
 
 
 
 
 

 
 

Møteprotokoll 
 

Utvalg: Nesset kommunestyre 

Møtested: Kommunestyresalen, Nesset kommunehus 

Dato: 20.06.2017 

Tidspunkt: 14:00 – 16:30 
 
 
 
 

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 
Stein Ivar Bjerkeli Medlem AP 
Kjersti Hafsås Svensli 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 
Ivar Henning Trælvik Medlem FRP 
Jan Ståle Alme Medlem INNB 

 
Følgende faste medlemmer møtte ikke: 
Navn Funksjon Representerer 
Karianne Rindli MEDL AP 

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
Paul Edvin Nauste Karianne Rindli AP 
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Merknader 
Møtedagen var slik: 
 

 Kl. 10:00 
Eiermøte i Nesset Kraft AS 
Generalforsamling i Nesset Kraft AS 
 

 Kl. 14:00 
Kommunestyremøte 

 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Anne Grete Klokset 
Solfrid Svensli (t.o.m. sak 48) 
Anne-Karin Sjøli 
Vivian Høsteng 

Rådmann 
Økonomisjef 
Personalsjef 
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  

Edith Kristine S. Bjerkeset  Kjersti Hafsås Svensli 
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PS 40/17 Godkjenning av protokoll   

PS 41/17 Spørsmål til ordføreren   

PS 42/17 Referatsaker   

RS 9/17 Søknad om tilskudd til gang- og sykkelveg i Nesset kommune i 
samarbeid med nye Molde kommune 

 2017/412 

RS 10/17 Referat fra interimsstyremøte nye Molde kommune 09.06.2017  2016/1193 

RS 11/17 Referat fra styremøte i ROR 01.06.2017  2011/1144 

RS 12/17 Referat fra medlemsmøte i ROR 01.-02.06.2017  2011/1144 

RS 13/17 Svar på klage om ny tjenestestedsstruktur i politi- og lensmannsetaten  2016/701 

RS 14/17 Kontrollutvalget i Nesset - Protokoll fra møte 25.4.2017  2015/1728 

RS 15/17 Uttalelse fra Nesset formannskap til søknad fra Bergmesteren 
Raudsand AS om å etablere deponi for ordinært avfall på GID 
040/081 og 040/050 (deponi 2) 
(det ble enstemmig enighet om å trekke saken) 

 2017/466 

PS 43/17 Sykefravær pr 1 kvartal 2017 - saksfremlegg  2017/552 

PS 44/17 Økonomi- og finansrapportering per 30.4.2017 (1. tertial)  2017/122 

PS 45/17 Budsjettkorrigering - juni 2017  2016/458 

PS 46/17 Søknad om støtte til Eidsvågdagene  2017/373 

PS 47/17 Avtale om kjøp av boligtomt - Haramsmarka boligfelt  2017/584 

PS 48/17 Finansiering av grunnundersøkelser - Planlegging av gang og 
sykkelvei til Rød 

 2017/621 

PS 49/17 Offentlig ettersyn - Reguleringsplan for masseuttak II Hanset Sand  2016/416 

PS 50/17 Sluttbehandling - Interkommunal plan for Romsdalsfjorden 2017 - 
2024 

 2016/1244 

PS 51/17 Oppfølging av regional ROS-analyse for brannvesenet i ROR 
kommunene 

 2017/264 

PS 52/17 Kommunal forskrift om rett til opphold i sykehjem, eller tilsvarende 
boform 

 2015/1360 

PS 53/17 Brukerutvalg ved Nesset omsorgssenter  2016/280 

PS 54/17 Valg av revisor for fellesnemnda nye Molde kommune.  2017/476 

PS 55/17 Suppleringsvalg til kontrollutvalget - vararepresentant  2015/1729 

PS 56/17 Søknad om fritak fra verv i kontrollutvalget i Nesset - Marte 
Meisingset Evensen 

 2015/1729 

 

PS 40/17 Godkjenning av protokoll 

Behandling i Nesset kommunestyre - 20.06.2017  

Protokoll fra kommunestyrets møte 18.05.2017 ble godkjent og signert.  
 

