
 
 
 
 
 

 
 

Møteprotokoll 
 

Utvalg: Nesset kommunestyre 

Møtested: Kommunestyresalen, Nesset kommunehus 

Dato: 21.02.2019 

Tidspunkt: 14.15 – 18.00 
 
 
 
 

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 
Karianne Rindli Medlem AP 
Stein Ivar Bjerkeli Medlem AP 
Eva Solstad Alme Medlem H 
Ola Einar Stolsmo Medlem H 
Rune Skjørsæther Medlem H 
Arild Svensli Medlem H 
Edith Kristine S. Bjerkeset Medlem H 
Ole Marvin Aarstad Medlem SP 
Kari Petrine Fitje Øverås Medlem SP 
Jan Rindli Medlem UAV 
Svein Atle Roset Medlem KRF 
Svanhild Kvernberg Medlem KRF 
Jan Ståle Alme Medlem INNB 
Tone Skjørsæther Medlem UAV 

 
Følgende faste medlemmer møtte ikke: 
Navn Funksjon Representerer 
Kjersti Hafsås Svensli MEDL AP 
Mellvin Arvid Steinsvoll MEDL AP 

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
Marianne Stensvold Mellvin Arvid Steinsvoll AP 
Anita Sagli Kjersti Hafsås Svensli AP 

 



 

 Side 2 av 18

Orienteringer 
 Rådmann og Hildegunn Kvernberg Blø orienterte om forbrukerrådets kommunetest der Nesset gikk 

til topps. 
 Anita Marie Meisingset orienterte om pågående investeringsprosjekter. 
 Ordføreren orienterte om arbeidet med Aurarevisjonen. 
 
Merknader 
 Anders Torvik fikk permisjon fra kl. 17.30 og deltok ikke i behandlingen av PS 11/19-15/19. 

 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Anne Grete Klokset rådmann 
Anne Karin Sjøli personalsjef 
Hildegunn Kvernberg Blø enhetsleder 
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  Ole Marvin Aarstad 
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PS 3/19 Referatsaker   

RS 1/19 Tilbakemelding på gjennomført pålegg om fjerning av avfall og 
bekreftelse på mottatt rapport om gassmålinger i Raudsand gruver 

 2017/1001 

RS 2/19 Gassmålinger i og ved personellsjakt - oppsummeringsrapport  2017/1001 

RS 3/19 Anmodning om undersøkelser av stråling på Raudsand  2017/1001 

RS 4/19 Trekking av innsigelser - Reguleringsplan Bergmesteren Raudsand  2018/235 

RS 5/19 Nytt sjukehus for Nordmøre og Romsdal - Vedtak i Utvalg for helse og 
omsorg 06.02.2019 

 2019/137 

RS 6/19 Nye lokaler til aktivitetstjenesten - Sluttrapport  2017/536 

RS 7/19 Overføringsledning til Raudsand - Sluttrapport  2017/536 

RS 8/19 Strandpromenade i Eidsvåg - Sluttrapport  2017/536 

RS 9/19 Eresfjord skole - rehabilitering garderobe og fasade - Sluttrapport  2017/536 

RS 10/19 Kjøp av eiendom 2016 - Sluttrapport  2017/536 

RS 11/19 Mindre endring av reguleringsplan for Eidsvåg sentrum - Fråsegn 
ved offentleg ettersyn 

 2017/1354 

RS 12/19 NVE fremjar motsegn - Mindre endring av reguleringsplan for 
Eidsvåg sentrum - Nesset kommune 

 2017/1354 

RS 13/19 Tap av valgbarhet - Nesset kommunestyre  2014/368 

RS 14/19 Kontrollutvalget i Nesset - protokoll fra møtet  15.10.18  2015/1728 

RS 15/19 Kontrollutvalget i Nesset - protokoll fra møtet 03.12.2018  2015/1728 

RS 16/19 Aurarevisjonen - Møte mellom Lesja, Sunndal og Nesset 31.01.19  2008/40 

PS 4/19 Aurarevisjon - oppnevning av arbeidsgruppe  2008/40 

PS 5/19 Sak om valg av sekretariatsordning for kontrollutvalget for nye 
Molde kommune 

 2018/1421 

PS 6/19 Suppleringsvalg til utvalgene  2014/368 

PS 7/19 Endring - Forskrift om minsteareal for hjortevilt  2018/1363 

PS 8/19 Finansreglement for Nesset kommune  2009/1024 

PS 9/19 Valg av pensjonskasse - nye Molde kommune  2014/1196 

PS 10/19 Overordnet ROS - risiko og sårbarhetsanalyse - Nesset 
kommune 

 2018/1566 

PS 11/19 NOS ombygging demens - Overflytting av prosjektmidler til 
2019, og uforutsette skjulte utfordringer i konstruksjonen 

