
 
 
 
 
 

 
 

Møteprotokoll 
 

Utvalg: Nesset kommunestyre 

Møtested: Kommunestyresalen, Nesset kommunehus 

Dato: 16.02.2017 

Tidspunkt: 14:00 – 18:20 
 
 
 
 

Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Rolf Jonas Hurlen Ordfører H 
Edmund Morewood Varaordfører SP 
Toril Melheim Strand Medlem AP 
May Tove Bye Aarstad Medlem AP 
Anders Torvik Medlem AP 
Mellvin Arvid Steinsvoll Medlem AP 
Karianne Rindli Medlem AP 
Stein Ivar Bjerkeli Medlem AP 
Eva Solstad Alme Medlem H 
Ola Einar Stolsmo Medlem H 
Rune Skjørsæther (perm. kl. 17:55, sakene 11-14) Medlem H 
Arild Svensli Medlem H 
Edith Kristine S. Bjerkeset Medlem H 
Ole Marvin Aarstad Medlem SP 
Kari Petrine Fitje Øverås Medlem SP 
Jan Rindli (perm. kl. 17:35, sakene 11-14) 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 
Kjersti Hafsås Svensli MEDL AP 

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
Paul Edvin Nauste Kjersti Hafsås Svensli AP 

 
 
 

Merknader 
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Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Anne Grete Klokset 
Anita Marie Meisingset (sak 11) 
Vivian Høsteng 
 

Rådmann 
Prosjektleder teknisk, samfunn og utvikling 
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  

May Tove Bye Aarstad  Svanhild Kvernberg 
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PS 1/17 Godkjenning av protokoll 

Behandling i Nesset kommunestyre - 16.02.2017  

Protokoll fra kommunestyrets møte 15.12.2016 ble godkjent og signert. 
 

Vedtak i Nesset kommunestyre – 16.02.2017 

Protokoll fra kommunestyrets møte 15.12.2016 ble godkjent og signert. 
 
 

PS 2/17 Spørsmål til ordføreren 

Behandling i Nesset kommunestyre - 16.02.2017  

Spørsmål fra Kristelig folkeparti v/Svein Atle Roset: 
Viser til leserbrev i RB og Driva fra Miljøpartiet, Grønne Tingvoll med påstander omkring avfallsdeponi på 
Raudsand. Det kan tyde på at informasjon om det planlagte deponiet på Raudsand ikke er nådd fram til 
publikum, eller at her er misforståelser ute og går. Jeg viser til orientering som er gitt fra initativtakerne hvor 
det bla. er vist til avfallssortering og gjenvinning som viktig del av deponiet. Videre sikring mot forurensning 
til sjø. Det vil være viktig at korrekt informasjon om et nasjonalt anlegg for avfallsdeponi på Raudsand 
kommer frem, spesielt med hensyn til miljøsiden av anlegget. Det ønskes i denne forbindelse en orientering til 
kommunestyret om fremdriften og kontakten med Miljøverndepartementet i saken. Videre planlagte evt. 
informasjonsmøter for befolkningen på Raudsand. 
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Ordføreren svarte: 
Overskriften på leserbrevet Roset her viser til er mest egnet til å skremme livet av folk og lite basert på fakta 
og det planarbeidet som er på gang for å etablere et nasjonalt deponi for farlig avfall på Raudsand. Det kan 
være både misforståelser, dårlig med informasjon og ikke minst motstand mot planene for deponi som kan 
være grunnen til slike overskrifter. Det vil jeg ikke spekulere i.  
Bergmesteren Raudsand har invitert seg selv til formannskapene i Tingvoll og Gjemnes for å orientere om 
reguleringsplanen og de konsekvensutredningene det arbeides med. Det er lett at feilaktige påstander fester seg 
blant folk. Derfor er det viktig at en kommer fort på banen for å orientere om fakta i saken. Orkidekommunene 
på Nordmøre har også engasjert seg i saken. Der er det også en dialog mellom Bergmesteren AS og ledelsen.  
Sunndalsfjorden, Raudsand og Bergmesteren skal ikke være noen gigantisk søppelplass for spesialavfall. 
Ambisjonene for dette anlegget på Raudsand er at det skal kunne bli et nasjonalt og nordisk senter for 
miljøteknologi der avfall kan gjenvinnes og det som ikke kan gjenvinnes kan stabiliseres og deponeres i egne 
spesialbygde fjellhaller. 
Som Harald Storvik orienterte om på frokostmøte her i kommunestyresalen torsdag 2. februar blir det nå 
arbeidet med konsekvensutredninger som går både på geologi, miljø, naturmangfold, hydrologi og sjøtransport. 
Det planlegges også prosesseringsanlegg og pukk- og grusverk for alle steinmassene som skal tas ut. Alt dette 
er en del av reguleringsplanarbeidet som det er håp om å være ferdige med i løpet av høsten.  
Klima- og Miljødepartementet har engasjert seg i planarbeidet på Raudsand og ønsker å følge arbeidet tett. 
Dette for å forsikre seg om at planene dekker de nasjonale behovene og at de nødvendige 
konsekvensutredningene blir gjennomført. Vi hadde et møte med departementet i desember og et nytt 
oppfølgingsmøte tirsdag den 31. januar.  Opplever at dialogen er god og at dette kan vi få til.  
Det er planlagt nytt informasjonsmøte på Raudsand. Om det blir før eller etter påske er jeg litt usikker på.  
Hvis kommunestyret ønsker det så kan Harald Storvik komme for å orientere om utviklingen i arbeide med 
konsekvensutredningene i vårt neste møte den 23. mars.   
 
Spørsmål fra Høyre v/Arild Svensli 
Når kan man forvente at det blir fiberutbygging på Gussiås og de andre bygdene i Nesset? 
 
Ordføreren svarte: 
I følge Nesset kraft er det foreløpig ingen planer for utbygging av fiber i Vistdal, Bugge, Tjelle, Ranvik, 
Gussiås og øvre del av Eikesdal. For 2017 er planene å fullføre utbyggingen på Rød. For videre fiberutbygging 
er Nesset kraft avhengig av finansiering fra andre interessenter eller offentlig tilskudd. 
 
