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Stig Arild Arvesen Edmund Morewood SP 

Steinar Sevaldsen Marte Meisingset Evensen H 

 

Merknader 

Kommunereformen v/ordføreren: 

 Presentasjon av innbyggerundersøkelsen 

 Gjennomgang av delrapport 3 fra Telemarksforskning 

 

Orientering om arbeidet med sentrumsplana v/miljøvernleder Hogne Frydenlund 
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Vivian Høsteng 

Ass. rådmann 

 

Politisk sekretær 

 

 

Underskrift: 

 
Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført i møteboka, er i samsvar med det som ble vedtatt 

på møtet. 
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        Rolf Jonas Hurlen 

 

 

 

______________________  _______________________ 

         Roar A. Flataker               Arild Svensli 
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PS 18/15 Godkjenning av protokoll 

Behandling i Nesset kommunestyre - 26.03.2015  

Protokoll fra kommunestyrets møte 12.02.2015 ble godkjent og signert. 

 

Vedtak i Nesset kommunestyre - 26.03.2015 

Protokoll fra kommunestyrets møte 12.02.2015 ble godkjent og signert. 

 

 

PS 19/15 Spørsmål til ordføreren 

Behandling i Nesset kommunestyre - 26.03.2015  

Spørsmål fra Aina Trælvik Remmen: 

 

Spm. 1 Fylkesmannens støtte i arbeid mot mobbing 

I høst fikk vi høre at fylkesmannen ville hjelpe kommuner i fylket i arbeidet mot mobbing i 

skolen. Har dette kommet i gang? 

 

Spm. 2 Barnevernet i Nesset 

Vi har et interkommunalt samarbeid om barnevernet med Sunndal og Tingvoll, der vi betaler en 

andel som skal dekke en kontordag i Nesset hver uke. I HOK har vi flere ganger etterlyst 

informasjon om hvordan dette gjøres i praksis, og hva denne kontordagen benyttes til. Vi har 

etterlyst en ordning der dagen brukes til forebyggende arbeid hvis det ikke er andre saker det 

jobbes med. Ifølge statistikkene så er det færre innmeldte saker til barnevernet i Nesset de siste 

årene, og det må vi si oss fornøyd med, men vi kan ikke tro at denne nedgangen er permanent, vi 

må hele tiden ha fokus på å opprettholde en god barneverntjeneste i kommunen. 

 

Det jeg spør om er hvor mange dager barnevernet var tilstede og hadde åpent kontor i Nesset i 

fjor?  

 

Spm. 3 Tilsyn i fosterhjem 

I Nesset har vi en del barn som bor i fosterhjem, og disse skal ha jevnlige besøk av tilsynsverge. 

Fungerer ordningen med tilsynsverge optimalt? Får de barna som bor i fosterhjem i Nesset de 

tilsynene de har krav på ifølge loven? 

 

Spm. 4 Bruk av det gamle barnehagebygget 

Nå er den nye barnehagen tatt i bruk, og vi har fått enda et tomt kommunalt bygg som krever 

vedlikehold, nemlig den gamle barnehagen. 

Da det ble vedtatt at mellomtrinnet skulle tas i bruk som barnehage, lå det i forslaget at den 

gamle barnehagen skulle selges, men dette ble forslaget ble tatt bort før vedtaket ble fattet. Er det 

lagt noen planer for hva den gamle barnehagen kan brukes til? 

 

Spm. 5 Bruk av eksisterende omsorgsboliger 

Vi skal i dag ha opp en sak der det skal vedtas å bygge nye omsorgsboliger i Nesset. I følge 

kommunens hjemmesider har vi for tiden 20 omsorgsboliger i Eidsvåg, 6 i Myrafeltet og 14 på 

Holtan, og alle disse er bebodd. Hva skal skje med disse boligene når de nye omsorgsboligene er 

på plass? 
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Spm. 6 Ungdomsklubben i Eidsvåg 

De siste årene har ungdomsklubben i Eidsvåg vært uten fast tilholdssted, de har fått benytte et 

rom i aktivitetssentret i tillegg til noen av arealene i selve aktivitetssentret. Det har vært snakket 

om å ordne egne permanente lokaler til ungdomsklubben, men dette er ikke på plass enda. Er det 

noe som skjer i denne saken? Etter at siste ungdomsleder sa opp sin stilling har denne stått 

ubesatt. Er stillingen som ungdomsleder lyst ut? Er ungdomsklubben aktiv i dag? 

 

 

Rådmannen svarte på alle spørsmålene. 

 

Spm. 1 Fylkesmannens støtte i arbeid mot mobbing 

Fylkesmannen gikk tidlig ut med et tilbud om å bli med i et prosjekt mot mobbing. Det viser seg 

i etterkant at det bare er utvalgte kommuner som blir prioritert, og i Møre og Romsdal er det bare 

en kommune (Haram) som er med i prosjektet. Men Nesset skal likevel jobbe systematisk, og 

med god hjelp av foreldrene og FAU kom vi i gang i høst. Denne våren er det startet opp et 

systematisk samarbeid med PPT som skal vare i et og et halvt år. Dette arbeidet er det samme 

som fylkesmannen la opp til, og vi har hatt oppstart med personalet allerede nå i mars og skal ha 

et nytt møte 20. april. Vi har også søkt fylkesmannen om prosjektskjønnsmidler på vegne av PPT 

for å kunne etablere et beredskapsteam mot mobbing i regionen. Dette er et arbeid som går på 

forebygging og bistand til kommuner og skoler i vanskelige saker. I tillegg er vi med i et prosjekt 

som kalles DUB (De Utfordrende Barna), som vi snart skal ha siste samling i. Dette er et 

samarbeid mellom barnehagene i Eidsvåg og Eidsvåg barne- og ungdomsskole, om aggressiv 

atferd og mobbing blant de yngste barna. Prosjektet har vært faglig ledet av PPT. Den siste 

elevundersøkelsen i høst viser at det er større trivsel på skolen og mindre opplevd mobbing. 

Dette er vi veldig glade for.  

 

Spm. 2 Barnevernet i Nesset 

Kontordagen til barnevernet har vært etterspurt flere ganger. Fra administrasjonens og 

fagfolkenes side har det ikke vært så mye fokus på en fast kontordag i uka. Fokuset har vært på 

de samarbeidsplassene som vi har, både i forhold til skole, barnehage, helsestasjon, og at vi har 

faste møter ute blant de av våre ansatte som har kontakten med barna. Barnevernet opplyser at 

det er av og til foreldre som heller ønsker å komme på kontoret i Sunndal enn på kontoret i 

Nesset, på grunn av synlighet. Vi har nylig mottatt barnevernets årsmelding for 2014, denne blir i 

år lagt ved i kommunens årsmelding. 