 2017/311 

PS 12/19 Ny stilling som 70 % stilling som kokk ved Vistdal bofellesskap 
- omprioritering av midler 

 2018/668 

PS 13/19 Sandvolleyballbane ved Nessethallen  2018/1541 

PS 14/19 Vistdal  Samvirkelag SA - søknad om fritak for eiendomsskatt 
2018 og 2019 

 2018/557 

PS 15/19 Eiendomsskatt 2019 - fritak etter eiendomsskattelova § 7 a og b  2019/38 

PS 16/19 Forslag til endring i "Reglement for folkevalgte organer og 
Delegeringsreglement" - Kap. 4 Administrativ myndighet 

 2008/154 
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PS 1/19 Godkjenning av protokoll 

Behandling i Nesset kommunestyre - 21.02.2019  

Protokollen fra møte i Nesset kommunestyre 13.12.2018 ble godkjent og signert. 
 
Vedtatt mot 1 stemme. 
 

Vedtak i Nesset kommunestyre - 21.02.2019 

Protokollen fra møte i Nesset kommunestyre 13.12.2018 ble godkjent og signert. 
 

PS 2/19 Spørsmål til ordføreren 

Behandling i Nesset kommunestyre - 21.02.2019  

Spørsmål fra AP v/Anders Torvik: 
Pilotprosjekt med dumping av sprengstein 
 
Jeg vil med dette spørre ordføreren om hvorfor Nesset kommune ikke har varslet oss i 
formannskapet og i kommunestyret om prøvedumping av 100 tonn stein i Tingvollfjorden? 
 
Vi kunne lese om dette i Romsdals Budstikke. Men det er jo slik at Nesset kommune er jo øverste 
miljømyndighet i slike saker. Høringsfristen var jo den 18. februar, mens første kommunestyremøte 
er 21. februar. Steinen skal dumpes i et område som er forurenset med kobber, PCB og andre giftige 
stoffer. Som øverste miljømyndighet burde administrasjonen varslet oss i formannskap eller 
kommunestyre om dette. Det er jo slik at den øverste myndighet i kommunen er kommunestyret. 
 
Ordføreren svarte: 
Spørsmålet ble tatt opp i formannskapsmøtet den 1. februar. Da i forbindelse med en referatsak som 
gikk på tillatelse til mellomlagring av masse på Raudsand. I arbeidet med reguleringsplanen og 
planene om å bygge en sjøfylling er det søkt om å få dumpe ca. 100 tonn med stein i et område som 
fra før er fylt opp med 1000- vis av tonn med stein og slam fra over 100 års gruvevirksomhet. 
Hensikten med prosjektet er å teste ut om det er mulig å bygge en steinfylling. Man ønsker da å få 
avklart hvordan steinen vil legge seg på bunnen, og hvor mye og hvor høyt sedimentene på bunnen 
blir virvlet opp når steinen treffer bunnen. Det dreier seg om 6-7 billass med stein og dumpingen vil 
blant annet bli filmet. 
 
Det er fylkesmannen som er forurensningsmyndighet i denne saken og rådmannen har gitt en 
administrativ uttale til saken. Det som er åpenbart i denne saken er at dette er et mindre tiltak i 
arbeidet med å få utarbeidet reguleringsplanen. Så kan man gjerne stille spørsmålet hvor grensen 
går mellom en administrativ og politisk uttale. Slike vurderinger er i stor grad basert på skjønn 
avhengig av omfanget i saken.  
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PS 3/19 Referatsaker 

RS 1/19 Tilbakemelding på gjennomført pålegg om fjerning av avfall og bekreftelse på mottatt rapport om 
gassmålinger i Raudsand gruver Miljødirektoratet 

RS 2/19 Gassmålinger i og ved personellsjakt - oppsummeringsrapport Direktoratet for mineralforvaltning 

RS 3/19 Anmodning om undersøkelser av stråling på Raudsand Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet 

RS 4/19 Trekking av innsigelser - Reguleringsplan Bergmesteren Raudsand Fylkesmannen i Møre og Romsdal 

RS 5/19 Nytt sjukehus for Nordmøre og Romsdal - Vedtak i Utvalg for helse og omsorg 06.02.2019  

RS 6/19 Nye lokaler til aktivitetstjenesten - Sluttrapport  

RS 7/19 Overføringsledning til Raudsand - Sluttrapport  

RS 8/19 Strandpromenade i Eidsvåg - Sluttrapport  

RS 9/19 Eresfjord skole - rehabilitering garderobe og fasade - Sluttrapport  

RS 10/19 Kjøp av eiendom 2016 - Sluttrapport  

RS 11/19 Mindre endring av reguleringsplan for Eidsvåg sentrum - Fråsegn ved offentleg ettersyn Hogne 
Frydenlund 

RS 12/19 NVE fremjar motsegn - Mindre endring av reguleringsplan for Eidsvåg sentrum - Nesset kommune 
NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) 

RS 13/19 Tap av valgbarhet - Nesset kommunestyre  

RS 14/19 Kontrollutvalget i Nesset - protokoll fra møtet 15.10.18 Kontrollutvalgssekreteriatet 

RS 15/19 Kontrollutvalget i Nesset - protokoll fra møtet 03.12.2018 Kontrollutvalget 

RS 16/19 Aurarevisjonen - Møte mellom Lesja, Sunndal og Nesset 31.01.19  

 

Behandling i Nesset kommunestyre - 21.02.2019  

Referatsakene ble tatt til orientering. 
 
