon Representerer
Edmund Morewood Varaordfører SP
Kari Petrine Fitje Øverås Medlem SP
Lynn Brakstad Medlem KRF
Mellvin Arvid Steinsvoll Medlem AP
Audhild Nauste Medlem AP

Følgende faste medlemmer møtte ikke:

Navn Funksjon Representerer
Lilly K. Svensli MEDL AP
Rolf Jonas Hurlen ORD H

Følgende varamedlemmer møtte:

Navn Møtte for Representerer
Roar Andrè Flataker Rolf Jonas Hurlen H
Arild Svensli Lilly K. Svensli INNB

Merknader

Fra administrasjonen møtte:

Navn Stilling
Anne Grete Klokset Ass.rådmann
Vegard Øverås Lied (sak 13)
Hogne Frydenlund (sak 14)

Avdelingsleder teknisk drift
Miljøvernleder
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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 8/14 Godkjenning av protokoll fra forrige møte

PS 9/14 Referatsaker

RS 5/14 Notat angående innkalling til ekstraordinær 
generalforsamling 29.01.14 i Eirawater AS.

2010/639

RS 6/14 Kopi av brev av 06.01.2014 til Aleris - Krav om 
tvangsmulkt

2008/396

RS 7/14 Kopi av brev av 14.01.2014 til Bergmesteren Raudsand 
AS - Tillatelse til mottak av lettforurensede masser til 
nedlagt deponi

2008/396

RS 8/14 Felles søknad til Dovrefjell Nasjonalparkstyre fra Nesset 
og Lesja kommuner - Tiltak i verneområde på Dovrefjell 
og Sunndalsfjella - NP 2014 - sykkelstig Aursjøen -

2013/1175

RS 9/14 Kopi av brev av 06.01.2014 fra Helse- og 
omsorgsdepartementet til KS - Den økonomiske 
situasjonen i Helse Midt-Norge

2014/22

PS 10/14 Budsjettprosess 2014 - arbeid med å skape balanse i 
økonomiplan 2014 - 2017

2013/396

PS 11/14 Ny pensjonsordning for folkevalgte 2013/1100

PS 12/14 Vedtekter for stiftinga Eresfjord Folkehøgskole, freds-
og menneskerettsskolen

2014/11

PS 13/14 Klage på vedtak angående gebyr for vann- og avløp 2013/1116

PS 14/14 Klage - F sak 094/13 - Fradeling GID 053/003 2012/1445

RS 10/14 Kopi - Svar fra Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet på henvendelse om 
differensiert arbeidsgiveravgift (ettersendt 20.01.2014)

2008/1848

PS 15/14 Interpellasjon - Forespørsel fra Molde Fotballklubb -
Dagens kampsponsor

PS 16/14 Interpellasjon - Tegning av aksjer i Eirawater AS

PS 8/14 Godkjenning av protokoll fra forrige møte

Behandling i Nesset formannskap - 23.01.2014 

Protokoll fra formannskapsmøte 03.01.2014 ble godkjent og signert.
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Vedtak i Nesset formannskap – 23.01.2014

Protokoll fra formannskapsmøte 03.01.2014 ble godkjent og signert.

PS 9/14 Referatsaker

RS 5/14 Notat angående innkalling til ekstraordinær generalforsamling 29.01.14 i Eirawater AS.

RS 6/14 Kopi av brev av 06.01.2014 til Aleris - Krav om tvangsmulkt

RS 7/14 Kopi av brev av 14.01.2014 til Bergmesteren Raudsand AS - Tillatelse til mottak av 
lettforurensede masser til nedlagt deponi

RS 8/14 Felles søknad til Dovrefjell Nasjonalparkstyre fra Nesset og Lesja kommuner - Tiltak i 
verneområde på Dovrefjell og Sunndalsfjella - NP 2014 - sykkelstig Aursjøen -

RS 9/14 Kopi av brev av 06.01.2014 fra Helse- og omsorgsdepartementet til KS - Den 
økonomiske situasjonen i Helse Midt-Norge

RS 10/14 Kopi - Svar fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet på henvendelse om 
differensiert arbeidsgiveravgift

Behandling i Nesset formannskap - 23.01.2014 

./. RS 10/14 ble ettersendt 20.01.2014

Referatsakene ble tatt til orientering.

