
 

Nesset kommune 

 
 

  

 

Møteprotokoll 

 

Utvalg: Nesset kommunestyre 

Møtested: Kommunestyresalen, Nesset kommunehus 

Dato: 17.09.2015 

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 

Kari Petrine Fitje Øverås 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 

Arild Svensli Medlem INNB 

 

Følgende faste medlemmer møtte ikke: 

Navn Funksjon Representerer 

Jan Rindli MEDL SP 

Anders Torvik MEDL AP 
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Følgende varamedlemmer møtte: 

Navn Møtte for Representerer 

Linda Viken Lied Anders Torvik AP 

Vegard Øverås Lied Jan Rindli SP 

 

Merknader 

Dette var siste kommunestyremøte for perioden 2011-2015 og ordføreren delte ut 

blomster til representantene. 

 

 

Fra administrasjonen møtte: 

Navn Stilling 

Liv Fleischer Husby Rådmann 

Anne Grete Klokset 

Vivian Høsteng 

Ass. rådmann 

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 

 

 

 

______________________  _______________________ 

       Ola Einar Stolsmo            Audhild Nauste 
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Saksliste 

Utvalgs- 

saksnr 

 

Innhold 

Unntatt 

offentlighet 

Arkiv- 

saksnr 

PS 66/15 Godkjenning av protokoll   

PS 67/15 Spørsmål til ordføreren   

PS 68/15 Referatsaker   

RS 21/15 IKT Orkidé sin Årsmelding for 2014  2008/168 

RS 22/15 Særutskrift av kontrollutvalgets sak 19/15 - Oppfølging 

av forvaltningsrevisjonsrapport interkommunal 

barneverntjeneste for Nesset, Sunndal og Tingvoll 

 2013/1216 

RS 23/15 Kopi - Eolus Vind Norge AS – Kjerringlia vindkraftverk 

i Gjemnes og Nesset kommuner. Fastsetting av 

utredningsprogram 

 2015/124 

PS 69/15 Ny behandling - renovasjonsavgift for hytter i området 

rundt Aursjøen 

 2009/1150 

PS 70/15 Ny forskrift for tømming av slamavskillere, tette tanker 

mv. og bestemmelser om betaling av gebyr for RIR-

kommunene 

 2015/1365 

PS 71/15 Interkommunalt samarbeid - innkjøp  2008/1636 

PS 72/15 Nesset Brann & Redning - Oppgradering av kjøretøy og 

utstyr 

 2015/1235 

PS 73/15 Oppfølging av reguleringsplan Nygård Teigen - 

Byggeplaner - Finansiering 

 2011/824 

PS 74/15 Reforhandling og revisjon av samhandlingsavtalen 

mellom kommunene og Helse Møre og Romsdal HF 

 2009/520 

 

 

PS 66/15 Godkjenning av protokoll 

Behandling i Nesset kommunestyre - 17.09.2015  

Protokoll fra kommunestyrets møte 18.06.2015 ble godkjent og signert. 

 

Vedtak i Nesset kommunestyre – 17.09.2015 

Protokoll fra kommunestyrets møte 18.06.2015 ble godkjent og signert. 
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PS 67/15 Spørsmål til ordføreren 

Behandling i Nesset kommunestyre - 17.09.2015  

Spørsmål fra uavhengig representant Aina Trælvik Remmen: 

Det er planlagt en høyst nødvendig renovering av legekontoret i Eidsvåg. 

I flere år nå har det vært et sterkt ønske om at lokalitetene til legene skal få en etterlengtet og 

høyst påkrevet renovering. Det er helt utrolig at legene har funnet seg i arbeidsforholdene så 

lenge. Likeså er det utrolig at Nesset Kommune sine innbyggere skal måtte møte slike forhold 

når de har behov for legehjelp. Toalettene er så dårlig lydisolert at pasienter på venterommet i 

gangen hører at toalettpapiret brettes før bruk. Noen av møblene er eldre enn de fleste ansatte, og 

deler av utstyret er utdatert for årevis siden, spesielt skrivere og annet teknisk utstyr. I tillegg er 

det påvist maur inne i lokalene, også i laboratoriet. Alt i alt er det ikke tvil om at dette er en 

renovering vi bør prioritere å bruke penger på. 