Til referatsak RS 5/19 Nytt sjukehus for Nordmøre og Romsdal – Vedtak i utvalg for helse og omsorg 
06.02.2019 
Nesset kommunestyre slutter seg til uttalen fra Utvalg for helse og omsorg. Ordfører tar saken med 
seg videre til fellesnemnda for nye Molde kommune. 
 

Vedtak i Nesset kommunestyre - 21.02.2019 

Referatsakene ble tatt til orientering. 
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Til referatsak RS 5/19 Nytt sjukehus for Nordmøre og Romsdal – Vedtak i utvalg for helse og omsorg 
06.02.2019 
Nesset kommunestyre slutter seg til uttalen fra Utvalg for helse og omsorg. Ordfører tar saken med 
seg videre til fellesnemnda for nye Molde kommune. 
 

PS 4/19 Aurarevisjon - oppnevning av arbeidsgruppe 

Behandling i Nesset formannskap - 01.02.2019  

Det ble enighet om følgende endringer i rådmannens innstilling: 
Saken sendes direkte til kommunestyret. Fristen for forslag til merknader settes til 7. mars 
2019. 

 
Ordføreren fremmet følgende forslag: 

Per Even Opsal og Bård Eiliv Oppigard velges som medlemmer til arbeidsgruppen. 
 
Svein Roset fremmet følgende forslag: 

Edmund Morewood velges som vara i arbeidsgruppen. 
 
Rådmannens innstilling, forslagene til ordføreren og Svein Roset ble enstemmig vedtatt tilrådd. 
 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap - 01.02.2019 

Nesset kommune oppnevner en arbeidsgruppe (3 -5 medlemmer) som får i oppdrag å gå igjennom 
NVE sin innstilling til vilkårsrevisjon av Aurareguleringene. Arbeidsgruppen utarbeider forslag til 
merknader som legges fram for kommunestyret i mars 2019. 

Til denne arbeidsgruppen bør det velges medlemmer fortrinnsvis fra bygdene Eikesdal og Eresfjord. 
Arbeidsgruppen ledes av ordfører. Fra administrasjon deltar næringskonsulent John Walseth som 
sekretær for gruppen.  

Forslag til merknader oversendes administrasjon/formannskapet innen 7. mars 2019. 

Møtegodtgjøring for arbeidsgruppa settes til høy sats.  

 
Per Even Opsal og Bård Eiliv Oppigard velges som medlemmer til arbeidsgruppen. 
Edmund Morewood velges som vara i arbeidsgruppen. 
 
 

Behandling i Nesset kommunestyre - 21.02.2019  

Toril Melheim Strand fremmet følgende forslag: 
Nesset kraft, fortrinnsvis v/Knut Arne Vike velges som medlem til arbeidsgruppen i tillegg 
til formannskapets forslag. 
 

Forslaget til Toril Melheim Strand fikk 3 stemmer og falt. 
Formannskapets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
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Vedtak i Nesset kommunestyre - 21.02.2019 

Nesset kommune oppnevner en arbeidsgruppe (3 -5 medlemmer) som får i oppdrag å gå igjennom 
NVE sin innstilling til vilkårsrevisjon av Aurareguleringene. Arbeidsgruppen utarbeider forslag til 
merknader som legges fram for kommunestyret i mars 2019. 

Til denne arbeidsgruppen bør det velges medlemmer fortrinnsvis fra bygdene Eikesdal og Eresfjord. 
Arbeidsgruppen ledes av ordfører. Fra administrasjon deltar næringskonsulent John Walseth som 
sekretær for gruppen.  

Forslag til merknader oversendes administrasjon/formannskapet innen 7. mars 2019. 

Møtegodtgjøring for arbeidsgruppa settes til høy sats.  

 
Per Even Opsal og Bård Eiliv Oppigard velges som medlemmer til arbeidsgruppen. 
Edmund Morewood velges som vara i arbeidsgruppen. 
 
 

PS 5/19 Sak om valg av sekretariatsordning for kontrollutvalget for nye 
Molde kommune 

Behandling i Nesset kommunestyre - 21.02.2019  

Kontrollutvalgets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Nesset kommunestyre - 21.02.2019  

Nesset kommunestyre velger kommunale samarbeidsløsninger (Interkommunale selskaper og 
samarbeid) for løsning av sekretariatstjenester for kontrollvalget i nye Molde kommune. 