Vedtak i Nesset kommunestyre – 20.06.2017 

Protokoll fra kommunestyrets møte 18.05.2017 ble godkjent og signert.  
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PS 41/17 Spørsmål til ordføreren 

Behandling i Nesset kommunestyre - 20.06.2017  

Spørsmål fra Arbeiderpartiet v/Mellvin Steinsvoll: 
I kommunestyrets møte 09.12.2010, sak 120/10, ble det fattet vedtak om å sette av kr. 500 000 fra kraftfondet 
til utarbeidelse av Nesset kommune sin krafthistorie.  
 
Som kjent er personen som ble engasjert til å utføre arbeidet ikke lenger blant oss, og mine spørsmål blir da 
som følger: 

1. Har ordføreren en plan for videreføring av det arbeid som er satt i gang for å få gjennomført 
kommunestyrets ovennevnte vedtak? 

2. I tilfelle det foreligger en plan, hvordan skal arbeidet videreføres og hvilken fremdrift er lagt til grunn 
for det videre arbeid? 

 
Rådmannen svarte: 
Dessverre har vedkommende som ble engasjert til skrive krafthistorien for Nesset gått bort. Han har lagt ned 
mye arbeid, og ved siste kontakt gav han uttrykk for at arbeidet med krafthistorien er svært omfattende og at 
det er mye som gjenstår. Adv. Larhammer har på vegne av kommunen fremmet krav til boet om å få utlevert 
alt materiale som er samlet og skrevet, både i papir og elektronisk lagret. Arvingene vil framskaffe dette, men 
det vil ta tid. 
Det er vanskelig å legge en plan for det videre arbeidet før vi har fått materialet, men saken følges opp.  
 
 

PS 42/17 Referatsaker 

RS 9/17 Søknad om tilskudd til gang- og sykkelveg i Nesset kommune i samarbeid med nye Molde 
kommune  

RS 10/17 Referat fra interimsstyremøte nye Molde kommune 09.06.2017  

RS 11/17 Referat fra styremøte i ROR 01.06.2017 RS 12/17 Referat fra medlemsmøte i ROR 01.-
02.06.2017 Romsdal Regionråd (ROR) 

RS 13/17 Svar på klage om ny tjenestestedsstruktur i politi- og lensmannsetaten  

RS 14/17 Kontrollutvalget i Nesset - Protokoll fra møte 25.4.2017  

RS 15/17 Uttalelse fra Nesset formannskap til søknad fra Bergmesteren Raudsand AS om å etablere 
deponi for ordinært avfall på GID 040/081 og 040/050 (deponi 2) (det ble enstemmig enighet om å trekke saken) 

Behandling i Nesset kommunestyre - 20.06.2017  

Til RS 15/17 «Uttalelse fra Nesset formannskap til søknad fra Bergmesteren Raudsand AS om å etablere 
deponi for ordinært avfall på GID 040/081 og 040/050 (deponi 2)»:  
 
Det ble enighet om følgende: 
 

Referatsak 15/17 «Uttalelse fra Nesset formannskap til søknad fra Bergmesteren Raudsand AS om å 
etablere deponi for ordinært avfall på GID 040/081 og 040/050 (deponi 2)» trekkes fra sakskartet.  

 Kommunestyret foretar befaring og behandler saken som politisk sak i sitt møte 14.09.2017. 
 
Dette ble enstemmig vedtatt.  
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De øvrige referatsakene ble tatt til orientering.  
 

Vedtak i Nesset kommunestyre – 20.06.2017 

Referatsak 15/17 «Uttalelse fra Nesset formannskap til søknad fra Bergmesteren Raudsand AS om å etablere 
deponi for ordinært avfall på GID 040/081 og 040/050 (deponi 2)» trekkes fra sakskartet.  
Kommunestyret foretar befaring og behandler saken som politisk sak i sitt møte 14.09.2017. 
 
De øvrige referatsakene ble tatt til orientering.  
 
 

PS 43/17 Sykefravær pr 1 kvartal 2017 - saksfremlegg 

Behandling i Administrasjonsutvalget - 31.05.2017  

Enstemmig som rådmannens innstilling. 
 

Vedtak i Administrasjonsutvalget - 31.05.2017  

Sykefraværsrapport pr. 1. kvartal tas til orientering.  
 