Vedtak i Nesset formannskap – 23.01.2014

Referatsakene ble tatt til orientering.

PS 10/14 Budsjettprosess 2014 - arbeid med å skape balanse i økonomiplan 
2014 - 2017

Behandling i Hovedarbeidsmiljøutvalg - administrativt utvalg - 14.01.2014 

Rådmannen gikk igjennom den planlagte prosessen for å redusere budsjettet for 2014.  Det ble 
også orientert om den administrative prosessen og sammensetningene av arbeidsgruppene.

Uttale fra HAMU:
HAMU slutter seg til den fremlagte prosessen for å redusere budsjettet med 2 %. HAMU ber 
arbeidsgruppene legge frem vesentlige større reduksjonsforslag slik at beslutningsgrunnlaget 
blir bredest mulig. 

Enstemmig vedtatt
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Vedtak i Hovedarbeidsmiljøutvalg - administrativt utvalg - 14.01.2014

HAMU slutter seg til den fremlagte prosessen for å redusere budsjettet med 2 %. HAMU ber 
arbeidsgruppene legge frem vesentlige større reduksjonsforslag slik at beslutningsgrunnlaget blir 
bredest mulig. 

Behandling i Nesset formannskap - 23.01.2014 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 23.01.2014

Kommunestyret tiltrer rådmannens forslag til budsjettprosess 2014 – i arbeidet med å skape 
balanse i økonomiplan 2014 – 2017. 

Vedtatte 12 prinsipper i arbeidet med å skape balanse i økonomiplanen (prinsipp for
medbestemmelse) legges til grunn i arbeidet med å skape balanse i økonomiplanen.
Rådmannen oppnevner administrative arbeidsgrupper hvor tillitsvalgte og verneombud skal være 
representert samt at rådmannen utarbeider mandat for arbeidsgruppene med mål og tidsfrister.

Det legges opp til følgende fremdriftsprosess i dette arbeidet:

Møte med rådmannens ledergruppe 14.01

Møte HAMU 14.01

Formannskapsmøte 23.01

Kommunestyre 06.02

Innlevering fra arbeidsgruppene 17.03

Møte m/rådmannens ledergruppe 02.04 

HAMU 02.04

Formannskap 10.04

Kommunestyre 24.04

Igangsetting av endringsprosesser/ tiltak 01.05

PS 11/14 Ny pensjonsordning for folkevalgte

Rådmannens innstilling

Behandling i Nesset formannskap - 23.01.2014 

Det var enighet om følgende:

Nesset kommune skal fortsatt ha pensjonsordning for folkevalgte. Kommunen vedtar å 
innlemme folkevalgte i den ordinære tjenestepensjonsordningen som gjelder for de 
ansatte, dog med tilpasninger som følger av de særskilte bestemmelsene for folkevalgte.
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Dette ble enstemmig vedtatt.

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 23.01.2014

Nesset kommune skal fortsatt ha pensjonsordning for folkevalgte. Kommunen vedtar å innlemme 
folkevalgte i den ordinære tjenestepensjonsordningen som gjelder for de ansatte, dog med 
tilpasninger som følger av de særskilte bestemmelsene for folkevalgte.

PS 12/14 Vedtekter for stiftinga Eresfjord Folkehøgskole, freds- og 
menneskerettsskolen

Rådmannens innstilling

Nesset kommunestyre godkjenner vedlagde utkast til vedtekter som Nesset Kommune sitt 
framlegg til vedtekter for stiftinga Eresfjord Folkehøgskole, freds- og menneskerettsskolen.