Dette innebærer en videreføring av dagens ordning med kjøp av tjenester fra 
Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal. 

 

PS 6/19 Suppleringsvalg til utvalgene 

Behandling i Nesset formannskap - 01.02.2019  

Svein Roset fremmet følgene forslag: 
Som erstatning for Jarl Gjermundnes velges Eli Langset Gjermundnes som vararepresentant i 
Utvalg for helse og omsorg. 

 
Det ble enighet om følgende: 

Saken oversendes til kommunestyret for videre behandling. 
 

Forslaget til Svein Roset ble enstemmig vedtatt tilrådd. 
Formannskapets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt tilrådd. 
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Forslag til vedtak i Nesset formannskap - 01.02.2019 

Som erstatning for Jarl Gjermundnes velges Eli Langset Gjermundnes som vararepresentant i Utvalg 
for helse og omsorg. 

 

Saken oversendes til kommunestyret for videre behandling. 
 

 

Behandling i Nesset kommunestyre - 21.02.2019  

Rådmannen orienterte om at Jarl Gjermundnes var 3. vara i Takstutvalg for eiendomsskatt, i tillegg 
til verv som er nevnt i saksframlegget. Rådmannen vurderer at det er tilstrekkelig med 
vararepresentanter i takstutvalget og at det dermed ikke er behov for ny vara.  
 
Toril Melheim Strand fremmet følgende forslag: 

Siw Maridal Bugge velges som fast medlem i Utvalg for teknisk næring og miljø. Ove 
Medalen velges som vararepresentant i Utvalg for teknisk, næring og miljø. 
 
Helene Wahlstrøm velges som vararepresentant i Utvalg for helse og omsorg. 
 
Helene Wahlstrøm velges som vararepresentant i Utvalg for oppvekst og kultur. 
 
Helene Wahlstrøm velges som vararepresentant i Administrasjonsutvalget. 

 
Ola Einar Stolsmo fremmet følgende forslag: 

Arild Gravem velges som vararepresentant i Utvalg for oppvekst og kultur. 
 
Forslagene til Toril Melheim Strand, Ola Einar Stolsmo og formannskapet ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Nesset kommunestyre - 21.02.2019 

Ann Jorun Ness gis fritak for sine politiske verv fra 01.01.2019 og ut perioden. 

 

Som erstatning for Paul Edvin Nauste velges Siw Maridal Bugge som fast medlem i Utvalg for 
teknisk, næring og miljø. Ove Medalen velges som vararepresentant i Utvalg for teknisk, næring og 
miljø. 

 

Som erstatning for Jarl Gjermundnes velges Eli Langset Gjermundnes som vararepresentant i Utvalg 
for helse og omsorg. 

 

Som erstatning for Ann Jorun Ness velges Helene Wahlstrøm som vararepresentant i Utvalg for 
helse og omsorg. 

 

Som erstatning for Ann Jorun Ness velges Helene Wahlstrøm som vararepresentant i Utvalg for 
oppvekst og kultur. 
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Som erstatning for Ann Jorun Ness velges Helene Wahlstrøm som vararepresentant i 
Administrasjonsutvalget. 

 

Som erstatning for Stephan Berg velges Arild Gravem som vararepresentant i Utvalg for oppvekst 
og kultur. 

 

PS 7/19 Endring - Forskrift om minsteareal for hjortevilt 

Behandling i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 07.02.2019  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt tilrådd. 
 

Forslag til vedtak i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 07.02.2019 

Med hjemmel i lov av 29. mai 1981 nr 38 om viltet § 16, lov 19. juni 2009 nr 100 om forvaltning av 
naturens mangfold § 16, og forskrift 8. januar 2016 nr 12 om forvaltning av hjortevilt § 5 og § 6 
fastsettes forskrift om åpning av jakt og minsteareal som grunnlag for fellingstillatelse på elg, hjort 
og rådyr, Nesset kommune. 
 
§ 1. Åpning av jakt 
Det er adgang til jakt etter elg, hjort og rådyr i Nesset kommune. 
 
§ 2. Minsteareal 
Minstearealet for godkjenning av vald og fellingstillatelser er som angitt i tabellen. 

 
Område 

Elg:  
Minsteareal i 
daa 

Hjort:  
Minsteareal i daa 

Rådyr: 
Minsteareal i daa 

Gamle Nesset og Bugge 10 000 1000 500 
Eresfjord, avgrensa mot nord og 
vest av Stranddalselva fra 
Stranddalsvatnet.   Eikesdal og 
Vistdal, følger kommunegrensene 
mot Lesja, Sunndal og Rauma 

10 000 500 500 

 
§ 3. Ikrafttreden 
Denne forskrift trer i kraft straks og samtidig oppheves fastsatt minsteareal for Nesset kommune i 
forskrift av 01.04.2002 nr 334, forskrift om storviltjakt, Møre og Romsdal.  
 
