
 
 
 
 
 

 
 

Møteprotokoll 
 

Utvalg: Nesset formannskap 

Møtested: Kommunestyresalen, Nesset kommunehus 

Dato: 15.05.2018 

Tidspunkt: 09:00 – 14.30 
 
 
 
 

Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Rolf Jonas Hurlen Ordfører H 
Edmund Morewood Varaordfører SP 
Kari Petrine Fitje Øverås Medlem SP 
Toril Melheim Strand Medlem AP 
Anders Torvik Medlem AP 
May Tove Bye Aarstad Medlem AP 
Svein Atle Roset Medlem KRF 

 
Følgende faste medlemmer møtte ikke: 
Navn Funksjon Representerer 
   

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
   

 
Merknader 
Knut Arne Vike fra Nesset Kraft AS orienterte om fiberutbygging. 
Anne Karin Sjøli orienterte om sykefravær 2017. 
Solfrid Svensli orienterte om årsrapport 2017. 
Anne Lise Larsen orienterte om fremdriften for helsehuset. 

 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Anne Grete Klokset 
Anne Karin Sjøli 

Rådmann 
Personalsjef 

Solfrid Svensli 
Anne Lise Larsen 
Hege Frisvold 

Økonomisjef 
Prosjektleder 
Politisk sekretær 
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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. 
 
 
 

   

   

   

   

 
 

Saksliste 

Utvalgs- 
saksnr 

 
Innhold 

Unntatt 
offentlighet 

Arkiv- 
saksnr 

PS 30/18 Godkjenning av protokoll fra forrige møte   

PS 31/18 Referatsaker   

RS 16/18 Rapport fra Actecan om Gablers pensjonsanalyser for nye Asker 
kommune og nye Molde kommune 

 2014/1196 

RS 17/18 Uendra utsleppsløyve for Rauma Stamfisk AS ved lokaliteten 12284 
Sandnesbukta i Nesset kommune 

 2018/135 

RS 18/18 Kommentar til referat fra oppstartsmøte 27 mars -  2017/300 

RS 19/18 GID 004/011 - vedtak i klagesak etter plan- og bygningsloven  2016/693 

PS 32/18 Finansiering av lokalt bidrag til utbygging av høyhastighets 
bredbånd i Vistdal 

 2008/643 

PS 33/18 Søknad om fritak fra verv i Nesset kommunestyre  2014/368 

PS 34/18 Søknad om fritak som leder i kontrollutvalget  2015/1729 

PS 35/18 Søknad om støtte til utgivelse av bok - "Raudsand. Bygda vår i 
bilder" 

 2018/576 

PS 36/18 Nesset musikkfest 2018 - søknad om støtte/tilskudd  2016/411 
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PS 37/18 Styringsorgan for kraftfondet i Nye Molde kommune  2014/579 

PS 38/18 Årsrapport 2017 Nesset kommune, inkl. årsberetning og 
årsregnskap 

 2017/122 

PS 39/18 Årsmelding og regnskap 2017 - Mardølafondet  2018/216 

PS 40/18 Tvungen påkobling til vann - og avløpsnett  2018/523 

 

PS 30/18 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 

Behandling i Nesset formannskap - 15.05.2018  

Protokoll fra formannskapsmøte 16.04.18 ble godkjent og signert. 
 

Vedtak i Nesset formannskap - 15.05.2018 

Protokoll fra formannskapsmøte 16.04.18 ble godkjent og signert. 
 
 

PS 31/18 Referatsaker 

Behandling i Nesset formannskap - 15.05.2018  

RS 16/18 Rapport fra Actecan om Gablers pensjonsanalyser for nye Asker 
kommune og nye Molde kommune 

 2014/1196 

RS 17/18 Uendra utsleppsløyve for Rauma Stamfisk AS ved lokaliteten 12284 
Sandnesbukta i Nesset kommune 

 2018/135 

RS 18/18 Kommentar til referat fra oppstartsmøte 27 mars -  2017/300 

RS 19/18 GID 004/011 - vedtak i klagesak etter plan- og bygningsloven  2016/693 

 
 

Forslag til vedtak 

Referatsakene ble tatt til orientering. 
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RS 16/18 Rapport fra Actecan om Gablers pensjonsanalyser for nye Asker kommune og nye 
Molde kommune 

RS 17/18 Uendra utsleppsløyve for Rauma Stamfisk AS ved lokaliteten 12284 Sandnesbukta i 
Nesset kommune 

RS 19/18 Kommentar til referat fra oppstartsmøte 27 mars 

RS 18/18 GID 004/011 - vedtak i klagesak etter plan- og bygningsloven 

PS 32/18 Finansiering av lokalt bidrag til utbygging av høyhastighets 
bredbånd i Vistdal 

Behandling i Nesset formannskap - 15.05.2018  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap - 15.05.2018 

For å bygge ut høyhastighets bredbånd i Vistdal bevilger Nesset kommune et tilskudd på  
kr 1 650 000. 

