
 
 
 
 
 

 
 

Møteprotokoll 
 

Utvalg: Nesset kommunestyre 

Møtested: Kommunestyresalen, Nesset kommunehus 

Dato: 25.10.2018 

Tidspunkt: 14:00 – 19:15 
 
 
 
 

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 
Kjersti Hafsås Svensli Medlem AP 
Eva Solstad Alme Medlem H 
Ola Einar Stolsmo Medlem H 
Rune Skjørsæther Medlem H 
Edith Kristine S. Bjerkeset Medlem H 
Ole Marvin Aarstad Medlem SP 
Kari Petrine Fitje Øverås Medlem SP 
Svein Atle Roset Medlem KRF 
Svanhild Kvernberg Medlem KRF 
Jan Ståle Alme Medlem INNB 
Tone Skjørsæther Medlem FRP 

 
Følgende faste medlemmer møtte ikke: 
Navn Funksjon Representerer 
Jan Rindli MEDL UAV 
Arild Svensli MEDL H 

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
Stig Arild Arvesen Jan Rindli SP 
Knut Arne Bugge Arild Svensli H 
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Merknader 
Britt Flo og Børre Berglund orienterte om masterplan for reiseliv Molde og Aukra 2030. 
Anita Marie Meisingset orienterte om status i pågående investeringsprosjekter. 
Britt Rakvåg Roald orienterte om nye Molde kommune.  

 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Anne Grete Klokset rådmann 
Anne Karin Sjøli personalsjef 
Anita Marie Meisingset prosjektleder 
Lill Kristin Stavik 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  

Kari Petrine Fitje Øverås  Kjersti Hafsås Svensli 
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Saksliste – Nesset kommunestyre 25.10.2018 

Utvalgs- 
saksnr 

 
Innhold 

Unntatt 
offentlighet 

Arkiv- 
saksnr 

PS 61/18 Godkjenning av protokoll   

PS 62/18 Spørsmål til ordføreren   

PS 63/18 Referatsaker   

RS 25/18 Oversendelse av dokumentasjon - oppfylt pålegg om fjerning av avfall 
sendt fra Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for 
Svalbard 

 2017/1001 

RS 26/18 Revidert inspeksjonsrapport - Deponi 1 - Bergmesteren i Raudsand 
AS 

 2017/1001 

RS 27/18 Info om forhold som vil ha innvirkning på sekretariatet; 
kommunereform og ny kommunelov 

 2018/1302 

PS 64/18 Planstrategi for Nesset 2018 - 2019  2016/942 

PS 65/18 Temaplan helse og omsorg 2018 - 2025  2010/527 

PS 66/18 Oppsigelse av samarbeidsavtale om pedagogisk-psykologisk 
tjeneste 

 2018/919 

PS 67/18 Forslag til vedtekter for kraftfondet i Molde kommune  2014/579 

PS 68/18 Retningslinjer for motorferdsel i utmark - Revidering  2017/118 

PS 69/18 Oppfølging av utredning om brannvernsamarbeid - etablering 
av felles brann- og redningsvesen som IKS 

 2018/1254 

PS 70/18 Utvidelse av hovedvannledning på Meisal  2018/1268 

PS 71/18 Økonomi- og finansrapportering per 30.4.2018 (2. tertial)  2018/445 

PS 72/18 Budsjettkorrigeringer oktober 2018  2017/536 

PS 73/18 Høring - Søknad fra Bergmesteren AS om tillatelse til 
virksomhet etter forurensningsloven 

 2018/1256 

PS 74/18 Forskuttering av gang- og sykkelveg Hargaut til Jevika - 
Finansiering - Byggetrinn 

 2017/621 

PS 75/18 Ny behandling - leder i kontrollutvalget  2015/1729 

PS 76/18 Sykefravær pr. 3. kvartal 2018  2018/549 

 

PS 61/18 Godkjenning av protokoll 

Behandling i Nesset kommunestyre - 25.10.2018  

Protokollen fra kommunestyrets møte 20.09.2018 ble godkjent og signert. 
 

Vedtak i Nesset kommunestyre - 25.10.2018 

Protokollen fra kommunestyrets møte 20.09.2018 ble godkjent og signert. 
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PS 62/18 Spørsmål til ordføreren 

Behandling i Nesset kommunestyre - 25.10.2018  

Spørsmål fra Arbeiderpartiet ved Mellvin Steinsvoll: 
Tilsyn ved Vistdal bofellesskap - avvik 
 
Jeg er gjort kjent med at Mattilsynet har foretatt tilsyn ved Vistdal bofellesskap og at det er avdekket 
avvik som kommunen har fått frist for å lokke.   
 
Mine spørsmål er da følgende:                                                                                                         
1. På hvilke områder er det avdekket avvik?                                                                                       
2. Er arbeidet med å lokke avvikene startet opp?                                                                                                 
 
Ordføreren svarte: 
Det ble svart på Mattilsynets rapport 8/10-18.  
Rapporten besto i 2 avvik: 
1: Endring av rutiner for temperaturregistrering  
2: Vegger over kjøkkenbenker og benkeplater, samt defekt vifte over komfyr 
 
Svar: 
1: Personalet har allerede etablert kontrollskjema for temperaturoppfølging i kjølerom, avviket anses 
som lukket. 
2: Vegger over kjøkkenbenker vil bli flislagt. Flis og materiell er bestilt og gjennomføres i løpet av 
november. Bestillingstid på benkeplate. 
Viften må avvente til nye budsjettmidler ankommer i 2019. Men det skal i løpet av november utføres 
sakkyndig vurdering av viftens tilstand med kostnadsoverslag. 
Avviket lukkes innen 15.februar 2019. 
 
 
Spørsmål fra Arbeiderpartiet ved Toril Melheim Strand: 
Nesset mangler fortsatt Hurtigladestasjon for el-biler! 
Hva kan gjøres? 
 
Andelen el-biler er stadig økende, og med det behovet for ladepunkter langs veiene. Enova anbefaler 
ladepunkter pr 50 km, mens det på strekningen Molde-Sunndalsøra pr i dag ikke er ett eneste 
ladepunkt. Videre på strekningen mot Trondheim er det f.eks. hurtigladestasjoner både på Gjøra, 
Oppdal, Fagerhaug, Berkåk og videre med jevne mellomrom. Det er få hurtigladestasjoner i Molde, 
og mange vil helt sikkert velge å stoppe her i stedet dersom muligheten for lading hadde vært 
tilstede. Det ble lagt opp strøm til arrangement på Alstadplassen da den ble oppgradert, og med 
både tilgjengelig strøm, god plass og nærhet til hovedveien vil dette være en svært god plassering av 
en ladestasjon.  
 
En hurtiglading av el-bil tar ca 20 minutter, og en slik pause i Eidsvåg vil være positivt for blant 
annet handelsstanden. Vi har heller ingen ladepunkter andre steder i Nesset, selv om det helt sikkert 
er behov f.eks i Eikesdal med tanke på de mange turistene som besøker bygda hvert år.  
 
Det er vel den enkelte kommune som selv bestemmer hvordan det legges til rette for elbiler. 
Hva er gjort og hva kan Nesset kommune gjøre for snarest å få etablert ladestasjoner i Nesset? 
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Ordføreren svarte: 
Det er riktig som du sier at ladestasjon for el-bil er et prosjekt som senest ble vurdert i forbindelse 
med opparbeidelse av Alstadplassen. 
 
Ladestasjonen ble ikke bygd og årsaken til det var først og fremst kostnadene. I dag er det anslått at 
en hurtigladestasjon for el-biler har en kostnad på 450 000 – 500 000 kroner. I tillegg kommer 
kostnadene med tilrettelegging av trafo og strøm. 
 
Har sjekket litt sidene til ENOVA og de viser at vi faktisk kan få tilskudd til to ladestasjoner i Nesset. 
Da er det naturlig å tenke seg at det kanskje kunne bli en her i sentrum og en i indre uten å foregripe 
noen nærmere plassering. 
 