 

Behandling i Nesset kommunestyre - 21.02.2019  

Forslag til vedtak fra Utvalg for teknisk, næring og miljø ble enstemmig vedtatt. 
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Vedtak i Nesset kommunestyre - 21.02.2019 

Med hjemmel i lov av 29. mai 1981 nr 38 om viltet § 16, lov 19. juni 2009 nr 100 om forvaltning av 
naturens mangfold § 16, og forskrift 8. januar 2016 nr 12 om forvaltning av hjortevilt § 5 og § 6 
fastsettes forskrift om åpning av jakt og minsteareal som grunnlag for fellingstillatelse på elg, hjort 
og rådyr, Nesset kommune. 
 
§ 1. Åpning av jakt 
Det er adgang til jakt etter elg, hjort og rådyr i Nesset kommune. 
 
§ 2. Minsteareal 
Minstearealet for godkjenning av vald og fellingstillatelser er som angitt i tabellen. 

 
Område 

Elg:  
Minsteareal i 
daa 

Hjort:  
Minsteareal i daa 

Rådyr: 
Minsteareal i daa 

Gamle Nesset og Bugge 10 000 1000 500 
Eresfjord, avgrensa mot nord og 
vest av Stranddalselva fra 
Stranddalsvatnet.   Eikesdal og 
Vistdal, følger kommunegrensene 
mot Lesja, Sunndal og Rauma 

10 000 500 500 

 
§ 3. Ikrafttreden 
Denne forskrift trer i kraft straks og samtidig oppheves fastsatt minsteareal for Nesset kommune i 
forskrift av 01.04.2002 nr 334, forskrift om storviltjakt, Møre og Romsdal.  
 

PS 8/19 Finansreglement for Nesset kommune 

Behandling i Nesset formannskap - 01.02.2019  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt tilrådd. 
 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap - 01.02.2019  

Nesset kommunes finansreglement, som ble vedtatt 16.6.2011, vedtas uten endringer. 
 
 

Behandling i Nesset kommunestyre - 21.02.2019  

Formannskapets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 

Forslag til vedtak 

Nesset kommunes finansreglement, som ble vedtatt 16.6.2011, vedtas uten endringer. 
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PS 9/19 Valg av pensjonskasse - nye Molde kommune 

Behandling i Nesset formannskap - 01.02.2019  

Svein Roset ba om å få vurdert sin habilitet. 
 
Svein Roset ble enstemmig erklært inhabil. 
 
Rådmannens innstillig ble enstemmig vedtatt tilrådd. 
 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap - 01.02.2019 

Nesset kommune velger Molde kommunale pensjonskasse som pensjonsleverandør av 
hovedordningen, dvs. alle ansatte bortsett fra sykepleiere og pedagogisk personell, for nye Molde 
kommune med virkningsdato fra 1. januar 2020.  

Vedtaket er i samsvar med innstillingen fra fellesnemnda i nye Molde kommune (sak 30/18).  

 
 

Behandling i Nesset kommunestyre - 21.02.2019  

Svein Roset ba om å få vurdert sin habilitet. 
 
Svein Roset ble enstemmig erklært inhabil. 
 
Per Magne Brakstad møtte som vara. 
 
Formannskapets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Nesset kommunestyre - 21.02.2019 

Nesset kommune velger Molde kommunale pensjonskasse som pensjonsleverandør av 
hovedordningen, dvs. alle ansatte bortsett fra sykepleiere og pedagogisk personell, for nye Molde 
kommune med virkningsdato fra 1. januar 2020.  

Vedtaket er i samsvar med innstillingen fra fellesnemnda i nye Molde kommune (sak 30/18).  

 

PS 10/19 Overordnet ROS - risiko og sårbarhetsanalyse - Nesset 
kommune 

Behandling i Nesset formannskap - 01.02.2019  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt tilrådd. 
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Forslag til vedtak i Nesset formannskap - 01.02.2019  

Med hjemmel i lov 25. juni 2010 nr. 45 om kommunal beredskapsplikt, sivilbeskyttelsesloven §14 og 
forskrift om kommunal beredskapsplikt, FOR-2011-08-22-894, godkjennes overordnet ROS-analyse 
og overordnet Beredskapsplan for Nesset kommune. 

 
 

Behandling i Nesset kommunestyre - 21.02.2019  

Formannskapets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Nesset kommunestyre - 21.02.2019 

Med hjemmel i lov 25. juni 2010 nr. 45 om kommunal beredskapsplikt, sivilbeskyttelsesloven §14 og 
forskrift om kommunal beredskapsplikt, FOR-2011-08-22-894, godkjennes overordnet ROS-analyse 
og overordnet Beredskapsplan for Nesset kommune. 

