
 

 

 

 
 

 

 

Møteprotokoll 
 

Utvalg: Nesset formannskap 

Møtested: Kommunestyresalen, Nesset kommunehus 

Dato: 24.11.2016 

Tidspunkt: 09:00 – 17:30 

 
 
 

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 

Nesset Kraft AS v/daglig leder Knut Arne Vike orienterte om kraftpriser og fastkrafttariffene 
for 2017. 
 
Økonomiavdelingen ga opplæring i bruk av Enterprise web for elektronisk registrering av 
møtegodtgjøring m.m. 
 
Møteplan for 2017 ble delt ut. 
 

 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 

Anne Grete Klokset 
Solfrid Svensli (t.o.m. sak 108) 
Vivian Høsteng 

Kst. Rådmann 
Økonomisjef 
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. 
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Saksliste 

Utvalgs- 

saksnr 

 

Innhold 

Unntatt 

offentlighet 

Arkiv- 

saksnr 

PS 95/16 Godkjenning av protokoll fra forrige møte   

PS 96/16 Referatsaker   

RS 26/16 Høring - effektivisering av tjenesteenheter og tjenestesteder - Møre og 
Romsdal politidistrikt 

 2016/1134 

RS 27/16 Regionreforma – innspel til Fylkestinget  2016/752 

RS 28/16 Kopi - Høringssvar fra Romsdal Regionråd om regionreformen  2016/752 

RS 29/16 Kopi - Dispensasjon fra § 2-5 i forurensningsforskriften for gjenbruk 
av forurensede masser fra Blussuvoll Allê i Trondheim på Raudsand 
deponi Nesset kommune- Veidekke Eiendom AS 

 2013/1139 

RS 30/16 Møtereferat - informasjonsmøte om regionalt brannvernsamarbeid 
20.09.2016 

 2016/1072 

RS 31/16 Gjelder vervet som medlem i Råd for eldre og funksjonshemmede  2016/68 

RS 32/16 Nytt blikk på Mardalsfossen - brev til Olje- og energiminister Tord 
Lien (ettersendt 22.11.2016) 

 2016/1223 

PS 97/16 Forvaltning av konsesjonskraft  2008/280 

PS 98/16 Kraftpris til sluttbruker 2017 - 2018  2008/280 

PS 99/16 Budsjett 2017 - Mardølafondet  2016/1083 

PS 100/16 Endring vedtekter, åpningstider i SFO  2016/954 

PS 101/16 Reduksjon av antall stemmekretser  2016/546 

PS 102/16 Fastsetting av valgdag 2017 - stortingsvalget og 
sametingsvalget 

 2016/546 

PS 103/16 Økonomiplan 2017-2020  2016/458 

PS 104/16 Ordning for å bruke midler fra kraftfondet som 
rentekompensasjon til lag og foreninger for godkjente søknader 
om spelemidlar. 

 2013/551 

PS 105/16 Søknad om tilskudd til kjøp av fiskebåt - Roy Klokseth  2016/1040 

PS 106/16 Søknad om tilskudd til kjøp av utstyr - Nesset Bilverksted AS  2016/1063 

PS 107/16 Søknad om tilskudd til etablering av entreprenørfirma - Arne 
Svensli AS 

 2016/909 

PS 108/16 Avvikling av kommunerevisjonsdistrikt 2 Møre og Romsdal  2015/412 

PS 109/16 Oppstart hovudrullering - Kommunedelplan for anlegg, hus og 
område for idrett, fysisk aktivitet og kultur. 

 2016/1154 

PS 110/16 Rullering av handlingsplan for kommunedelplan for anlegg, 
hus og område for idrett, fysisk aktivitet og kultur 2017-2018 

 2012/95 

PS 111/16 GID 055/081 - Kjøp av grunn  2016/1110 

PS 112/16 Bugge sameige - Søknad om å få bygge naust- Mellvin 
Steinsvoll 

 2016/986 

PS 113/16 GID 108/006/002 -Klage på vedtak- oppføring av 
mur/parkeringsplass - Lars Arve Mittet 

 2016/508 

PS 114/16 Fradeling av parsell - GID 078/005 - Klage  2013/827 
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PS 115/16 2005004 - Detaljeringsplan for Solbjørbakken boligfelt - 
Offentlig ettersyn 

 2015/474 

PS 116/16 Interkommunal kommunedelplan for sjøområdene på 
Nordmøre - offentlig ettersyn 

 2012/1390 

PS 117/16 Intensjonsavtale mellom kommunene Midsund, Molde og 
Nesset (ettersendt 21.11.2016) 

 2016/1193 

 

PS 95/16 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 

Behandling i Nesset formannskap - 24.11.2016  

Protokoll fra formannskapets møte 06.10.2016 ble godkjent og signert. 
 

Vedtak i Nesset formannskap – 24.11.2016 

Protokoll fra formannskapets møte 06.10.2016 ble godkjent og signert. 
 
 

PS 96/16 Referatsaker 

RS 26/16 Høring - effektivisering av tjenesteenheter og tjenestesteder - Møre og Romsdal politidistriktli 

RS 27/16 Regionreforma – innspel til Fylkestinget 

RS 28/16 Kopi - Høringssvar fra Romsdal Regionråd om regionreformen 

RS 29/16 Kopi - Dispensasjon fra § 2-5 i forurensningsforskriften for gjenbruk av forurensede masser fra 
Blussuvoll Allê i Trondheim på Raudsand deponi Nesset kommune- Veidekke Eiendom AS 

RS 30/16 Møtereferat - informasjonsmøte om regionalt brannvernsamarbeid 20.09.2016 

RS 31/16 Gjelder vervet som medlem i Råd for eldre og funksjonshemmede 

RS 32/16 Nytt blikk på Mardalsfossen - brev til Olje- og energiminister Tord Lien 

Behandling i Nesset formannskap - 24.11.2016  

RS 32/16 ble ettersendt til møtedeltakernes iPad 22.11.2016 
 
Til RS 26: 
Ordførerens forslag til høringsuttale ble sendt til møtedeltakerne 21.11.2016. Et enstemmig 
formannskap stilte seg bak følgende uttale: 

 
Nesset kommune – uttale om effektivisering av tjenesteenheter og tjenestesteder i Møre og 
Romsdal politidistrikt 
Det vises til høringsbrev og politimesterens orientering om nærpolitireformen i kommunestyret den 
22. september. Kommunene er bedt om å komme med en uttale om reformen innen 2. desember 2016. 
Nesset formannskap vil som følge av at kommunestyrets møtekalender passer dårlig med 
høringsfristen gi følgende uttale til nærpolitireformen: 
Nesset formannskap er enig i målene med reformen som går på at vi skal ha et nærpoliti som er 
operativt, synlig og tilgjengelig. Videre er det i de politiske målene for reformen sagt at «det skal 
utvikles et kompetent og lokalt nærpoliti der befolkningen bor.» 



 

 Side 5 av 27 

 
Nesset formannskap går imot at det lokale lensmannskontoret blir lagt ned, og er kritiske til 
sentraliseringen det er lagt opp til i politidistriktet. Nesset formannskap ønsker et 
lensmannskontor betjent på dagtid. Mindre synlig politi og tilstedeværelse ved nedlegging av 
lensmannskontoret vil føre til dårligere service og trygghet for våre innbyggere i Nesset.  
 
Et stort geografisk område med lange avstander gir erfaringsmessig responstider på flere timer, og det 
oppleves at mangel på lokalkunnskap kan være avgjørende ved ulykker og andre hendelser. En styring 
av politipatruljene fra Molde politidistrikt eller Sunndal lensmannskontor slik det også fungerer i dag, 
vil ikke endre vesentlig på dette forholdet. Det er først og fremst responstid som vil være folks 
oppfatning av trygghet. Målene med reformen er blant annet å frigjøre mer tid og ressurser for at 
politiet skal kunne være mer tilgjengelig og tilstede i lokalmiljøene.  esset kommune har derfor klare 
forventninger om mer synlig politi både på kveldstid, i helgene og ved større arrangementer i 
kommunen.   
 