 

Så da lurer jeg på hvorfor renoveringen er utsatt? 

Når vil den bli satt i gang? 

 

Rådmannen svarte: 

Vi er klar over situasjonen og et investeringsprosjekt for innvendig rehabilitering er vedtatt. Vi 

har også vedtak for en ytre rehabilitering for den fløyen. Bygget i den delen av kommunehuset er 

i elendig forfatning, og TNM fattet 13.05.2015 følgende vedtak: Saken om utvendig 

rehabilitering av kommunehuset og innvending rehabilitering av legesenteret tas til orientering. 

TNM forventer at prosjektnr. 600278 og 600297 ses under ett. Rehabilitering av annen etasje tas 

inn i saken. Prosjektene legges inn i økonomiplan 2016-2019. Saken er derfor utsatt i påvente av 

at man får sett på mulighetene for en totalrenovering av denne fløyen.  

 

 

Spørsmål fra uavhengig representant Aina Trælvik Remmen: 

Nå er det gått seks måneder siden kommunestyret fattet vedtak om å bygge nye omsorgsboliger i 

Eidsvåg sentrum. Tomtevalget var ikke endelig klart, men det skulle ikke ta så lang tid før det var 

avgjort. 

De boligene som tidligere ble betegnet som omsorgsboliger oppfyller ikke dagens krav, så 

kommunen står egentlig uten omsorgsboliger i dag. 

For å komme videre i denne prosessen er det høyst påkrevet at tomten er klar. Vi får ikke bygget 

nye omsorgsboliger før tomta er klar, og vi får ikke renovert og bygget om NOS til 

demensboliger før de nye omsorgsboligene er ferdige. 

Vi vet alle at det er sterkt behov for nye omsorgsboliger og demensplasser allerede i dag, så 

derfor syns jeg det må skje ting slik at våre eldre slipper å vente i det uendelige på den pleie og 

omsorg de har behov for. 

 

Jeg lurer på hvor saken står i dag? 

Er det funnet en tomt til omsorgsboligene? 

Er det lagt en plan for når omsorgsboligene skal stå ferdige? 

Er det lagt en plan for når de nye demensplassene skal stå ferdige? 

 

Rådmannen svarte: 

Det stemmer at vedtak ble fattet for et halvt år siden. Det dukker stadig opp nye forslag til 

tomter, og vi har nå et nytt alternativ som skal tas opp til diskusjon i TNM neste uke 

(24.09.2015). Denne diskusjonen vil legge føringer for det videre arbeidet. 
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Spørsmål fra uavhengig representant Aina Trælvik Remmen: 

For to uker siden var det en episode på Holtan som bekymrer meg litt. 

Midt på natta gikk brannalarmen, det ringte i alle leiligheter og alle rom i de grønne, kvite 

husene, og i det røde huset. Nesten alle beboerne våknet opp og kom seg ut etter beste evne, kun 

iført nattklær. Nattevakten kom løpende fra hus til hus for å forhøre seg om hvor det var 

branntilløp, for det visste hun ikke. Naturlig nok ble beboerne som sto ute og observerte 

hendelsen veldig urolige, spesielt siden det ikke var noen som visste hvor alarmen var utløst. 

Etter noen runder kom nattevakten frem til riktig boenhet der alarmen var utløst, der var det en 

dame som hadde tørrkokt en kasserolle med poteter. Vedkommende fikk hjelp, og alle kunne gå 

tilbake til sengene sine. 

 

Mine spørsmål er: 

1. Er det ikke installert brannvarslingsanlegg som viser hvor det er branntilløp? 

2. Hvorfor er alle boenhetene koblet sammen slik at det ringer alarm hos alle når det er 

branntilløp?  