 

Antall meldinger til barnevernet: 

2012  2013  2014 

8 barn  22 barn 18 barn 

Dette viser at bekymringer har vært aktivt meldt i forhold til noen år tilbake. 

 

Dessverre har vi et økende antall barn med tiltak: 

2012  2013  2014 

10 barn 11 barn 14 barn 

 

Spm. 3 Tilsyn i fosterhjem 

Ordningen er slik at alle barn skal ha tilsyn 2-4 ganger i året. I Nesset er det fem barn som er 

plassert i ulike fosterhjem, og alle står oppført med tilsynsførere. De har fått de tilsynene de skal 

ha i løpet i året i henhold til kravene.  
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Spm. 4 Bruk av det gamle barnehagebygget 

I saken om ombygging av barnehage/skole ble punktet om salg/avhending av barnehagebygget 

trukket. Men det ble behandlet en egen sak om kommunale bygg i kommunestyret 12.12.2013 

(sak 107) der det ble fattet vedtak om salg av fire bygg, der det ene bygget er barnehagen. 

Akkurat nå står barnehagebygget tomt, men det vil bli brukt som midlertidig legekontor mens 

legekontorets lokaler på kommunehuset renoveres. Oppussingen vil komme i gang etter 

sommeren, og forventes å være ferdig ved årets utgang. 

 

Spm. 5 Bruk av eksisterende omsorgsboliger 

Vi har det som er benevnt som omsorgsboliger i Myra-feltet og på Holtan i Eidsvåg. Det er 

forskjellige krav til omsorgsboliger i forhold til tidligere, nå skal vi bygge omsorgsboliger 

tilrettelagt for heldøgns omsorg og pleie. Boligene på Holtan og Myra er stort sett brukt til 

funksjonshemma og eldre. Kun to av disse boligene defineres som omsorgsboliger etter 

husbankens retningslinjer, dette gjelder de to leilighetene som er bygd tett inn til Holtan 

bofelleskap. Disse har bofellesskapet som base. To av leilighetene nyttes til avlastingsleiligheter. 

To av leilighetene disponeres i dag av NAV. De 14 resterende leilighetene blir i innsending av 

årlig statistikk definert som «boliger tilrettelagt for eldre og funksjonshemma». De nye 

omsorgsboligene vil ha en annen brukergruppe enn de som bor i kommunens tilrettelagte boliger 

på Holtan og Myra.  

 

Spm. 6 Ungdomsklubben i Eidsvåg 

Gruppen som arbeider med frivilligsentralen ser også på å involvere ungdommene. Vi har en 

ubesatt 20% stilling som ungdomsleder, det er ønskelig at denne stillingen legges til den 50% 

stilingen for frivilligsentralen som er lagt inn i budsjettet fra høsten. Tidligere fikk ungdommene 

disponere lokaler ved aktivitetstjenesten, men det er klare tilbakemeldinger fra ungdommene at 

de ikke trives i de lokalene. Nå ser vi på felleslokaler, og vi har stor tro på å få til gode lokaler for 

mange grupper, blant annet med et avgrenset område for ungdommene. Pr. i dag har vi dessverre 

ikke en aktiv ungdomsklubb. 

 

 

Spørsmål fra Nesset Arbeiderparti v/Mellvin Steinsvoll: 

Opprusting av fylkesveg 62 Fredsvik - Eidsøra 

Sammen med Sunndal kommune ble det satt ned et utvalg som skulle jobbe mot vegvesenet og 

fylket for å få til en utbedring av vegstrekningen. Hva skjer i denne saken?  

 

Ordføreren svarte:  

Dette er en fylkesveg, og det er vel kjent at i samferdselsprosjekt går i hovedsak midlene i fylket 

til store prosjekt i ytre deler. Det har vært et administrativt møte mellom Nesset og Sunndal og 

referatet fra møtet ble lagt frem som referatsak til formannskapet 12.03.2015. Det er enighet om 

utfordringene langs Meisalstranda, og enighet med Sunndal kommune om å opprette 

arbeidsgruppen. Fylkeskommunen har ikke planleggingsmidler til å prioritere strekningen. 

Nesset og Sunndal må inn politisk for å få fylkestinget til å prioritere dette prosjektet høyere på 

investeringsprogrammet. Rådmannen kommer tilbake med egen sak om finansiering til å lage et 

skisseutkast for å vise at vi er i gang. Dette er ei fylkeskommunal oppgave, men det kan hende at 

det finnes midler innimellom som kan brukes utenom prioriteringene. Det er ikke planlagt et 

umiddelbart fellesmøte med Sunndal, men denne saken er det naturlig å diskutere med 

politikerne der. Den politisk valgte arbeidsgruppa bør også jobbe videre med denne saken. 

Arbeidsgruppa bes om å konstituere seg og komme i gang med arbeidet. Administrasjonen tar 

initiativ til å kalle inn arbeidsgruppen til møte.  
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Spørsmål fra Nesset Arbeiderparti v/Anders Torvik: 

Ekstrabevilgning til helsefremmende tiltak i kommunen 

Som kjent har regjeringa bevilga ekstra midler til kommunene for å styrke helsesøstertjenesten 

og jordmortjenesten. Dette er ikke øremerka midler, men midler som skal brukes for å styrke 

disse tjenestene. Sunndal kommune og Gjemnes har brukt disse midlene etter intensjonene, og 

styrket de samme tjenestene. Dette har ikke Nesset gjort. 

 

Begrunnelse: Helsetjenesten er pålagt flere nye oppgaver. 

- Nye retningslinjer for barselomsorg 

- Hjemmebesøk etter fødsel etter 48 timer 

- Nye regler i kommunehelsetjenesten 

- Mye arbeid for flyktningetjenesten til gagn for våre bosatte flyktninger. 

- Nye regler for vaksinering. 

 

Derfor vil Nesset Arbeiderparti ta opp dette som sak. Vi vil da spørre om hvorfor dette 

regjeringsvedtaket ikke er fulgt opp. Vi vil og kreve at midler blir satt inn for at 

regjeringsvedtaket blir fulgt opp. Dette dreier seg om ca kr 200 000 kroner som kan styrke 

kommunehelsetjenesten. 