Molde, Midsund og Nesset kommuner har fra 1. januar 2020 vedtatt å gå sammen i en ny kommune. 
Forslaget til ny struktur tar ikke hensyn til dette. En kommune med 2 politiråd og 2 politi- og 
lensmannskontor virker lite hensiktsmessig. Vi har gitt tilbakemeldinger på dette ved tidligere 
anledninger, og ber dere endre på dette slik at vi blir en del av Molde politistasjonsdistrikt. 
 
I tillegg til tilbakemeldinger på forslaget til ny struktur bes det om innspill på andre forhold. Nesset 
formannskap vil kommentere følgende: 

 Det er naturlig at samhandlingen mellom kommune og politi videreføres gjennom de lokale 

politirådene. Her har begge partene en gjensidig mulighet til å orientere og påvirke hverandre 

om lokale forhold og samhandle i det forebyggende kriminalitetsarbeidet.  

 

 Politikontaktens funksjoner er enda ikke avklart. Det som synes klart er at de 

lensmannskontorene som blir lagt ned får en politikontakt. Skulle vårt lensmannskontor bli 

lagt ned er det for oss åpenbart at politikontaktens oppgaver må ivareta det som i dag er 

lensmannens «sivile» oppgaver. Politikontakten må være politi og ha faste kontordager i 

kommunen.  

 

Aller helst hadde vi sett at det var boplikt på vedkommende. Dette ut i fra at politikontakten 

må kjenne kommunen godt og kunne delta aktivt i det forebyggende arbeidet. Politimesteren 

bør derfor vurdere ulike incentivordninger for at politifolk skal kunne bosette seg ute i de 

kommunene som mister lensmannskontoret sitt. 

 

Prinsippet med politikontakter må være at kommunens innbyggere får hjelp av 

politikontakten uten å måtte reise til Sunndal lensmannskontor eller Molde politistasjon.  

 

Det er naturlig at politikontakten må være politiets representant i politirådet og arbeide aktivt 

ut mot kommunale enheter, næringsliv og lag og foreninger.    

 

 I forslaget er det lagt opp til at Møre og Romsdal politidistrikt skal deles i to geografiske 

driftsenheter. Vi ber om at det deles opp i fire geografiske driftsenheter, Nordmøre, Romsdal, 

Nordre Sunnmøre og Søre Sunnmøre, som i stor grad samsvarer med dagens regioninndeling 

av fylket. Dette vil kunne gi en fleksibel bruk av ressursene, samtidig som man beholder 

styringen av politidistriktet, en del av spisskompetansen og stabsfunksjonene ved 

politimesterens kontor i Ålesund. En organisering i fire driftsenheter vil etter vår mening 

kunne gi et bedre politifaglig tilbud til distriktene og de mindre kommunene. Dette i henhold 

til reformens mål og intensjoner om nærpoliti.  
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En organisering i fire driftsenheter vil også kunne gjøre det mulig for en bedre balanse i 

befolkningsgrunnlaget for de 4 driftsenhetene ved at Indre Romsdal lensmannsdistrikt legges 

til driftsenheten Romsdal.    

 
Til RS 27: 
Et enstemmig formannskap stilte seg bak følgende forslag til uttale fra Svein Atle Roset: 
 

Regionreformen – innspill til fylkestinget 
Nesset kommune v/formannskapet stiller seg bak høringssvar fra Romsdal Regionråd om 
regionreformen; sitat: 
"Vårt ønske er å fortsette med Møre og Romsdal som eget fylke. dette er også vår endelige tilråding i 
saken etter å ha gjennomgått utredningen som er gjort på oppdrag av Nordlandsforskning til Møre og 
Romsdal fylkeskommune, MRFK." 
 
Nordlandsforskning gir følgende konklusjon: " Vår anbefaling er at Møre og Romsdal fylkeskommune 
bør fortsette som en enhet.... 
" Det er flere argumenter som taler for at deling av Møre og Romsdal bryter med forutsetningene i 
regionreformen." 
 
Sunndal kommune sier i sitt vedtak i sak 68/16 om regionreformen: 
" Regjeringen har som mål med reformen at det legges til rette for en positiv samfunnsutvikling, 
basert på regionale forutsetninger. 
 
Møre og Romsdal fylke sin bruk av utviklingsmidler og investeringer, samt Innovasjon Norge sin 
virkemiddelbruken tilsier at Møre og Romsdal er stor nok til å fortsette som egen region. Verdiskaping 
og eksportverdi fra Møre og Romsdal er også av en slik betydning og økonomisk størrelse at det gir 
grunnlag for å fortsette som egen region." 
 
Nesset kommune v/formannskapet stiller seg bak disse konklusjonene og støtter dermed 
Møre og Romsdal som egen region i fortsettelsen. 

 
De øvrige referatsakene ble tatt til orientering. 
 

Vedtak i Nesset formannskap – 24.11.2016 

Uttale til RS 26/16: 
 

Nesset kommune – uttale om effektivisering av tjenesteenheter og tjenestesteder i Møre 
og Romsdal politidistrikt 
Det vises til høringsbrev og politimesterens orientering om nærpolitireformen i 
kommunestyret den 22. september. Kommunene er bedt om å komme med en uttale om 
reformen innen 2. desember 2016. Nesset formannskap vil som følge av at kommunestyrets 
møtekalender passer dårlig med høringsfristen gi følgende uttale til nærpolitireformen: 
Nesset formannskap er enig i målene med reformen som går på at vi skal ha et nærpoliti som 
er operativt, synlig og tilgjengelig. Videre er det i de politiske målene for reformen sagt at 
«det skal utvikles et kompetent og lokalt nærpoliti der befolkningen bor.» 

 
Nesset formannskap går imot at det lokale lensmannskontoret blir lagt ned, og er kritiske 
til sentraliseringen det er lagt opp til i politidistriktet. Nesset formannskap ønsker et 
lensmannskontor betjent på dagtid. Mindre synlig politi og tilstedeværelse ved nedlegging 
av lensmannskontoret vil føre til dårligere service og trygghet for våre innbyggere i Nesset.  
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Et stort geografisk område med lange avstander gir erfaringsmessig responstider på flere 
timer, og det oppleves at mangel på lokalkunnskap kan være avgjørende ved ulykker og 
andre hendelser. En styring av politipatruljene fra Molde politidistrikt eller Sunndal 
lensmannskontor slik det også fungerer i dag, vil ikke endre vesentlig på dette forholdet. Det 
er først og fremst responstid som vil være folks oppfatning av trygghet. Målene med 
reformen er blant annet å frigjøre mer tid og ressurser for at politiet skal kunne være mer 
tilgjengelig og tilstede i lokalmiljøene.  esset kommune har derfor klare forventninger om 
mer synlig politi både på kveldstid, i helgene og ved større arrangementer i kommunen.   
 
Molde, Midsund og Nesset kommuner har fra 1. januar 2020 vedtatt å gå sammen i en ny 
kommune. Forslaget til ny struktur tar ikke hensyn til dette. En kommune med 2 politiråd og 
2 politi- og lensmannskontor virker lite hensiktsmessig. Vi har gitt tilbakemeldinger på 
dette ved tidligere anledninger, og ber dere endre på dette slik at vi blir en del av Molde 
politistasjonsdistrikt. 
 
I tillegg til tilbakemeldinger på forslaget til ny struktur bes det om innspill på andre forhold. 
Nesset formannskap vil kommentere følgende: 

 Det er naturlig at samhandlingen mellom kommune og politi videreføres gjennom de 

lokale politirådene. Her har begge partene en gjensidig mulighet til å orientere og 

påvirke hverandre om lokale forhold og samhandle i det forebyggende 

kriminalitetsarbeidet.  

 

 Politikontaktens funksjoner er enda ikke avklart. Det som synes klart er at de 

lensmannskontorene som blir lagt ned får en politikontakt. Skulle vårt 

lensmannskontor bli lagt ned er det for oss åpenbart at politikontaktens oppgaver må 

ivareta det som i dag er lensmannens «sivile» oppgaver. Politikontakten må være 

politi og ha faste kontordager i kommunen.  