3. Er ikke alle nattevakter instruert i bruken av brannvarslingsanlegget? 

4. Ble beboerne orientert i ettertid om hendelsen? 

5. Er beboerne orientert om hvordan rutinene er for lignende hendelser i fremtiden, hvordan 

de skal forholde seg når alarmen går? 

 

Rådmannen svarte: 

Når boligene på Holtan ble bygd ble det foretatt en vurdering av hvilken sikkerhetskategorisering 

disse skulle ha. Det er nå avtalt en nytt møte for å se på om dette kan endres, noe rådmannen 

tviler på. Det er en branntavle i det røde bygget, og den viser i hvilken leilighet alarmen er utløst. 

Alle ansatte er opplært til å lese av denne. Alarmen går i alle bygg samtidig, dette på grunn av 

tettheten på byggene og hvem disse boligene er tilrettelagt for. Både brannvesenet og ansatte som 

var på jobb har blitt kontaktet i etterkant for å få klarhet i denne sitasjonen, og det er nok slik at 

det kan bli litt stressende for den/de som er på jobb i det alarmen går. I tillegg kan branntavlen 

være litt vanskelig å lese. Når brannalarmen går skal alle ut, uansett når på døgnet det skjer. De 

som var ute fikk snakket med brannvesenet, og den som var på jobb fra hjemmetjenesten var 

innom, det man tror var alle, for å gi beskjed om at faren var over og at alt var greit. Etter slike 

episoder må vi tenke over rutinene våre. F.eks. hvordan skal vi unngå slike alarmer? Det er 

allerede innkjøpt komfyrvakter til samtlige av omsorgboliger, men ikke montert i alle enda. Vi er 

kanskje heller ikke gode nok til å informere om rutinene for slike situasjoner til de som flytter 

inn. Nye rutiner for dette legges inn, og vi starter nå med å lage dokumentasjon for nye 

innflyttere. Disse vil også bli gjennomgått med de som har bodd der en stund.  

 

 

Spørsmål fra Arbeiderpartiet v/Mellvin Steinsvoll 

Viser til interpellasjon i kommunestyrets møte 12.02.2015 vedr. sykkelparkering nær busstoppen 

ved Coop Prix i Eidsvåg. Hvor står saken? 

 

Rådmannen svarte: 

Det er med glede å fortelle at det er bestilt og lagt til rette for et sykkelskur med innebygd tak på 

parkeringsplassen ved busstoppen i Eidsvåg sentrum. Dette vil være på plass om ca. tre uker.  

 

 

Spørsmål fra Arbeiderpartiet v/Mellvin Steinsvoll 

Boligområdet i Eresfjord – «Haramfeltet». Hvor står saken? 
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Ordføreren svarte: 

Dette arbeidet har tatt tid. Oppstart av planarbeidet ble kunngjort i 2013, høsten 2014 ble det 

gjennomført arkeologiske undersøkelser, og det er utført grunnundersøkelser for planområdet. 

Neste fase er å utarbeide en planbeskrivelse med reguleringsbestemmelser, og før forslag til 

reguleringsplan kan legges frem for politisk behandling er det nødvendig med avklaringer for 

avkjørselsforholdene. Rådmannens målsetting er at planbeskrivelsen gjøres i løpet av høsten, og 

planen legges ut til offentlig ettersyn i løpet av februar 2016. 

 

 

Spørsmål fra Arbeiderpartiet v/Mellvin Steinsvoll 

Vistdal bofellesskap – brannsikring. Fremdrift? 

 

Rådmannen svarte: 

Vedtak 18.06.2015 om fortsatt drift ved Vistdal bofellesskap. Vi har hatt en konsulent på 

befaring som har foretatt en brannteknisk vurdering som må ligge til grunn. Prosjektering for det 

øvrige arbeidet starter nå.  