 

Rådmannen svarte: 

Det er kommunestyret som har vedtatt budsjettet for inneværende år, og rådmannen forholder seg 

til dette. Det er riktig at det satses på arbeid med barn og unge, kommunen fikk i fjor kr 100 000 

og i år fikk vi kr 208 000 til «styrking av skolehelsetjeneste og helsestasjoner». Dette er ikke 

øremerkede midler. Vi har i utgangspunktet en god helsetjeneste, så god at dette ble tatt opp til 

diskusjon i arbeidsgruppa som hadde en gjennomgang av tjenestene i forbindelse med 

budsjettarbeidet i fjor høst. Det ble ikke tatt inn reduksjoner den gang. Det vil alltid være slik at 

de ansatte ønsker mer ressurser for å yte mer, uansett avdeling. Vi har god oversikt over de 

oppgavene vi skal levere, og helsetjenesten gjør også oppgaver som ikke er lovpålagt. 

Helsetjenesten fyller alle mål som er satt med de stillingene vi har. Kommunen kan være trygg på 

at vi gir gode tjenester, men skulle det vært ytt enda mer ville det måtte gått på bekostning av 

andre tjenester vi har. 

 

 

Interpellasjoner 

Ordføreren orienterte om reglene for interpellasjon. 

 

Interpellasjon fra Nesset Arbeiderparti v/Mellvin Steinsvoll: 

Ny Arbeidsmiljølov – ansettelsesforhold i Nesset kommune 

Nesset Arbeiderparti har i sitt arbeidsprogram for perioden 2011 -2015, lagt stor vekt på de 

ansattes forhold i kommunen. Konkret har vi lagt inn formuleringen at ufrivillig deltid skal bort. 

Nesset Arbeiderparti ser likevel at det i enkelte deler av virksomheten, er nødvendig å ha en 

mulighet for deltidsansettelse både med hensyn til den enkelte arbeidstakers egen del og for 

driftsenheten, men heltid skal være hovedregelen. 

 

I ny Arbeidsmiljølov vedtatt av regjeringen støttet av Krf og Venstre, er det ikke deltid kontra 

heltid som bekymrer Nesset Arbeiderparti mest. Den nye lovs sterkt utvidede muligheter til 

ansette midlertidig, er langt mer bekymringsfull. Nesset Arbeiderparti mener at hvis de 

muligheter som ny lov gir til å ansette midlertidig blir utnyttet, vil det bety utrygghet for de 

ansatte i kommunen og ikke minst, en slik personalpolitikk vil gi oss dårlig rykte som 
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arbeidsgivere, og føre til vanskeligheter med å rekruttere god og kvalifisert arbeidskraft til 

kommunens mange viktige virksomhetsområder.  

 

Diskusjon om virkningen av den nye lov, går for tiden sterkt i kommune-Norge. Nesset 

Arbeiderparti har ingen problemer med å forstå at diskusjonen kommer opp. At situasjon 

bekymrer arbeidstakerne og deres organisasjoner er bør være lett å skjønne.  

Jeg er kjent med at diskusjonen også foregår blant ansatte og deres organisasjoner i Nesset. Jeg 

ser det som viktig at politikerne som har det øverste arbeidsgiveransvaret i kommunen, snarest 

avklarer situasjon og tillater meg gjennom denne interpellasjon å be ordføreren bidra til denne 

avklaring.  

 

Jeg både håper og tror det blir enkelt for et samlet kommunestyre i Nesset, å gi de ansatte og 

deres organisasjoner en klar tilbakemelding om at i Nesset kommune skal vi også framover ha en 

trygg og god ansettelsespolitikk. Midlertidige ansettelser skal bare skje unntaksvis.  

 

For orden skyld, tillater jeg meg å signalisere at jeg vil benytte meg av min rettighet til å fremme 

forslag i forbindelse med interpellasjonen hvis det skulle vise seg nødvendig.  

 

Ordføreren svarte: 

Ansettelsespolitikken i Nesset er i utgangspunktet faste stillinger, og helst i full stilling. 

Midlertidige ansettelser skal kun foretas når det anses som nødvendig, som f.eks. 

prosjektstillinger som har en klar start- og sluttdato. Nesset kommune vil følge 

hovedtariffavtalens kap. 3 der det står at hovedregelen er faste stillinger. Det er ingen grunn til å 

endre denne praksisen.  

 

Steinsvoll godtok svaret og trakk interpellasjonen.  

 

 

PS 20/15 Referatsaker 

RS 9/15 Kopi av brev til Romsdal Regionråd (ROR) - Innspill til Statens vegvesen sitt arbeid med 

Nasjonal Transportplan Romsdal Regionråd (ROR) 

RS 10/15 Protokoll fra fylkesmøte i KS Møre og Romsdal 05.02.2015 KS Møre og Romsdal 

RS 11/15 Vedtak i fylkesmøte i KS Møre og Romsdal 05.02.2015 -  Kommune-/ regionreform KS 

Møre og Romsdal 

RS 12/15 Rundskriv V-7B/2015 - Oppheving av prestenes boplikt. Ny tjenesteboligordning i 

rekrutteringssvake områder Det kongelige kulturdepartement 

RS 13/15 Melding om vedtak - søknad om kommunal garanti til Nesset Kraft AS Fylkesmannen i 

Møre og Romsdal 

Behandling i Nesset kommunestyre - 26.03.2015  

Ordføreren orienterte. 

 

Til RS 9: 
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Det var enighet om at ordføreren kan gi tilbakemelding til ROR med ønske om at FV62 

Meisalstranda og gang- og sykkelvegprosjektet til Rød tas inn i Nasjonal transportplan, selv om 

dette ikke er riksveger.  

 

Referatsakene ble tatt til orientering. 

 

Vedtak i Nesset kommunestyre - 26.03.2015 

Til RS 9: 

Det var enighet om at ordføreren kan gi tilbakemelding til ROR med ønske om at FV62 

Meisalstranda og gang- og sykkelvegprosjektet til Rød tas inn i Nasjonal transportplan, selv om 

dette ikke er riksveger.  

 

Referatsakene ble tatt til orientering. 