 

Aller helst hadde vi sett at det var boplikt på vedkommende. Dette ut i fra at 

politikontakten må kjenne kommunen godt og kunne delta aktivt i det forebyggende 

arbeidet. Politimesteren bør derfor vurdere ulike incentivordninger for at politifolk 

skal kunne bosette seg ute i de kommunene som mister lensmannskontoret sitt. 

 

Prinsippet med politikontakter må være at kommunens innbyggere får hjelp av 

politikontakten uten å måtte reise til Sunndal lensmannskontor eller Molde 

politistasjon.  

 

Det er naturlig at politikontakten må være politiets representant i politirådet og 

arbeide aktivt ut mot kommunale enheter, næringsliv og lag og foreninger.    

 

 I forslaget er det lagt opp til at Møre og Romsdal politidistrikt skal deles i to 

geografiske driftsenheter. Vi ber om at det deles opp i fire geografiske driftsenheter, 

Nordmøre, Romsdal, Nordre Sunnmøre og Søre Sunnmøre, som i stor grad 

samsvarer med dagens regioninndeling av fylket. Dette vil kunne gi en fleksibel bruk 

av ressursene, samtidig som man beholder styringen av politidistriktet, en del av 

spisskompetansen og stabsfunksjonene ved politimesterens kontor i Ålesund. En 

organisering i fire driftsenheter vil etter vår mening kunne gi et bedre politifaglig 

tilbud til distriktene og de mindre kommunene. Dette i henhold til reformens mål og 

intensjoner om nærpoliti.  
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En organisering i fire driftsenheter vil også kunne gjøre det mulig for en bedre 

balanse i befolkningsgrunnlaget for de 4 driftsenhetene ved at Indre Romsdal 

lensmannsdistrikt legges til driftsenheten Romsdal.    

 
Uttale til RS 27/16: 
 

Regionreformen – innspill til fylkestinget 
Nesset kommune v/formannskapet stiller seg bak høringssvar fra Romsdal Regionråd om 
regionreformen; sitat: 
"Vårt ønske er å fortsette med Møre og Romsdal som eget fylke. dette er også vår endelige 
tilråding i saken etter å ha gjennomgått utredningen som er gjort på oppdrag av 
Nordlandsforskning til Møre og Romsdal fylkeskommune, MRFK." 
 
Nordlandsforskning gir følgende konklusjon: " Vår anbefaling er at Møre og Romsdal 
fylkeskommune bør fortsette som en enhet.... 
" Det er flere argumenter som taler for at deling av Møre og Romsdal bryter med 
forutsetningene i regionreformen." 
 
Sunndal kommune sier i sitt vedtak i sak 68/16 om regionreformen: 
" Regjeringen har som mål med reformen at det legges til rette for en positiv 
samfunnsutvikling, basert på regionale forutsetninger. 
 
Møre og Romsdal fylke sin bruk av utviklingsmidler og investeringer, samt Innovasjon 
Norge sin virkemiddelbruken tilsier at Møre og Romsdal er stor nok til å fortsette som egen 
region. Verdiskaping og eksportverdi fra Møre og Romsdal er også av en slik betydning og 
økonomisk størrelse at det gir grunnlag for å fortsette som egen region." 
 
Nesset kommune v/formannskapet stiller seg bak disse konklusjonene og støtter dermed 
Møre og Romsdal som egen region i fortsettelsen. 

 
 
De øvrige referatsakene ble tatt til orientering. 
 
 

PS 97/16 Forvaltning av konsesjonskraft 

Rådmannens innstilling 

Ingen 
 

Behandling i Nesset formannskap - 24.11.2016  

Det ble enighet om følgende forslag:  
 

Gjeldende avtale om forvaltning av konsesjonskraft for Nesset kommune av Nesset kraft AS 
videreføres for perioden 01.01.2017 – 31.12.2018. 

 
Dette ble enstemmig vedtatt. 
 



 

 Side 9 av 27 

Vedtak i Nesset formannskap – 24.11.2016 

Gjeldende avtale om forvaltning av konsesjonskraft for Nesset kommune av Nesset kraft AS 
videreføres for perioden 01.01.2017 – 31.12.2018. 
 
 

PS 98/16 Kraftpris til sluttbruker 2017 - 2018 

Rådmannens innstilling 

Ingen 
 

Behandling i Nesset formannskap - 24.11.2016  

Nesset kraft AS v/daglig leder Knut Arne Vike var tilstede.  
 
Følgende forslag ble fremmet: 
 
 Fast kraftpris til sluttbrukere settes til: 

1-års fastpris 2017: 35,9 øre/KWh + fastbeløp pr mnd. på kr 35,- 
 
Forslaget fikk 5 stemmer og ble vedtatt. 2 stemte imot. 
 
Det ble enighet om følgende forslag: 
 

For brudd på fastprisavtalen ilegges et gebyr på kr 1 000.  
 
Dette ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Nesset formannskap – 24.11.2016 

Fast kraftpris til sluttbrukere settes til: 
1-års fastpris 2017: 35,9 øre/KWh + fastbeløp pr mnd. på kr 35,- 
 
For brudd på fastprisavtalen ilegges et gebyr på kr 1 000. 
 
 

PS 99/16 Budsjett 2017 - Mardølafondet 

Behandling i Mardølafondet - 09.11.2016  

Enstemmig 
 

Forslag til vedtak 

Administrasjonens forslag til driftsbudsjett og investeringsbudsjett for 2017 godkjennes. 
 

Behandling i Nesset formannskap - 24.11.2016  

Mardølafondets forslag ble enstemmig vedtatt. 
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Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 24.11.2016 

Administrasjonens forslag til driftsbudsjett og investeringsbudsjett for 2017 godkjennes. 
 
 

PS 100/16 Endring vedtekter, åpningstider i SFO 

Behandling i Utvalg for oppvekst og kultur - 09.11.2016  

Enstemmig som rådmannens innstilling med følgende tillegg: 
Vedtektene pkt. 5, 5.setning endres til: Skulane gjennomfører bindande påmelding til opphald i dei 
forskjellige feriane. 
 

Forslag til vedtak i Utvalg for oppvekst og kultur - 09.11.2016  

Vedtekter for SFO i Nesset pkt. 4 og 5 endres med sikte på å tilby helårsåpen SFO.  
Utvida åpningstid i ferier finansieres med at satsene for opphold i SFO-ordninga økes til kr. 1900,- 
for hel plass og kr. 1300,- for halv plass. Dette inkluderer morgentilbud. Det faktureres i 11 mnd. 
Endringen gjelder fra 1/8-17.  
 
Vedtektene endres til: 
 
 4. Foreldrebetaling:  
Foreldrebetalinga skjer etter dei satsar og reglar som blir vedtekne i Nesset Kommunestyre.  
Betalinga bør vere på eit slikt nivå at alle som ønskjer det, kan bruke ordninga. Gjeldande  
satsar ligg ved i eige dokument.  
Det er søskenmoderasjon 20 % i tråd med prinsippa for barnehagen.  
Betalinga skjer forskotsvis på tilsende innbetalingsgiro. Ein betaler for elleve månader  frå 1.aug. til 
30.juni. Kommunen har rett til å seie opp plassar ved tre månaders manglande betaling.  
Foreldrebetalinga blir halvert når barn er borte over ein månad på grunn av sjukdom. I spesielle 
tilfelle kan fritak for betaling vurderast på bakgrunn av grunngjeven søknad.  
 