Det finnes en rekke samarbeidspartnere for etablering og drift av hurtigladestasjoner. Nesset Kraft 
AS var med i prosessen i forbindelse med Alstadplassen, og jeg har derfor bedt daglig leder i Nesset 
Kraft AS for å komme og orientere formannskapet den 22. november om status og muligheter for å 
etablere ladestasjoner for el-bil. Så får vi ta det derfra. 
 
 
Spørsmål fra Kristelig folkeparti ved Svanhild Kvernberg: 
Jordbrukssjefen i Nesset går av 1.nov. Er det mulig å se på ei prosjektstilling for landbruket frem mot 
2020? Kan det være utviklingsmidler å få hos fylkesmann til dette?  
 
Rådmannen svarte: 
Rådmannen har kartlagt behovet og oppgavene blir ivaretatt internt. Jordbrukssjefen kommer til å 
jobbe med regionalt miljøprogram frem mot jul.  
 

PS 63/18 Referatsaker 

RS 25/18 Oversendelse av dokumentasjon - oppfylt pålegg om fjerning av avfall sendt fra Direktoratet for 
mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Direktoratet for mineralforvaltning 

RS 26/18 Revidert inspeksjonsrapport - Deponi 1 - Bergmesteren i Raudsand AS Miljødirektoratet 

RS 27/18 Info om forhold som vil ha innvirkning på sekretariatet; kommunereform og ny kommunelov 
Kontrollutvalgssekreteriatet for Romsdal 

Behandling i Nesset kommunestyre - 25.10.2018  

Referatsakene ble tatt til orientering. 
 
Til referatsak 25/18 Oversendelse av dokumentasjon – oppfylt pålegg om fjerning av avfall sendt fra 
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard. 
 
Svein Roset fremmet følgende oversendingsforslag: 

Nesset kommune ber staten ved Miljødirektoratet og Direktoratet for mineralforvaltning ta 
ansvar for opprydding av Deponi 2 sammen med annen eier (BMR). 
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Sitat fra NorConsult’s rapport av 28.11.2017: 
«Deponi 2 ligger både på Statens grunn og BMRs eiendom, og det deponerte avfallet (møllestøv) 
fordeler seg med en halvpart på hver av eiendommene. Løsningen for Deponi2 forutsetter at Staten 
kommer til enighet med BMR hvordan dette løses.» 

 

Vedtak i Nesset kommunestyre - 25.10.2018 

Referatsakene ble tatt til orientering. 
 
Til referatsak 25/18 Oversendelse av dokumentasjon – oppfylt pålegg om fjerning av avfall sendt fra 
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard. 
Oversendingsforslag fra Kristelig folkeparti: 
Nesset kommune ber staten ved Miljødirektoratet og Direktoratet for mineralforvaltning ta ansvar 
for opprydding av Deponi 2 sammen med annen eier (BMR). 

 
Sitat fra NorConsult’s rapport av 28.11.2017: 
«Deponi 2 ligger både på Statens grunn og BMRs eiendom, og det deponerte avfallet (møllestøv) fordeler seg 
med en halvpart på hver av eiendommene. Løsningen for Deponi2 forutsetter at Staten kommer til enighet med 
BMR hvordan dette løses.» 
 
 
 

PS 64/18 Planstrategi for Nesset 2018 - 2019 

Behandling i Nesset formannskap - 04.10.2018  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.  
 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap - 04.10.2018  

Nesset kommunestyre vedtar i medhold av plan og bygningslovens § 10.1, kommunal planstrategi 
for Nesset kommune 2018-2019, datert 25.09.2018. 

 

 
 

Behandling i Nesset kommunestyre - 25.10.2018  

Formannskapets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.  
 

Vedtak i Nesset kommunestyre - 25.10.2018 

Nesset kommunestyre vedtar i medhold av plan og bygningslovens § 10.1, kommunal planstrategi 
for Nesset kommune 2018-2019, datert 25.09.2018. 
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PS 65/18 Temaplan helse og omsorg 2018 - 2025 

Behandling i Nesset formannskap - 04.10.2018  

Svein Roset fremmet følgende forslag i tillegg til rådmannens innstilling: 
Det vises til Vedtak i Utvalg for helse og omsorg - 12.09.2018 angående referatsak nr. RS 
14/18 Helse og omsorgsplan Molde kommune; uttalelse sendt fra Nesset kommune. 
Utvalg for helse og omsorg i Nesset slutter seg til uttalelsen fra administrasjonen datert 
16.08.2018. 
Helse og omsorgsutvalget i Nesset vil sterkt understreke følgende:  
1. At intensjonsavtalen som er lagt til grunn for bygging av nye Molde kommune, blir fulgt 

opp og at vedtatt temaplan for helse og omsorg i Nesset, blir tatt med i helse- og 
omsorgsplan for Nye Molde kommune gjeldende fra 01.01.2020. 

2. Utvalget vil videre understreke viktigheten av at ledelsen av helse- og omsorgssektoren 
for indre deler av Nye Molde kommune, blir lagt til Eidsvåg.  

Videre vises det til behandling i Utvalg for helse og omsorg - 12.09.2018 som bl.a. 
prioriterer: 

 
Det bes om at følgende blir fulgt spesielt opp:  

1. Rehabilitering av Vistdal bofellesskap tas inn i økonomiplanen. 
2.  Gjennomgangsbolig/ trygdebolig til utleie for eldre og funksjonshemma i Eresfjord. 2 

leiligheter- alternativt at kommunen stiller med tomt private bygger og leier ut. 
Planlegging og bygging tas inn i budsjettet for 2019 og videre i økonomiplanen år 2020.  

3. Utvalget vil understreke viktigheten av at det settes inn ressurser for raskest mulig 
realisering av alle vedtatte investeringstiltak i sektoren innen 2020 slik at det meste er på 
plass til felles plan i nye Molde kommune 2020.  (Tabell med oversikt. Side 41. i planen.) 

4. Det forutsettes at plan for Helse og omsorgsplan for nye Molde kommune utvikles i tråd 
med intensjonsavtalen mellom Midsund, Molde og Nesset om tjenester der folk bor, og i 
tråd med sektorens store utfordringer i tiden som kommer. De gode tjenester vi har i 
Nesset i dag må opprettholdes og videreutvikles også i Nye Molde kommune. 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt tilrådd. 
Svein Roset sitt tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt tilrådd. 
 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap - 04.10.2018 

Kommunestyret vedtar temaplan for helse og omsorg datert 5.9. 2018 for perioden 2018 – 2025. 
Tiltak som krever økonomisk bevilgning innarbeides i budsjett og økonomiplanen innenfor 
økonomisk ramme.  

Det vises til Vedtak i Utvalg for helse og omsorg - 12.09.2018 angående referatsak nr. RS 14/18 Helse 
og omsorgsplan Molde kommune; uttalelse sendt fra Nesset kommune. 
Utvalg for helse og omsorg i Nesset slutter seg til uttalelsen fra administrasjonen datert 16.08.2018. 
Helse og omsorgsutvalget i Nesset vil sterkt understreke følgende:  
1. At intensjonsavtalen som er lagt til grunn for bygging av nye Molde kommune, blir fulgt opp og 

at vedtatt temaplan for helse og omsorg i Nesset, blir tatt med i helse- og omsorgsplan for Nye 
Molde kommune gjeldende fra 01.01.2020. 
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2. Utvalget vil videre understreke viktigheten av at ledelsen av helse- og omsorgssektoren for indre 
deler av Nye Molde kommune, blir lagt til Eidsvåg.  

Videre vises det til behandling i Utvalg for helse og omsorg - 12.09.2018 som bl.a. prioriterer: 
 
Det bes om at følgende blir fulgt spesielt opp:  

1. Rehabilitering av Vistdal bofellesskap tas inn i økonomiplanen. 
2. Gjennomgangsbolig/ trygdebolig til utleie for eldre og funksjonshemma i Eresfjord. 2 leiligheter- 

alternativt at kommunen stiller med tomt private bygger og leier ut. Planlegging og bygging tas 
inn i budsjettet for 2019 og videre i økonomiplanen år 2020.  