 

 

PS 21/15 Høringsutkast - Selskapskontroll i Nesset Kraft AS. Kommentarer til 

rapporten fra Nesset kommune som eier 

Rådmannens innstilling 

Nesset kommune – høringssvar vedrørende selskapskontroll av Nesset Kraft AS: 

 

Vi viser Kommunerevisjonsdistrikt 2, Møre og Romsdal sitt høringsutkast av 17. februar 2015 og 

ønsker å komme med følgende bemerkninger til den foreløpige rapporten.  

 

Kommunestyret er av den oppfatning at rapporten, gjennom sin grundighet, på en god måte 

belyser de problemstillinger som kontrollutvalget har vært opptatt av.  

 

Vedrørende Nesset kommune sin eierstyring av Nesset Kraft AS: 

 

Kommunen tar anbefalingen om å utarbeide beskrivelse av eiermøtene, der det blant annet 

avklares hvem som skal skrive protokoll/oppsummering og hvem dette skal distribueres til.  

 

Kommunen vil gå i dialog med Nesset Kraft AS om de konkurranseutsatte aktivitetene i 

selskapet fysisk og organisatorisk bør skilles fra monopolvirksomheten.   

 

Når det gjelder punktet om eierstrategi så har Nesset kommune ikke utarbeidet en egen 

eierstrategi for Nesset Kraft AS. Selskapet er viktig for kommunen og har over år gitt god 

avkastning til eier. Nesset kommune ønsker å være en krevende eier med klare mål for sitt 

eierskap i Nesset Kraft AS. Kommunen tar derfor anbefalingen om å utarbeide en egen 

eierstrategi for selskapet og gjennom dette avklare forventninger til avkastning, utbytte og nivå 

på enkeltinvesteringer som skal godkjennes av generalforsamlingen. Avkastningskravet bør være 

langsiktige, forutsigbar og bygges inn i eierstrategien for selskapet.  

 

Behandling i Nesset kommunestyre - 26.03.2015  

Paul Nauste ba om følgende protokolltilførsel: 
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Saken blir behandlet av kommunestyret som eiere, og dette må da anses som et eiermøte i Nesset 

Kraft AS. 

 

Paul Naustes protokolltilførsel ble tatt til etterretning. 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak i Nesset kommunestyre - 26.03.2015 

Nesset kommune – høringssvar vedrørende selskapskontroll av Nesset Kraft AS: 

 

Vi viser til Kommunerevisjonsdistrikt 2, Møre og Romsdal sitt høringsutkast av 17. februar 2015 

og ønsker å komme med følgende bemerkninger til den foreløpige rapporten.  

 

Kommunestyret er av den oppfatning at rapporten, gjennom sin grundighet, på en god måte 

belyser de problemstillinger som kontrollutvalget har vært opptatt av.  

 

Vedrørende Nesset kommune sin eierstyring av Nesset Kraft AS: 

 

Kommunen tar anbefalingen om å utarbeide beskrivelse av eiermøtene, der det blant annet 

avklares hvem som skal skrive protokoll/oppsummering og hvem dette skal distribueres til.  

 

Kommunen vil gå i dialog med Nesset Kraft AS om de konkurranseutsatte aktivitetene i 

selskapet fysisk og organisatorisk bør skilles fra monopolvirksomheten.   

 

Når det gjelder punktet om eierstrategi så har Nesset kommune ikke utarbeidet en egen 

eierstrategi for Nesset Kraft AS. Selskapet er viktig for kommunen og har over år gitt god 

avkastning til eier. Nesset kommune ønsker å være en krevende eier med klare mål for sitt 

eierskap i Nesset Kraft AS. Kommunen tar derfor anbefalingen om å utarbeide en egen 

eierstrategi for selskapet og gjennom dette avklare forventninger til avkastning, utbytte og nivå 

på enkeltinvesteringer som skal godkjennes av generalforsamlingen. Avkastningskravet bør være 

langsiktige, forutsigbar og bygges inn i eierstrategien for selskapet.  

 

 

PS 22/15 Forespørsel om å overta forvaltningsansvar for verneområder 

Behandling i Nesset formannskap - 12.03.2015  

Det ble enighet om følgende: 

Nesset kommune ber om utsettelse av behandlingen av tilbudet om å overta verneområdene til 

det foreligger mer konkrete avklaringer om kommunereformen og det pågående arbeidet om 

«Forenkling av utmarksforvaltningen». 

 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap - 12.03.2015 

Nesset kommune ber om utsettelse av behandlingen av tilbudet om å overta verneområdene til 

det foreligger mer konkrete avklaringer om kommunereformen og det pågående arbeidet om 

«Forenkling av utmarksforvaltningen». 
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Behandling i Nesset kommunestyre - 26.03.2015  

Formannskapets forslag ble vedtatt med 20 stemmer. 1 stemte imot. 

 

Vedtak i Nesset kommunestyre - 26.03.2015 

Nesset kommune ber om utsettelse av behandlingen av tilbudet om å overta verneområdene til 

det foreligger mer konkrete avklaringer om kommunereformen og det pågående arbeidet om 

«Forenkling av utmarksforvaltningen». 

 

 

PS 23/15 Søknad om fritak som vararepresentant i representantskapet for 

Romsdalshalvøyas Interkommunale Selskap IKS - Kari Haga Sølvik 

Rådmannens innstilling 

Det vises til søknad av 04.02.2015 fra Kari Haga Sølvik. 

 

Kari Haga Sølvik fritas fra sitt verv som vararepresentant i representantskapet for 

Romsdalshalvøyas Interkommunale Renovasjonsselskap IKS. 

 

Som ny personlig vararepresentant for Jan Rindli velges …………… 

 

Behandling i Nesset kommunestyre - 26.03.2015  

Ordføreren ba om forslag. 

 

Aina Trælvik Remmen fremmet følgende forslag: 

 

 Som ny personlig vararepresentant velges Lynn Brakstad. 

 

Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak i Nesset kommunestyre - 26.03.2015 

Det vises til søknad av 04.02.2015 fra Kari Haga Sølvik. 

 

Kari Haga Sølvik fritas fra sitt verv som vararepresentant i representantskapet for 

Romsdalshalvøyas Interkommunale Renovasjonsselskap IKS. 

 

Som ny personlig vararepresentant for Jan Rindli velges Lynn Brakstad. 