Dette finansieres slik: 

Tilskudd kraftfondet inntil  kr   985 000 

Tilskudd Utviklingsfondet inntil kr   300 000 

Kommunal egeninnsats  kr   100 000 

Disposisjonsfondet inntil  kr   265 000 

Sum kommunal finansiering inntil kr 1 650 000 

 

Bevilgningen gjøres under forutsetning av at prosjektet blir fullfinansiert med et tilskudd fra Møre 
og Romsdal fylkeskommune i 2018. 

 
 

PS 33/18 Søknad om fritak fra verv i Nesset kommunestyre 

Behandling i Nesset formannskap - 15.05.2018  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Forslag til vedtak 

Ivar Trælvik gis fritak som kommunestyrerepresentant i Nesset kommunestyre. Tone Skjørsæther 
trer inn som ny kommunestyrerepresentant for Fremskrittspartiet i Nesset kommunestyre fra 
24.5.2018. jf. kommuneloven §§ 15 og 16.  
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PS 34/18 Søknad om fritak som leder i kontrollutvalget 

Behandling i Nesset formannskap - 15.05.2018  

Arbeiderpartiet ved Torill Melheim Strand fremmet forslag om at Vigdis Fjøseid velges som leder. 
Forslaget fikk tre stemmer. 
Rådmannens innstilling ble vedtatt med fire stemmer. 
 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap - 15.05.2018 

Ivar Trælvik gis fritak som leder i Kontrollutvalget i Nesset kommune, jf. kommuneloven § 15 nr. 1.  
 
Tone Skjørsæther trer inn som ny representant i kontrollutvalget fra 25.05.2018 og ut valgperioden. 
Jostein Øverås velges som leder og Vigdis Fjøseid som nestleder. jf. kommuneloven § 16 og 
Reglement for folkevalgte organer og Delegeringsreglement for Nesset kommune. 
 
Kontrollutvalget for perioden 25.5.2018-2019 får denne sammensetningen:  
 

Arbeiderpartiet, Innbyggerlista og Fremskrittspartiet 
Representanter:      Vararepresentanter: 
1. Vigdis Fjøseid     4. Egil Arild Svensli 
2. Tor Steinar Lien     5. Lars Myrset 
3. Tone Skjørsæther     6. Per Egil Myrvang 

7. Audhild Nauste 
8. Helen Marit Torvik 

Høyre og Senterpartiet 
Representanter:      Vararepresentanter: 
1. Jostein Øverås     3. Vigdis Aandalen Bersås 
2. Wenche Angvik     4. Per Sverre Røed 

       5. Eli Gjermundnes 
6. Torbjørn Utigard 

 
Leder:   Jostein Øverås 
Nestleder:  Vigdis Fjøseid 

 
 

PS 35/18 Søknad om støtte til utgivelse av bok - "Raudsand. Bygda vår i 
bilder" 

Behandling i Nesset formannskap - 15.05.2018  

Rådmannen hadde ingen innstilling. Formannskapet foreslo følgende: Det gis støtte på kr. 7000,-  
begrenset oppad til 25 % av utgiftene.  Tiltaket finansieres ved bruk av kraftfondet og 
bygdeutviklingsmidler, formannskapet disponerer. 
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Vedtak i Nesset formannskap - 15.05.2018  

Det gis støtte på kr. 7000,-  begrenset oppad til 25 % av utgiftene, til boka «Raudsand. Bygda vår i 
bilder.» Tiltaket finansieres ved bruk av kraftfondet og bygdeutviklingsmidler, formannskapet 
disponerer. 
 

PS 36/18 Nesset musikkfest 2018 - søknad om støtte/tilskudd 

Behandling i Nesset formannskap - 15.05.2018  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap - 15.05.2018 

Nesset kommune innvilger et tilskudd på kr 100 000 til Nesset Musikkfest for 2018. 
Tilskuddet dekkes av disposisjonsfondet. 

 
 

PS 37/18 Styringsorgan for kraftfondet i Nye Molde kommune 

Behandling i Nesset formannskap - 15.05.2018  

Rådmannen endret sin innstilling til:  «… dagens kommune…» endres til Nesset kommune.  
 
Ordfører fremmet følgende tillegg: Ordningen med kommunedelsutvalg skal evalueres etter den 
første kommunestyreperioden i Nye Molde kommune. Skulle ordningen med kommunedelsutvalg 
opphøre skal det opprettes et eget styre for fondet.  Jfr. vedtektene for kraftfondet og 
intensjonsavtalen med Molde og Misund kommuner.  
 
Senterpartiet fremmet følgende oversendelsesforslag til uttale fra styrene for Mardølafondet, 
Miljøfondet og Utviklingsfondet: Styrene for Mardølafondet, Miljøfondet og Utviklingsfondet slås 
sammen til ett styre og fondene forvaltes etter dagens vedtekter. 
 
Rådmannens endrede innstilling ble enstemmig vedtatt. 
Ordføreren sitt forslag ble enstemmig vedtatt. 
Senterpartiet sitt forslag ble enstemmig vedtatt. 
 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap - 15.05.2018 

Det vises til k-sak 75/16 punkt 6. 
 