I tråd med desse vedtektene vel kommunestyret ordføraren til styreleiar for stiftinga Eresfjord 
Folkehøgskole, freds- og menneskerettsskolen. Dersom kommunen får to styremedlemmar med 
varamedlemmar, skal desse veljast:

Styret: Varamedlem:
1. Ordføraren varaordføraren
2. …………….. ………………

Dei valde møter som kommunens sine utsendingar på stiftingsmøtet.

Ordføraren får fullmakt til å heve kommunen sin andel med inntil 8.000 kr for å oppfylle 
stiftingskravet på 100.000 kroner. 

Behandling i Nesset formannskap - 23.01.2014 

./. Utkast til vedtekter for Eresfjord folkehøgskole datert 17.01.2014 ble distribuert til 
møtedeltakernes iPad 20.01.2014

./ Utkast til vedtekter for Eresfjord folkehøgskole, datert 22.01.2014, ble distribuert til 
møtedeltakernes iPad 23.01.2014

Arild Svensli fremmet forslag om at vedtektenes § 2, andre ledd skal være som i utkast datert 
17.01.2014:

Eresfjord Folkehøgskole skal vere ein frilynt folkehøgskole med eit opplæringstilbod for 
ungdom og eventuelt vaksne, i samsvar med dei grunnleggjande tradisjonar for slike 
skolar, og med vekt på freds- og menneskerettsarbeid. 

Svenslis forslag fikk 1 stemme og falt. 6 stemte imot.

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
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Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 23.01.2014

Nesset kommunestyre godkjenner vedlagde utkast til vedtekter som Nesset Kommune sitt 
framlegg til vedtekter for stiftinga Eresfjord Folkehøgskole, freds- og menneskerettsskolen.

I tråd med desse vedtektene vel kommunestyret ordføraren til styreleiar for stiftinga Eresfjord 
Folkehøgskole, freds- og menneskerettsskolen. Dersom kommunen får to styremedlemmar med 
varamedlemmar, skal desse veljast:

Styret: Varamedlem:
3. Ordføraren varaordføraren
4. …………….. ………………

Dei valde møter som kommunens sine utsendingar på stiftingsmøtet.

Ordføraren får fullmakt til å heve kommunen sin andel med inntil 8.000 kr for å oppfylle 
stiftingskravet på 100.000 kroner. 

PS 13/14 Klage på vedtak angående gebyr for vann- og avløp

Rådmannens innstilling

Rådmannen tilrår at kravet om tilbakebetaling av kommunale avgifter fra Marianne Stubø avslås. 
Dette begrunnes med at belastede vann- og avløpsavgifter har vært i tråd med 
forurensingsforskriften, gammel forskrift om vann- og avløpsgebyr og kommunens praksis.

Behandling i Nesset formannskap - 23.01.2014 

./. Tilleggsopplysninger fra klager datert 17.01.2014 ble distribuert til møtedeltakernes iPad 
20.01.2014

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i Nesset formannskap – 23.01.2014

Rådmannen tilrår at kravet om tilbakebetaling av kommunale avgifter fra Marianne Stubø avslås. 
Dette begrunnes med at belastede vann- og avløpsavgifter har vært i tråd med 
forurensingsforskriften, gammel forskrift om vann- og avløpsgebyr og kommunens praksis.

PS 14/14 Klage - F sak 094/13 - Fradeling GID 053/003

Rådmannens innstilling

Det vises til søknad av 29.11.2012 og brev av 21.10.2013. 

Nesset kommune gir med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 dispensasjon fra 
kommuneplanens bestemmelser og tillater fradeling av en parsell (nr 3) på eiendommen GID 
053/003. 

Det gis dispensasjon fra krav om reguleringsplan med følgende begrunnelse;



Side 8 av 10

Det dreier seg om fradeling av ei tomt. Det legges til grunn at eiendom GID 053/003 er en av 
eiendommene like vest for Meisalvatnet hvor det er bygd minst antall hytter. 