 

 

PS 24/15 Søknad om fritak som representant i representantskapet for 

Krisesenteret for Molde og omegn IKS - Kari Haga Sølvik 

Rådmannens innstilling 

Det vises til søknad av 04.02.2015 fra Kari Haga Sølvik. 
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Kari Haga Sølvik fritas fra sitt verv som representant i representantskapet for Krisesenteret for 

Molde og omegn IKS.  

 

Som ny representant velges …………… 

 

Behandling i Nesset kommunestyre - 26.03.2015  

Ordføreren ba om forslag. 

 

Ordføreren fremmet følgende forslag:  

 

 Som ny representant velges Lars Kristian Kvernberg 

 

Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

 

Aina Trælvik Remmen fremmet følgende forslag: 

 

 Som personlig vararepresentant velges Lynn Brakstad 

 

Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak i Nesset kommunestyre - 26.03.2015 

Det vises til søknad av 04.02.2015 fra Kari Haga Sølvik. 

 

Kari Haga Sølvik fritas fra sitt verv som representant i representantskapet for Krisesenteret for 

Molde og omegn IKS.  

 

Som ny representant velges Lars Kristian Kvernberg. 

Som personlig vararepresentant velges Lynn Brakstad. 

 

 

PS 25/15 Søknad om fritak som representant i forstanderskapet for Nesset 

Sparebank - Kari Haga Sølvik 

Rådmannens innstilling 

Det vises til søknad av 04.02.2015 fra Kari Haga Sølvik. 

 

Kari Haga Sølvik fritas fra sitt verv som representant i forstanderskapet for Nesset Sparebank. 

 

Som ny representant velges ……….. 

 

Behandling i Nesset kommunestyre - 26.03.2015  

Ordføreren ba om forslag. 

 

Ordføreren fremmet følgende forslag:  
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 Som ny representant velges Anne Marie Kalset 

 

Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak i Nesset kommunestyre - 26.03.2015 

Det vises til søknad av 04.02.2015 fra Kari Haga Sølvik. 

 

Kari Haga Sølvik fritas fra sitt verv som representant i forstanderskapet for Nesset Sparebank. 

 

Som ny representant velges Anne Marie Kalset. 

 

 

PS 26/15 Søknad om lån til bygging av Grytnes kraftverk - Langfjordkraft AS 

Behandling i Nesset kommunestyre - 12.02.2015  

Møtet ble lukket under behandlingen iht. Off.§ 13/fvl. § 13.2. Dette ble vedtatt med 19 stemmer. 

2 stemte imot. 

 

Arbeiderpartiet fremmet følgende forslag: 

 

Lånesøknaden fra Langfjordkraft AS sendes i retur til søker pga. formalitetsfeil i 

søknaden. Lånesøknaden mangler gyldige underskrifter. I følge Enhetsregisteret har 

Langfjordkraft AS følgende signatur: «Styreleder og ett styremedlem i fellesskap». I 

lånesøknaden mangler det underskrift fra styrets leder. Lånesøknaden returneres til 

Langfjordkraft AS. 

 

Arbeiderpartiets forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak i Nesset kommunestyre – 12.02.2015 

Lånesøknaden fra Langfjordkraft AS sendes i retur til søker pga. formalitetsfeil i søknaden. 

Lånesøknaden mangler gyldige underskrifter. I følge Enhetsregisteret har Langfjordkraft AS 

følgende signatur: «Styreleder og ett styremedlem i fellesskap». I lånesøknaden mangler det 

underskrift fra styrets leder. Lånesøknaden returneres til Langfjordkraft AS. 

 

Behandling i Nesset kommunestyre - 26.03.2015  

Høyre fremmet følgende forslag: 

 

 Det vises til søknad av 06.01.15. 

 

Langfjordkraft AS innvilges et lån stort kr 3 000 000. Renta er p.t. 3,5 %. Avdragstiden 

settes til 15 år. Det innvilges 1 års avdragsfritak. Påløpte renter skal betales. Det tas pant i 

driftstilbehør og i kraftstasjonen. Lånet utbetales når kraftverket er ferdigstilt. 

 

Arbeiderpartiet fremmet Mardølafondets forslag:  
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 Det vises til søknad av 06.01.15. 

 

Langfjordkraft AS innvilges et lån stort kr 5 000 000. Renta er p.t. 3,5 %. Avdragstiden 

settes til 15 år. Det innvilges 1 års avdragsfritak. Påløpte renter skal betales. Det tas pant i 

driftstilbehør og i kraftstasjonen. Lånet utbetales når kraftverket er ferdigstilt. 

 

Forslagene ble satt opp mot hverandre. 

 

Høyres forslag fikk 9 stemmer og falt. 

Arbeiderpartiets forslag ble vedtatt med 12 stemmer. 

 

Vedtak i Nesset kommunestyre - 26.03.2015 

Det vises til søknad av 06.01.15. 

 

Langfjordkraft AS innvilges et lån stort kr 5 000 000. Renta er p.t. 3,5 %. Avdragstiden settes til 

15 år. Det innvilges 1 års avdragsfritak. Påløpte renter skal betales. Det tas pant i driftstilbehør og 

i kraftstasjonen. Lånet utbetales når kraftverket er ferdigstilt. 

 

 

PS 27/15 Rehabilitering av kommunal pumpestasjon på eiendommen gnr. 

27bnr. 9 

Behandling i Nesset formannskap - 12.03.2015  

Enstemmig som rådmannens innstilling. 

 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap - 12.03.2015 

Pumpestasjonen på gnr. 27 bnr. 9 rehabiliteres i henhold til rettsforlik datert 19. mai 2014 fra 

Romsdals tingrett og tiltaksplan fra SWECO.  

 

Behandling i Nesset kommunestyre - 26.03.2015  

Formannskapets forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak i Nesset kommunestyre - 26.03.2015 

Pumpestasjonen på gnr. 27 bnr. 9 rehabiliteres i henhold til rettsforlik datert 19. mai 2014 fra 

Romsdals tingrett og tiltaksplan fra SWECO.  
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PS 28/15 Utredning om overskridelser i investeringsbudsjettet 2014 - jfr sak 

94/14 og 108/14 

Behandling i Nesset formannskap - 12.03.2015  

Forslag til vedtak fra Utvalg for teknisk, næring og miljø ble enstemmig vedtatt. 

 

Edmund Morewood fremmet følgende tilleggsforslag:  

Ordfører bør være medlem i alle byggekomiteer. Retningslinjene for byggekomiteer endres på 

dette området. 