Behandling i Nesset kommunestyre - 20.06.2017  

Administrasjonsutvalgets forslag ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Nesset kommunestyre – 20.06.2017 

Sykefraværsrapport pr. 1. kvartal tas til orientering.  
 
 

PS 44/17 Økonomi- og finansrapportering per 30.4.2017 (1. tertial) 

Behandling i Nesset formannskap - 08.06.2017  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 08.06.2017 

Økonomi- og finansrapportering for Nesset kommune per 30.4.2017 tas til orientering. 
 

Behandling i Nesset kommunestyre - 20.06.2017  

Formannskapets forslag ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Nesset kommunestyre – 20.06.2017 

Økonomi- og finansrapportering for Nesset kommune per 30.4.2017 tas til orientering. 
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PS 45/17 Budsjettkorrigering - juni 2017 

Behandling i Nesset formannskap - 08.06.2017  

Arbeiderpartiet ba om gruppemøte. 
 
Arbeiderpartiet fremmet følgende tilleggsforslag: 
 

Det avsettes kr 150 000 til kulturmidler, samt kr 50 000 i tilskudd til Bjørnsonfestivalen. Kostnaden på 
kr 200 000 dekkes av disposisjonsfondet. 

 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
Arbeiderpartiets tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 
 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 08.06.2017 

1. Driftsbudsjettet for 2017 korrigeres med følgende inntekter/utgifter: 
 

Formål 
Reduserte 
utgifter / økte 
inntekter (+) 

Økte utgifter / 
reduserte 
inntekter (-) 

Eiendomsskatt  600 000 
Utbytte   1 479 000 
Kirkelig fellesråd (rådm. Fellesutgifter)  200 000 
Skolefaglig rådgiver, økning logopedstilling  92 000 
Skolefaglig rådgiver, prosj.skjønn bederedskap mot mobbing  385 000 
Helse og omsorg, diverse merutgifter  418 000 
Helse og omsorg, merinntekt ressurskr. brukere 2016 418 000  
Eidsvåg barne- og ungdomsskole, innsparing 800 000  
Barnehagene  130 000 
Teknisk, samfunn og utvikling, brann,.eiendommer  903 000 
Teknisk, samfunn og utvikling, vedlikeholdsmidler KMD  413 000 
Teknisk, samfunn og utvikling, til uforutsette kostnader  500 000 
Rammeoverføring/skjønn, prosj. beredskap mot mobbing 385 000  
Rammeoverføring, vedlikeholdsmidler 323 000  
Avsetning til disposisjonsfond, strykes 3 194 000  
Kultur: til kulturmidler  150 000 
Kultur: til Bjørnsonfestivalen  50 000 
Bruk av disposisjonsfond 200 000  
Balanse 5 320 000 5 320 000 

 
2. Investeringsbudsjettet for 2017 korrigeres med følgende tall: 

 

Formål Budsjett 
2017 

Endringer 
budsjett 2017 

Korrigert 
budsjett 2017 

Totalramme 
(*=korr) 

600299 Eidsvåg kunsgressbane, nytt dekke 0 148 000 148 000 3 500 000 
600320 Renholdutstyr TSU 0 273 000 273 000 300 000 
600331 NOS – rehab.bårerom, branndører 0 583 000 583 000 1 000 000 
Nytt: Eresfjord barnehage, utelager m/vognskur 0 350 000 350 000 350 000 
Nytt: Digitale kart/ortofoto 0 400 000 400 000 400 000 

Nytt: Brannsikring Holtan, botjeneste og omsorgsboliger 0 500 000 500 000 500 000 
Nytt: Helsesenter, omsorgsboliger, heimetjeneste 0 700 000 700 000 82 150 000 

Sum økt bevilgning totalt for 2017  2 954 000   
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Bevilgning til investeringer for 2017 økes med kr 2 954 000.  
 
Finansieringen justeres tilsvarende: 
 

Øke kompensasjon for merverdiavgift: kr    590 000  
Øke bruk av lånemidler:   kr 2 364 000 

 
3. Låneopptak 
Det vises til vedtak i kommunestyrets møte 15.12.2016, sak 137/16, pkt. 2,4. 
Opptak av lån for 2017 økes med kr 4 mill., fra kr 23 mill til kr 27 mill.  
Lånets løpetid er på 40 år. 
 