 

PS 3/17 Referatsaker 

RS 1/17 Referat fra interimsstyremøte Nye Molde kommune 23.01.2017 Prosjektleder Nye Molde kommune 

Behandling i Nesset kommunestyre - 16.02.2017  

Ordføreren orienterte. 
 
Referatsaken ble tatt til orientering. 
 

Vedtak i Nesset kommunestyre – 16.02.2017 

Referatsaken ble tatt til orientering. 
 
 

PS 4/17 Ny selskapsavtale for RIR (Romsdalshalvøya Interkommunale 
Renovasjonsselskap IKS) 

Behandling i Nesset formannskap - 02.02.2017  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
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Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 02.02.2017 

Nesset kommunestyre godkjenner Representantskapet i RIR sitt forslag av 18.11.16 til selskapsavtale 
(vedtekter) for Romsdalshalvøya Interkommunale Renovasjonsselskap IKS (RIR) 
 

Behandling i Nesset kommunestyre - 16.02.2017  

RIR IKS v/styreleder Ketil Sorthe orienterte og svarte på spørsmål. 
 
Formannskapets forslag ble enstemmig vedtatt.  
 

Vedtak i Nesset kommunestyre – 16.02.2017 

Nesset kommunestyre godkjenner Representantskapet i RIR sitt forslag av 18.11.16 til selskapsavtale 
(vedtekter) for Romsdalshalvøya Interkommunale Renovasjonsselskap IKS (RIR). 
 
 

PS 5/17 Egengodkjenning - Reguleringsplan for Haramsmarka boligfelt 

Behandling i Nesset formannskap - 02.02.2017  

Plan/miljøvernleder Hogne Frydenlund orienterte og svarte på spørsmål.  
 
Det ble enighet om følgende tilleggsforslag: 
 

Nesset kommune setter straks i gang arbeidet med å kostnadsberegne utbyggingen av feltet. 
Ordføreren tar initiativ til møte med grunneier før kommunestyremøtet 16.02.2017 for å avklare 
eierskap og videre fremdrift for utbyggingen av feltet. 

 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
Formannskapets tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 
 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 02.02.2017 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven §12-12 vedtas detaljreguleringsplan for Haramsmarka boligfelt, PlanID 
2016002, med plankart datert 16.12.2016 og bestemmelser av 05.12.2016.  
 
Nesset kommune setter straks i gang arbeidet med å kostnadsberegne utbyggingen av feltet. Ordføreren tar 
initiativ til møte med grunneier før kommunestyremøtet 16.02.2017 for å avklare eierskap og videre fremdrift 
for utbyggingen av feltet. 
 

Behandling i Nesset kommunestyre - 16.02.2017  

Ordføreren fremmet rådmannens innstilling.  
 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Nesset kommunestyre – 16.02.2017 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven §12-12 vedtas detaljreguleringsplan for Haramsmarka boligfelt, PlanID 
2016002, med plankart datert 16.12.2016 og bestemmelser av 05.12.2016.  
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PS 6/17 Invitasjon til deltagelse i etablering av fiskeri- og havbrukssenter i 
Midsund (FHS AS) 

Behandling i Nesset formannskap - 02.02.2017  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 02.02.2017 

Det vises til epost datert 11.01.17 fra ordføreren i Midsund kommune. 
 
Nesset kommune takker ja til invitasjonen om å delta på eiersida i etablering av et Fiskeri- og havbrukssenter i 
Midsund. Kommunen tegner seg for aksjekjøp med inntil kr 100 000. Kjøp av aksjer i FHS AS finansieres ved 
bruk av midler fra Kraftfondet. 
 

Behandling i Nesset kommunestyre - 16.02.2017  

Mellvin Steinsvoll fremmet følgende utsettelsesforslag: 
 

Saken utsettes til finansiering er nærmere avklart.  
 
Ordføreren fremmet følgende forslag:  
 
 Det vises til epost datert 11.01.17 fra ordføreren i Midsund kommune. 
 

Nesset kommune takker ja til invitasjonen om å delta på eiersida i etablering av et Fiskeri- og 
havbrukssenter i Midsund. Kommunen tegner seg for aksjekjøp med inntil kr 100 000. Kjøp av aksjer i 
FHS AS finansieres ved bruk av midler fra disposisjonsfondet. 

 
Arbeiderpartiet ba om gruppemøte. 
 
Mellvin Steinsvoll trakk sitt utsettelsesforslag. 
 
Formannskapets forslag fikk 1 stemme og falt. 20 stemte imot. 
Ordførerens forslag fikk 17 stemmer og ble vedtatt. 4 stemte imot. 
 

Vedtak i Nesset kommunestyre – 16.02.2017 

Det vises til epost datert 11.01.17 fra ordføreren i Midsund kommune. 
 
Nesset kommune takker ja til invitasjonen om å delta på eiersida i etablering av et Fiskeri- og havbrukssenter i 
Midsund. Kommunen tegner seg for aksjekjøp med inntil kr 100 000. Kjøp av aksjer i FHS AS finansieres ved 
bruk av midler fra disposisjonsfondet. 
 
 

PS 7/17 Sykefravær 2016 

Behandling i Nesset formannskap - 02.02.2017  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 02.02.2017 

Sykefraværsrapport 2016 tas til orientering 
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Behandling i Nesset kommunestyre - 16.02.2017  

Formannskapets forslag ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Nesset kommunestyre – 16.02.2017 

Sykefraværsrapport 2016 tas til orientering. 
 
 

PS 8/17 Endringer i inndeling av lensmanns- og politidistrikter - Nesset 
lensmannskontor besluttet sammenslått med Sunndal og Tingvoll 

Rådmannens innstilling 

Politidirektoratet sin beslutning om sammenslåing av lensmannsdistriktene Sunndal, Nesset og Tingvoll 
påklages. Nesset kommune ønsker at Nesset lensmannskontor opprettholdes som tjenestested og blir en del av 
Molde politistasjonsdistrikt.   
 