Betalingssatsane blir regulert årleg i tråd med konsumprisindeksen. Regulering utover det må  
handsamast i kommunestyret 
 
5. Opphald: 
Den kommunale skulefritidsordninga (SFO) er et tilbod til elever i 1. – 4. klasse som trenger tilsyn 
utanom ordinær skuletid.  
Opningstidene blir fastsett i den enkelte SFO tilpassa organisering av skoledagen og behovet til 
brukarane.  
SFO tilbyr opphald i haust- og vinterferie, i dagane før jul t.o.m. 23.des. i 3 dagar mellom 
palmesøndag og skjærtorsdag og i sommarferien unntatt 3 veker i juli og veka før skulestart. 
Tilbodet i feriane blir gjeve ved SFO i Eidsvåg.  
Skulane gjennomfører bindande påmelding til opphald i dei forskjellige feriane. 
SFO er brukartilpassa så langt det let seg gjere innafor økonomiske rammer. Det tyder at ein halv 
plass har inntil 8 t/v som kan fordelast etter den til kvar tid gjeldande timeplan. 
 

Behandling i Nesset formannskap - 24.11.2016  

Edmund Morewood fremmet følgende forslag til endring av siste setning i første avsnitt: 
 

Endringen gjelder fra 01.01.2017 eller så snart som administrasjonen kan effektuere vedtaket i 
2017.  
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Forslag fra utvalg for oppvekst og kultur ble enstemmig vedtatt. 
 
Morewoods endringsforslag ble enstemmig vedtatt. 
 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 24.11.2016 

Vedtekter for SFO i Nesset pkt. 4 og 5 endres med sikte på å tilby helårsåpen SFO.  
Utvida åpningstid i ferier finansieres med at satsene for opphold i SFO-ordninga økes til kr. 1900,- 
for hel plass og kr. 1300,- for halv plass. Dette inkluderer morgentilbud. Det faktureres i 11 mnd. 
Endringen gjelder fra 01.01.2017 eller så snart som administrasjonen kan effektuere vedtaket i 2017.  
 
Vedtektene endres til: 
 

 4. Foreldrebetaling:  
Foreldrebetalinga skjer etter dei satsar og reglar som blir vedtekne i Nesset Kommunestyre.  
Betalinga bør vere på eit slikt nivå at alle som ønskjer det, kan bruke ordninga. Gjeldande  
satsar ligg ved i eige dokument.  
Det er søskenmoderasjon 20 % i tråd med prinsippa for barnehagen.  
Betalinga skjer forskotsvis på tilsende innbetalingsgiro. Ein betaler for elleve månader  frå 
1.aug. til 30.juni. Kommunen har rett til å seie opp plassar ved tre månaders manglande 
betaling.  
Foreldrebetalinga blir halvert når barn er borte over ein månad på grunn av sjukdom. I 
spesielle tilfelle kan fritak for betaling vurderast på bakgrunn av grunngjeven søknad.  
 
Betalingssatsane blir regulert årleg i tråd med konsumprisindeksen. Regulering utover det må  
handsamast i kommunestyret 
 
5. Opphald: 
Den kommunale skulefritidsordninga (SFO) er et tilbod til elever i 1. – 4. klasse som trenger 
tilsyn utanom ordinær skuletid.  
Opningstidene blir fastsett i den enkelte SFO tilpassa organisering av skoledagen og behovet 
til brukarane.  
SFO tilbyr opphald i haust- og vinterferie, i dagane før jul t.o.m. 23.des. i 3 dagar mellom 
palmesøndag og skjærtorsdag og i sommarferien unntatt 3 veker i juli og veka før skulestart. 
Tilbodet i feriane blir gjeve ved SFO i Eidsvåg.  
Skulane gjennomfører bindande påmelding til opphald i dei forskjellige feriane. 
SFO er brukartilpassa så langt det let seg gjere innafor økonomiske rammer. Det tyder at ein 
halv plass har inntil 8 t/v som kan fordelast etter den til kvar tid gjeldande timeplan. 

 
 

PS 101/16 Reduksjon av antall stemmekretser 

Rådmannens innstilling 

Fra og med valget 2017 skal Nesset kommune ha to stemmekretser: 
 

Ytre Nesset krets med stemmested i Eidsvåg  
Består av de tidligere kretsene Nordstranda, Osmarka, Rød/Tjelle, Eidsvåg, Eidsøra og 
Raudsand. 
 
Indre Nesset krets med stemmested i Eresfjord 
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Består av de tidligere kretsene Boggestranda, Eresfjord, Eikesdal og Vistdal. 
 

Behandling i Nesset formannskap - 24.11.2016  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 24.11.2016 

Fra og med valget 2017 skal Nesset kommune ha to stemmekretser: 
 

Ytre Nesset krets med stemmested i Eidsvåg  
Består av de tidligere kretsene Nordstranda, Osmarka, Rød/Tjelle, Eidsvåg, Eidsøra og 
Raudsand. 
 
Indre Nesset krets med stemmested i Eresfjord 
Består av de tidligere kretsene Boggestranda, Eresfjord, Eikesdal og Vistdal. 

 
 

PS 102/16 Fastsetting av valgdag 2017 - stortingsvalget og sametingsvalget 

Rådmannens innstilling 

Valgdagen for stortingsvalget og sametingsvalget 2017 er fastsatt til mandag 11. september 2017. I 
Eidsvåg krets holdes det i tillegg valg søndag 10. september 2017. 
 

Behandling i Nesset formannskap - 24.11.2016  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 24.11.2016 

Valgdagen for stortingsvalget og sametingsvalget 2017 er fastsatt til mandag 11. september 2017. I 
Eidsvåg krets holdes det i tillegg valg søndag 10. september 2017. 
 
 

PS 103/16 Økonomiplan 2017-2020 

Rådmannens innstilling 

 
1. Drift 

 
1.1. Årsbudsjett/økonomiplan vedtas med følgende hovedtall for driftsbudsjettet.  Detaljene 

framgår av heftet ”økonomiplan 2017-2020», datert 18.11.2016. 
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1.2. Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for 2017. 
 

1.3. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 skal følgende utskrivningsalternativ benyttes 
for skatteåret 2018: 
 
     § 3 a) faste eigedomar i heile kommunen  
 
Den alminnelige skattesatsen for 2017 er 7 promille.  
Skattesatsen justeres til 3,5 promille i henhold til eiendomsskatteloven § 12 a. 
Eiendomsskatten skal betales i to terminer. 
 

1.4. Innenfor selvkostområdene skal det være 100% dekningsgrad.  De kommunale 
eiendomsgebyrene endres fra 1.1.2017 som følger: 
 
Gebyrene for levering av vann fra kommunale vannverk blir uendret, i samsvar med lov om 
kommunale vass- og avløpsanlegg av 16. mars 2012 nr. 12. 
 

2017 2018 2019 2020

Skatt på inntekt og formue/naturressursskatt -82 238 -82 238 -82 238 -82 238

Rammetilskudd -96 768 -98 207 -99 524 -100 757

Eiendomsskatt -19 000 -19 000 -19 000 -19 000

Konsesjonsavgifter og salg av konsesjonskraft -13 117 -13 117 -13 117 -13 117

Kompensasjonsinntekter -5 535 -5 355 -5 355 -5 324

Sum frie inntekter m.m. -216 658 -217 917 -219 234 -220 436

Netto f inanskostnader (renter/avdrag/utbytte) 12 191 12 182 11 777 11 674

Fordelt til netto driftsrammer på enhetene 202 192 203 225 203 650 202 815

Netto driftsutgifter -2 275 -2 510 -3 807 -5 947

Overført til investeringer 0 0 0 0

Netto avsetning bundne fond 3 817 3 817 3 817 3 817

Netto avsetning/bruk av disposisjonsfond -1 542 -1 307 -10 2 130

Balanse 0 0 0 0

Økonomiplan
Drift, skjema 1A                            (1000 kr)

2017 2018 2019 2020

Rådmannens stab m/fellesutgifter 24 578 23 993 23 941 23 106

Servicekontoret 3 221 3 221 3 221 3 221

Politisk virksomhet 2 376 2 376 2 376 2 376

Eidsvåg barne-/ungdomsskole 22 587 22 284 22 284 22 284

Indre Nesset barne-/ungdomsskule 10 674 10 674 10 674 10 674

Barnehagene i Nesset 19 470 19 317 19 067 19 067

Helse og omsorg 86 185 87 851 89 236 89 236

Teknisk, samfunn og utvikling, inkl. selvkost 23 751 23 751 23 751 23 751

Kultur 3 865 3 865 3 865 3 865

NAV Nesset 2 407 2 815 2 157 2 157

Reserver 3 078 3 078 3 078 3 078

Sum netto driftsramme 202 192 203 225 203 650 202 815

Enhetenes driftsrammer, skjema 2A   (1000 kr)
Økonomiplan



 

 Side 14 av 27 

Gebyrene for avløp økes med 6,5%, i samsvar med lov om kommunale vass- og 
avløpsanlegg av 16. mars 2012 nr. 12. 
 