3. Utvalget vil understreke viktigheten av at det settes inn ressurser for raskest mulig realisering av 
alle vedtatte investeringstiltak i sektoren innen 2020 slik at det meste er på plass til felles plan i 
nye Molde kommune 2020.  (Tabell med oversikt. Side 41. i planen.) 

4. Det forutsettes at plan for Helse og omsorgsplan for nye Molde kommune utvikles i tråd med 
intensjonsavtalen mellom Midsund, Molde og Nesset om tjenester der folk bor, og i tråd med 
sektorens store utfordringer i tiden som kommer. De gode tjenester vi har i Nesset i dag må 
opprettholdes og videreutvikles også i Nye Molde kommune. 

 
 

Behandling i Nesset kommunestyre - 25.10.2018  

Svein Roset fremmet følgende tilleggsforslag: 
Kommunestyret ber om at det ved rullering av planen tas hensyn til behovet for nye 
sykehjemsplasser i dagens Nesset frem mot 2030. 
Jfr. behov / tabell s. 14. planen. 

 
Svein Roset endret tilleggsforslaget til et oversendingsforslag. 
 
Formannskapets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.  
Svein Roset sitt oversendingsforslag ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Nesset kommunestyre - 25.10.2018 

Kommunestyret vedtar temaplan for helse og omsorg datert 5.9. 2018 for perioden 2018 – 2025. 
Tiltak som krever økonomisk bevilgning innarbeides i budsjett og økonomiplanen innenfor 
økonomisk ramme.  

Det vises til vedtak i Utvalg for helse og omsorg - 12.09.2018 angående referatsak nr. RS 14/18 Helse 
og omsorgsplan Molde kommune; uttalelse sendt fra Nesset kommune. 
Utvalg for helse og omsorg i Nesset slutter seg til uttalelsen fra administrasjonen datert 16.08.2018. 
Helse og omsorgsutvalget i Nesset vil sterkt understreke følgende:  
3. At intensjonsavtalen som er lagt til grunn for bygging av nye Molde kommune, blir fulgt opp og 

at vedtatt temaplan for helse og omsorg i Nesset, blir tatt med i helse- og omsorgsplan for Nye 
Molde kommune gjeldende fra 01.01.2020. 

4. Utvalget vil videre understreke viktigheten av at ledelsen av helse- og omsorgssektoren for indre 
deler av Nye Molde kommune, blir lagt til Eidsvåg.  

Videre vises det til behandling i Utvalg for helse og omsorg - 12.09.2018 som bl.a. prioriterer: 
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Det bes om at følgende blir fulgt spesielt opp:  

5. Rehabilitering av Vistdal bofellesskap tas inn i økonomiplanen. 
6. Gjennomgangsbolig/ trygdebolig til utleie for eldre og funksjonshemma i Eresfjord. 2 leiligheter- 

alternativt at kommunen stiller med tomt private bygger og leier ut. Planlegging og bygging tas 
inn i budsjettet for 2019 og videre i økonomiplanen år 2020.  

7. Utvalget vil understreke viktigheten av at det settes inn ressurser for raskest mulig realisering av 
alle vedtatte investeringstiltak i sektoren innen 2020 slik at det meste er på plass til felles plan i 
nye Molde kommune 2020.  (Tabell med oversikt. Side 41. i planen.) 

8. Det forutsettes at plan for Helse og omsorgsplan for nye Molde kommune utvikles i tråd med 
intensjonsavtalen mellom Midsund, Molde og Nesset om tjenester der folk bor, og i tråd med 
sektorens store utfordringer i tiden som kommer. De gode tjenester vi har i Nesset i dag må 
opprettholdes og videreutvikles også i Nye Molde kommune. 

Oversendingsforslag fra Kristelig folkeparti:  
Kommunestyret ber om at det ved rullering av planen tas hensyn til behovet for nye 
sykehjemsplasser i dagens Nesset frem mot 2030. 
Jfr. behov / tabell s. 14. planen. 
 
 

PS 66/18 Oppsigelse av samarbeidsavtale om pedagogisk-psykologisk 
tjeneste 

Behandling i Utvalg for oppvekst og kultur - 11.09.2018  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt tilrådd.  
 

Forslag til vedtak i Utvalg for oppvekst og kultur - 11.09.2018 

Nesset kommune sier opp sitt deltakerforhold den interkommunale tjenesten PPT Sunndal, Tingvoll 
og Nesset. 

Nesset kommune vil tre ut av dette samarbeidet med virkning fra 01.01.2020 

Bakgrunnen for dette er at Nesset sammen med Molde og Midsund skal danne en ny kommune fra 
01.01. 2020.  

 
 

Behandling i Nesset kommunestyre - 25.10.2018  

Oppvekst og kultur sitt forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Nesset kommunestyre - 25.10.2018 

Nesset kommune sier opp sitt deltakerforhold den interkommunale tjenesten PPT Sunndal, Tingvoll 
og Nesset. 

Nesset kommune vil tre ut av dette samarbeidet med virkning fra 01.01.2020 
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Bakgrunnen for dette er at Nesset sammen med Molde og Midsund skal danne en ny kommune fra 
01.01. 2020.  

 
 

PS 67/18 Forslag til vedtekter for kraftfondet i Molde kommune 

Behandling i Nesset formannskap - 04.10.2018  

Ordføreren la opp til en punktvis behandling av rådmannens innstilling. 
 
Toril Melheim Strand fremmet følgende forslag: 

Tittelen endres til «Vedtekter for kraftfondet for Nesset i Molde kommune» 
Enstemmig vedtatt tilrådd.  
 
Det ble enighet om at punkt 1, 4 og 6 endres til: 
 

§ 1 HJEMMEL OG KAPITAL 
Etter kg.res. av 31. juli 1953, 10. juli 1959, 28. januar 1965 og 31. juli 1970 og etter nærmere 
regler og fordeling er Nesset i Molde kommune tildelt årlige konsesjonsavgifter. Avgiftene 
skal gå inn i et kraftfond og skal nyttes i henhold til disse vedtektene. 

Enstemmig vedtatt tilrådd. 
 

§ 4 STØTTEVILKÅR 
Samla støtte til private næringstiltak skal som hovedregel ikke overstige 50 % av tiltaket sitt 
samla kapitalbehov. 
Støtten skal være begrenset til det som reglene for bagatellmessig støtte tillater, jf.§ 5 i 
vedtektene. 
Fondet sin aksjedel i privat næringsvirksomhet kan ikke overstige 30 % av aksjekapitalen. 
Vilkåra for lån skal fastsettes i hvert enkelt tilfelle. Avdrags- og/eller rentefridom kan likevel 
ikke gis for lengre tidsrom enn tre år. 

Enstemmig vedtatt tilrådd.  
 
§ 6 FORVALTNING. 
Fondet forvaltes av et fondsstyre på 5 medlemmer med personlige varamedlemmer. 3 av 
medlemmene med varemedlemmer skal være bosatt i Eikesdal og Eresfjord. Funksjonstida er 
4 år, og følger kommunestyret si funksjonstid. Kommunestyret selv velger medlemmer, 
varamedlemmer, leder og nestleder. 

 
Kommunedelsutvalget fremmer forslag til budsjett som skal være en integrert del av 
kommunens budsjett og regnskap i samsvar med gjeldende forskrifter. 
 
Fondsmidlene skal settes på rentebærende konto. Rente og avdrag tilbakeføres fondet. 
Ubrukte fondsmidler tilbakeføres fondet. 
 
Ett mindretall i fondsstyret kan kreve ei sak inn for kommunestyret til endelig vedtak når det 
gjelder bruk eller ikke bruk av fondskapitalen. Et slikt krav må settes frem i møtet der 
vedtaket blir gjort. 
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Fondsstyret kan delegere avgjørelsesmyndighet til rådmannen i kurante saker innenfor 
nærmere angitte fullmaktsgrenser.  
 