Som begrunnelse for klagen vises det til vedtak i Nesset formannskap 24.11.2016 RS 26/16.  
 

Behandling i Nesset kommunestyre - 16.02.2017  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Nesset kommunestyre – 16.02.2017 

Politidirektoratet sin beslutning om sammenslåing av lensmannsdistriktene Sunndal, Nesset og Tingvoll 
påklages. Nesset kommune ønsker at Nesset lensmannskontor opprettholdes som tjenestested og blir en del av 
Molde politistasjonsdistrikt.   
 
Som begrunnelse for klagen vises det til vedtak i Nesset formannskap 24.11.2016 RS 26/16.  
 
 

PS 9/17 Eiendomsskatt 2017 - fritak etter eiendomsskattelova § 7 a og b 

Rådmannens innstilling 

I samsvar med eiendomsskattelova § 7 a gir Nesset kommune fullt fritak for eiendomsskatt i 2017 for følgende 
eiendommer:  

Gnr Bnr Fnr Snr Gjelder lag og organisasjoner, stiftelser 
4 1 2 0 Ranvik Småbåtlag ba 
4 39 0 0 Ranvik Bygdalag 
4 40 0 0 Ranvik Bedehus 
8 12 0 0 Gussiås Bygdalag 

10 12 1 0 Gussiås Bygdalag 
13 2 0 0 Skytebane Tjellekleiva 
13 2 2 0 Tjelle Og Ranv Skytterlag 
13 3 0 0 Skytebane Tjellekleiva 
13 5 0 0 Grendahus Tjelle 
15 62 0 0 Haubokk Mc 
17 10 0 0 Rød Bedehus 
17 32 0 0 Rød Velforening 
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27 25 0 0 Eidsvåg Ungdomslag 
27 168 0 0 Eidsvåg Småbåtforening 
29 329 0 0 Liedgarden Barnehage As, privat barnehage 
30 15 0 0 Eidsvåg Idrettslag 
36 14 0 0 Eidsøra Indremisj.For. 
37 1 1 0 Rausand Idrettslag 
37 4 2 0 Rausand Idrettslag 
37 7 1 0 Rausand Idrettslag 
37 12 1 0 Rausand Idrettslag 
37 20 0 0 Rausand Idrettslag 
37 28 1 0 Lysløype Rausand idr.lag 
37 30 0 0 Nesset Museumsnemnd 
37 32 0 0 Rausand Samfunnshus A/L 
38 11 0 0 Rausand Grubeklubb Stift 
40 3 0 0 Rausand småbåtforening 
44 1 1 0 Meisalstranda Bedehus 
50 1 1 0 Eidsøren Ungdomslag 
50 7 0 0 Morewood Reidun, privat barnehagedrift 
51 4 1 0 Eidsøra Småbåtforening 
52 4 0 0 Idrettslagsbygning Tiltertun 
52 13 0 0 Eidsøra il 
54 1 0 0 Idrettslagsbygning Tiltertun 
54 1 1 0 Idrettslagsbygning Tiltertun 
54 2 1 0 Idrettslagsbygning Tiltertun 
55 18 0 0 Eidsvåg Bedehus 
55 79 0 0 Eidsvåg Indremisjon 
55 94 0 0 Norsk Folkehjelp Nesset 
61 36 0 0 Bugge Bygdelag 
73 38 0 0 Eresfjord Småbåtlag 
74 4 0 0 Grendahus Ljørvoll (Ungdomshuset) 
77 8 0 0 Grendahus Øverås 
79 9 0 0 Skytebane Eikesdal 
79 41 0 0 Eikesdal Bygdalag 
79 45 0 0 Eikesdal Huslag 
79 51 0 0 Eikesdal Bygdalag 
82 1 0 0 Molde og Romsdal turistforening, Hoemsbu 
98 26 0 0 Vistdal stiftelse 
98 1 5 0 Vistdal Idrettslag 
98 2 2 0 Vistdal Idrettslag 
99 1 1 0 Vistdal Idrettslag 
99 4 0 0 Tribune og idrettsgarderobe 
99 4 1 0 Vistdal Idrettslag 
99 8 0 0 Vistdals Almue 
99 20 0 0 Vistdal samfunnshus A/L 
99 38 0 0 Myklebostad Bedehus 
99 51 0 0 Vistdal stiftelse 

100 4 0 0 Nordmøre og Romsdal indremisjon, Visthus 
108 2 0 0 Bedehus Nerland 
108 4 1 0 Nerlandskulen grendahus 
114 1 1 0 Molde Og Romsdals Turistforening, Måsvassbu 
114 2 1 0 Molde Og Romsd. Tur.Fo., Måsbassbu 
114 3 1 0 Molde Og Romsd. Tur.Fo., Måsbassbu 
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114 5 1 0 Molde Og Romsd. Tur.Fo., Måsbassbu 
114 11 1 0 Molde Og Romsd. Tur.Fo., Måsbassbu 
114 12 1 0 Molde Og Romsd. Tur.Fo., Måsbassbu 
119 1 0 0 Bedehus Skorgen 
123 1 0 0 Aursjøhytta 
123 1 31 0 Stordalshytta, Nesset fjellstyre 
123 1 44 0 Kr.sund og Nordm. Turistforening 

 
I samsvar med eiendomsskattelova § 7 a gir Nesset kommune delvis fritak for eiendomsskatt i 2017 for 
følgende eiendommer:  

Gnr Bnr Fnr Snr Gjelder  
85 1 0 0 Kavli Moen Stiftelsen, for delen med museumdrift 

 
I samsvar med eiendomsskattelova § 7 a gir Nesset kommune delvis fritak for eiendomsskatt i 2017 for 
følgende eiendommer:  

Gnr Bnr Fnr Snr Gjelder  
51 3 0 0 Jan Erik Kalset, Skaffarn 
58 13 0 0 Vorpeneset, Calidris as 
59 1 0 0 Nesset prestegard, Opplysningsvesenets fond 

 

Behandling i Nesset kommunestyre - 16.02.2017  

Ordføreren er styreleder for Kavli Moen Stiftelse og ba om at hans habilitet ble vurdert. 
Varaordføreren er gift med Reidun Morewood (privat barnehagedrift) og ba om at hans habilitet ble vurdert. 
 