Gebyrene i regulativet for slamtømming reduseres med 29,5%, i samsvar med lov om vern 
mot forurensing og om avfall av 13.mars 1981 nr. 6. 
 
Gebyrene for renovasjonstjenestene reduseres med 20%, i samsvar med lov om vern mot 
forurensing og om avfall av 13.mars 1981 nr. 6. 
 
Årsgebyret for tilsyn og feiing blir uendret, i samsvar med lov om vern mot brann, 
eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver av 14. juni 
2002 nr. 20.  
 

1.5. Tilknytningsgebyrene for vann og avløp økes med 2% fra 1.1.2017, i samsvar med lov om 
kommunale vass- og avløpsanlegg av 16. mars 2012 nr. 12. 
 

1.6. Bevilgninger fra Kraftfondet vises i detalj i ”økonomiplan 2017-2020”, datert 18.11.2016.  
Bruk av kraftfondet utgjør kr 7 790 000 for 2017. 
 

1.7. Rådmannen får fullmakt til å foreta budsjettendringer for det som vedrører lønnsoppgjøret, 
pensjonskostnad/pensjonspremien. 
 

1.8. Priser for tjenester innen helse og omsorg økes fra 1.1.2017: 
1.8.1.  Influensavaksiner økes til kr 200 pr. vaksine. 
1.8.2.  Middag økes med 10%. 
1.8.3.  Egenandel heimehjelp økes med 10% 
1.8.4.  Tøyvask økes med 10% 
1.8.5.  Opphold i dagsenter økes med 10%. 

 
 
 

2. Investering/finansiering  
 

2.1. Investeringer 
 
Årsbudsjett/økonomiplan vedtas med følgende hovedtall for investeringsbudsjettet.  Detaljene 
framgår av heftet ”økonomiplan 2017-2020”, datert 18.11.2016: 
 

 
 
 

2.2. Finansiering av investeringer 
 
 Investeringene vedtas finansiert slik: 
 

2017 2018 2019 2020

Ordinære investeringer 79 077 500 500 500

Selvfinansierende investeringer VA 18 400 4 225 1 400 1 400

Sum investeringer i anleggsmidler 97 477 4 725 1 900 1 900

Utlån og avdrag på lån 2 915 3 000 3 065 3 073

Avsetninger 0 0 0 0

Sum investeringsramme / finansieringsbehov 100 392 7 725 4 965 4 973

Økonomiplan
Investering                                      (1000 kr)
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2.3. Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for 2017. 
 

2.4. Nesset kommune tar opp lån til investering i anleggsmidler i 2017 på kr 19 000 000.  
Lånets løpetid er 40 år. 
 

2.5. Nesset kommune tar opp et Startlån til videreutlån på kr 1 mill i 2017. 
Lånets løpetid er 25 år, herav 5 års avdragsfrihet. 
 

Behandling i Nesset formannskap - 24.11.2016  

./. Søknad av 04.11.2016 – Tilskudd til Nesset næringsforum – ble ettersendt til møtedeltakernes iPad 
21.11.2016 
 
Svein Roset gikk gjennom eget notat om forslag til budsjettkorrigeringer. 
 
Arbeiderpartiet ba om gruppemøte. 
 
Det ble enighet om følgende forslag: 

 
Drift pkt. 1.1. 

 Eidsvåg barne- og ungdomsskole tilføres kr 400 000 i rammen for 2017 

 Indre Nesset barne- og ungdomsskole tilføres kr 200 000 i rammen for 2017 

 Barnehagene i Nesset tilføres kr 300 000 i rammen for 2017 

 Helse og omsorg tilføres kr 600 000 i rammen for 2017 

 Kultur tilføres kr 150 000 i rammen for 2017 

 Utbytte fra Nesset Kraft AS økes med kr 500 000 til kr 3 000 000 i 2017 

 Økte rammer finansieres med bruk av disposisjonsfondet tilsvarende kr 1 150 000 for 
2017 

 
Drift pkt. 1.6. Kraftfondet 

 Tilskudd til Nesset næringsforum økes med kr 225 000 i 2017, til kr 800 000  

 Tilskudd til næringsformål – tildeling fra formannskapet reduseres med kr 100 000, til kr 
550 000, hvert år i økonomiplanperioden 

 Det settes av kr 50 000 hvert år i økonomiplanperioden til forskuttering av renteutgifter 
på spillemidler (jf. f-sak 104/16) 

 Det settes av kr 50 000 hvert år i økonomiplanperioden til rydding mv. iht. avtale ved 
helleristningene på Bugge  
 

Til forslaget om økt tilskudd til Nesset næringsforum i pkt. 1.6.: 

2017 2018 2019 2020

Lånemidler -50 829 -5 739 -2 932 -2 810

Investeringstilskudd -33 444 0 0 0

Salg av eiendeler 0 0 0 0

Overført fra drift 0 0 0 0

Refusjoner/andre inntekter (inkl. mva-komp) -15 229 -1 170 -1 235 -1 243

Bruk av avsetninger (investeringsfond) -890 -816 -798 -920

Sum finansiering -100 392 -7 725 -4 965 -4 973

Økonomiplan
Finansiering                                      (1000 kr)
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Ordføreren har permisjon fra stillingen som daglig leder av Nesset næringsforum og ba derfor at 
hans habilitet ble vurdert. Han ble enstemmig vurdert inhabil og trådte tilbake da dette forslaget ble 
behandlet. 
 
 
Punkt 1 Drift: Punktene ble stemt over hver for seg. 
 
Pkt. 1.1. rådmannens innstilling med formannskapets forslag til endringer ble enstemmig vedtatt 
Pkt. 1.2.rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt 
Pkt. 1.3. rådmannens innstilling, med korrigering til «skatteåret 2017», ble enstemmig vedtatt 
Pkt. 1.4. rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt 
Pkt. 1.5. rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt 
Pkt. 1.6. rådmannens innstilling med formannskapets forslag til endringer ble enstemmig vedtatt 
Pkt. 1.7. rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt  
Pkt. 1.8. rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt 
 
Punkt 2 Investering/finansiering: Punktene ble stemt over hver for seg. 
 
Pkt. 2.1. rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt 
Pkt. 2.2. rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt 
Pkt. 2.3. rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt 
Pkt. 2.4. rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt 
Pkt. 2.5. rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt 
 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 24.11.2016 

 
1. Drift 

 
1.1. Årsbudsjett/økonomiplan vedtas med følgende hovedtall for driftsbudsjettet.  Detaljene 

framgår av heftet ”økonomiplan 2017-2020», datert 18.11.2016, samt formannskapets 
behandling 24.11.2016. 
 

 
 
 

2017 2018 2019 2020

Skatt på inntekt og formue/naturressursskatt -82 238 -82 238 -82 238 -82 238

Rammetilskudd -96 768 -98 207 -99 524 -100 757

Eiendomsskatt -19 000 -19 000 -19 000 -19 000

Konsesjonsavgifter og salg av konsesjonskraft -13 117 -13 117 -13 117 -13 117

Kompensasjonsinntekter -5 535 -5 355 -5 355 -5 324

Sum frie inntekter m.m. -216 658 -217 917 -219 234 -220 436

Netto f inanskostnader (renter/avdrag/utbytte) 11 691 12 182 11 777 11 674

Fordelt til netto driftsrammer på enhetene 203 842 203 225 203 650 202 815

Netto driftsutgifter -1 125 -2 510 -3 807 -5 947

Overført til investeringer 0 0 0 0

Netto avsetning bundne fond 3 817 3 817 3 817 3 817

Netto avsetning/bruk av disposisjonsfond -2 692 -1 307 -10 2 130

Balanse 0 0 0 0

Drift, skjema 1A                            (1000 kr)
Økonomiplan
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1.2. Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for 2017. 
 