4. Likviditetslån - likviditetstrekkrettigheter 
Rådmannen får fullmakt til å ta opp likviditetslån eller inngå avtale om likviditetstrekkrettigheter med inntil kr 
30 mill., jf. kommunelovens § 50 nr. 5. 
Innfrielse skal skje senest når kommunen mottar tilskuddet fra Husbanken for ombygging av demensplasser på 
Nesset omsorgssenter. Rentekostnadene belastes investeringsprosjektet. 
 
5. Vedlikeholdsmidler  
Det vises til rundskriv H-2391 fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet av 10.2.2017. Utvalg for 
teknisk, næring og miljø får fullmakt til å prioriterer tiltak for vedlikehold og rehabilitering av bygg, anlegg og 
veger, etter framlegg fra rådmannen. Tiltakene prioriteres innenfor en ramme på kr 413 000 til kommunen og 
kirkelig fellesråd.  
 

Behandling i Nesset kommunestyre - 20.06.2017  

Rådmannen la til følgende til pkt. 1 sin innstilling: 
 

Servicekontoret tilføres kr 50 000 over driftsbudsjettet til inndekning av generell lønnsvekst. 
Finansieres ved bruk av disposisjonsfondet.  

 
Jan Rindli fremmet rådmannens innstilling.  
 
Eva Solstad Alme fremmet følgende tillegg til formannskapets forslag: 
 

Det avsettes kr 150 000 i investeringsbudsjettet til innkjøp av nytt utstyr for vintervedlikehold av 
kunstgressbanen i Eidsvåg. Finansieres ved bruk av lånemidler.  

 
Arbeiderpartiet ba om gruppemøte.  
 
Rindlis forslag ble satt opp mot formannskapets forslag. 
 
Rindlis forslag fikk 1 stemme og falt. Formannskapets forslag fikk 20 stemmer og ble vedtatt. 
 
Rådmannens tillegg ble enstemmig vedtatt.  
 
Almes forslag fikk 16 stemmer og ble vedtatt. 5 stemte imot. 
 

Vedtak i Nesset kommunestyre – 20.06.2017 

1. Driftsbudsjettet for 2017 korrigeres med følgende inntekter/utgifter: 
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Formål 
Reduserte 
utgifter / økte 
inntekter (+) 

Økte utgifter / 
reduserte 
inntekter (-) 

Eiendomsskatt  600 000 
Utbytte   1 479 000 
Kirkelig fellesråd (rådm. Fellesutgifter)  200 000 
Skolefaglig rådgiver, økning logopedstilling  92 000 
Skolefaglig rådgiver, prosj.skjønn bederedskap mot mobbing  385 000 
Helse og omsorg, diverse merutgifter  418 000 
Helse og omsorg, merinntekt ressurskr. brukere 2016 418 000  
Eidsvåg barne- og ungdomsskole, innsparing 800 000  
Barnehagene  130 000 
Teknisk, samfunn og utvikling, brann,.eiendommer  903 000 
Teknisk, samfunn og utvikling, vedlikeholdsmidler KMD  413 000 
Teknisk, samfunn og utvikling, til uforutsette kostnader  500 000 
Rammeoverføring/skjønn, prosj. beredskap mot mobbing 385 000  
Rammeoverføring, vedlikeholdsmidler 323 000  
Avsetning til disposisjonsfond, strykes 3 194 000  
Kultur: til kulturmidler  150 000 
Kultur: til Bjørnsonfestivalen  50 000 
Bruk av disposisjonsfond 200 000  
Servicekontoret  50 000 
Bruk av disposisjonsfond 50 000  
Balanse 5 370 000 5 370 000 

 
2. Investeringsbudsjettet for 2017 korrigeres med følgende tall: 

 

Formål Budsjett 
2017 

Endringer 
budsjett 2017 

Korrigert 
budsjett 2017 

Totalramme 
(*=korr) 