 

Enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap - 12.03.2015 

Retningslinjer for byggekomiteer vedtatt av kommunestyret 15.4.2010 og Reglement for 

investeringer i Nesset vedtatt 2.10.2014 skal følge saken. 

 

Nevnte retningslinjer og reglement ble gjennomgått av utvalg for teknisk, næring og miljø 

(TNM) sammen med administrasjonen.  

TNM mener retningslinjene og reglementet er tilstrekkelige for å gjennomføre byggeprosjekt i 

kommunal regi med økonomisk og byggfaglig kvalitet, styring og kontroll. TNM forventer at 

disse for framtiden blir fulgt av så vel administrasjon som politisk oppnevnte byggekomiteer. 

 

TNM viser til kommunestyrets vedtak om utarbeidelse av fullstendig rapport og svar på 4 

vesentlige spørsmål omkring gjennomføring av kommunale byggeprosjekt. TNM mener at 

overskridelsene i saken kan forklares i at nevnte retningslinjer og reglement ikke er fulgt.    

 

TNM ønsker for framtiden å ha sterkere fokus på gjennomføringen av investeringsprosjekt. 

 

Ordfører bør være medlem i alle byggekomiteer. Retningslinjene for byggekomiteer endres på 

dette området. 

 

Behandling i Nesset kommunestyre - 26.03.2015  

Senterpartiet v/Jan Rindli fremmet følgende tilleggsforslag: 

 

Investeringslisten for 2015 sendes tilbake til utvalg for teknisk, næring og miljø (TNM) 

for prioritering. 

 

Senterpartiet v/Kari Petrine F. Øverås fremmet følgende tilleggsforslag til forslaget fra utvalg for 

teknisk, næring og miljø (TNM):  

 

Ordfører skal være medlem i alle byggekomiteer. Retningslinjene for byggekomiteer 

endres på dette området. 

 

Det opprinnelige forslaget fra TNM ble tatt opp til avstemming. 

Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

 

Siste avsnitt i formannskapets forslag og Øverås sitt forslag ble stemt over hver for seg. 
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Formannskapets forslag fikk 7 stemmer og falt. 

Øverås sitt forslag fikk 8 stemmer og falt. 

 

Rindlis forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak i Nesset kommunestyre - 26.03.2015 

Retningslinjer for byggekomiteer vedtatt av kommunestyret 15.4.2010 og Reglement for 

investeringer i Nesset vedtatt 2.10.2014 skal følge saken. 

 

Nevnte retningslinjer og reglement ble gjennomgått av utvalg for teknisk, næring og miljø 

(TNM) sammen med administrasjonen.  

TNM mener retningslinjene og reglementet er tilstrekkelige for å gjennomføre byggeprosjekt i 

kommunal regi med økonomisk og byggfaglig kvalitet, styring og kontroll. TNM forventer at 

disse for framtiden blir fulgt av så vel administrasjon som politisk oppnevnte byggekomiteer. 

 

TNM viser til kommunestyrets vedtak om utarbeidelse av fullstendig rapport og svar på 4 

vesentlige spørsmål omkring gjennomføring av kommunale byggeprosjekt. TNM mener at 

overskridelsene i saken kan forklares i at nevnte retningslinjer og reglement ikke er fulgt.  

 

TNM ønsker for framtiden å ha sterkere fokus på gjennomføringen av investeringsprosjekt. 

 

Investeringslisten for 2015 sendes tilbake til TNM for prioritering. 

 

 

PS 29/15 Investeringsbudsjettet for 2015 - regulering 

Behandling i Nesset formannskap - 12.03.2015  

Enstemmig som rådmannens innstilling. 

 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap - 12.03.2015 

 

Nesset kommune regulerer investeringsbudsjettet for 2015 i henhold til følgende tabell: 

 

Prosjekt 

nr. 

Navn på prosjekt Opprinnelig 

budsjett 2015 

Tillegg 

budsjett 

2015 

Korrigert 

budsjett 

2015 

Oppdatert 

totalramme 

for 

prosjektet 

 Kommunale 

eiendommer 
    

600169  Relokalisering av 

barnehage, 

barneskole og 

kulturskole 

1 000 000 1 700 000 2 700 000 21 800 000 

600280 Nye el-tavler 150 000 130 000 280 000 600 000 

600307 NOS, søppelrom 2000 000 -2 000 000 0 0 

600314 Trafikksikring 200 000 -200 000 0 0 
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Holtavegen, 

fartsdempere 

 Vann og avløp     

600248 VA – Renseanlegg 

for Eidsvåg vannverk 
167 000 100 000 267 000 467 000 

600275 VA- Vannskade på 

GID 26/2, Olav Hole 
0 410 000 410 000 1 060 000 

600257 Strandpromenaden 

Eidsvåg sentrum 
0  525 000 525 000 1 300 000 

600240 Overføringsledning 

til Raudsand 
600 000 800 000 1 400 000 8 540 000 

Sum   1 465 000   

 

Økt finansieringsbehov er på kr 1 465 000.  

 

Bevilgningen finansieres med ubrukte lånemidler. 

 

Behandling i Nesset kommunestyre - 26.03.2015  

Formannskapets forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak i Nesset kommunestyre - 26.03.2015 

Nesset kommune regulerer investeringsbudsjettet for 2015 i henhold til følgende tabell: 

 

Prosjekt 

nr. 

Navn på prosjekt Opprinnelig 

budsjett 2015 

Tillegg 

budsjett 

2015 

Korrigert 

budsjett 

2015 

Oppdatert 

totalramme 

for 

prosjektet 

 Kommunale 

eiendommer 
    

600169  Relokalisering av 

barnehage, 

barneskole og 

kulturskole 

1 000 000 1 700 000 2 700 000 21 800 000 

600280 Nye el-tavler 150 000 130 000 280 000 600 000 

600307 NOS, søppelrom 2000 000 -2 000 000 0 0 

600314 Trafikksikring 

Holtavegen, 

fartsdempere 

200 000 -200 000 0 0 

 Vann og avløp     

600248 VA – Renseanlegg 

for Eidsvåg vannverk 
167 000 100 000 267 000 467 000 

600275 VA- Vannskade på 

GID 26/2, Olav Hole 
0 410 000 410 000 1 060 000 

600257 Strandpromenaden 

Eidsvåg sentrum 
0  525 000 525 000 1 300 000 

600240 Overføringsledning 

til Raudsand 
600 000 800 000 1 400 000 8 540 000 
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Sum   1 465 000   

 

Økt finansieringsbehov er på kr 1 465 000.  