 

 

Spørsmål fra Arbeiderpartiet v/Mellvin Steinsvoll 

Betjening av trygghetsalarm utenfor sentrum. Avtaler med pårørende? 

 

Rådmannen svarte: 

Vi har ca 60 alarmer, og det er gjort avtaler med samtlige pårørende til de som bor langt unna. De 

avtalene vi snakker om er ikke nødvendigvis skriftlige dokument, de er ofte gjort i forbindelse 

med møter og telefonsamtaler. Vi ser at det er behov for at vi skriftliggjør dette, og vil gå ut med 

brev til pårørende. Da starter vi først med de som har gamle avtaler for å forsikre oss om at vi har 

en felles forståelse.  

 

 

Spørsmål fra Senterpartiet v/Kari Petrine F. Øverås 

Saka gjeld: «Trenings- og behandlingsgruppe i indre del av Nesset Kommune (saka er sendt til 

Nesset formannskap datert 12/9-15). 

Tilbodet er blitt avvikla med grunngiving at det er tilbod med fysioterapeut i Eidsvåg. Dei som 

tidlegare nytta tilbodet i Eikesdal opplever at å dra til Eidsvåg blir ei belastning meir enn eit 

helsetilbod. Forebygging er viktig i alle aldrar og ikkje minst når helsa startar å skrante. Ber om 

at det på nytt blir sett på om tilbodet kan gjenoppstartast. 

Brevet som er sendt formannskapet grunngir behovet, Nesset Senterparti ser det som ein viktig 

del innan helse/forebygging at tilbodet blir vurdert på nytt. 

Ynskjer at saka går vidare og at brukarane av trimtilbodet kan få det tilbake. 

 

Ordføreren svarte: 

Brevet er stilet til formannskapet og saken vil derfor bli tatt opp der.  
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PS 68/15 Referatsaker 

RS 21/15 IKT Orkidé sin Årsmelding for 2014 IKT Orkide v/Steinar Holm 

RS 22/15 Særutskrift av kontrollutvalgets sak 19/15 - Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport 

interkommunal barneverntjeneste for Nesset, Sunndal og Tingvoll Kontrollutvalgssekretariatet 

for Romsdal 

RS 23/15 Kopi - Eolus Vind Norge AS – Kjerringlia vindkraftverk i Gjemnes og Nesset 

kommuner. Fastsetting av utredningsprogram NVE 

Behandling i Nesset kommunestyre - 17.09.2015  

Ordføreren orienterte. 

 

Referatsakene ble tatt til orientering.  

 

Vedtak i Nesset kommunestyre – 17.09.2015 

Referatsakene ble tatt til orientering.  

 

 

PS 69/15 Ny behandling - renovasjonsavgift for hytter i området rundt 

Aursjøen 

Behandling i Nesset formannskap - 03.09.2015  

Rådmannens innstilling fikk 0 stemmer og falt.  

 

Det ble ikke fremmet noen alternative forslag.  

 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 03.09.2015 

Renovasjonsavgift for hytter i området rundt Aursjøen beholdes uendret. 

 

Behandling i Nesset kommunestyre - 17.09.2015  

RIR v/daglig leder Jan Egil Korseberg orienterte om beregning av selvkost i forhold til 

renovasjon, og svarte på spørsmål.  

 

Arbeiderpartiet ba om gruppemøte. 

 

Magne Bugge fremmet rådmannens innstilling: 

 

Hytter og fritidsboliger i området rundt Aursjøen, Nesset kommune, får redusert 

renovasjonsavgift. Avgiften fastsettes til 30 % av standard husholdningsavgift. 

 

Formannskapets forslag ble satt opp mot Bugges forslag. 

 

Formannskapets forslag fikk 20 stemmer og ble vedtatt. Bugges forslag fikk 1 stemme og falt.  
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Vedtak i Nesset kommunestyre – 17.09.2015 

Renovasjonsavgift for hytter i området rundt Aursjøen beholdes uendret. 