Nesset kommune påpeker at dersom en ønsker ytterligere hyttebygging vest for Meisalvatnet, må 
utbygging planlegges og avklares gjennom en reguleringsplanprosess.  

Behandling i Nesset formannskap - 23.01.2014 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i Nesset formannskap – 23.01.2014

Det vises til søknad av 29.11.2012 og brev av 21.10.2013. 

Nesset kommune gir med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 dispensasjon fra 
kommuneplanens bestemmelser og tillater fradeling av en parsell (nr 3) på eiendommen GID 
053/003. 

Det gis dispensasjon fra krav om reguleringsplan med følgende begrunnelse;
Det dreier seg om fradeling av ei tomt. Det legges til grunn at eiendom GID 053/003 er en av 
eiendommene like vest for Meisalvatnet hvor det er bygd minst antall hytter. 

Nesset kommune påpeker at dersom en ønsker ytterligere hyttebygging vest for Meisalvatnet, må 
utbygging planlegges og avklares gjennom en reguleringsplanprosess.  

PS 15/14 Interpellasjon - Forespørsel fra Molde Fotballklubb - Dagens 
kampsponsor

Behandling i Nesset formannskap - 23.01.2014 

Edmund Morewood fremmet interpellasjon vedr. forespørsel fra Molde Fotballklubb. 

Et enstemmig formannskap ble enig om å realitetsbehandle henvendelsen/søknaden fra Molde 
Fotball AS om Nesset kommune vil være Dagens Kampsponsor på hjemmekamp mot Viking 20. 
mai 2014. 

E-post av 13.01.2014 til ordføreren fra Molde Fotballklubb ble referert:

For alle lag og foreninger er Prosjekt Tilhørighet en meget viktig økonomisk faktor. Uten 
dette vil det være en utfordring å være med på f.eks. Norway Cup, anskaffe nytt utstyr og 
bekledning, for å nevne noe.

I perioden 2008 – 2013 har div. lag og foreninger i Nesset mottatt til sammen nesten 1,8 
million kroner fra MFK og Prosjekt Tilhørighet. Disse midlene er en belønning man 
mottar fordi man selger sesongkort til MFKs hjemmekamper, eller at privatpersoner og 
bedrifter ønsker å støtte et bestemt lag med samme verdi som sesongkort som kjøpes. Vi 
er alle takknemlig for denne støtten fra Kjell Inge Røkke. Prosjektets eksistens er selvsagt 
avhengig av at oppslutningen og engasjementet fortsetter!
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Ett av produktene og tilbudene vi har i forbindelse med våre hjemmekamper er ‘’Dagens 
Kampsponsor’’. Gjennom aktiviteter, engasjement og god markedsføring er vårt mål mye 
folk på tribunene, som igjen gir god stemning og seier! Dette har tidligere vært 
forbeholdt større bedrifter som har benyttet Dagens Kampsponsor til å markedsføre seg 
selv, og har vært spesielt populært blant de ansatte som benytter muligheten for å skryte 
litt av seg selv og sin arbeidsplass J

I fjor samarbeidet vi også med våre nabokommuner Aukra, Midsund og Sandøy ifm. deres 
‘’Øyriket til Byen’’ dag, som fant sted en helg vi hadde hjemmekamp. Dette var en 
positiv opplevelse for alle involverte. Vi satser på å gjenta dette også i år, men ønsker å 
utvide dette til å inkludere andre av våre nabokommuner, bl.a. Nesset.

I løpet av vårt møte oppfattet jeg at dere var positiv til at Nesset Kommune ville være 
Dagens Kampsponsor til vår hjemmekamp mot Viking den 20. mai (** dato med 
forbehold om flytting pga. TV). Som Dagens Kampsponsor ‘’eier’’ man kampen, og gis 
anledning til markedsføring og aktiviteter både innenfor og utenfor stadion på kampdag, 
innenfor godkjente rammer.