Part i saken kan klage fondsstyret sitt vedtak inn for kommunedelsutvalget som opprettes 
som klagenemnd for saker som vedtas av fondsstyret. Videre blir forvaltningsloven sine 
bestemmelser når det gjelder begrunnelsesplikt, innsynsrett og veiledning gjort gjeldende. 

Enstemmig vedtatt tilrådd. 
 
Rådmannens innstilling med formannskapets endringer ble enstemmig vedtatt tilrådd. 
 

 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap - 04.10.2018 

Nesset kommunestyre foreslår at vedtektene for kraftfondet for nye Molde kommune vedtas. 

Forslaget oversendes Fellesnemnda for videre behandling. 

 
«Vedtekter for kraftfondet for Nesset i Molde kommune» 
 
§ 1 HJEMMEL OG KAPITAL 
Etter kg.res. av 31. juli 1953, 10. juli 1959, 28. januar 1965 og 31. juli 1970 og etter nærmere regler og 
fordeling er Nesset i Molde kommune tildelt årlige konsesjonsavgifter. Avgiftene skal gå inn i et 
kraftfond og skal nyttes i henhold til disse vedtektene. 

 
§ 2 FORMÅL 
Fondet skal nyttes til finansiering av tiltak som kan fremme næringslivet og trygge bosettinga i 
gamle Nesset kommune, og da fortrinnsvis i bygdene Eresfjord og Eikesdal. I denne sammenheng 
bør midlene hovedsakelig nyttes til finansiering av kommunale utbyggingstiltak, videreutvikling av 
næringslivet og i samsvar med kommunen sin næringsplan. Fondet kan og nyttes til finansiering av 
kommunale fellestiltak. 
 
§ 3 STØTTEFORMER 
Tilskudd kan gis som tilskudd til 
a) Kommunale grunnlagsinvesteringer som støtter utviklinga av næringslivet i kommunen, 

kommunal utredning og planlegging, i særlige tilfeller til dekning av kommunen sin 
egenkapital i viktige kommunale grunnlagsinvesteringsprosjekt og til 
kommunikasjonsutbygging når det vert sett på som ei kommunal grunnlagsinvestering. 

b) Investeringstilskudd. 
c) Bedriftsutviklingstilskudd. 
d) Kommunale næringsutviklingstiltak. 
e) Tilskudd til landbruk, fortrinnsvis fellestiltak. 

 
Det kan og gis stønad i form av lån. Disse skal bare gis når virksomheten har avgjørende betydning 
for kommunen eller et bygdesamfunn, og det er utelukket at kapitaltilførsel til tiltaket kan 
finansieres gjennom ordinære finansieringskilder. 
 
Kjøp av aksjer i private bedrifter kan gjøres i unntakstilfelle. 
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Prosjekt som medvirker til å betre sysselsettinga for kvinner og ungdom bør prioriteres. 
 
§ 4 STØTTEVILKÅR 
Samla støtte til private næringstiltak skal som hovedregel ikke overstige 50 % av tiltaket sitt samla 
kapitalbehov. 
 
Støtten skal være begrenset til det som reglene for bagatellmessig støtte tillater, jf.§ 5 i vedtektene. 
 
Fondet sin aksjedel i privat næringsvirksomhet kan ikke overstige 30 % av aksjekapitalen. 
 
Vilkåra for lån skal fastsettes i hvert enkelt tilfelle. Avdrags- og/eller rentefridom kan likevel ikke gis 
for lengre tidsrom enn tre år. 
 
§ 5 FORHOLD TIL INTERNASJONALE FORPLIKTELSER PÅ 
STATSSTØTTEOMRÅDET 
Bruken av fondet må være i samsvar med det internasjonale regelverk Norge har sluttet seg til på 
statsstøtteområdet. 
 
 
§ 6 FORVALTNING. 
Fondet forvaltes av et fondsstyre på 5 medlemmer med personlige varamedlemmer. 3 av 
medlemmene med varemedlemmer skal være bosatt i Eikesdal og Eresfjord. Funksjonstida er 4 år, 
og følger kommunestyret si funksjonstid. Kommunestyret selv velger medlemmer, varamedlemmer, 
leder og nestleder. 
 
Kommunedelsutvalget fremmer forslag til budsjett som skal være en integrert del av kommunens 
budsjett og regnskap i samsvar med gjeldende forskrifter. 
 
Fondsmidlene skal settes på rentebærende konto. Rente og avdrag tilbakeføres fondet. Ubrukte 
fondsmidler tilbakeføres fondet. 
 
Ett mindretall i fondsstyret kan kreve ei sak inn for kommunestyret til endelig vedtak når det gjelder 
bruk eller ikke bruk av fondskapitalen. Et slikt krav må settes frem i møtet der vedtaket blir gjort. 
 
Fondsstyret kan delegere avgjørelsesmyndighet til rådmannen i kurante saker innenfor nærmere 
angitte fullmaktsgrenser.  
 
Part i saken kan klage fondsstyret sitt vedtak inn for kommunedelsutvalget som opprettes som 
klagenemnd for saker som vedtas av fondsstyret. Videre blir forvaltningsloven sine bestemmelser 
når det gjelder begrunnelsesplikt, innsynsrett og veiledning gjort gjeldende. 
 
§ 7 ÅRSMELDING 
Det skal kvart år legges fram for kommunestyret et regnskap og en oversikt over bruken av fondet. 
Kopi av meldinga skal sendes Fylkesmannen i Møre og Romsdal og Møre og Romsdal 
Fylkeskommune. 
 
§ 8 GODKJENNING AV VEDTEKTER 
Vedtektene kan endres av kommunestyret. Vedtaket trenger godkjenning av fylkesmannen. 
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Kommunen kan anke fylkesmannen si avgjerd inn for kommunal- og moderniseringsdepartementet. 
Kopi av godkjente vedtekter sendes fylkeskommunen. 
 

Behandling i Nesset kommunestyre - 25.10.2018  

Innspillet til bygdelagene i Bugge, Eresfjord, Vistdal og Eikesdal ble distribuert til kommunestyret 
23.10.2018. 
 
Toril Melheim Strand fremmet følgende forslag: 

§ 6 andre avsnitt endres til: 
Fondsstyret fremmer forslag til budsjett som skal være en integrert del av kommunens 
budsjett og regnskap i samsvar med gjeldende forskrifter. Kommunedelsutvalget blir 
høringsinstans for budsjettet som kommer til behandling. 

 
Ole Marvin Aarstad fremmet følgende forslag: 

§ 3 e) endres til: Tilskudd til primærnæringene. 
Nytt punkt, bokstav f) Tilskudd til idrett og kultur. 
 

Ole Marvin Aarstad trakk forslaget om ny bokstav f. 
 

Ordfører la opp til punktvis behandling av formannskapets tilråding: 
 
§1 Formannskapets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
§2 Formannskapets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
§3 Ole Marvin Aarstad sitt forslag ble enstemmig vedtatt.  

Formannskapet fremmet forslag om at «fortrinnsvis fellestiltak» beholdes i §3 e).   
Formannskapets forslag ble vedtatt med 14 mot 7 stemmer. 
 