 

PS 11/19 NOS ombygging demens - Overflytting av prosjektmidler til 
2019, og uforutsette skjulte utfordringer i konstruksjonen 

Behandling i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 07.02.2019  

Formannskapets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt tilrådd. 
 

Forslag til vedtak i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 07.02.2019 

Kommunestyret godkjenner økt bevilgning for prosjekt 600330 NOS ombygging demens, på kr 2 313 
000 inkl mva. Bevilgningen gis i 2019.  

Ny totalramme for prosjektnr 600330 NOS ombygging demens på kr 68 013 000. 

 

Økningen begrunnes i omfattende skjulte utfordringer i konstruksjonen og behovet for å øke 
pasientsikkerheten ved prosjektnr. 600330 – NOS ombygging demens. 

 

Grunnet forsinkelser i prosjektet på grunn av skjulte utfordringer i konstruksjonen, godkjenner 
kommunestyret overflytting av prosjektmidler fra 2018 til 2019 for prosjektnr 600330 NOS 
ombygging demens og prosjektnr 600355 NOS inventar, på henholdsvis kr 9 280 000 for prosjektnr 
600330 NOS ombygging demens, og kr 880 000 for prosjekt 600355 NOS inventar. 

 

Behandling i Nesset kommunestyre - 21.02.2019  

Edmund Morewood fremmet følgende forslag: 
Nesset kommunestyre godkjenner ny totalramme på kr 68 013 000 for prosjektnr. 600330 
NOS ombygging demens, en økning på kr 2 313 000. 
Bevilgning for 2019 økes med kr 11 593 000, fra kr 1 000 000 til kr 12 593 000.  
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Økt bevilgning finansieres med kr 6 396 000 i tilskudd fra Husbanken, kr 2 200 000 i 
momskompensasjon og kr 2 997 000 i bruk av lånemidler (nytt lån). 
 
Nesset kommunestyre godkjenner bevilgning i 2019 for prosjektnr. 600355 NOS inventar 
med kr 880 000. Totalrammen på kr 3 150 000 for prosjektet er uendret. 
Bevilgning finansieres med kr 160 000 i momskompensasjon og kr 720 000 i bruk av 
lånemidler (nytt lån). 

 
Formannskapets forslag til vedtak fikk 0 stemmer og falt. Edmund Morewood sitt forslag ble 
enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Nesset kommunestyre - 21.02.2019 

Nesset kommunestyre godkjenner ny totalramme på kr 68 013 000 for prosjektnr. 600330 NOS 
ombygging demens, en økning på kr 2 313 000. 
Bevilgning for 2019 økes med kr 11 593 000, fra kr 1 000 000 til kr 12 593 000.  
Økt bevilgning finansieres med kr 6 396 000 i tilskudd fra Husbanken, kr 2 200 000 i 
momskompensasjon og kr 2 997 000 i bruk av lånemidler (nytt lån). 
 
Nesset kommunestyre godkjenner bevilgning i 2019 for prosjektnr. 600355 NOS inventar med kr 880 
000. Totalrammen på kr 3 150 000 for prosjektet er uendret. 
Bevilgning finansieres med kr 160 000 i momskompensasjon og kr 720 000 i bruk av lånemidler (nytt 
lån). 
 

PS 12/19 Ny stilling som 70 % stilling som kokk ved Vistdal bofellesskap 
- omprioritering av midler 

Behandling i Utvalg for helse og omsorg - 06.02.2019  

Det ble enighet om følgende: 
Utvalg for helse og omsorg viser til vedtak i Råd for eldre og funksjonshemma i sak PS 3/19 
og formannskap sak 11/19 «stillingen bør opprettes uten at dette går ut over andre tilbud for 
eldre og funksjonshemma». 
Stillingen opprettes med en dekning på kr. 380.000,- pr. år ved bruk av disposisjonsfondet. 
Tilpasning av tjenestetilbudet ved Vistdal bofellesskap organiseres i samsvar ned dette. 
 

Forslaget ble enstemmig vedtatt tilrådd. 
 

Forslag til vedtak i Utvalg for helse og omsorg - 06.02.2019 

Utvalg for helse og omsorg viser til vedtak i Råd for eldre og funksjonshemma i sak PS 3/19 og 
formannskap sak 11/19 «stillingen bør opprettes uten at dette går ut over andre tilbud for eldre og 
funksjonshemma». 
Stillingen opprettes med en dekning på kr. 380.000,- pr. år ved bruk av disposisjonsfondet. 
Tilpasning av tjenestetilbudet ved Vistdal bofellesskap organiseres i samsvar ned dette. 
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Behandling i Nesset kommunestyre - 21.02.2019  

Karianne Rindli fremmet følgende forslag: 
Utvalg for helse og omsorg viser til vedtak i Råd for eldre og funksjonshemma i sak PS 3/19 
og formannskap sak 11/19 «stillingen bør opprettes uten at dette går ut over andre tilbud for 
eldre og funksjonshemma». 
Stillingen opprettes med en dekning på kr. 380.000,- pr. år ved bruk av disposisjonsfondet. 
Tilpasning av tjenestetilbudet ved Vistdal bofellesskap organiseres i samsvar ned dette. 
 