 

 

PS 70/15 Ny forskrift for tømming av slamavskillere, tette tanker mv. og 

bestemmelser om betaling av gebyr for RIR-kommunene 

Rådmannens innstilling 

Kommunestyret vedtar ny forskrift for tømming av slamavskillere, tette tanker mv. og bestemmelser om 

betaling av gebyr for RIR-kommunene som framlagt. 

Forskriften trer i kraft så snart alle RIR-kommunene har gjort tilsvarende vedtak, og forskriften er 

kunngjort i Norsk Lovtidend. 

 

Behandling i Nesset kommunestyre - 17.09.2015  

RIR v/daglig leder Jan Egil Korseberg var tilstede og svarte på spørsmål.  

 

Arbeiderpartiet fremmet følgende utsettelsesforslag: 

 

Saken oversendes og behandles i utvalg for teknisk, næring og miljø før endelig 

behandling i kommunestyret.  

 

Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak i Nesset kommunestyre – 17.09.2015 

Saken oversendes og behandles i utvalg for teknisk, næring og miljø før endelig behandling i 

kommunestyret.  

 

 

PS 71/15 Interkommunalt samarbeid - innkjøp 

Behandling i Nesset formannskap - 03.09.2015  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 03.09.2015 

1) Nesset kommune inngår interkommunalt samarbeid på innkjøpsområdet - gjeldende fra 

01.01.2016. Samarbeidet blir organisert som administrativt vertskommunesamarbeid etter 

Kommuneloven § 28 b med Molde kommune som vertskommune. Vedlagt forslag til 

samarbeidsavtale godkjennes.  
 

2) Nesset kommune ber rådmannen delegere myndighet til å gjøre vedtak av ikke prinsipiell 

karakter etter Lov om offentlig anskaffelse og andre aktuelle lover og forskrifter til rådmannen i 

Molde kommune. 
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3) Det blir tatt hensyn til deltakelse i samarbeidet ved behandling av budsjettet for 2016. 

 

4) Innkjøpsstrategi for Molde kommune skal også gjelde for det interkommunale samarbeidet. 

Rådmannen i Molde kommune(vertskommunen) får myndighet til å tilpasse strategidokumentet 

som følge av dette.  

 

5) Reglement for samarbeidet tas til orientering. 

 

Behandling i Nesset kommunestyre - 17.09.2015  

Mellvin Steinsvoll fremmet følgende forslag: 

 

 Formalisert avtale om interkommunal innkjøpsordning utsettes. 

Dagens ordning føres videre i påvente av ny kommunestruktur. 

 

Steinsvolls forslag fikk 9 stemmer og falt. 12 stemte imot. 

Formannskapets forslag fikk 14 stemmer og ble vedtatt. 7 stemte imot.  

 

Vedtak i Nesset kommunestyre – 17.09.2015 

1) Nesset kommune inngår interkommunalt samarbeid på innkjøpsområdet - gjeldende fra 

01.01.2016. Samarbeidet blir organisert som administrativt vertskommunesamarbeid etter 

Kommuneloven § 28 b med Molde kommune som vertskommune. Vedlagt forslag til 

samarbeidsavtale godkjennes.  
 

2) Nesset kommune ber rådmannen delegere myndighet til å gjøre vedtak av ikke prinsipiell 

karakter etter Lov om offentlig anskaffelse og andre aktuelle lover og forskrifter til rådmannen i 

Molde kommune. 

 

3) Det blir tatt hensyn til deltakelse i samarbeidet ved behandling av budsjettet for 2016. 

 

4) Innkjøpsstrategi for Molde kommune skal også gjelde for det interkommunale samarbeidet. 

Rådmannen i Molde kommune(vertskommunen) får myndighet til å tilpasse strategidokumentet 

som følge av dette.  

 

5) Reglement for samarbeidet tas til orientering. 