§4 Formannskapets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
§5 Formannskapets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
§6 Formannskapets forslag til vedtak 2. avsnitt falt med 19 mot 2 stemmer. 
Toril Melheim Strand sitt forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
§7 Formannskapets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
§8 Formannskapets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
 

Vedtak i Nesset kommunestyre - 25.10.2018 

«Vedtekter for kraftfondet for Nesset i Molde kommune» 
 
§ 1 HJEMMEL OG KAPITAL 
Etter kg.res. av 31. juli 1953, 10. juli 1959, 28. januar 1965 og 31. juli 1970 og etter nærmere regler og 
fordeling er Nesset i Molde kommune tildelt årlige konsesjonsavgifter. Avgiftene skal gå inn i et 
kraftfond og skal nyttes i henhold til disse vedtektene. 
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§ 2 FORMÅL 
Fondet skal nyttes til finansiering av tiltak som kan fremme næringslivet og trygge bosettinga i 
gamle Nesset kommune, og da fortrinnsvis i bygdene Eresfjord og Eikesdal. I denne sammenheng 
bør midlene hovedsakelig nyttes til finansiering av kommunale utbyggingstiltak, videreutvikling av 
næringslivet og i samsvar med kommunen sin næringsplan. Fondet kan og nyttes til finansiering av 
kommunale fellestiltak. 
 
§ 3 STØTTEFORMER 
Tilskudd kan gis som tilskudd til 
f) Kommunale grunnlagsinvesteringer som støtter utviklinga av næringslivet i kommunen, 

kommunal utredning og planlegging, i særlige tilfeller til dekning av kommunen sin 
egenkapital i viktige kommunale grunnlagsinvesteringsprosjekt og til 
kommunikasjonsutbygging når det vert sett på som ei kommunal grunnlagsinvestering. 

g) Investeringstilskudd. 
h) Bedriftsutviklingstilskudd. 
i) Kommunale næringsutviklingstiltak. 
j) Tilskudd til primærnæringene, fortrinnsvis fellestiltak. 

 
Det kan og gis stønad i form av lån. Disse skal bare gis når virksomheten har avgjørende betydning 
for kommunen eller et bygdesamfunn, og det er utelukket at kapitaltilførsel til tiltaket kan 
finansieres gjennom ordinære finansieringskilder. 
 
Kjøp av aksjer i private bedrifter kan gjøres i unntakstilfelle. 
 
Prosjekt som medvirker til å betre sysselsettinga for kvinner og ungdom bør prioriteres. 
 
§ 4 STØTTEVILKÅR 
Samla støtte til private næringstiltak skal som hovedregel ikke overstige 50 % av tiltaket sitt samla 
kapitalbehov. 
 
Støtten skal være begrenset til det som reglene for bagatellmessig støtte tillater, jf.§ 5 i vedtektene. 
 
Fondet sin aksjedel i privat næringsvirksomhet kan ikke overstige 30 % av aksjekapitalen. 
 
Vilkåra for lån skal fastsettes i hvert enkelt tilfelle. Avdrags- og/eller rentefridom kan likevel ikke gis 
for lengre tidsrom enn tre år. 
 
§ 5 FORHOLD TIL INTERNASJONALE FORPLIKTELSER PÅ 
STATSSTØTTEOMRÅDET 
Bruken av fondet må være i samsvar med det internasjonale regelverk Norge har sluttet seg til på 
statsstøtteområdet. 
 
 
§ 6 FORVALTNING. 
Fondet forvaltes av et fondsstyre på 5 medlemmer med personlige varamedlemmer. 3 av 
medlemmene med varemedlemmer skal være bosatt i Eikesdal og Eresfjord. Funksjonstida er 4 år, 
og følger kommunestyret si funksjonstid. Kommunestyret selv velger medlemmer, varamedlemmer, 
leder og nestleder. 
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Fondsstyret fremmer forslag til budsjett som skal være en integrert del av kommunens budsjett og 
regnskap i samsvar med gjeldende forskrifter. Kommunedelsutvalget blir høringsinstans for 
budsjettet som kommer til behandling. 
 
Fondsmidlene skal settes på rentebærende konto. Rente og avdrag tilbakeføres fondet. Ubrukte 
fondsmidler tilbakeføres fondet. 
 
Ett mindretall i fondsstyret kan kreve ei sak inn for kommunestyret til endelig vedtak når det gjelder 
bruk eller ikke bruk av fondskapitalen. Et slikt krav må settes frem i møtet der vedtaket blir gjort. 
 
Fondsstyret kan delegere avgjørelsesmyndighet til rådmannen i kurante saker innenfor nærmere 
angitte fullmaktsgrenser.  
 
Part i saken kan klage fondsstyret sitt vedtak inn for kommunedelsutvalget som opprettes som 
klagenemnd for saker som vedtas av fondsstyret. Videre blir forvaltningsloven sine bestemmelser 
når det gjelder begrunnelsesplikt, innsynsrett og veiledning gjort gjeldende. 
 
§ 7 ÅRSMELDING 
Det skal kvart år legges fram for kommunestyret et regnskap og en oversikt over bruken av fondet. 
Kopi av meldinga skal sendes Fylkesmannen i Møre og Romsdal og Møre og Romsdal 
Fylkeskommune. 
 
§ 8 GODKJENNING AV VEDTEKTER 
Vedtektene kan endres av kommunestyret. Vedtaket trenger godkjenning av fylkesmannen. 
Kommunen kan anke fylkesmannen si avgjerd inn for kommunal- og moderniseringsdepartementet. 
Kopi av godkjente vedtekter sendes fylkeskommunen. 
 
 

PS 68/18 Retningslinjer for motorferdsel i utmark - Revidering 

Behandling i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 13.09.2018  

Rådmannens innstilling:  

Det vises til høringsforslag – retningslinjer for motorferdsel i utmark, TNM-sak 024/2017. 

Nesset kommune vedtar retningslinjene med følgende endringer 

 § 5D – utgår (utvidet kjøretid før kl. 10:00 og etter kl. 15:00 på søndager/helligdager) 
 § 5 C – endres til; Med unntak av funksjonshemmede, kjøring i henhold til nasjonal 

forskrift § 5b, § 5c for transport av bagasje/utstyr til egen hytte og opparbeiding og 
preparering av skiløyper i iht nasjonal forskrift (nf) § 3 bokstav e, er kjøring på vinterføre 
bare tillatt  

 mellom kl 08:00 og 20:00 på hverdager 
 mellom kl. 17:00 og 20:00 på søndager og helligdager 

 
 Nytt punkt – 4 D: Andre søknader ut fra særleg behov (nasjonal forskrift) skal i størst 

mulig grad visast til å bruke leigekjøring». 
 § 5 E – det kan gis inntil sju (7) turer for sesongen. 
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 § 5 F -  endres til «skogbilveier/fjellveier» 
 

Rådmannens innstilling fremgår av notat datert 04.09.2018.  
 
Arild Svensli fremmet følgende forslag: 

Følgende tas inn i retningslinjene: 
 Beltemotorsykkel/ATV med belter og snøscooter sidestilles. 
 § 4B - Bevegelseshemning som skyldes alder sidestilles med varig 

bevegelseshemning.  
 § 5C - Kjøring på søn- og helligdager kan skje før kl.10:00 og etter kl. 15:00. 

Kjøring på hverdager endres til etter kl. 06:00. 
 § 5D - Sesongen kan forlenges når snøtilhøva tilsier det. 
 § 5E - … mellom brøytet bilvei og hytte gis ingen restriksjoner på antall turer og 

kilometer avstand.   
 

Rådmannens innstilling ble vedtatt tilrådd med 6 stemmer. Arild Svensli sitt forslag fikk 1 stemme 
og falt.  
 
 

Forslag til vedtak i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 13.09.2018 

Det vises til høringsforslag – retningslinjer for motorferdsel i utmark, TNM-sak 024/2017. 

Nesset kommune vedtar retningslinjene med følgende endringer 

 § 5D – utgår (utvidet kjøretid før kl. 10:00 og etter kl. 15:00 på søndager/helligdager) 
 § 5 C – endres til; Med unntak av funksjonshemmede, kjøring i henhold til nasjonal forskrift § 5b, § 

5c for transport av bagasje/utstyr til egen hytte og opparbeiding og preparering av skiløyper i iht 
nasjonal forskrift (nf) § 3 bokstav e, er kjøring på vinterføre bare tillatt  

 mellom kl 08:00 og 20:00 på hverdager 
 mellom kl. 17:00 og 20:00 på søndager og helligdager 
 
 Nytt punkt – 4 D: Andre søknader ut fra særleg behov (nasjonal forskrift) skal i størst mulig grad 

visast til å bruke leigekjøring». 
 § 5 E – det kan gis inntil sju (7) turer for sesongen. 
 § 5 F -  endres til «skogbilveier/fjellveier» 
 

Behandling i Nesset kommunestyre - 25.10.2018  

Ola Einar Stolsmo ba om gruppemøte. 
 