Formannskapets forslag til vedtak fikk o stemmer og falt. Forslaget til Karianne Rindli ble 
enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Nesset kommunestyre - 21.02.2019 

Utvalg for helse og omsorg viser til vedtak i Råd for eldre og funksjonshemma i sak PS 3/19 og 
formannskap sak 11/19 «stillingen bør opprettes uten at dette går ut over andre tilbud for eldre og 
funksjonshemma». 
Stillingen opprettes med en dekning på kr. 380.000,- pr. år ved bruk av disposisjonsfondet. 
Tilpasning av tjenestetilbudet ved Vistdal bofellesskap organiseres i samsvar ned dette. 
 

PS 13/19 Sandvolleyballbane ved Nessethallen 

Behandling i Nesset formannskap - 01.02.2019  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.  

 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap - 01.02.2019 

Nesset kommunestyre vedtar at det skal bygges sandvolleyballbane vest for Nessethallen. Banen 
finansieres ved bruk at disposisjonsfondet.  

 
 

Behandling i Nesset kommunestyre - 21.02.2019  

Shania Valåmo og Ingrid Steinsvoll fra Ungdommens kommunestyre uttalte seg om saken og 
oppfordret Nesset kommunestyre til å vedta forslaget fra formannskapet. 
 
Formannskapets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Nesset kommunestyre - 21.02.2019  

Nesset kommunestyre vedtar at det skal bygges sandvolleyballbane vest for Nessethallen. Banen 
finansieres ved bruk at disposisjonsfondet.  
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PS 14/19 Vistdal Samvirkelag SA - søknad om fritak for eiendomsskatt 
2018 og 2019 

Behandling i Nesset kommunestyre - 21.02.2019  

Karianne Rindli ba om å få vurdert sin habilitet. 
 
Karianne Rindli ble enstemmig erklært inhabil. 
 
Ordføreren fremmet følgende forslag: 

Saken utsettes i påvente av godkjent regnskap for 2018. 
 
Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Nesset kommunestyre - 21.02.2019 

Saken utsettes i påvente av godkjent regnskap for 2018 
 

PS 15/19 Eiendomsskatt 2019 - fritak etter eiendomsskattelova § 7 a og b 

Behandling i Nesset kommunestyre - 21.02.2019  

Edmund Morewood ba om å få vurdert sin habilitet. 
 
Edmund Morewood ble enstemmig erklært inhabil. 
 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Nesset kommunestyre - 21.02.2019 

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

Gnr Bnr Fnr Gjelder lag og organisasjoner: 

4 1 2 Ranvik Småbåtlag ba 

4 39 0 Ranvik Bygdalag 

4 40 0 Ranvik Bedehus 

8 12 0 Gussiås Bygdalag 

10 12 1 Gussiås Bygdalag 

13 2 0 Skytebane Tjellekleiva 

13 2 2 Tjelle Og Ranv Skytterlag 

13 3 0 Skytebane Tjellekleiva 

13 5 0 Grendahus Tjelle 

15 62 0 Haubokk Mc 

17 10 0 Rød Bedehus 

17 32 0 Rød Velforening 

27 25 0 Eidsvåg Ungdomslag 
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27 168 0 Eidsvåg Småbåtforening 

27 184 0 Eidsvåg Idrettslag 

29 329 0 Liedgarden Barnehage As, privat barnehage 

30 15 0 Eidsvåg Idrettslag 

36 14 0 Eidsøra Indremisj.For. 

37 1 1 Rausand Idrettslag 

37 2 1 Rausand Idrettslag 

37 4 2 Rausand Idrettslag 

37 7 1 Rausand Idrettslag 

37 12 1 Rausand Idrettslag 

37 20 0 Rausand Idrettslag 

37 28 1 Lysløype Rausand idr.lag 

37 30 0 Nesset Museumsnemnd 

37 32 0 Rausand Samfunnshus A/L 

38 11 0 Rausand Grubeklubb Stift 

38 57 0 Raudsand Samfunnshus 

40 3 0 Rausand småbåtforening 

44 1 1 Meisalstranda Bedehus 

50 1 1 Eidsøren Ungdomslag 

50 7 0 Morewood Reidun, privat barnehagedrift 

51 4 1 Eidsøra Småbåtforening 

52 13 0 Eidsøra il 

52 53 0 Eidsøra idrettslag (Tiltertun) 