 

Bevilgningen finansieres med ubrukte lånemidler. 

 

 

PS 30/15 Driftsmodell Nessethallen 

Behandling i Nesset formannskap - 12.03.2015  

Rådmannens innstilling vedtatt med 6 mot 1 stemme. 

 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap - 12.03.2015 

1. Det blir oppnemnt ei styringsgruppe for drift av Nessethallen på tre personar. Gruppa kan 

bestå av administrativt tilsette frå kultur, avdeling kommunale bygg og eiendommer og 

Eidsvåg barne- og ungdomsskole.  

2. Drift og reinhald skal utførast av kommunalt tilsette i vanleg arbeidstid. Frivillige som 

brukar hallen på ettermiddag og kveld er ansvarleg for å rydde etter seg.  

3. Finansiering av kommunens driftsutgifter må innarbeides i budsjett og økonomiplan. 

4. Driftsmodell skal evaluerast etter eit års drift. 

 

Behandling i Nesset kommunestyre - 26.03.2015  

Arbeiderpartiet ba om gruppemøte. 

 

Formannskapets forslag ble vedtatt med 13 stemmer. 8 stemte imot. 

 

Vedtak i Nesset kommunestyre - 26.03.2015 

1. Det blir oppnemnt ei styringsgruppe for drift av Nessethallen på tre personar. Gruppa kan 

bestå av administrativt tilsette frå kultur, avdeling kommunale bygg og eiendommer og 

Eidsvåg barne- og ungdomsskole.  

2. Drift og reinhald skal utførast av kommunalt tilsette i vanleg arbeidstid. Frivillige som brukar 

hallen på ettermiddag og kveld er ansvarleg for å rydde etter seg.  

3. Finansiering av kommunens driftsutgifter må innarbeides i budsjett og økonomiplan. 

4. Driftsmodell skal evaluerast etter eit års drift. 

 

 

PS 31/15 Helse og omsorg - utbygging av institusjonsplasser og 

omsorgsboliger. 

Behandling i Nesset formannskap - 12.03.2015  

Uttale fra Fagforbundet, Nesset Demensforening og NSF avd. Nesset ble ekspedert til 

utvalgsmedlemmenes iPad 11.3.2015 
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 Lilly K.Svensli fremmet rådmannens innstilling til vedtak 

 

 Kari F.Øverås bad om gruppemøte 

 

Lilly K. Svensli sitt forslag fikk 6 stemmer og ble vedtatt 

HOK sitt forslag fikk 1 stemme og falt 

 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap - 12.03.2015 

Kommunestyret ber administrasjonen om å utarbeide detaljprosjekt for utbygging av: 

1. 16 omsorgsboliger med fellesfasiliteter, lokaler for hjemmetjeneste og 

hjelpemiddelformidling bygges som nytt bygg på tomt sentralt Eidsvåg sentrum som 

alternativ B2 i saksfremlegget. 

2. Utvidelse av institusjonsplasser til demente fra 9 – 16 plasser tilrettelegges på NOS som 

to avdelinger a 8 plasser i lokaler som i dag anvendes til demens og korttidsavdeling som 

beskrevet i alternativ A1 i saksfremlegget. Hovedinngang flyttes til underetasje. 

3. Dagsenter for demente med 7- 10 plasser tilrettelegges i 1. et ved NOS i tilknytting til 

demensavdelingene som beskrevet i alternativ A1 i saksfremlegget. 

4. 2 rehabiliteringsplasser samt areal for opptrening, tilrettelegges ved utvidelse av areal i 

tilknytting til sykehjemsavdelingen på NOS som beskrevet i alternativ A1 i 

saksfremlegget. 

5. Det må utarbeides forslag for opparbeidelse av uteområder både for omsorgsboliger og 

demensavdelingene samt kostnadsoverslag for disse. 

6. Det må utarbeides oversikt med kostnadsberegning for inventar og utstyr for fellesarealer 

i omsorgsbygget samt ved demensavdelingene og dagavdelingen for demente. 

7. Det er en forutsetning at utbyggingene tilrettelegges for del-finansiering med 

Investeringstilskudd fra Husbanken samt refusjon av mva. etter gjeldene regler.  

8. Engasjere arkitekt og/eller konsulent dersom man ikke bruker egenkompetanse, 

alternativt tillyse arkitektkonkurranse, prosjektkonkurranse eller lignende. 

9. Opprette prosjektgruppe som består av representanter fra den enheten som er involvert, 

samt representanter fra brukerne av den tjenesten som prosjektet vedkommer. 

 

Behandling i Nesset kommunestyre - 26.03.2015  

Aina Trælvik Remmen fremmet forslag fra utvalg for helse, oppvekst og kultur (HOK), med 

korrigering av første setning: 

 

Kommunestyret ber administrasjonen, sammen med en politisk valgt arbeidsgruppe, om å 

utarbeide detaljprosjekt for utbygging av: 

1 13 omsorgsboliger med lokaler for eldresenter i NOS  

2 16 institusjonsplasser til demente som to avdelinger a 8 plasser ved Eresfjord 

bofellesskap som beskrevet i alternativ A2 i saksframlegget 

3 Dagsenter for demente med 7 – 10 plasser tilrettelegges ved Eresfjord Bofellesskap 

som beskrevet i alternativ A2  

4 2 rehabiliteringsplasser, samt areal for opptrening, tilrettelegges ved utvidelse av areal 

i tilknytning til sykehjemsavdelingen på NOS 

5 Det må utarbeides forslag for opparbeidelse av uteområder både for omsorgsboliger 

og dementavdelingene samt kostnadsoverslag for disse  
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6 Det må utarbeides oversikt med kostnadsberegninger for inventar og utstyr for 

fellesarealer i omsorgsboliger samt ved demensavdelingene og dagavdelingen for 

demente  

7 Det er en forutsetning at utbyggingene tilrettelegges for del-finansiering med  

Investeringstilskudd fra Husbanken samt refusjon av merverdiavgift etter gjeldende 

regler  

8 Engasjere arkitekt og/eller konsulent dersom man ikke bruker egenkompetanse.  

Alternativt tillyse arkitektkonkurranse, prosjektkonkurranse eller lignende. 

 

Kari Petrine F. Øverås ba om gruppemøte. 