Som setteordfører ble Svein Atle Roset valgt. 
 
Ordføreren ble enstemmig vurdert inhabil og trådte tilbake. 
Varaordføreren ble enstemmig vurdert inhabil og trådte tilbake. 
 
Innbyggerlista v/Jan Ståle Alme fremmet følgende tilleggsforslag: 
 
 Alle minstepensjonister som eier enebolig fritas for eiendomsskatt i 2017. 
 
Fremskrittspartiet v/Ivar Trælvik fremmet følgende forslag til endring i rådmannens innstilling: 
 

- Følgende tas inn i listen over de som gis fritak for eiendomsskatt:  
o Eidsvåg og Eidsøra skytterlag 
o Skytebanen på Brekken  

 
- Følgende tas ut av listen over de som gis fritak for eiendomsskatt: 

o Liedgarden barnehage (privat barnehagedrift) 
o Reidun Morewood (privat barnehagedrift, Farmen friluftsbarnehage)  

 
Ivar Trælvik gjorde om forslagets første punkt til et oversendelsesforslag. 
 
Innbyggerlista v/Jan Ståle Alme trakk sitt forslag, og fremmet følgende oversendelsesforslag: 
 

Administrasjonen bes utrede de økonomiske konsekvensene for et fritak av eiendomsskatt for 
minstepensjonister i Nesset kommune. 
 
Administrasjonen bes i samme sak om å komme med forslag til inndekning av tapte inntekter som 
følge av forslaget.  
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Rådmannens innstilling, med Fremskrittspartiets endringsforslag, fikk 5 stemmer og falt. Rådmannens 
innstilling fikk 14 stemmer og ble vedtatt. 
 
Oversendelsesforslagene ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Nesset kommunestyre – 16.02.2017 

I samsvar med eiendomsskattelova § 7 a gir Nesset kommune fullt fritak for eiendomsskatt i 2017 for følgende 
eiendommer:  

Gnr Bnr Fnr Snr Gjelder lag og organisasjoner, stiftelser 
4 1 2 0 Ranvik Småbåtlag ba 
4 39 0 0 Ranvik Bygdalag 
4 40 0 0 Ranvik Bedehus 
8 12 0 0 Gussiås Bygdalag 

10 12 1 0 Gussiås Bygdalag 
13 2 0 0 Skytebane Tjellekleiva 
13 2 2 0 Tjelle Og Ranv Skytterlag 
13 3 0 0 Skytebane Tjellekleiva 
13 5 0 0 Grendahus Tjelle 
15 62 0 0 Haubokk Mc 
17 10 0 0 Rød Bedehus 
17 32 0 0 Rød Velforening 
27 25 0 0 Eidsvåg Ungdomslag 
27 168 0 0 Eidsvåg Småbåtforening 
29 329 0 0 Liedgarden Barnehage As, privat barnehage 
30 15 0 0 Eidsvåg Idrettslag 
36 14 0 0 Eidsøra Indremisj.For. 
37 1 1 0 Rausand Idrettslag 
37 4 2 0 Rausand Idrettslag 
37 7 1 0 Rausand Idrettslag 
37 12 1 0 Rausand Idrettslag 
37 20 0 0 Rausand Idrettslag 
37 28 1 0 Lysløype Rausand idr.lag 
37 30 0 0 Nesset Museumsnemnd 
37 32 0 0 Rausand Samfunnshus A/L 
38 11 0 0 Rausand Grubeklubb Stift 
40 3 0 0 Rausand småbåtforening 
44 1 1 0 Meisalstranda Bedehus 
50 1 1 0 Eidsøren Ungdomslag 
50 7 0 0 Morewood Reidun, privat barnehagedrift 
51 4 1 0 Eidsøra Småbåtforening 
52 4 0 0 Idrettslagsbygning Tiltertun 
52 13 0 0 Eidsøra il 
54 1 0 0 Idrettslagsbygning Tiltertun 
54 1 1 0 Idrettslagsbygning Tiltertun 
54 2 1 0 Idrettslagsbygning Tiltertun 
55 18 0 0 Eidsvåg Bedehus 
55 79 0 0 Eidsvåg Indremisjon 
55 94 0 0 Norsk Folkehjelp Nesset 
61 36 0 0 Bugge Bygdelag 
73 38 0 0 Eresfjord Småbåtlag 
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74 4 0 0 Grendahus Ljørvoll (Ungdomshuset) 
77 8 0 0 Grendahus Øverås 
79 9 0 0 Skytebane Eikesdal 
79 41 0 0 Eikesdal Bygdalag 
79 45 0 0 Eikesdal Huslag 
79 51 0 0 Eikesdal Bygdalag 
82 1 0 0 Molde og Romsdal turistforening, Hoemsbu 
98 26 0 0 Vistdal stiftelse 
98 1 5 0 Vistdal Idrettslag 
98 2 2 0 Vistdal Idrettslag 
99 1 1 0 Vistdal Idrettslag 
99 4 0 0 Tribune og idrettsgarderobe 
99 4 1 0 Vistdal Idrettslag 
99 8 0 0 Vistdals Almue 
99 20 0 0 Vistdal samfunnshus A/L 
99 38 0 0 Myklebostad Bedehus 
99 51 0 0 Vistdal stiftelse 