1.3. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 skal følgende utskrivningsalternativ benyttes 
for skatteåret 2017: 
 
     § 3 a) faste eigedomar i heile kommunen  
 
Den alminnelige skattesatsen for 2017 er 7 promille.  
Skattesatsen justeres til 3,5 promille i henhold til eiendomsskatteloven § 12 a. 
Eiendomsskatten skal betales i to terminer. 
 

1.4. Innenfor selvkostområdene skal det være 100% dekningsgrad.  De kommunale 
eiendomsgebyrene endres fra 1.1.2017 som følger: 
 
Gebyrene for levering av vann fra kommunale vannverk blir uendret, i samsvar med lov om 
kommunale vass- og avløpsanlegg av 16. mars 2012 nr. 12. 
 
Gebyrene for avløp økes med 6,5%, i samsvar med lov om kommunale vass- og 
avløpsanlegg av 16. mars 2012 nr. 12. 
 
Gebyrene i regulativet for slamtømming reduseres med 29,5%, i samsvar med lov om vern 
mot forurensing og om avfall av 13.mars 1981 nr. 6. 
 
Gebyrene for renovasjonstjenestene reduseres med 20%, i samsvar med lov om vern mot 
forurensing og om avfall av 13.mars 1981 nr. 6. 
 
Årsgebyret for tilsyn og feiing blir uendret, i samsvar med lov om vern mot brann, 
eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver av 14. juni 
2002 nr. 20.  
 

1.5. Tilknytningsgebyrene for vann og avløp økes med 2% fra 1.1.2017, i samsvar med lov om 
kommunale vass- og avløpsanlegg av 16. mars 2012 nr. 12. 
 

1.6. Bevilgninger fra Kraftfondet vises i detalj i ”økonomiplan 2017-2020”, datert 18.11.2016, 
samt formannskapets behandling 24.11.2016.  Bruk av kraftfondet utgjør kr 8 015 000 for 

2017 2018 2019 2020

Rådmannens stab m/fellesutgifter 24 578 23 993 23 941 23 106

Servicekontoret 3 221 3 221 3 221 3 221

Politisk virksomhet 2 376 2 376 2 376 2 376

Eidsvåg barne-/ungdomsskole 22 987 22 284 22 284 22 284

Indre Nesset barne-/ungdomsskule 10 874 10 674 10 674 10 674

Barnehagene i Nesset 19 770 19 317 19 067 19 067

Helse og omsorg 86 785 87 851 89 236 89 236

Teknisk, samfunn og utvikling, inkl. selvkost 23 751 23 751 23 751 23 751

Kultur 4 015 3 865 3 865 3 865

NAV Nesset 2 407 2 815 2 157 2 157

Reserver 3 078 3 078 3 078 3 078

Sum netto driftsramme 203 842 203 225 203 650 202 815

Enhetenes driftsrammer, skjema 2A   (1000 kr)
Økonomiplan
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2017. 
 

1.7. Rådmannen får fullmakt til å foreta budsjettendringer for det som vedrører lønnsoppgjøret, 
pensjonskostnad/pensjonspremien. 
 

1.8. Priser for tjenester innen helse og omsorg økes fra 1.1.2017: 
1.8.1.  Influensavaksiner økes til kr 200 pr. vaksine. 
1.8.2.  Middag økes med 10%. 
1.8.3.  Egenandel heimehjelp økes med 10% 
1.8.4.  Tøyvask økes med 10% 
1.8.5.  Opphold i dagsenter økes med 10%. 

 
 
 

2. Investering/finansiering  
 

2.1. Investeringer 
 
Årsbudsjett/økonomiplan vedtas med følgende hovedtall for investeringsbudsjettet.  Detaljene 
framgår av heftet ”økonomiplan 2017-2020”, datert 18.11.2016, samt formannskapets behandling 
24.11.2016. 
 

 
 
 

2.2. Finansiering av investeringer 
 
 Investeringene vedtas finansiert slik: 
 

 
 

2.3. Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for 2017. 
 

2.4. Nesset kommune tar opp lån til investering i anleggsmidler i 2017 på kr 19 000 000.  
Lånets løpetid er 40 år. 
 

2017 2018 2019 2020

Ordinære investeringer 79 077 500 500 500

Selvfinansierende investeringer VA 18 400 4 225 1 400 1 400

Sum investeringer i anleggsmidler 97 477 4 725 1 900 1 900

Utlån og avdrag på lån 2 915 3 000 3 065 3 073

Avsetninger 0 0 0 0

Sum investeringsramme / finansieringsbehov 100 392 7 725 4 965 4 973

Økonomiplan
Investering                                      (1000 kr)

2017 2018 2019 2020

Lånemidler -50 829 -5 739 -2 932 -2 810

Investeringstilskudd -33 444 0 0 0

Salg av eiendeler 0 0 0 0

Overført fra drift 0 0 0 0

Refusjoner/andre inntekter (inkl. mva-komp) -15 229 -1 170 -1 235 -1 243

Bruk av avsetninger (investeringsfond) -890 -816 -798 -920

Sum finansiering -100 392 -7 725 -4 965 -4 973

Økonomiplan
Finansiering                                      (1000 kr)
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2.5. Nesset kommune tar opp et Startlån til videreutlån på kr 1 mill i 2017. 
Lånets løpetid er 25 år, herav 5 års avdragsfrihet. 
 

 
 

PS 104/16 Ordning for å bruke midler fra kraftfondet som 
rentekompensajon til lag og foreninger for godkjente søknader om 
spelemidlar. 

Rådmannens innstilling 

 Lag og foreiningar kan søke om dekning av utgifter til renter ved låneopptak tilsvarande 
godkjent spelemiddelbeløp.  

 Ordninga skal gjelde for godkjente søknader om spelemidlar frå søknadsfristen 15. januar 
2017. Det gjeld nye søknader og søknader som blir fornya. 

 Det blir sett av kr 50.000,- på Kraftfondet til dette formålet.  

 Utbetaling skjer mot dokumentasjon av lån og renteutgifter.  
 

Behandling i Nesset formannskap - 24.11.2016  

Rådmannen endret andre kulepunkt til følgende: 
 

 Dette er ei årleg ordning, som skal gjelde for godkjente søknader om spelemidlar frå og 
med søknadsfristen 15. januar 2017. Det gjeld nye søknader og søknader som blir fornya. 

 
Rådmannens innstilling, med endring av andre kulepunkt, ble enstemmig vedtatt. 
 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 24.11.2016 

 Lag og foreiningar kan søke om dekning av utgifter til renter ved låneopptak tilsvarande 
godkjent spelemiddelbeløp.  

 Dette er ei årleg ordning, som skal gjelde for godkjente søknader om spelemidlar frå og med 
søknadsfristen 15. januar 2017. Det gjeld nye søknader og søknader som blir fornya. 

 Det blir sett av kr 50.000,- på Kraftfondet til dette formålet.  

 Utbetaling skjer mot dokumentasjon av lån og renteutgifter.  
 
 

PS 105/16 Søknad om tilskudd til kjøp av fiskebåt - Roy Klokseth 

Rådmannens innstilling 

Det vises til søknad av 22.09.2016 
 
Roy Klokseth innvilges et tilskudd over kraftfondet, over ansvar 7402 – Tilskudd næringsformål på 
inntil kr 100 000. Tilskuddet utbetales mot dokumentasjon av utgiftene. 
 

Behandling i Nesset formannskap - 24.11.2016  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
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Vedtak i Nesset formannskap – 24.11.2016 

Det vises til søknad av 22.09.2016 
 
Roy Klokseth innvilges et tilskudd over kraftfondet, over ansvar 7402 – Tilskudd næringsformål på 
inntil kr 100 000. Tilskuddet utbetales mot dokumentasjon av utgiftene. 
 