Punkt 6 går ut, og erstattes med følgende vedtak: 
 
Årlige konsesjonsinntekter på ca. 8 mill. kroner skal fra 01.01.2020 brukes i Nesset kommune i 
samsvar med gjeldende vedtekter for kraftfondet. Styringsorgan for kraftfondet skal være 
kommunedelsutvalget for Nesset.  
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Ordningen med kommunedelsutvalg skal evalueres etter den første kommunestyreperioden i Nye 
Molde kommune. Skulle ordningen med kommunedelsutvalg opphøre skal det opprettes et eget 
styre for fondet.  Jfr. vedtektene for kraftfondet og intensjonsavtalen med Molde og Misund 
kommuner.  
 
Oversendelsesforslag, sendes til uttale til styrene i Mardølafondet, Miljøfondet og Utviklingsfondet: 
Styrene for Mardølafondet, Miljøfondet og Utviklingsfondet slås sammen til ett styre og fondene 
forvaltes etter dagens vedtekter. 
 

PS 38/18 Årsrapport 2017 Nesset kommune, inkl. årsberetning og 
årsregnskap 

Behandling i Nesset formannskap - 15.05.2018  

Orientering om sykefravær ved Anne Karin Sjøli. Orientering om årsrapport ved Solfrid Svensli. 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap - 15.05.2018 

1. Nesset kommunes årsrapport for 2017, inklusive årsberetning og årsregnskap, godkjennes. 
 

Driftsregnskapet for 2017 ble avsluttet med et mindreforbruk (regnskapsmessig overskudd) på kr 
4 035 995 som avsettes til disposisjonsfond. 
 

PS 39/18 Årsmelding og regnskap 2017 - Mardølafondet 

Behandling i Mardølafondet - 14.03.2018  

Enstemmig 
 

Forslag til vedtak 

Årsmelding og regnskap 2018 godkjennes. 
 

Behandling i Nesset formannskap - 15.05.2018  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap - 15.05.2018 

Årsmelding og regnskap 2017 godkjennes. 
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PS 40/18 Tvungen påkobling til vann - og avløpsnett 

Behandling i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 03.05.2018  

Enstemmig som rådmannens innstilling. 
 

Forslag til vedtak i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 03.05.2018  

1. Nesset kommune vedtar å gjennomføre tvungen påkobling til kommunalt vann – og 
avløpsledning iht. Plan og bygningsloven §27-1 og 2, der dette kan gjøres uten 
uforholdsmessig stor kostnad.  

 
2. Kommunestyret vedtar ingen tilskuddsordning for de som skal kobles på kommunalt 

ledningsnett. I dette ligger det at grunneier selv tar kostnaden i forbindelse med de arbeidene 
som skal gjøres for å utføre tilkobling. Unntaket for tilskudd er dersom kostnadene for 
grunneier overstiger 1 G fra folketrygden (= kr 93 634 pr 1.5.2017). Det overskytende skal da 
dekkes av Nesset kommune og belastes selvkostområdet for vann eller avløp. Maksimalt 
tilskudd per eiendom er 1 G. (2 G dersom både vann og avløp tilkoples.) 

 
3. Tilknytningsgebyr for vann og avløp skal betales på ordinær måte iht. til gjeldende 

gebyrregulativ. 
 

4. Tvungen påkobling skal gjelde både nye og eksisterende vann- og avløpsledninger.  

 

 

Behandling i Nesset formannskap - 15.05.2018  

Senterpartiet ved Kari Petrine Fitje Øverås fremmet følgende forslag: Pkt. 4 endres til: Tvungen 
påkobling skal gjelde nye vann- og avløpsledninger.  

 

Ordfører la opp til punktvis avstemming: 

1. Enstemmig vedtatt. 
2. Enstemmig vedtatt. 
3. Enstemmig vedtatt. 
4. Forslaget til Kari Petrine Fitje Øverås fikk 4 stemmer, 3 stemte for rådmannens 

innstilling.  
 

 

 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap - 15.05.2018 

1 Nesset kommune vedtar å gjennomføre tvungen påkobling til kommunalt vann – og 
avløpsledning iht. Plan og bygningsloven §27-1 og 2, der dette kan gjøres uten 
uforholdsmessig stor kostnad.  
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2. Kommunestyret vedtar ingen tilskuddsordning for de som skal kobles på kommunalt 
ledningsnett. I dette ligger det at grunneier selv tar kostnaden i forbindelse med de 
arbeidene som skal gjøres for å utføre tilkobling. Unntaket for tilskudd er dersom 
kostnadene for grunneier overstiger 1 G fra folketrygden (= kr 93 634 pr 1.5.2017). Det 
overskytende skal da dekkes av Nesset kommune og belastes selvkostområdet for vann 
eller avløp. Maksimalt tilskudd per eiendom er 1 G. (2 G dersom både vann og avløp 
tilkoples.) 

3. Tilknytningsgebyr for vann og avløp skal betales på ordinær måte iht. til gjeldende 
gebyrregulativ.  

4. Tvungen påkobling skal gjelde nye vann- og avløpsledninger.  
 

 