100 4 0 0 Nordmøre og Romsdal indremisjon, Visthus 
108 2 0 0 Bedehus Nerland 
108 4 1 0 Nerlandskulen grendahus 
114 1 1 0 Molde Og Romsdals Turistforening, Måsvassbu 
114 2 1 0 Molde Og Romsd. Tur.Fo., Måsbassbu 
114 3 1 0 Molde Og Romsd. Tur.Fo., Måsbassbu 
114 5 1 0 Molde Og Romsd. Tur.Fo., Måsbassbu 
114 11 1 0 Molde Og Romsd. Tur.Fo., Måsbassbu 
114 12 1 0 Molde Og Romsd. Tur.Fo., Måsbassbu 
119 1 0 0 Bedehus Skorgen 
123 1 0 0 Aursjøhytta 
123 1 31 0 Stordalshytta, Nesset fjellstyre 
123 1 44 0 Kr.sund og Nordm. Turistforening 

 
I samsvar med eiendomsskattelova § 7 a gir Nesset kommune delvis fritak for eiendomsskatt i 2017 for 
følgende eiendommer:  

Gnr Bnr Fnr Snr Gjelder  
85 1 0 0 Kavli Moen Stiftelsen, for delen med museumdrift 

 
I samsvar med eiendomsskattelova § 7 a gir Nesset kommune delvis fritak for eiendomsskatt i 2017 for 
følgende eiendommer:  

Gnr Bnr Fnr Snr Gjelder  
51 3 0 0 Jan Erik Kalset, Skaffarn 
58 13 0 0 Vorpeneset, Calidris as 
59 1 0 0 Nesset prestegard, Opplysningsvesenets fond 

 
 
Oversendelsesforslag fra Fremskrittspartiet: 
- Følgende tas inn i listen over de som gis fritak for eiendomsskatt:  

o Eidsvåg og Eidsøra skytterlag 
o Skytebanen på Brekken 

 
Oversendelsesforslag fra Innbyggerlista: 
Administrasjonen bes utrede de økonomiske konsekvensene for et fritak av eiendomsskatt for 
minstepensjonister i Nesset kommune. 
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Administrasjonen bes i samme sak om å komme med forslag til inndekning av tapte inntekter som følge av 
forslaget.  
 
 

PS 10/17 NOS ombygging demens 

Rådmannens innstilling 

Kommunestyret godkjenner ny budsjettramme og byggestart av NOS ombygging demens hovedprosjekt ihht 
investeringsreglementets pkt 3, 5 og 8.  
 
Budsjettramme for NOS ombygging demens på kr 63 200 000, med henholdsvis kr 54 830 000 som budsjettert i 
2017 og ny bevilgning på kr 8 370 000 i 2018. 
 
Prosjekt for NOS ombygging demens utearealer og NOS ombygging demens inventar legges inn i 
økonomiplanen for 2018-2021 med gjennomføring i 2018, med bevilgning på henholdsvis kr 1 650 000 for 
utearealer og kr 3 150 000 for inventar. 
 
Totalramme for de tre prosjektene på kr 68 000 000. 
 
Prosjektene med finansiering innarbeides i kommunens økonomiplan for 2018 – 2021, med økt låneopptak, 
merverdigavgiftskompensasjon og tilskudd fra Husbanken. 
 

Behandling i Nesset kommunestyre - 16.02.2017  

Rådmannens innstiling fikk 20 stemmer og ble vedtatt. 1 stemte imot. 
 

Vedtak i Nesset kommunestyre – 16.02.2017 

Kommunestyret godkjenner ny budsjettramme og byggestart av NOS ombygging demens hovedprosjekt ihht 
investeringsreglementets pkt 3, 5 og 8.  
 
Budsjettramme for NOS ombygging demens på kr 63 200 000, med henholdsvis kr 54 830 000 som budsjettert i 
2017 og ny bevilgning på kr 8 370 000 i 2018. 
 
Prosjekt for NOS ombygging demens utearealer og NOS ombygging demens inventar legges inn i 
økonomiplanen for 2018-2021 med gjennomføring i 2018, med bevilgning på henholdsvis kr 1 650 000 for 
utearealer og kr 3 150 000 for inventar. 
 
Totalramme for de tre prosjektene på kr 68 000 000. 
 
Prosjektene med finansiering innarbeides i kommunens økonomiplan for 2018 – 2021, med økt låneopptak, 
merverdigavgiftskompensasjon og tilskudd fra Husbanken. 
 
 

PS 11/17 Nybygg helsesenter, omsorgsboliger og hjemmetjeneste 

Behandling i Nesset formannskap - 02.02.2017  

./. Forslag til skisser ble distribuert 01.02.2017. 
 
Prosjektleder Anita Marie Meisingset orienterte og svarte på spørsmål.  
 
Ordføreren fremmet følgende tillegg til rådmannens innstilling: 
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Før detaljprosjekteringen iverksettes utlyses det en konkurranse med forhandlinger om bygging av 16 
omsorgsboliger i Eidsvåg sentrum med lokaler for hjemmetjenesten etter Hammarøymodellen og 
Husbankens normer for tilskudd. Tomtevalg, løsninger, driftsmodeller og husleie foreslås av anbyder. 
 
Før en eventuell rehabilitering av Østfløyen avklares det med dagens leietakere interessen for 
renovering eller sanering og et nytt helsebygg sør for dagens bygg. Det gjennomføres også 
forhandlinger med Helseforetaket om plassering av ny ambulansestasjon i det tenkte helsebygget.   
 
Ny sak om valg av alternative løsninger for helsesenter, omsorgsboliger og hjemmetjeneste legges 
fram for kommunestyret til sluttbehandling i juni 2017.   

 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
Ordførerens tilleggsforslag fikk 4 stemmer og ble vedtatt. 3 stemte imot.  
 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 02.02.2017 

Kommunestyret godkjenner oppstart av Detaljprosjekt nybygg helsesenter, omsorgsboliger og hjemmetjeneste 
i henhold til investeringsreglementets pkt. 3, 4 og 5.  
 
Hovedprosjektets anslåtte kostnader på kr 122 300 000 legges inn i økonomiplanen for 2018 – 2020, og 
fordeles på 2018 og 2019. Totalramme kr 123 000 000.  
 
Prosjektet finansieres med økt låneopptak, tilskudd fra Husbanken og merverdiavgiftskompensasjon. 
 