Prisen er kun kr. 15.000 og kan inkludere følgende:

 Profilering i hovedkampannonse og teaser i Romsdals Budstikke 
 2 minutter digital reklame (LED) langs hele TV-sonen rad 1 under kampen

o Dette fordeles på 3 visninger á 20 sekunder pr. omgang
o Her kan man markedsføre kommunens navn, slagord, budskap etc.

 Innhold/fil kan produseres av Reklameservice. Faktureres i tillegg 
av oss, pris avhengig av hvor avansert produksjon.

 Dere kan disponere østsiden av stadion for telt, stands o.l.
o Dette kan gjøres i samarbeid med reiseliv, bedrifter i kommunen, 

lag/foreninger som er med i Prosjekt Tilhørighet
 Man kan dele ut brosjyrer o.l. 
 Kåring av dagens MFK-spiller (‘’dagens kampsponsor Nesset Kommune har kåret 

xxxxxxxxx til dagens beste MFK-spiller’’
 Rabatterte kampbilletter som selges i bytte mot kupong/voucher

Det var enighet om følgende:

Det vises til henvendelse fra Molde Fotball AS om Nesset kommune vil være Dagens 
Kampsponsor på hjemmekamp på Molde stadion 20. mai 2014. Nesset kommune ønsker 
å benytte å benytte seg av tilbudet om å profilere kommunen i forbindelse med 
hjemmekamp på Molde stadion. Utgifter til profilering tas av Kraftfondet over ansvar 
7402 – Tilskudd til næringsformål – med inntil kr. 40 000. 

Dette ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i Nesset formannskap – 23.01.2014

Det vises til henvendelse fra Molde Fotball AS om Nesset kommune vil være Dagens 
Kampsponsor på hjemmekamp på Molde stadion 20. mai 2014. Nesset kommune ønsker å 
benytte å benytte seg av tilbudet om å profilere kommunen i forbindelse med hjemmekamp på 
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Molde stadion. Utgifter til profilering tas av Kraftfondet over ansvar 7402 – Tilskudd til 
næringsformål – med inntil kr. 40 000.

PS 16/14 Interpellasjon - Tegning av aksjer i Eirawater AS

Behandling i Nesset formannskap - 23.01.2014 

Edmund Morewood fremmet interpellasjon vedr. spørsmål om tegning av aksjer i Eirawater AS.

Det vises til RS 5/14 Notat angående innkalling til ekstraordinær generalforsamling 29.01.2014 
i Eirawater AS:

På grunn av at ekstraordinær generalforsamling i Eirawater AS avholdes 29.01.14 ble 
formannskapet enig om å behandle saken under forutsetning av kommunestyret sin godkjenning. 

Edmund Morewood og Kari Petrine F. Øverås ba om at deres habilitet ble vurdert.

Edmund Morewood ble vurdert inhabil med 5 mot 1 stemme og trådte tilbake.
Kari Petrine F. Øverås ble enstemmig vurdert inhabil og trådte tilbake.

Mellvin Steinsvoll overtok rollen som ordfører. 

Under behandlingen ønsket medlemmene opplysninger om hvilke andre firma og personer som 
har bekreftet tegning av aksjer i selskapet. Med hjemmel i kommuneloven § 31 (nr. 4 og 5), samt 
off.loven § 13/forvaltningsloven § 13.1 ble møtet lukket en kort stund under denne orienteringen. 

Det var enighet om følgende:

Nesset kommune kjøper 139 500 aksjer i Eirawater AS à kr 3. Dette forutsetter at de 
andre aktørene som har bekreftet tegning av aksjer opprettholder sine tegninger. 

Vedtaket er gjort under forutsetning av kommunestyret sin godkjenning 06.02.2014.

Dette ble enstemmig vedtatt.

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 23.01.2014

Nesset kommune kjøper 139 500 aksjer i Eirawater AS à kr 3. Dette forutsetter at de andre 
aktørene som har bekreftet tegning av aksjer opprettholder sine tegninger. 

Vedtaket er gjort under forutsetning av kommunestyret sin godkjenning 06.02.2014.