54 1 0 Eidsøra idrettslag (Tiltertun) 

54 1 1 Nesset snøscooterklubb 

54 2 1 Brekken skytebane 

55 18 0 Eidsvåg Bedehus 

55 79 0 Eidsvåg Indremisjon 

55 94 0 Norsk Folkehjelp Nesset 

61 36 0 Bugge Bygdelag 

73 38 0 Eresfjord Småbåtlag 

74 4 0 Grendahus Ljørvoll (Ungdomshuset) 

77 8 0 Grendahus Øverås 

79 9 0 Skytebane Eikesdal 

79 41 0 Eikesdal Bygdalag 

79 45 0 Eikesdal Huslag 

79 51 0 Eikesdal Bygdalag 

82 1 0 Molde og Romsdal turistforening, Hoemsbu 

98 26 0 Vistdal stiftelse 

98 1 5 Vistdal Idrettslag 

98 2 2 Vistdal Idrettslag 

99 1 1 Vistdal Idrettslag 

99 4 0 Tribune og idrettsgarderobe 

99 4 1 Vistdal Idrettslag 

99 8 0 Vistdals Almue 
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99 20 0 Vistdal samfunnshus A/L 

99 38 0 Myklebostad Bedehus 
99 51 0 Vistdal stiftelse 

100 4 0 Nordmøre og Romsdal indremisjon, Visthus 

108 2 0 Bedehus Nerland 

108 4 1 Nerlandskulen grendahus 

114 1 1 Molde Og Romsdals Turistforening, Måsvassbu 

114 2 1 Molde Og Romsd. Tur.Fo., Måsbassbu 

114 3 1 Molde Og Romsd. Tur.Fo., Måsbassbu 

114 5 1 Molde Og Romsd. Tur.Fo., Måsbassbu 

114 11 1 Molde Og Romsd. Tur.Fo., Måsbassbu 

114 12 1 Molde Og Romsd. Tur.Fo., Måsbassbu 

119 1 0 Bedehus Skorgen 

123 1 0 Aursjøhytta 

123 1 31 Stordalshytta, Nesset fjellstyre 

123 1 44 Kr.sund og Nordm. Turistforening 
 

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

Gnr Bnr Fnr Gjelder: 

85 1 0 Kavli Moen Stiftelsen, for delen med museumdrift 
 

I samsvar med eiendomsskattelova § 7 b gir Nesset kommune fritak for eiendomsskatt for følgende 
eiendommer:  

Gnr Bnr Fnr Gjelder:  Fritak: 

51 3 0 Jan Erik Kalset, Skaffarn Delvis fritak 

58 13 0 Vorpeneset, Calidris as Fullt fritak 

59 1 0 Nesset prestegard, Opplysningsvesenets fond Fullt fritak 
 
 

PS 16/19 Forslag til endring i "Reglement for folkevalgte organer og 
Delegeringsreglement" - Kap. 4 Administrativ myndighet 

Behandling i Nesset kommunestyre - 21.02.2019  

Som en følge av at saken ble utsendt dagen før møtet ba ordføreren om kommunestyrets tilslutning 
til realitetsbehandling av saken. 
Enstemmig vedtatt. 
 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
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Vedtak i Nesset kommunestyre - 21.02.2019 

Reglement for folkevalgt organer og Delegeringsreglement punkt 4.1.1 Delegasjon til rådmannen får 
tilføyd følgende presisering:  

Rådmannen har innstillingsrett i alle saker når administrasjonen legger fram saker for politisk behandling. 

Punkt 4.1.1 Myndighet i henhold til kommuneloven §§23 og 24 vil da lyde slik: 

Rådmannen er øverste leder for kommunes administrasjon med de unntak som følger av lov og 
innenfor de rammer som kommunestyret fastsetter. 
 
Rådmannen skal sørge for at administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og 
overordnede instrukser, og at den er gjenstand for betryggende kontroll. 
 

Rådmannen har innstillingsrett i alle saker når administrasjonen legger fram saker for politisk 
behandling.  

Rådmannen har møte og talerett, personlig eller ved en av sine underordnede, i alle kommunale 
folkevalgte organ med unntak av Kontrollutvalget.  

Rådmannen er delegert myndighet til å treffe avgjørelse i saker som ikke er av prinsipiell karakter, 
der ikke annet følger av lover, forskrifter mv. og hvor myndighet ikke er gitt til andre. En sak anses 
ikke som prinsipiell når det foreligger vedtak fra politisk organ, det er utarbeidet retningslinjer for 
hvordan den skal behandles, eller man har praksis fra behandling av tilsvarende saker.  

Rådmannen avgjør selv om myndigheten skal delegeres videre internt. Det blir i den sammenheng 
krevd at det blir etablert tilfredsstillende, skriftlige kontroll- og rapporteringsrutiner for utøvelse av 
videredelegert myndighet. 

 