 

 

PS 72/15 Nesset Brann & Redning - Oppgradering av kjøretøy og utstyr 

Behandling i Nesset formannskap - 03.09.2015  

Molde brann- og redningstjeneste v/nestleder beredskap Frode Drågen Myhre, brannmester Bjørn 

Olav Hole og avdelingsleder Vegard Øverås Lied var tilstede og svarte på spørsmål.  

 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
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Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 03.09.2015 

Kommunestyret vedtar oppgrader av kjøretøy og utstyr for Nesset Brann og Redningstjeneste 

 
1. Innkjøp av ny vaktbil og mannskapsbil til Eidsvåg. Total kostnad kroner 4 300 000,- eks. mva.  

 

2. Utstyr til Eidsvåg brannstasjon oppgraderes. Total kostnad kroner 510 000,- eks mva.  

 
3. Det utredes en kortsiktig plan for utbedring av brannstasjonen i Eresfjord. Plan og alternativer 

utredes i samarbeid med Molde brannvesen.  

 
4. Tiltaket finansieres ved låneopptak. 

 

5. Tiltakene i pkt. 1 og 2 innarbeides i økonomiplan 2016-2019 

 

Behandling i Nesset kommunestyre - 17.09.2015  

Vegard Øverås Lied ba om at hans habilitet ble vurdert. Han ble enstemmig vurdert inhabil og 

trådte tilbake.  

 

Arbeiderpartiet fremmet følgende utsettelsesforslag: 

 

 Før behandling i kommunestyret innhentes uttalelse/vurdering fra TNM. 

 

Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak i Nesset kommunestyre – 17.09.2015 

Før behandling i kommunestyret innhentes uttalelse/vurdering fra TNM. 

 

 

 

PS 73/15 Oppfølging av reguleringsplan Nygård Teigen - Byggeplaner - 

Finansiering 

Behandling i Nesset formannskap - 03.09.2015  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 03.09.2015 

Nesset kommune ønsker å følge opp tiltak i reguleringsplan Nygård Teigen som ble vedtatt i k-

sak 010/2014. Det settes av kr 100 000 fra kraftfondet, over ansvar 7401, til utarbeidelse av 

byggetegninger/anbudsdokumenter for bygging av gangvei mellom nedre Liedgardsvei og 

Solbjørbakken.  

 

Behandling i Nesset kommunestyre - 17.09.2015  

Formannskapets forslag ble enstemmig vedtatt. 
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Vedtak i Nesset kommunestyre – 17.09.2015 

Nesset kommune ønsker å følge opp tiltak i reguleringsplan Nygård Teigen som ble vedtatt i k-

sak 010/2014. Det settes av kr 100 000 fra kraftfondet, over ansvar 7401, til utarbeidelse av 

byggetegninger/anbudsdokumenter for bygging av gangvei mellom Nedre Liedgardsvei og 

Solbjørbakken. 

 

 

 

PS 74/15 Reforhandling og revisjon av samhandlingsavtalen mellom 

kommunene og Helse Møre og Romsdal HF 

Rådmannens innstilling 

1. Nesset kommunestyre godkjenner reforhandlet Samhandlingsavtale mellom Helse Møre og 
Romsdal HF og kommunene i Møre og Romsdal. 
 

2. Delavtale 5A fremmes framlegges som egen sak for formannskapet etter at det er fattet 
avgjørelse i lokalt, evt. Nasjonalt tvisteløsningsorgan. 
 

3. Samhandlingsavtalen gjelder fra 01.01.16, med avtaleperiode 2 år. 

 

Behandling i Nesset kommunestyre - 17.09.2015  

Arbeiderpartiet fremmet følgende utsettelsesforslag: 

 

 Saken oversendes og behandles i utvalg for helse, miljø og kultur før endelig behandling i 

kommunestyret.  

 

Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak i Nesset kommunestyre – 17.09.2015 

Saken oversendes og behandles i utvalg for helse, miljø og kultur før endelig behandling i 

kommunestyret.  

 