Ordføreren la opp til en punktvis behandling av Utvalg for teknisk, næring og miljø si tilråding: 
§1 Utvalg for teknisk, næring og miljø sitt forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
§2 Utvalg for teknisk, næring og miljø sitt forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
§3 Utvalg for teknisk, næring og miljø sitt forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Ola Einar Stolsmo fremmet følgende tilleggsforslag: 

§4C får følgende tillegg: ATV med belte vurderes etter forskriftenes § 6. Bruk av ATV med 
belte vil være et alternativ til snøskuter, og ikke føre til skader og ulemper i forhold til å 
redusere motorferdselen til et minimum. 
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Tilleggsforslaget til Ola Einar Stolsmo fikk 18 stemmer og ble vedtatt. Utvalg for teknisk, næring og 
miljø sitt forslag til vedtak fikk 3 stemmer og falt.  
 
Ola Einar Stolsmo fremmet følgende forslag: 

§5C siste punkt endres til: - mellom kl. 15.00 og 20:00 på søndager og helligdager 
 
Forslaget til Ola Einar Stolsmo ble vedtatt med 19 stemmer. Utvalg for teknisk, næring og miljø sitt 
forslag til vedtak fikk 2 stemmer og falt. 
 
Ola Einar Stolsmo fremmet følgende forslag: 

§5D endres til: Årlig tillatelse for motorferdsel på vinterføre gjelder fram til 20. april eller 3. 
påskedag. Sesongen kan forlenges når snøforholdene tillater det. 
 

Ola Einar Stolsmo sitt forslag ble vedtatt med 16 stemmer. Utvalg for teknisk, næring og miljø sitt 
forslag til vedtak fikk 5 stemmer og falt. 
 
Ola Einar Stolsmo fremmet følgende forslag: 

§5E) endres til: Kjøretrasè, antall turer med mer fastsettes i hvert løyve. For søknader som 
behandles etter § 5 bokstav c i nasjonal forskrift, transport av bagasje og utstyr mellom bilvei 
og hytte som ligger minst 2,5 km fra brøytet bilvei, kan det gis inntil 15 turer for sesongen. 
 

Ola Einar Stolsmo sitt forslag ble vedtatt med 18 stemmer. Utvalg for teknisk, næring og miljø sitt 
forslag fikk 3 stemmer og falt. 

 
§6 Utvalg for teknisk, næring og miljø sitt forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.  
 
 

Vedtak i Nesset kommunestyre - 25.10.2018 

Med hjemmel i Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag §§ 4,5 og 6 samt Nasjonal forskrift for 
bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag §§ 3,5 og 6. 
 
§1. Bruk av motorfartøy i vassdrag 
Bruk av motorfartøy med forbrenningsmotor eller elektrisk motor er tillatt på Aursjøen, 
Eikesdalsvatnet og Osvatnet. 
På andre vatn kan tidsbegrenset tillatelse gis til;  
- varig bevegelseshemmede 
- transport av materialer til bygging/reparasjon 
- transport av brensel/proviant 
- særlige behov 
 
§2. Bruk av luftfartøy i utmark og vassdrag 
På Eikesdalsvatnet er det generelt tillatt å lande med luftfartøy. 
Tillatelse til landing i utmark kan gis til; 
- transport av materiale til bygging/reparasjon, brensel og proviant 
- vitenskapelige undersøkelser og tilsvarende behov 
- andre særlige behov som er begrunnet 
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§3. Bruk av motorkjøretøy på barmark 
A) Nødvendig transport i forbindelse med fiskekultiveringstiltak, med direkte hjemmel i nasjonal 
forskrift § 2d) må følge de generelle vilkår om kjøretider, trasevalg m. m i § 5 nedenfor. 
B) Tillatelse til andre viktige transportbehov kan tillates etter grunngitt søknad i samsvar med 
nasjonal forskrift § 6. 
Søker må innhente tillatelse fra grunneier/ rettighetshavere. 
Ved avgjørelse skal det legges vekt på om alternative transportmåter finnes. 
I høgfjellet, på myrområder og andre sårbare områder, bør aksepterte behov henvises til å benytte 
helikopter eller transport på vinterføre. 
 
§4. Bruk av motorkjøretøy på vinterføre 
A) Transportformål med direkte hjemmel i nasjonal forskrift: 
§ 2d) – fiskekultiveringstiltak i offentlig regi 
§ 3d) – transport av materialer, utstyr og arbeidsfolk til bygging i samsvar med 
             byggetillatelse 
§ 3g) – transport av ved fra egen eiendom til fast bustad. 
Skal følge vilkåra om kjøretider i § 5 
B) Bevegelseshemmede/ funksjonshemmede som ikke kan gå på ski, kan etter søknad 
vedlagt legeattest, gis tillatelse til bruk av snøskuter etter nasjonal forskrift § 5b. Tillatelsen kan gis 
for 4 år. 
Dersom bevegelseshemningen skyldes alder eller midlertidig sykdom, eller det gjelder transport 
med annet kjøretøy enn snøskuter, må tillatelsen vurderes etter forskriftenes § 6. 
C) Andre enkeltløyver for bruk av snøskuter kan gis etter nasjonal forskrift. ATV med belte vurderes 
etter forskriftenes § 6. Bruk at ATV med belte vil være et alternativ til snøskuter, og ikke føre til 
skader og ulemper i forhold til å redusere motorferdselen til et minimum. 
§ 5a) – fastboende som i ervervsmessig øyemed vil påta seg leiekjøring 
§ 5c) – eier av hytte for transport av bagasje og utstyr til hytte som ligger minst 2,5 km 
fra brøytet bilvei 
§ 5d) – utmarksnæring for fastboende 
§ 5e) – transport av ved fra annen eiendom eller til hytte 
§5 f) - gruppeturer for beboere på helse- og omsorgsinstitusjoner, medlemmer av 
pensjonistforeninger mm. 
Tillatelser gitt etter nasjonal forskrift § 5 kan gis for inntil 4 år. 
D) Andre søknader ut fra særlige behov (nasjonal forskrift) skal i størst mulig grad visest 
til å bruke leiekjøring. 
 
§5. Generelle vilkår for innvilga tillatelser til motorferdsel i utmark og vassdrag i Nesset 
kommune 
A) Det henvises til standard søknadsskjema for motorferdsel i utmark. Søknader skal være 
skriftlig. Behandlingstid for søknader er 3 – 6 uker. 
B) Fjellveier og traktorveier og eksisterende kjørespor skal følges så lang det er mulig. 
Tydelige terrengskader skal utbedres. 
C) Med unntak av funksjonshemmede, kjøring i henhold til nasjonal forskrift § 5b, og 
opparbeiding og preparering av skiløyper i iht nasjonal forskrift § 3 bokstav e, er kjøring 
på vinterføre bare tillatt; 
- mellom kl. 08:00 og 20:00 på hverdager 
- mellom kl. 15.00 og 20:00 på søndager og helligdager 
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D) Årlig tillatelse for motorferdsel på vinterføre gjelder fram til 20. april eller 3. påskedag. Sesongen 
kan forlenges når snøforholdene tillater det. 
E) Kjøretrasè, antall turer med mer fastsettes i hvert løyve. For søknader som behandles etter § 5 
bokstav c i nasjonal forskrift, transport av bagasje og utstyr mellom bilvei og hytte som ligger minst 
2,5 km fra brøytet bilvei, kan det gis inntil 15 turer for sesongen. 
Det kan gis dispensasjon med varighet med inntil 4 år. 
F) Motorferdsel i utmark skal skje så aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for 
naturmiljø og mennesker. I områder/strekninger utenfor ubrøyta skogsbilveier/fjellveier er det ikke 
tillatt å kjøre med motorkjøretøy i preparerte skiløype traséer. 
G) Søknad om motorferdsel i verneområde må behandles av Dovrefjell nasjonalparkstyre. Alle 
søknader sendes Nesset kommune. 
H) Kjøretillatelsen fra Nesset kommune skal være skriftlig dokumentert og være med under 
transport og forevises på forlangende. Kjørebok skal fylles ut før kjøring starter. Den skal leveres 
Nesset kommune innen 1. mai. 
I) Andre vilkår kan fastsettes i de enkelte tillatelsene. 
J) Søker som får tillatelse til kjøring i utmark eller landing med helikopter er selv ansvarlig for å 
innhente grunneiers tillatelse. 
K) Brudd på vilkårene kan medføre inndragning av tillatelsen og straffeansvar etter § 12 i lov om 
motorferdsel i utmark. 
 