Detaljprosjektet gjennomføres i 2017, og gis bevilgning på kr 700 000. Bevilgningen finansieres med kr 
600 000 i bruk av lånemidler og kr 100 000 i merverdiavgiftskompensasjon. 
 
Før detaljprosjekteringen iverksettes utlyses det en konkurranse med forhandlinger om bygging av 16 
omsorgsboliger i Eidsvåg sentrum med lokaler for hjemmetjenesten etter Hammarøymodellen og Husbankens 
normer for tilskudd. Tomtevalg, løsninger, driftsmodeller og husleie foreslås av anbyder. 
 
Før en eventuell rehabilitering av Østfløyen avklares det med dagens leietakere interessen for renovering eller 
sanering og et nytt helsebygg sør for dagens bygg. Det gjennomføres også forhandlinger med Helseforetaket 
om plassering av ny ambulansestasjon i det tenkte helsebygget.   
 
Ny sak om valg av alternative løsninger for helsesenter, omsorgsboliger og hjemmetjeneste legges fram for 
kommunestyret til sluttbehandling i juni 2017.   
 
 

Behandling i Nesset kommunestyre - 16.02.2017  

./. Tegningene som ble lagt frem i utvalg for helse og omsorg 07.02.12017 ble ettersendt 15.02.2017. 
 
Prosjektleder Anita Marie Meisingset orienterte og svarte på spørsmål.  
 
Jan Rindli ble gitt permisjon under behandlingen og deltok ikke i avstemmingen. 
Rune Skjørsæther ble gitt permisjon under behandlingen og deltok ikke i avstemmingen.  
 
Svein Atle Roset fremmet følgende forslag:  
 

Det vises til saksutredningen med vedtak i sak PS 31/15 den 26.03.2015. 
Videre vedtak i sak PS 87/16. den 22.09.2016. 
Kommunestyret tar saken til etterretning og forventer at saken blir lagt fram for kommunestyret til 
endelig behandling i februar 2017 med følgende tillegg: Kommunestyret ber om å få fremlagt en 
utredning av omsorgsboliger/leiligheter sentrumsnært går på: 
a) Bygging i kommunal regi  
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b) Samarbeid offentlig-privat regi (Hamarøymodellen)  
c) Alt samlet på ett sted eller delte løsninger 8+8 i to adskilte prosjekt  
d) Konsekvensene av ulike alternativer i forhold til framdrift og kostnader For øvrig skal uttalene fra 
råd for eldre og funksjonshemma i møte den 12.09.2016 og uttale fra utvalg for helse og omsorg i 
møte den 20.09.2016 følge bestillingen. 
Det vises til formannskapets vedtak 02.02.2017 samt vedtak i Råd for eldre og funksjonshemma 
07.02.2017 og Utvalg for Helse- og omsorg samme dato. 

a) Gjennom politisk behandling siden vedtaket i sak PS 31/15 har det hele tiden vært 
opprettholdt behov for minst 16 omsorgsboliger. Dette ligger fast i bestillingen og 
budsjettvedtakene. 

b) Administrasjonens tilråding om bygging i kommunal regi jfr. Pkt a i sak PS 87/16 virker å 
være den løsningen som samsvarer best med Husbankens regler for tilskudd og som best 
sikrer momskompensasjon for investeringene. 

c) Av hensyn til praktisk gjennomføring av utbyggingen av omsorgsboliger i kommunal regi 
anser kommunestyret det mest tjenlig med alt samlet i en bygningsmasse. 

d) Både Rådet for eldre og funksjonshemma og utvalg for Helse - og omsorg peker på følgende: 
«Det haster med utbygging av omsorgsboliger, og at den løsning som velges gir muligheter 
for videre påbygging hvis behovet oppstår på grunn av økende antall eldre slik prognosene 
viser.» 

e) For øvrig vises til formannskapets vedtak om mulig rehabilitering av Østfløyen i 
kommunehuset, samt avklaringer omkring ny ambulansestasjon. 

f) Det tas kontakt med Husbanken for avklaring omkring mulighetene for gode 
tilskuddsordninger for et «komplett helsehus» inneholdende de ulike elementene som 
saksutredningen beskriver; Omsorgsboliger, legekontor, tannlegekontor, base for 
hjemmetjeneste med tilhørende garasjer, ambulansestasjon nå eller tilkoplet senere. Den 
såkalte «Nesset-modellen» som allerede har vært nevnt i korrespondanse med kommunen. 

g) Videre snarlige avklaringer med hensyn til kostnader med behov for peling og spørsmål om 
egnethet på tomtevalget ved rådhuset for byggeløyve (fylkesmann, annen off. myndighet).  

h) Omfang av besparelser ved valg av enklere garasje/bod løsninger som ble presentert for utvalg 
for Helse - og omsorg må avklares før endelig vedtak. 

Basert på saksutredningen og ovenstående punkter vedtar kommunestyret at det arbeides videre med 
løsninger innenfor de økonomisk rammer maksimert til alternativ 1 med de justeringer som vil 
fremkomme undervegs. Kommunestyret understreker behovet for snarlige løsninger. 

 
Edmund Morewood ba om gruppemøte. 
 
Toril Melheim Strand fremmet rådmannens innstilling: 
 
Toril Melheim Strands forslag fikk 6 stemmer og falt. 13 stemte imot. 
Formannskapets forslag fikk 1 stemme og falt. 18 stemte imot. 
Svein Atle Rosets forslag ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Nesset kommunestyre – 16.02.2017 

Det vises til saksutredningen med vedtak i sak PS 31/15 den 26.03.2015. 
Videre vedtak i sak PS 87/16. den 22.09.2016. 
Kommunestyret tar saken til etterretning og forventer at saken blir lagt fram for kommunestyret til endelig 
behandling i februar 2017 med følgende tillegg: Kommunestyret ber om å få fremlagt en utredning av 
omsorgsboliger/leiligheter sentrumsnært går på: 
a) Bygging i kommunal regi  
b) Samarbeid offentlig-privat regi (Hamarøymodellen)  
c) Alt samlet på ett sted eller delte løsninger 8+8 i to adskilte prosjekt  
d) Konsekvensene av ulike alternativer i forhold til framdrift og kostnader For øvrig skal uttalene fra råd for 
eldre og funksjonshemma i møte den 12.09.2016 og uttale fra utvalg for helse og omsorg i møte den 
20.09.2016 følge bestillingen. 
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Det vises til formannskapets vedtak 02.02.2017 samt vedtak i Råd for eldre og funksjonshemma 07.02.2017 og 
Utvalg for Helse- og omsorg samme dato. 