600299 Eidsvåg kunsgressbane, nytt dekke 0 148 000 148 000 3 500 000 
600320 Renholdutstyr TSU 0 273 000 273 000 300 000 
600331 NOS – rehab.bårerom, branndører 0 583 000 583 000 1 000 000 
Nytt: Eresfjord barnehage, utelager m/vognskur 0 350 000 350 000 350 000 
Nytt: Digitale kart/ortofoto 0 400 000 400 000 400 000 

Nytt: Brannsikring Holtan, botjeneste og omsorgsboliger 0 500 000 500 000 500 000 
Nytt: Helsesenter, omsorgsboliger, heimetjeneste 0 700 000 700 000 82 150 000 

Nytt: Utstyr for vintervedlikehold av kunstgressbane 0 150 000 150 000 150 000 
Sum økt bevilgning totalt for 2017  3 104 000   
 
Bevilgning til investeringer for 2017 økes med kr 3 104 000.  
 
Finansieringen justeres tilsvarende: 
 

Øke kompensasjon for merverdiavgift: kr    590 000  
Øke bruk av lånemidler:   kr 2 514 000 

 
3. Låneopptak 
Det vises til vedtak i kommunestyrets møte 15.12.2016, sak 137/16, pkt. 2,4. 
Opptak av lån for 2017 økes med kr 4 mill., fra kr 23 mill til kr 27 mill.  
Lånets løpetid er på 40 år. 
 
4. Likviditetslån - likviditetstrekkrettigheter 
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Rådmannen får fullmakt til å ta opp likviditetslån eller inngå avtale om likviditetstrekkrettigheter med inntil kr 
30 mill., jf. kommunelovens § 50 nr. 5. 
Innfrielse skal skje senest når kommunen mottar tilskuddet fra Husbanken for ombygging av demensplasser på 
Nesset omsorgssenter. Rentekostnadene belastes investeringsprosjektet. 
 
5. Vedlikeholdsmidler  
Det vises til rundskriv H-2391 fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet av 10.2.2017. Utvalg for 
teknisk, næring og miljø får fullmakt til å prioriterer tiltak for vedlikehold og rehabilitering av bygg, anlegg og 
veger, etter framlegg fra rådmannen. Tiltakene prioriteres innenfor en ramme på kr 413 000 til kommunen og 
kirkelig fellesråd.  
 
 

PS 46/17 Søknad om støtte til Eidsvågdagene 

Behandling i Nesset formannskap - 08.06.2017  

Svein Atle Roset fremmet følgende forslag: 
 
 Søknaden om generell støtte til Eidsvågdagane blir avslått av budsjettmessige grunnar.  

Eidsvågdagane får i staden gratis leie av Nessethallen til sitt arrangement 10. juni 2017. 
 
Rosets forslag ble satt opp mot forslaget fra utvalg for oppvekst og kultur.  
 
Rosets forslag fikk 6 stemmer og ble vedtatt. Forslaget fra utvalg for oppvekst og kultur fikk 1 stemme og falt. 
 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 08.06.2017 

Søknaden om generell støtte til Eidsvågdagane blir avslått av budsjettmessige grunnar.  
Eidsvågdagane får i staden gratis leie av Nessethallen til sitt arrangement 10. juni 2017. 
 

Behandling i Nesset kommunestyre - 20.06.2017  

Kjersti Hafsås Svensli er leder i matkomiteen for Eidsvågdagene 2017 og ba om at hennes habilitet ble vurdert. 
Hun ble enstemmig vurdert habil og deltok i den videre behandlingen.  
 
Formannskapets forslag fikk 15 stemmer og ble vedtatt. 6 stemte imot.  
 

Vedtak i Nesset kommunestyre – 20.06.2017 

Søknad frå Eidsvåg idrettslag om generell støtte til Eidsvågdagane blir avslått av budsjettmessige grunnar. 
Eidsvågdagane får i staden gratis leie av Nessethallen til sitt arrangement 10. juni 2017. 
 
 

PS 47/17 Avtale om kjøp av boligtomt - Haramsmarka boligfelt 

Behandling i Nesset formannskap - 08.06.2017  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 08.06.2017 

Det vises til avtale mellom Nesset Bygg og Anlegg AS og Nesset kommune datert 29.05.17. 
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Nesset kommune kjøper tomt nr.5 i Haramsmarka boligområde for kr 400 000. I tillegg skal kommunen dekke 
kostnader med fradeling, dokumentavgift og tinglysing på kr 27 200. 
Investeringen på kr 427 200 dekkes ved bruk av kraftfondet. 
Ved et eventuelt videresalg skal inntektene tilbakeføres kraftfondet. 
 