§6. Delegering av kommunestyrets myndighet 
A) Dispensasjon fra denne forskrifta kan gis av formannskapet og hovedutvalg 
B) Rådmannen får fullmakt til å behandles enkeltsøknader om bruk av luftfartøy og motorfartøy 
etter; 
- § 6 i lov om motorferdsel i utmark. 
- bruk av snøscooter etter §5 a, b, c, d, e og f i nasjonal forskrift 
 
 

PS 69/18 Oppfølging av utredning om brannvernsamarbeid - etablering 
av felles brann- og redningsvesen som IKS 

Behandling i Nesset formannskap - 04.10.2018  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt tilrådd. 
 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap - 04.10.2018 

1. Nesset kommune er positiv til å delta i nytt felles brann og redningsvesen organisert som IKS. 
2. Nesset kommune vil delta i en prosess med mål om å etablere felles regionalt brannvesen 

organisert som IKS innen 01.01.2020.  
3. Rådmannen får myndighet til å utpeke deltakere i styrings- og arbeidsgruppe fra Nesset 

kommune.  
4. Som grunnlag for arbeidet med etablering av felles brann og redningsvesen benyttes forslag til 

selskapsavtale samt rapport utarbeid av arbeidsgruppen. 
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Behandling i Nesset kommunestyre - 25.10.2018  

Formannskapet sitt forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.  
 

Vedtak i Nesset kommunestyre - 25.10.2018 

1. Nesset kommune er positiv til å delta i nytt felles brann og redningsvesen organisert som IKS. 
2. Nesset kommune vil delta i en prosess med mål om å etablere felles regionalt brannvesen 

organisert som IKS innen 01.01.2020.  
3. Rådmannen får myndighet til å utpeke deltakere i styrings- og arbeidsgruppe fra Nesset 

kommune.  
4. Som grunnlag for arbeidet med etablering av felles brann og redningsvesen benyttes forslag til 

selskapsavtale samt rapport utarbeid av arbeidsgruppen. 

 
 

PS 70/18 Utvidelse av hovedvannledning på Meisal 

Behandling i Nesset formannskap - 04.10.2018  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt tilrådd. 
 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap - 04.10.2018 

Prosjekt utvidelse av hovedvannledning på Meisal iverksettes iht. vedtak i kommunestyret 14. 
12.2017.  

 
 

Behandling i Nesset kommunestyre - 25.10.2018  

Formannskapet forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 

Forslag til vedtak i Nesset kommunestyre - 25.10.2018 

Prosjekt utvidelse av hovedvannledning på Meisal iverksettes iht. vedtak i kommunestyret 14. 
12.2017.  

 
 

PS 71/18 Økonomi- og finansrapportering per 30.4.2018 (2. tertial) 

Behandling i Nesset formannskap - 04.10.2018  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt tilrådd. 
 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap - 04.10.2018 

Økonomi- og finansrapportering for Nesset kommune per 31.8.2018 tas til orientering. 



 

 Side 21 av 26

 
 

Behandling i Nesset kommunestyre - 25.10.2018  

Formannskapets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Nesset kommunestyre - 25.10.2018  

Økonomi- og finansrapportering for Nesset kommune per 31.8.2018 tas til orientering. 
 
 

PS 72/18 Budsjettkorrigeringer oktober 2018 

Behandling i Nesset formannskap - 04.10.2018  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt tilrådd. 
 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap - 04.10.2018 

1. Driftsbudsjettet for 2018 korrigeres med følgende inntekter/utgifter: 
 

Formål 
Reduserte 
utgifter / økte 
inntekter (+) 

Økte utgifter / 
reduserte 
inntekter (-) 

Havbruksfond, andre inntekter 2 392 000  
Salg av konsesjonskraft 2 500 000  
Nesset kraft, netto utbytte og renter ansvarlig lån  815 000 
Eiendomsskatt  139 000 
Helse og omsorg, diverse merutgifter   1 700 000 
Teknisk, samfunn og utvikling, landmålingsutstyr  100 000 
Nav  500 000 
Avsettes til disposisjonsfond  1 638 000 
Balanse 4 892 000 4 892 000 

 
2. Investeringsbudsjettet for 2018 korrigeres med følgende tall: 

 

Formål Budsjett 2018 
Endringer 
budsjett 

2018 

Korrigert 
budsjett 

2018 

Totalramme 
(*=korr) 

600290 Vann Meisal, ovf.ledning, forprosj/gj.f. 6 000 000 -3 000 000 3 000 000 6 000 000 
600296 Renseanlegg Eidsvåg vannverk 8 256 000 -2 256 000 5 000 000 22 350 000 
600330 NOS – ombygging dement 38 437 000 -1 000 000 37 437 000 65 700 000 
600343 Eresfjord brannstasjon 6 000 000 -3 500 000 2 500 000 9 884 000 
600344 Bofellesskap funksjonsh. Holtan, 4 
leiligheter 

13 000 000 -12 000 000 1 000 000 14 000 000 

600350 Helsesenter, omsorgsboliger, heimetj. 2 000 000 -500 000 1 500 000 123 000 000 
NY: Eresfjord barnehage, tilbygg 0 300 000 300 000  
Sum redusert bevilgning totalt for 2018  -21 956 000   
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Bevilgning til investeringer for 2018 reduseres med kr 21 956 000.  
 
Finansieringen justeres tilsvarende: 
 

Redusere kompensasjon for merverdiavgift: kr   3 400 000 
Redusere tilskudd fra Husbanken:  kr   5 660 000  
Redusere bruk av lånemidler:   kr 12 896 000 

 

Behandling i Nesset kommunestyre - 25.10.2018  

Formannskapets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.  
 

Vedtak i Nesset kommunestyre - 25.10.2018  

3. Driftsbudsjettet for 2018 korrigeres med følgende inntekter/utgifter: 
 

Formål 
Reduserte 
utgifter / økte 
inntekter (+) 

Økte utgifter / 
reduserte 
inntekter (-) 

Havbruksfond, andre inntekter 2 392 000  
Salg av konsesjonskraft 2 500 000  
Nesset kraft, netto utbytte og renter ansvarlig lån  815 000 
Eiendomsskatt  139 000 
Helse og omsorg, diverse merutgifter   1 700 000 
Teknisk, samfunn og utvikling, landmålingsutstyr  100 000 
Nav  500 000 
Avsettes til disposisjonsfond  1 638 000 
Balanse 4 892 000 4 892 000 

 
4. Investeringsbudsjettet for 2018 korrigeres med følgende tall: 

 

Formål Budsjett 2018 
Endringer 
budsjett 

2018 

Korrigert 
budsjett 

2018 

Totalramme 
(*=korr) 

600290 Vann Meisal, ovf.ledning, forprosj/gj.f. 6 000 000 -3 000 000 3 000 000 6 000 000 
600296 Renseanlegg Eidsvåg vannverk 8 256 000 -2 256 000 5 000 000 22 350 000 
600330 NOS – ombygging dement 38 437 000 -1 000 000 37 437 000 65 700 000 
600343 Eresfjord brannstasjon 6 000 000 -3 500 000 2 500 000 9 884 000 
600344 Bofellesskap funksjonsh. Holtan, 4 
leiligheter 

13 000 000 -12 000 000 1 000 000 14 000 000 

600350 Helsesenter, omsorgsboliger, heimetj. 2 000 000 -500 000 1 500 000 123 000 000 
NY: Eresfjord barnehage, tilbygg 0 300 000 300 000  
Sum redusert bevilgning totalt for 2018  -21 956 000   
 
Bevilgning til investeringer for 2018 reduseres med kr 21 956 000.  
 