a) Gjennom politisk behandling siden vedtaket i sak PS 31/15 har det hele tiden vært opprettholdt behov 
for minst 16 omsorgsboliger. Dette ligger fast i bestillingen og budsjettvedtakene. 

b) Administrasjonens tilråding om bygging i kommunal regi jfr. Pkt a i sak PS 87/16 virker å være den 
løsningen som samsvarer best med Husbankens regler for tilskudd og som best sikrer 
momskompensasjon for investeringene. 

c) Av hensyn til praktisk gjennomføring av utbyggingen av omsorgsboliger i kommunal regi anser 
kommunestyret det mest tjenlig med alt samlet i en bygningsmasse. 

d) Både Rådet for eldre og funksjonshemma og utvalg for Helse - og omsorg peker på følgende: «Det 
haster med utbygging av omsorgsboliger, og at den løsning som velges gir muligheter for videre 
påbygging hvis behovet oppstår på grunn av økende antall eldre slik prognosene viser.» 

e) For øvrig vises til formannskapets vedtak om mulig rehabilitering av Østfløyen i kommunehuset, samt 
avklaringer omkring ny ambulansestasjon. 

f) Det tas kontakt med Husbanken for avklaring omkring mulighetene for gode tilskuddsordninger for et 
«komplett helsehus» inneholdende de ulike elementene som saksutredningen beskriver; 
Omsorgsboliger, legekontor, tannlegekontor, base for hjemmetjeneste med tilhørende garasjer, 
ambulansestasjon nå eller tilkoplet senere. Den såkalte «Nesset-modellen» som allerede har vært nevnt 
i korrespondanse med kommunen. 

g) Videre snarlige avklaringer med hensyn til kostnader med behov for peling og spørsmål om egnethet 
på tomtevalget ved rådhuset for byggeløyve (fylkesmann, annen off. myndighet).  

h) Omfang av besparelser ved valg av enklere garasje/bod løsninger som ble presentert for utvalg for 
Helse - og omsorg må avklares før endelig vedtak. 

Basert på saksutredningen og ovenstående punkter vedtar kommunestyret at det arbeides videre med løsninger 
innenfor de økonomisk rammer maksimert til alternativ 1 med de justeringer som vil fremkomme undervegs. 
Kommunestyret understreker behovet for snarlige løsninger. 
 
 

PS 12/17 Søknad om forlenging av salgsbevilling 

Behandling i Utvalg for helse og omsorg - 07.02.2017  

Enstemmig som rådmannens innstilling. 
 

Forslag til vedtak i Utvalg for helse og omsorg - 07.02.2017  

Korn Bryggeri AS v/ daglig leder Jan Bjarne Øverås gis bevilling for salg av øl med inntil 4,7 % alkohol for 
perioden 16.02.17 – 30.6.2020. 
 
Det forutsettes at videreført bevilling har samme gitte betingelser om salg som forrige periode.  
 
Salg av alkoholholdig drikk i gruppe 1 – med inntil 4,7 prosent alkohol kan skje:  

 Alle hverdager mellom kl 08.00 – 20.00  
 Dager før søndag og helligdager mellom kl 08.00 – 18.00  
 Onsdag før Kristi Himmelfartsdag mellom kl 08.00 – 20.00  

 
Det betales et årlig bevillingsgebyr på bakgrunn av forrige års salgsvolum etter satser fastsatt i alkoholloven. 
 
Salgsbevilling gis med hjemmel i Lov om alkoholholdig drikk mv., Forskrift om omsetning av alkoholholdig 
drikk mv. og Forskrift til lov om omsetning av alkoholholdig drikk og serveringsloven for Nesset kommune. 
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Behandling i Nesset kommunestyre - 16.02.2017  

Forslag fra utvalg for helse og omsorg fikk 18 stemmer og ble vedtatt. 1 stemte imot. 
 

Vedtak i Nesset kommunestyre – 16.02.2017 

Korn Bryggeri AS v/ daglig leder Jan Bjarne Øverås gis bevilling for salg av øl med inntil 4,7 % alkohol for 
perioden 16.02.17 – 30.6.2020. 
 
Det forutsettes at videreført bevilling har samme gitte betingelser om salg som forrige periode.  
 
Salg av alkoholholdig drikk i gruppe 1 – med inntil 4,7 prosent alkohol kan skje:  

 Alle hverdager mellom kl 08.00 – 20.00  
 Dager før søndag og helligdager mellom kl 08.00 – 18.00  
 Onsdag før Kristi Himmelfartsdag mellom kl 08.00 – 20.00  

 
Det betales et årlig bevillingsgebyr på bakgrunn av forrige års salgsvolum etter satser fastsatt i alkoholloven. 
 
Salgsbevilling gis med hjemmel i Lov om alkoholholdig drikk mv., Forskrift om omsetning av alkoholholdig 
drikk mv. og Forskrift til lov om omsetning av alkoholholdig drikk og serveringsloven for Nesset kommune. 
 
 

PS 13/17 Nesset Sparebanks generalforsamling - reduksjon av antall 
medlemmer 

Behandling i Nesset formannskap - 02.02.2017  

Ordføreren ba om forslag. 
 
Det ble enighet om følgende:  
 
 Som medlemmer og varemedlem til generalforsamlingen i Nesset Sparebank velges: 

 
Medlemmer    Varamedlem 
Eva Solstad Alme   Stein Ivar Bjerkeli 
Cecilie Skjengen 
Magny Torvik 

 
Formannskapets forslag ble enstemmig vedtatt. 
 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 02.02.2017 

Det vises til brev av 25.11.2016 fra Nesset Sparebank om endring av bankens vedtekter og reduksjon av antall 
medlemmer i bankens generalforsamling.  
 