Behandling i Nesset kommunestyre - 20.06.2017  

Formannskapets forslag fikk 18 stemmer og ble vedtatt. 3 stemte imot.  
 

Vedtak i Nesset kommunestyre – 20.06.2017 

Det vises til avtale mellom Nesset Bygg og Anlegg AS og Nesset kommune datert 29.05.17. 
Nesset kommune kjøper tomt nr.5 i Haramsmarka boligområde for kr 400 000. I tillegg skal kommunen dekke 
kostnader med fradeling, dokumentavgift og tinglysing på kr 27 200. 
Investeringen på kr 427 200 dekkes ved bruk av kraftfondet. 
Ved et eventuelt videresalg skal inntektene tilbakeføres kraftfondet. 
 
 

PS 48/17 Finansiering av grunnundersøkelser - Planlegging av gang og 
sykkelvei til Rød 

Behandling i Nesset formannskap - 08.06.2017  

Rådmannen endret siste setning i sin innstilling til følgende:  
 

Når kostnadene blir refundert fra Møre og Romsdal fylkeskommune skal disse tilbakeføres 
kraftfondet.  

 
Rådmannens endrede innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 08.06.2017 

Nesset kommune gjennomfører grunnundersøkelser og videre planlegging langs planlagt trase for gang- og 
sykkelvei til Rød slik at det kan utarbeides byggetegninger og kostnadsestimat for prosjektet.  Beregnet 
kostnad er kr 650 000.  Prosjektet finansieres ved bruk av kraftfondet.  
Når kostnadene blir refundert fra Møre og Romsdal fylkeskommune skal disse tilbakeføres kraftfondet.  
 

Behandling i Nesset kommunestyre - 20.06.2017  

Formannskapets forslag ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Nesset kommunestyre – 20.06.2017 

Nesset kommune gjennomfører grunnundersøkelser og videre planlegging langs planlagt trase for gang- og 
sykkelvei til Rød slik at det kan utarbeides byggetegninger og kostnadsestimat for prosjektet.  Beregnet 
kostnad er kr 650 000.  Prosjektet finansieres ved bruk av kraftfondet.  
 
Når kostnadene blir refundert fra Møre og Romsdal fylkeskommune skal disse tilbakeføres kraftfondet.  
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PS 49/17 Offentlig ettersyn - Reguleringsplan for masseuttak II Hanset Sand 

Rådmannens innstilling 

I medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-10 og 12-11 legges forslag, detaljreguleringsplan for   Hanset 
grustak, ut til offentlig ettersyn.  
 

Behandling i Nesset kommunestyre - 20.06.2017  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Nesset kommunestyre – 20.06.2017 

I medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-10 og 12-11 legges forslag, detaljreguleringsplan for Hanset 
grustak, ut til offentlig ettersyn.  
 
 

PS 50/17 Sluttbehandling - Interkommunal plan for Romsdalsfjorden 2017 - 
2024 

Rådmannens innstilling 

Med hjemmel i Plan- og bygningsloven §§ 9-3 og 11-15 vedtar Nesset kommunestyre Interkommunal plan for 
Romsdalsfjorden, plannr K2011201, i samsvar med plankart for sitt område, og planbestemmelser og 
planbeskrivelse for det som er felles for alle 5 kommunene og spesielt for Nesset kommune sitt område, sist 
revidert 28.05.2017.  
 

Behandling i Nesset kommunestyre - 20.06.2017  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Nesset kommunestyre – 20.06.2017 

Med hjemmel i Plan- og bygningsloven §§ 9-3 og 11-15 vedtar Nesset kommunestyre Interkommunal plan for 
Romsdalsfjorden, plannr K2011201, i samsvar med plankart for sitt område, og planbestemmelser og 
planbeskrivelse for det som er felles for alle 5 kommunene og spesielt for Nesset kommune sitt område, sist 
revidert 28.05.2017.  
 