Finansieringen justeres tilsvarende: 
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Redusere kompensasjon for merverdiavgift: kr   3 400 000 
Redusere tilskudd fra Husbanken:  kr   5 660 000  
Redusere bruk av lånemidler:   kr 12 896 000 

 
 

PS 73/18 Høring - Søknad fra Bergmesteren AS om tillatelse til 
virksomhet etter forurensningsloven 

Rådmannens innstilling 

Det vises til brev av 20.09.2018 fra Miljødirektoratet med melding om offentlig ettersyn av søknad fra 
Bergmesteren Raudsand om mottak, behandling og deponering av bunnaske fra forbrenning på 
Raudsand. 

Nesset kommune viser til at Norconsult AS har gjennomført konsekvensutredning av tiltak for 
avslutning av eksisterende deponi og etablering av nye deponi for ordinert avfall, og har ingen 
vesentlige merknader til søknaden. Det vises og til at Nesset kommune, jfr k-sak 35/17, er positiv til 
at det det blir gjennomført opprydding i de gamle åpne deponiene på Bergmesteren.  

 

Behandling i Nesset kommunestyre - 25.10.2018  

Anders Torvik fremmet følgende forslag: 
Saken utsettes til neste kommunestyremøte 13.12.2018. Nesset kommune søker om å få utsatt 
høringsfrist. 

 
Forslaget til Anders Torvik ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Nesset kommunestyre - 25.10.2018 

Saken utsettes til neste kommunestyremøte 13.12.2018. Nesset kommune søker om å få utsatt 
høringsfrist. 
 
 

PS 74/18 Forskuttering av gang- og sykkelveg Hargaut til Jevika - 
Finansiering - Byggetrinn 

Rådmannens innstilling 

Det vises til vedtak i Samferdselsutvalget, sak 52/18 og notat fra Sweco AS, datert 18.10.2018  

Dersom etappevis utbygging kan medføre tidligere anleggsstart er Nesset kommune positiv til en 
slik løsning, med følgende prioritering:  

1) Byggetrinn Lensmannsbrekka, og Hargot - Høvika 
2) Byggetrinn Høvika -  Jevika 
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Nesset kommune forbereder søknad om tilskudd fra ordningen trafikksikkerhetstiltak, for utbedring 
av Lensmannsbrekka. 

 

Behandling i Nesset kommunestyre - 25.10.2018  

Toril Melheim Strand fremmet følgende forslag:  
Dersom det blir etappevis utbygging vil det medføre at den svært risikoutsatte delen, der det 
har vært åtte dødsulykker, blir utsatt i uoverskuelig fremtid. Det vil resultere i ei mye dyrere 
utbygging enn det ei samla utbygging vil gi. Kommunen er dessuten villig til å forskuttere 
utbyggingskostnadene. 
 
Vi ber samferdselsutvalget om å komme på befaring og gjerne gjennomføre møte med 
beboerne langs strekningen. 
 
Dersom det likevel vil vise seg at etappevis utbygging er det eneste som vil gi e tidligere 
oppstart av prosjektet vil vi ha følgende prioritering: 

1) Byggetrinn Lensmannsbrekka og Hargot – Høvika 
2) Byggetrinn Høvika – Jevika 
 

Toril Melheim Strand endret sitt forslag til et oversendingsforslag. 
 
Tone Skjørsæther fremmet følgende oversendingsforslag: 

Se på mulighetene for å forlenge gang og sykkelvei strekning Hargot - Rød, med 600 meter, 
ned til gamleveien, ved neste kryss. Eller i det minste etablere fotgjengerovergang ved 
Magne Slenes og gamle bedehuset i Lysterveien, for at de som bor på gamleveien skal ha 
mulighet til å komme seg til den planlagte gang og sykkelvei. 

 
Eva Solstad Alme ba om gruppemøte. 
 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
Toril Melheim Strand sitt oversendingsforslag ble enstemmig vedtatt. 
Tone Skjørsæther sitt oversendingsforslag ble enstemmig vedtatt.   
 

Vedtak i Nesset kommunestyre - 25.10.2018 

Det vises til vedtak i Samferdselsutvalet, sak 52/18 og notat fra Sweco AS, datert 18.10.2018  

Dersom etappevis utbygging kan medføre tidligere anleggsstart er Nesset kommune positiv til en 
slik løsning, med følgende prioritering:  

1) Byggetrinn Lensmannsbrekka, og Hargot - Høvika 
2) Byggetrinn Høvika -  Jevika 

 
Nesset kommune forbereder søknad om tilskudd fra ordningen trafikksikkerhetstiltak, for utbedring 
av Lensmannsbrekka. 

 

Oversendingsforslag fra Arbeiderpartiet: 
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Dersom det blir etappevis utbygging vil det medføre at den svært risikoutsatte delen, der det har 
vært åtte dødsulykker, blir utsatt i uoverskuelig fremtid. Det vil resultere i ei mye dyrere utbygging 
enn det ei samla utbygging vil gi. Kommunen er dessuten villig til å forskuttere 
utbyggingskostnadene. 
 
Vi ber samferdselsutvalget om å komme på befaring og gjerne gjennomføre møte med beboerne 
langs strekningen. 
 
Dersom det likevel vil vise seg at etappevis utbygging er det eneste som vil gi e tidligere oppstart av 
prosjektet vil vi ha følgende prioritering: 
1) Byggetrinn Lensmannsbrekka og Hargot – Høvika 
2) Byggetrinn Høvika – Jevika 
 

Oversendingsforslag fra Fremskrittspartiet: 

Se på mulighetene for å forlenge gang og sykkelvei strekning Hargot - Rød, med 600 meter, ned til 
gamleveien, ved neste kryss. Eller i det minste etablere fotgjengerovergang ved Magne Slenes og 
gamle bedehuset i Lysterveien, for at de som bor på gamleveien skal ha mulighet til å komme seg til 
den planlagte gang og sykkelvei. 
 

 

PS 75/18 Ny behandling - leder i kontrollutvalget 

Rådmannens innstilling 

Ingen innstilling. 

 

Behandling i Nesset kommunestyre - 25.10.2018  

Arbeiderpartiet ved Toril Melheim Strand fremmet følgende forslag:  
Vigdis Fjøseid velges som leder i kontrollutvalget. Hvis det blir fremsatt andre forslag så 
kreves det skriftlig avstemming.  
 

Senterpartiet ved Stig Arild Arvesen fremmet følgende forslag: 
Jostein Øverås velges som leder i kontrollutvalget. 
 

Forslaget til Arbeiderpartiet fikk 9 stemmer. 
Forslaget til Senterpartiet fikk 12 stemmer. 
Jostein Øverås ble valgt som leder i kontrollutvalget. 
 

Vedtak i Nesset kommunestyre - 25.10.2018 

Jostein Øverås blir leder i kontrollutvalget. 
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PS 76/18 Sykefravær pr. 3. kvartal 2018 

Rådmannens innstilling 

Sykefraværsrapport pr. 3. kvartal 2018 tas til orientering. 

 

Behandling i Nesset kommunestyre - 25.10.2018  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.  
 

Vedtak i Nesset kommunestyre - 25.10.2018 

Sykefraværsrapport pr. 3. kvartal 2018 tas til orientering. 

 
 