Som medlemmer og varamedlem til generalforsamlingen i Nesset Sparebank velges:  
 
Medlemmer    Varamedlem 
Eva Solstad Alme   Stein Ivar Bjerkeli 
Cecilie Skjengen 
Magny Torvik 
 

Behandling i Nesset kommunestyre - 16.02.2017  

Formannskapets forslag ble enstemmig vedtatt. 
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Vedtak i Nesset kommunestyre – 16.02.2017 

Det vises til brev av 25.11.2016 fra Nesset Sparebank om endring av bankens vedtekter og reduksjon av antall 
medlemmer i bankens generalforsamling.  
 
Som medlemmer og varamedlem til generalforsamlingen i Nesset Sparebank velges:  
 

Medlemmer    Varamedlem 
Eva Solstad Alme   Stein Ivar Bjerkeli 
Cecilie Skjengen 
Magny Torvik 

 
 

PS 14/17 Stortings- og sametingsvalget 2017 - valg av valgstyre og sekretær 

Rådmannens innstilling 

Ingen innstilling. 
 

Behandling i Nesset kommunestyre - 16.02.2017  

Ordføreren fremmet følgende forslag. 
 

Som valgstyre velges formannskapets faste medlemmer. Ordføreren er leder og varaordføreren er 
nestleder av valgstyret. 

 
Rådmannen gis fullmakt til å utpeke sekretær. 

 
Toril Melheim Strand fremmet følgende forslag: 
 

I tillegg til formannskapet velges kommunestyrerepresentantene Ivar Trælvik fra Fremskrittspartiet og 
Jan Ståle Alme fra Innbyggerlista. 
 

Forslagene ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Nesset kommunestyre – 16.02.2017 

Som valgstyre velges formannskapets faste medlemmer, samt kommunestyrerepresentantene Ivar Trælvik fra 
Fremskrittspartiet og Jan Ståle Alme fra Innbyggerlista. 
 
Ordføreren er leder og varaordføreren er nestleder av valgstyret. 
 
Rådmannen gis fullmakt til å utpeke sekretær. 
 
 

PS 15/17 Interpellasjon - Fylkesvegstandarden i Nesset 

Behandling i Nesset kommunestyre - 16.02.2017  

Ordføreren orienterte om reglene for interpellasjon. 
 

Interpellasjon fra Arbeiderpartiet v/Mellvin Steinsvoll 
Fylkesvegstandarden i Nesset 
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Arbeidsgruppen for samferdselssaker bestående av ordfører Rolf Jonas Hurlen, Svein Atle Roset og 
Mellvin Steinsvoll, heretter kalt arbeidsgruppen, har i h.h. til sitt oppdrag sett på hva som kan gjøres 
for å bedre fylkesvegstandarden innenfor kommunens grenser, samt mulighetene for å forsere 
utbygging av gang- og sykkelveger. 
 
I de prioriteringer som er vedtatt av Møre og Romsdal fylkeskommune, er hverken 
fylkesvegstrekninger eller gang- og sykkelveger i Nesset med blant de prosjekter som er tenkt 
igangsatt de nærmeste årene. Arbeidsgruppen har gjennomført møte med fylkets 
samferdselsmyndigheter og har møtt forståelse for at de prosjekt vi har presentert så absolutt 
kvalifiserer til en snarest mulig løsning, men at den budsjettmessige situasjon i fylket ikke tillater 
igangsettelse av tiltak. 
 
De fleste fylkesvegstrekninger i Nesset er av svært dårlig standard og enkelte av strekningene er i en 
kritisk tilstand. Behovet for en snarest mulig opprusting/fornyelse er nødvendig. 
De strekningene som er dårligst på grunnforhold og fremkommelighet er: 
 Fv 62 Toven – Fredsvik 
 Fv 62 Tjelle – Gammelsætra 
 Fv 660 Vistdalsheia 
 Fv 191 og 192 rundt Eresfjord 
 
De totale etterslep i vedlikeholdet av fylkesveger, tunneler, bruer og kaier i Møre og Romsdal kan 
være på svimlende 8 mrd kroner. Skal Nesset ha mulighet til å nå fram på en måte som gir resultater 
innenfor en anstendig tidsramme, må vi ha sterke hjelpere. 
Som medlem av arbeidsgruppen, kan jeg i tillegg til de ressurser vi rår over lokalt, se for meg at ROR 
burde vært en god alliert. Også Molde kommune som del av den nye kommunen vi skal bygge 
sammen, burde vise reell interesse og vilje til å se alvorlig på de mange samferdselsutfordringer som 
ligger i vår del av det nye kommunekartet. Som en tredje alliert, bør Sunndal kommune være aktuell 
på et tidspunkt. 
 
Jeg er utålmodig men også bekymret. Tid og penger er i ferd med å renne fra oss. Jeg tillater meg å 
fremme følgende forslag: 
 

Kommunestyret vil anmode arbeidsgruppen for samferdselssaker om snarest å ta initiativ til et 
møte med den politiske og administrative ledelse i ROR og Molde kommune. Hensikten med 
et slikt møte må være å utarbeide en felles strategi for å finne korteste veg mot en løsning av 
de utfordringer som dårlig fylkesvegstandard i Nesset representerer. 

 
 
Det ble enstemmig vedtatt å behandle interpellasjonen. 
 
Steinsvolls forslag ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Nesset kommunestyre – 16.02.2017 

Kommunestyret vil anmode arbeidsgruppen for samferdselssaker om snarest å ta initiativ til et møte med den 
politiske og administrative ledelse i ROR og Molde kommune. Hensikten med et slikt møte må være å 
utarbeide en felles strategi for å finne korteste veg mot en løsning av de utfordringer som dårlig 
fylkesvegstandard i Nesset representerer. 
 
 