 

PS 51/17 Oppfølging av regional ROS-analyse for brannvesenet i ROR 
kommunene 

Behandling i Nesset formannskap - 08.06.2017  

Forslag fra utvalg for teknisk, næring og miljø ble enstemmig vedtatt. 
 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 08.06.2017 

1. Nesset kommune godkjenner rapporten «Regional ROS-analyse for brannvesen i ROR kommuner 2017». 
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2. Nesset kommune vil delta i en prosess, sammen med andre ROR kommuner, med mål om å utrede 

regionens fremtidige brannvesenstruktur/organisering. Nesset kommune vil be styret i ROR om å utarbeide 
mandat og utpeke styrings- og arbeidsgruppe for å komme i gang med dette arbeidet.  

 
3. ROS – analyse, fremtidig brannvesenstruktur/organisering vil da kunne danne grunnlag for samarbeid om 

utarbeidelse av beredskapsanalyse og dokumentasjon av brannvesenet. 
 

Behandling i Nesset kommunestyre - 20.06.2017  

Edmund Morewood fremmet følgende forslag: 
 

Saken utsettes. Det avklares gjennom ROR hvilke kommuner som ønsker å delta i en utredning om 
framtidens organisering av brannvesenet i Romsdal før saken tas opp til ny behandling.  

 
Morewoods utsettelsesforslag ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Nesset kommunestyre – 20.06.2017 

Saken utsettes. Det avklares gjennom ROR hvilke kommuner som ønsker å delta i en utredning om framtidens 
organisering av brannvesenet i Romsdal før saken tas opp til ny behandling.  
 
 

PS 52/17 Kommunal forskrift om rett til opphold i sykehjem, eller tilsvarende 
boform 

Behandling i Nesset formannskap - 08.06.2017  

Forslag fra utvalg for helse og omsorg ble enstemmig vedtatt. 
 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 08.06.2017 

Kommunal forskrift om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende boform særlig tilrettelagt for heldøgns 
omsorg, lagt ut til høring i formannskaps sak 32/17 gjøres gjeldende fra 1.7.2017.  
 
Følgende endringer tas inn i forskrifta: 

 § 4 punkt b endres til følgende:   
- søker har behov for pleie og omsorg mot slutten av livet. 

 
 § 6. punkt c endres til følgende:   

- har en langvarig og vedvarende funksjonssvikt der bofellesskap/bokollektiv med heldøgns 
bemanning kan virke forebyggende mot ytterligere funksjonssvikt og fremstår som det beste 
alternativet for vedkommende. 

 

Behandling i Nesset kommunestyre - 20.06.2017  

Eva Solstad Alme ba om gruppemøte. 
 
Høyre fremmet følgende forslag til endring i forslag til forskrift:   
 
 § 6 pkt. a endres til følgende:  

- er hjemmehørende i Nesset kommune og har bodd her i minst to år. I spesielle situasjoner kan det 
gjøres unntak fra dette.  
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Formannskapets forslag ble enstemmig vedtatt. 
Høyres forslag ble enstemmig vedtatt..  
 

Vedtak i Nesset kommunestyre – 20.06.2017 

Kommunal forskrift om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende boform særlig tilrettelagt for heldøgns 
omsorg, lagt ut til høring i formannskaps sak 32/17 gjøres gjeldende fra 1.7.2017.  
 
Følgende endringer tas inn i forskrifta: 

 § 4 punkt b endres til følgende:   
- søker har behov for pleie og omsorg mot slutten av livet. 

 
 § 6 pkt. a endres til følgende:  

- er hjemmehørende i Nesset kommune og har bodd her i minst to år. I spesielle situasjoner kan det 
gjøres unntak fra dette.  

 
 § 6. punkt c endres til følgende:   

- har en langvarig og vedvarende funksjonssvikt der bofellesskap/bokollektiv med heldøgns 
bemanning kan virke forebyggende mot ytterligere funksjonssvikt og fremstår som det beste 
alternativet for vedkommende. 

 
 

PS 53/17 Brukerutvalg ved Nesset omsorgssenter 

Behandling i Nesset formannskap - 08.06.2017  

Forslag fra utvalg for helse og omsorg ble enstemmig vedtatt.  
 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 08.06.2017 

Det opprettes eget brukerutvalg for Nesset omsorgssenter. 
Vedlagte mandat og retningslinjer godkjennes. 
 