 

PS 106/16 Søknad om tilskudd til kjøp av utstyr - Nesset Bilverksted AS 

Rådmannens innstilling 

Det vises søknad av 30.09.2016. 
 
Nesset Bilverksted innvilges et tilskudd over kraftfondet, over ansvar 7402 – Tilskudd 
næringsformål på inntil kr 50 000. Tilskuddet utbetales mot dokumentasjon av utgiftene. 
 

Behandling i Nesset formannskap - 24.11.2016  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Nesset formannskap – 24.11.2016 

Det vises søknad av 30.09.2016. 
 
Nesset Bilverksted innvilges et tilskudd over kraftfondet, over ansvar 7402 – Tilskudd 
næringsformål på inntil kr 50 000. Tilskuddet utbetales mot dokumentasjon av utgiftene. 
 
 

PS 107/16 Søknad om tilskudd til etablering av entreprenørfirma - Arne 
Svensli AS 

Rådmannens innstilling 

Det vises til søknad av 10.08.16. 
 
Arne Svensli AS innvilges et tilskudd over kraftfondet, over ansvar 7402 – Tilskudd næringsformål 
på inntil kr 100 000. Tilskuddet utbetales mot dokumentasjon av utgiftene. 
 

Behandling i Nesset formannskap - 24.11.2016  

Anders Torvik ba om at hans habilitet ble vurdert, hans barnebarn er samboer med søker. 
Han ble enstemmig vurdert inhabil og trådte tilbake. 
 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Nesset formannskap – 24.11.2016 

Det vises til søknad av 10.08.16. 
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Arne Svensli AS innvilges et tilskudd over kraftfondet, over ansvar 7402 – Tilskudd næringsformål 
på inntil kr 100 000. Tilskuddet utbetales mot dokumentasjon av utgiftene. 
 
 

PS 108/16 Avvikling av kommunerevisjonsdistrikt 2 Møre og Romsdal 

Rådmannens innstilling 

1. Kommunerevisjonsdistrikt 2 Møre og Romsdal avvikles i det oppgavene ivaretas av 
Møre og Romsdal Revisjon IKS fra 1.10.2016 jf. kommestyrets vedtak i sak 43/15 om å inngå 
som deltaker i Møre og Romsdal Revisjon IKS. 

2. Overskudd/underskudd i Kommunerevisjonsdistrikt 2 fordeles på eierkommunene etter 
fordelingsnøkkel som tilsvarer størrelsen på det årlige tilskuddet den enkelte kommune 
betalte i 2016. 

 

Behandling i Nesset formannskap - 24.11.2016  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 24.11.2016 

1. Kommunerevisjonsdistrikt 2 Møre og Romsdal avvikles i det oppgavene ivaretas av Møre og 
Romsdal Revisjon IKS fra 1.10.2016 jf. kommestyrets vedtak i sak 43/15 om å inngå som deltaker i 
Møre og Romsdal Revisjon IKS. 

2. Overskudd/underskudd i Kommunerevisjonsdistrikt 2 fordeles på eierkommunene etter 
fordelingsnøkkel som tilsvarer størrelsen på det årlige tilskuddet den enkelte kommune betalte i 
2016. 

 
 

PS 109/16 Oppstart hovudrullering - Kommunedelplan for anlegg, hus og 
område for idrett, fysisk aktivitet og kultur. 

Behandling i Utvalg for oppvekst og kultur - 09.11.2016  

Enstemmig som rådmannens innstilling. 
 

Forslag til vedtak i Utvalg for oppvekst og kultur - 09.11.2016  

 Det skal settast i gang hovudrullering av Kommunedelplan for anlegg, hus og område for idrett, 
fysisk aktivitet og kultur for perioden 2017-2021.  

 Det blir  nedsett eit tverrfagleg planutval som skal bestå av ein representant frå kvar sektor: 
kultur, plan og miljø, oppvekst og folkehelse. Nesset idrettsråd  blir bedt om å oppnemne ein 
representant. Kulturleiar er sekretær.  

 Utval for oppvekst og kultur skal vere styringsgruppe for arbeidet. 

 

Behandling i Nesset formannskap - 24.11.2016  

Forslag fra utval for oppvekst og kultur vart einstemmig vedteke. 
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Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 24.11.216 

 Det skal settast i gang hovudrullering av Kommunedelplan for anlegg, hus og område for idrett, fysisk 
aktivitet og kultur for perioden 2017-2021.  

 Det blir  nedsett eit tverrfagleg planutval som skal bestå av ein representant frå kvar sektor: 
kultur, plan og miljø, oppvekst og folkehelse. Nesset idrettsråd  blir bedt om å oppnemne ein 
representant. Kulturleiar er sekretær.  

 Utval for oppvekst og kultur skal vere styringsgruppe for arbeidet. 

 
 

PS 110/16 Rullering av handlingsplan for kommunedelplan for anlegg, 
hus og område for idrett, fysisk aktivitet og kultur 2017-2018 

Behandling i Utvalg for oppvekst og kultur - 09.11.2016  

Enstemmig som rådmannens innstilling med følgende tillegg: 
Utvalg for oppvekst og kultur ber om at sandvolleyball-bane og pumptrack-bane blir tatt inn som uprioritert 
tiltak. 
 
Handlingsplanen bør kvalitetssikres med sikte på om tiltakene fortsatt er aktuelle. 
 
 

Forslag til vedtak i Utvalg for oppvekst og kultur - 09.11.2016 

Rullert handlingsplan for anlegg, hus og område for idrett, fysisk aktivitet og kultur for perioden 
2017-2018 godkjennes. 
 
Utvalg for oppvekst og kultur ber om at sandvolleyball-bane og pumptrack-bane blir tatt inn som 
uprioritert tiltak. 
 
Handlingsplanen bør kvalitetssikres med sikte på om tiltakene fortsatt er aktuelle. 
 

Behandling i Nesset formannskap - 24.11.2016  

Edmund Morewood fremmet følgende tilleggsforslag: 
 

Badeplass og sanitæranlegg ved småbåthavna på Eidsøra tas inn som uprioritert tiltak. 
Tiltakshaver er Eidsøra småbåtforening. 

 
Forslag fra utvalg for oppvekst og kultur ble enstemmig vedtatt. 
Morewoods tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 
 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 24.11.2016 

Rullert handlingsplan for anlegg, hus og område for idrett, fysisk aktivitet og kultur for perioden 
2017-2018 godkjennes. 
 
Følgende tas inn i planen som uprioriterte tiltak:  
 

 Sandvolleyball-bane 

 Pumptrack-bane 
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 Badeplass og sanitæranlegg ved småbåthavna på Eidsøra. Tiltakshaver Eidsøra 
småbåtforening 

 
Handlingsplanen bør kvalitetssikres med sikte på om tiltakene fortsatt er aktuelle. 
 
 

PS 111/16 GID 055/081 - Kjøp av grunn 

Rådmannens innstilling 

Nesset kommune godkjenner at 305 m² av den kommunale eiendommen gbnr 55/81 arealoverføres 
til Eidsvåg Indremisjons eiendom gbnr 55/18. Prisen på arealet settes til kr. 30/m². Kostnadene i 
saken, herunder grunnkjøp, oppmålingsgebyr og tinglysingskostnader, er foreløpig beregnet til kr. 
18 025, og skal dekkes av kjøper. 
 
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 20-1, godkjenner Nesset kommune arealoverføring av om 
lag 305 m² fra gbnr 55/81 til gbnr 55/18 i samsvar med vedtak i Nesset formannskap av 13.2.1991. 
 

Behandling i Nesset formannskap - 24.11.2016  

Svein Roset fremmet følgende forslag: 
 

Nesset kommune godkjenner at 305 m² av den kommunale eiendommen gbnr 55/81 
arealoverføres til Eidsvåg Indremisjons eiendom gbnr 55/18. Prisen på arealet settes til kr. 
1/m². Kostnadene i saken, herunder grunnkjøp, oppmålingsgebyr og tinglysingskostnader, 
skal dekkes av kjøper. 