 

Forslaget fra Remmen ble satt opp mot formannskapets forslag. 

 

Remmens forslag fikk 9 stemmer og falt. Formannskapets forslag 12 stemmer og ble vedtatt. 

 

 

Aina Trælvik Remmen fremmet følgende endringsforslag til første setning i formannskapets 

forslag: 

 

Kommunestyret ber administrasjonen, sammen med en politisk valgt arbeidsgruppe, om å 

utarbeide detaljprosjekt for utbygging av: 

 

Endringsforslaget fra Remmen fikk 19 stemmer og ble vedtatt. 2 stemte imot. 

 

Vedtak i Nesset kommunestyre - 26.03.2015 

Kommunestyret ber administrasjonen, sammen med en politisk valgt arbeidsgruppe, om å 

utarbeide detaljprosjekt for utbygging av: 

1. 16 omsorgsboliger med fellesfasiliteter, lokaler for hjemmetjeneste og hjelpemiddelformidling 

bygges som nytt bygg på tomt sentralt Eidsvåg sentrum som alternativ B2 i saksfremlegget. 

2. Utvidelse av institusjonsplasser til demente fra 9 – 16 plasser tilrettelegges på NOS som to 

avdelinger a 8 plasser i lokaler som i dag anvendes til demens og korttidsavdeling som 

beskrevet i alternativ A1 i saksfremlegget. Hovedinngang flyttes til underetasje. 

3. Dagsenter for demente med 7- 10 plasser tilrettelegges i 1.etg ved NOS i tilknytting til 

demensavdelingene som beskrevet i alternativ A1 i saksfremlegget. 

4. 2 rehabiliteringsplasser samt areal for opptrening, tilrettelegges ved utvidelse av areal i 

tilknytting til sykehjemsavdelingen på NOS som beskrevet i alternativ A1 i saksfremlegget. 

5. Det må utarbeides forslag for opparbeidelse av uteområder både for omsorgsboliger og 

demensavdelingene samt kostnadsoverslag for disse. 

6. Det må utarbeides oversikt med kostnadsberegning for inventar og utstyr for fellesarealer i 

omsorgsbygget samt ved demensavdelingene og dagavdelingen for demente. 

7. Det er en forutsetning at utbyggingene tilrettelegges for del-finansiering med 

Investeringstilskudd fra Husbanken samt refusjon av mva. etter gjeldene regler.  

8. Engasjere arkitekt og/eller konsulent dersom man ikke bruker egenkompetanse, alternativt 

tillyse arkitektkonkurranse, prosjektkonkurranse eller lignende. 

9. Opprette prosjektgruppe som består av representanter fra den enheten som er involvert, samt 

representanter fra brukerne av den tjenesten som prosjektet vedkommer. 
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PS 32/15 Interpellasjon - kommunevegen på Meisalstranda 

Behandling i Nesset kommunestyre - 26.03.2015  

Interpellasjon fra Nesset Arbeiderparti v/Mellvin Steinsvoll: 

Utbedringen av den kommunale vegen på Meisalstranda, skulle etter planen vært ferdigstilt i 

2014. Jeg er kjent med at det gjenstår en del arbeider før utbedringsarbeidet kan ferdigstilles.  

 

Med det som bakgrunn, tillater jeg meg på vegne av Nesset Arbeiderparti å fremme følgende 

forslag: 

 

Det gjenstående utbedringsarbeidene på kommunevegen på Meisalstranda planlegges 

snarest. Plan for det gjenstående arbeider med finansiering, legges fram for 

kommunestyret før sommeren 2015. 

 

Det var enstemmig enighet om at interpellasjonen tas opp til behandling. 

 

Ordføreren svarte: 

Den opprinnelige planlagte utbedringen er ferdig, og prosjektet anses som avsluttet. Det er ikke 

kjent at det er arbeid som gjenstår. Det er 58 km med kommunale veger i Nesset, og flere av 

disse krever tiltak. Administrasjonen ønsker at kommunestyret bestiller en kartlegging og 

vurdering over nødvendige tiltak for utbedring og trafikksikringstiltak for kommunale veger. 

 

Ordføreren fremmet følgende forslag: 

 

Administrasjonen legger frem sak for utvalg for teknisk, næring og miljø (TNM) som 

viser behov for utbedringer og trafikksikringstiltak på alle de kommunale vegene i Nesset, 

med en prioritert liste.  

 

Forslagene ble stemt over hver for seg. 

 

Arbeiderpartiets forslag ble enstemmig vedtatt. 
 

Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak i Nesset kommunestyre – 26.03.2015 

Det gjenstående utbedringsarbeidene på kommunevegen på Meisalstranda planlegges snarest. 

Plan for det gjenstående arbeider med finansiering, legges fram for kommunestyret før sommeren 

2015. 

 

Administrasjonen legger frem sak for utvalg for teknisk, næring og miljø (TNM) som viser 

behov for utbedringer og trafikksikringstiltak på alle de kommunale vegene i Nesset, med en 

prioritert liste. 
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PS 33/15 Interpellasjon - anke til Høyesterett vedr. mobbesak i Nesset 

kommune 

Behandling i Nesset kommunestyre - 26.03.2015  

Interpellasjon fra Nesset Kristelig Folkeparti v/Lynn Brakstad: 

Det er sendt inn en anke til Høyesterett vedrørende en mobbesak i Nesset Kommune. Ordfører 

som kommunens rettslige representant har underskrevet denne. Med hvilket grunnlag politisk har 

dette skjedd? 

 

Ordføreren svarte: 

Ordføreren er kommunens rettslige representant. Ordføreren har ikke skrevet under noe 

dokument i denne anken. Det er formannskapet som er delegert myndighet til å avgjøre om 

kommunen skal gå til søksmål eller påanke en kjennelse.  

 

Ordføreren fremmet følgende forslag: 

 

Formannskapet kalles inn til møte tirsdag 14. april kl. 09.30 for å vurdere anken til 

Høyesterett. Agendaen for møtet vil være at advokaten redegjør for formalitetene rundt 

anken og kommer med sine vurderinger av saken.  

 

Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak i Nesset kommunestyre – 26.03.2015 

Formannskapet kalles inn til møte tirsdag 14. april kl. 09.30 for å vurdere anken til Høyesterett. 

Agendaen for møtet vil være at advokaten redegjør for formalitetene rundt anken og kommer 

med sine vurderinger av saken.  

 

 

 