Møtegodtgjørelse etter høy sats.   
Møtegodtgjørelsen gjelder kun for de som representerer brukergruppen samt eldrerådets representant.  
 
Brukerutvalget ved Nesset omsorgssenter suppleres med en representant fra Vistdal bofellesskap. 
 

Behandling i Nesset kommunestyre - 20.06.2017  

Formannskapets forslag ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Nesset kommunestyre – 20.06.2017 

Det opprettes eget brukerutvalg for Nesset omsorgssenter. 
Vedlagte mandat og retningslinjer godkjennes. 
 
Møtegodtgjørelse etter høy sats.   
Møtegodtgjørelsen gjelder kun for de som representerer brukergruppen samt eldrerådets representant.  
 
Brukerutvalget ved Nesset omsorgssenter suppleres med en representant fra Vistdal bofellesskap. 
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PS 54/17 Valg av revisor for fellesnemnda nye Molde kommune. 

Behandling i Nesset formannskap - 08.06.2017  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 08.06.2017 

Møre og Romsdal revisjon IKS velges som revisor for fellesnemnda nye Molde kommune. 
 

Behandling i Nesset kommunestyre - 20.06.2017  

Formannskapets forslag ble enstemmig vedtatt.  
 

Vedtak i Nesset kommunestyre – 20.06.2017 

Møre og Romsdal revisjon IKS velges som revisor for fellesnemnda nye Molde kommune. 
 
 

PS 55/17 Suppleringsvalg til kontrollutvalget - vararepresentant 

Behandling i Nesset formannskap - 08.06.2017  

Ordføreren ba om forslag. 
 
Edmund Morewood fremmet følgende forslag: 
 

Som ny vararepresentant for Høyre og Senterpartiet i kontrollutvalget velges Einar Gagnat.  
Jf. kommuneloven § 16 nr. 5 og rundskriv H-12/15 fra kommunal- og moderniseringsdepartementet 
plasseres han sist i rekkefølgen, de øvrige vararepresentanter rykker en plass opp.  

 
Morewoods forslag ble enstemmig vedtatt. 
 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 08.06.2017 

Som ny vararepresentant for Høyre og Senterpartiet i kontrollutvalget velges Einar Gagnat.  
Jf. kommuneloven § 16 nr. 5 og rundskriv H-12/15 fra kommunal- og moderniserings-departementet plasseres 
han sist i rekkefølgen, de øvrige vararepresentanter rykker en plass opp.  
 

Behandling i Nesset kommunestyre - 20.06.2017  

Formannskapets forslag ble enstemmig vedtatt.  
 

Vedtak i Nesset kommunestyre – 20.06.2017 

Som ny vararepresentant for Høyre og Senterpartiet i kontrollutvalget velges Einar Gagnat.  
Jf. kommuneloven § 16 nr. 5 og rundskriv H-12/15 fra kommunal- og moderniserings-departementet plasseres 
han sist i rekkefølgen, de øvrige vararepresentanter rykker en plass opp.  
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PS 56/17 Søknad om fritak fra verv i kontrollutvalget i Nesset - Marte 
Meisingset Evensen 

Behandling i Nesset formannskap - 08.06.2017  

Det ble enighet om følgende: 
 
 Saken oversendes kommunestyret uten innstilling.  
 
Dette ble enstemmig vedtatt. 
 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 08.06.2017 

Saken oversendes kommunestyret uten innstilling. 
 

Behandling i Nesset kommunestyre - 20.06.2017  

Høyre fremmet følgende forslag  
 

Marthe Meisingset Evensen gis fra 01.08.2017 fritak fra kontrollutvalget i Nesset, jf. kommuneloven § 
77 nr. 2. Som nytt medlem velges Wenche Angvik.  

 
Høyres forslag ble enstemmig vedtatt.  
 

Vedtak i Nesset kommunestyre – 20.06.2017 

Marthe Meisingset Evensen gis fra 01.08.2017 fritak fra kontrollutvalget i Nesset, jf. kommuneloven § 77 nr. 
2. Som nytt medlem velges Wenche Angvik.  
 
 