 
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 20-1, godkjenner Nesset kommune arealoverføring 
av om lag 305 m² fra gbnr 55/81 til gbnr 55/18 i samsvar med vedtak i Nesset formannskap 
av 13.2.1991. 

 
Forslaget ble satt opp mot rådmannens innstilling. 
 
Rosets forslag ble enstemmig vedtatt. Rådmannens innstilling fikk 0 stemmer og falt. 
 

Vedtak i Nesset formannskap – 24.11.2016 

Nesset kommune godkjenner at 305 m² av den kommunale eiendommen gbnr 55/81 arealoverføres 
til Eidsvåg Indremisjons eiendom gbnr 55/18. Prisen på arealet settes til kr. 1/m². Kostnadene i 
saken, herunder grunnkjøp, oppmålingsgebyr og tinglysingskostnader, skal dekkes av kjøper. 
 
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 20-1, godkjenner Nesset kommune arealoverføring av om 
lag 305 m² fra gbnr 55/81 til gbnr 55/18 i samsvar med vedtak i Nesset formannskap av 13.2.1991. 
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PS 112/16 Bugge sameige - Søknad om å få bygge naust- Mellvin 
Steinsvoll 

Rådmannens innstilling 

Nesset kommune viser til søknad datert 6/9-16 og til § 19-2 i plan og bygningsloven og går i mot å gi 
dispensasjon fra kommuneplanen for å bygge naust ved Meisalvatnet. 
Begrunnelsen for dette er at saken vil kunne skape presedens og at det vil komme flere søknader om 
naustbygging.  
Mange naust rundt vatnet vil begrense den frie ferdselsretten til allmenheten i strandsona. 
 

Behandling i Nesset formannskap - 24.11.2016  

Det ble enighet om følgende forslag: 
 

Nesset kommune viser til søknad fra Mellvin Steinsvoll datert 6/9-16, og gir dispensasjon fra 
plan og bygningsloven § 19-2 til å bygge naust ved Meisalvatnet.  
 
Dispensasjonen begrunnes med at det omsøkte naustet ikke vil være til hinder for allmenn 
ferdsel. 

 
Forslaget ble satt opp mot rådmannens innstilling.  
Formannskapets forslag ble enstemmig vedtatt. Rådmannens innstilling fikk 0 stemmer og falt. 
 

Vedtak i Nesset formannskap – 24.11.2016 

Nesset kommune viser til søknad fra Mellvin Steinsvoll datert 6/9-16, og gir dispensasjon fra plan 
og bygningsloven § 19-2 til å bygge naust ved Meisalvatnet.  
 
Dispensasjonen begrunnes med at det omsøkte naustet ikke vil være til hinder for allmenn ferdsel. 
 
 

PS 113/16 GID 108/006/002 -Klage på vedtak- oppføring av 
mur/parkeringsplass - Lars Arve Mittet 

Rådmannens innstilling 

Nesset kommune viser til klage fra Egil Nerland datert 14/10-16. 
Kommunen kan ikke se at klagen har tilført saken noe som tilsier at kommunen skal endre sitt 
vedtak i sak 67/16. 
Kommunen opprettholder derfor sitt opprinnelige vedtak i saken. 
Saken sendes over til Fylkesmannen for endelig avgjørelse. 
 

Behandling i Nesset formannskap - 24.11.2016  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Nesset formannskap – 24.11.2016 

Nesset kommune viser til klage fra Egil Nerland datert 14/10-16. 
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Kommunen kan ikke se at klagen har tilført saken noe som tilsier at kommunen skal endre sitt 
vedtak i f-sak 67/16. Kommunen opprettholder derfor sitt opprinnelige vedtak i saken. 
 
Saken sendes over til Fylkesmannen for endelig avgjørelse. 
 
 

PS 114/16 Fradeling av parsell - GID 078/005 - Klage 

Rådmannens innstilling 

Formannskapets vedtak i f-sak 088/15 opprettholdes. 
 
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 gis det dispensasjon fra reguleringsplan for øvre Vike 
til fradeling av en parsell på ca 0.8 dekar fra eiendommen GID 078/005.  
Dispensasjonen begrunnes med at omsøkte parsell ikke vil legge hindringer for friluftsinteressene i 
området 
Det legges til grunn at Norconsult AS i skredvurdering, oppdragsnr 5162478, har beskrevet faren for 
ras og hvilke deler av parsellen som kan bebygges uten å måtte gjøre spesielle tiltak.   
Omsøkte ligger i nordre del av plangrensen i reguleringsplanen for Øvre Vike og i forholdsvis kort 
avstand til annen fritidsbebyggelse.  
Det legges og til grunn at det er gitt aksept for fradeling i lignende sak i nordre del av 
Eikesdalsvatnet.  
 
 

Behandling i Nesset formannskap - 24.11.2016  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Nesset formannskap – 24.11.2016 

Formannskapets vedtak i f-sak 088/15 opprettholdes. 
 
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 gis det dispensasjon fra reguleringsplan for øvre Vike 
til fradeling av en parsell på ca 0.8 dekar fra eiendommen GID 078/005.  
 
Dispensasjonen begrunnes med at omsøkte parsell ikke vil legge hindringer for friluftsinteressene i 
området. Det legges til grunn at Norconsult AS i skredvurdering, oppdragsnr 5162478, har beskrevet 
faren for ras og hvilke deler av parsellen som kan bebygges uten å måtte gjøre spesielle tiltak.   
 
Omsøkte areal ligger i nordre del av plangrensen i reguleringsplanen for Øvre Vike og i forholdsvis 
kort avstand til annen fritidsbebyggelse.  
 
Det legges og til grunn at det er gitt aksept for fradeling i lignende sak i nordre del av 
Eikesdalsvatnet.  
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PS 115/16 2005004 - Detaljeringsplan for Solbjørbakken boligfelt - 
Offentlig ettersyn 

Rådmannens innstilling 

I medhold av plan og bygningslovens §§ 12-10 og 12-11 legges forslag, til detaljreguleringsplan for 
Solbjørbakken boligfelt, datert 10.11.2016, ut til offentlig ettersyn med følgende endring:  
 

- Adkomstveien reguleres til privat vei 
- Ny bestemmelse 7.1.4; Det skal etableres en avskjæringsgrøft i grensa mot BFS 1 og BFS 2 

 

Behandling i Nesset formannskap - 24.11.2016  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Nesset formannskap – 24.11.2016 

I medhold av plan og bygningslovens §§ 12-10 og 12-11 legges forslag, til detaljreguleringsplan for 
Solbjørbakken boligfelt, datert 10.11.2016, ut til offentlig ettersyn med følgende endring:  
 

- Adkomstveien reguleres til privat vei 
- Ny bestemmelse 7.1.4; Det skal etableres en avskjæringsgrøft i grensa mot BFS 1 og BFS 2 

 

 

PS 116/16 Interkommunal kommunedelplan for sjøområdene på 
Nordmøre - offentlig ettersyn 

Rådmannens innstilling 

I medhold av § 11-14 i plan og bygningsloven blir forslag til interkommunal 
kommunedelplan for sjøområdene på Nordmøre lagt ut til offentlig ettersyn.  
 

Behandling i Nesset formannskap - 24.11.2016  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Nesset formannskap – 24.11.2016 

I medhold av § 11-14 i plan og bygningsloven blir forslag til interkommunal kommunedelplan for 
sjøområdene på Nordmøre lagt ut til offentlig ettersyn.  
 
 

PS 117/16 Intensjonsavtale mellom kommunene Midsund, Molde og 
Nesset 

Rådmannens innstilling 

Saken tas til orientering 
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Behandling i Nesset formannskap - 24.11.2016  

Saken ble ettersendt til møtedeltakernes iPad 21.11.2016. 
 
Rådmannens innstilling fikk 5 stemmer og ble vedtatt. 2 stemte imot. 
 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 24.11.2016 

Saken tas til orientering. 
 
 

 


