
 
 
 
 
 

 
 

Møteprotokoll 
 

Utvalg: Nesset kommunestyre 

Møtested: Kommunestyresalen, Nesset kommunehus 

Dato: 24.05.2018 

Tidspunkt: 14:00 – 18:30 
 
 
 
 

Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Rolf Jonas Hurlen Ordfører H 
Edmund Morewood Varaordfører SP 
Toril Melheim Strand Medlem AP 
Anders Torvik Medlem AP 
Mellvin Arvid Steinsvoll Medlem AP 
Karianne Rindli Medlem AP 
Stein Ivar Bjerkeli Medlem AP 
Kjersti Hafsås Svensli Medlem AP 
Eva Solstad Alme Medlem H 
Ola Einar Stolsmo Medlem H 
Rune Skjørsæther(permisjon fra PS 38/18, 39/18, 
41/18, 42/18 og 43/18) 

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 
May Tove Bye Aarstad 
Ivar Henning Trælvik 

MEDL 
MEDL 

AP 
FRP 
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Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
Paul Edvin Nauste 
Tone Skjørsæther 

May Tove Bye Aarstad 
Ivar Henning Trælvik 

AP 
FRP 

 
Merknader 
Britt Rakvåg Roald orienterte om Nye Molde kommune. 
Anne Grete Klokset orienterte om årsmeldingen 2017 for Nesset kommune. 
Anne Karin Sjøli orienterte om sykefraværet i Nesset kommune. 
Åsleik Stubø, UKS deltok i behandlingen av PS 40/18. 
Knut Arne Vike fra Nesset Kraft AS orienterte om PS 36/18. 
 

 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Anne Grete Klokset (permisjon fra sak 38/18 og ut 
møtet) 
Anne Karin Sjøli 
Vegard Øverås Lied 
Ronny Rishaug 
Hege Frisvold 

Rådmann 
 
Personalsjef 
Avd.leder veg, vann og avløp 
Revisor 
Politisk sekretær 

 
  



 

 Side 3 av 20

 
 
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  

Svanhild Kvernberg  Anders Torvik 
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Innhold 

Unntatt 
offentlighet 

Arkiv- 
saksnr 

PS 25/18 Godkjenning av protokoll   

PS 26/18 Spørsmål til ordføreren   

PS 27/18 Referatsaker   

RS 12/18 Kontrollrapport 2017 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for 
Nesset kommune 

 2008/447 

RS 13/18 Møteprotokoll - 20.04.2018 - protokoll fra Representantskapsmøte i 
Møre og Romsdal Revisjon IKS 

 2015/412 

RS 14/18 Møteprotokoll - 20.04.2018 - protokoll fra eiermøte i Møre og Romsdal 
Revisjon IKS 

 2015/412 

RS 15/18 Årsregnskap og rapportering Bjørnsonfestivalen 2017  2017/1392 

RS 16/18 Årsregnskap og årsmelding for Romsdalsmuseet 2017  2017/1426 

RS 17/18 Særutskrift Valg til heimevernsnemder i Møre og Fjordane 
heimevernsdistrikt 11 

 2010/1182 

RS 18/18 Kontrollutvalget i Nesset - protokoll fra møte 02.05.2018  2015/1728 

RS 19/18 Kontrollutvalget i Nesset - protokoll fra møtet 14.05.2018  2015/1728 

PS 28/18 Kontrollutvalget - årsmelding 2017  2018/441 

PS 29/18 Årsmelding og regnskap 2017 - Mardølafondet  2018/216 

PS 30/18 Årsrapport 2017 Nesset kommune, inkl. årsberetning og 
årsregnskap 

 2017/122 

PS 31/18 Oppsigelse av avtalen vedrørende interkommunal 
barneverntjeneste mellom Nesset, Sunndal og Tingvoll 

 2008/955 

PS 32/18 600169 Relokalisering barnehage, barne- og kulturskole - 
sluttrapport 

 2017/1271 

PS 33/18 Eresfjord og Vistdal skisenter - Behandling av innkomne 
merknader 

 2012/75 

PS 34/18 Strategiske grep for å hindre svart økonomi ved anskaffelser  2017/880 

PS 35/18 Tvungen påkobling til vann - og avløpsnett  2018/523 

PS 36/18 Finansiering av lokalt bidrag til utbygging av høyhastighets 
bredbånd i Vistdal 

 2008/643 

PS 37/18 Søknad om fritak for eiendomsskatt - Vistdal Samvirkelag  2018/557 

PS 38/18 Styringsorgan for kraftfondet i Nye Molde kommune  2014/579 

PS 39/18 Nesset musikkfest 2018 - søknad om støtte/tilskudd  2016/411 

PS 40/18 Ungdommens miljøkrav  2018/742 

PS 41/18 Salg av kommunal eiendom - Eresfjord bofellesskap, GID 
069/001/003 

 2015/1168 

PS 42/18 Søknad om fritak fra verv i Nesset kommunestyre  2014/368 

PS 43/18 Søknad om fritak som leder i kontrollutvalget  2015/1729 
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PS 25/18 Godkjenning av protokoll 

Behandling i Nesset kommunestyre - 24.05.2018  

Protokoll fra møte i kommunestyre 22.03.2018 ble godkjent og signert. 
Enstemmig. 
 

Vedtak i Nesset kommunestyre - 24.05.2018 

Protokoll fra møte i kommunestyre 22.03.2018 ble godkjent og signert. 
 

PS 26/18 Spørsmål til ordføreren 

Behandling i Nesset kommunestyre - 24.05.2018  

 
Spørsmål fra SP v/ Ole Marvin Aarstad vedrørende bemanning på landbruksavdelingen i 
Nesset kommune. 
 
Vi har i dag to personer i Nesset kommune som jobber mot landbruket. Jeg har fått høre at dette kan 
bli redusert til en person i 30% stilling fra høsten. Stemmer dette, og hva har kommunen tenkt å 
gjøre med bemanningssituasjonen på landbruksavdelingen frem mot kommunesammenslåingen? 
 
Rådmannen  svarte: 
Innen landbruk og naturforvaltning har i dag 4 ansatte fordelt på 2,1 årsverk. Jordbrukssjef i 30 % 
stilling, skogbrukssjef 50 % stilling, miljøvernleder/naturforvalter 50 % stilling og en konsulent 30 % 
stilling.  
 
Jordbrukssjef, skogbrukssjef og miljøvernleder/naturforvalter er organisert under avdeling for 
teknisk, samfunn og utvikling. Konsulent med ansvar for tilskuddsforvaltning er organisert under 
Servicekontoret. Det er medarbeider som arbeider med tilskuddsforvaltning som har sagt opp sin 
stilling. Vedkommende er ansatt i en 70 % stilling hvor ca 30 % går med til tilskuddsforvaltning og 
andre oppgaver innen landbruk. Denne stillingen er nå lyst ut som en 100 % stilling ved 
Servicekontoret i Nesset. Søknadsfristen er gått ut og intervju av kandidater er planlagt i neste uke. 
Så langt er det ikke foretatt noen endringer i forhold til administrasjon av tilskuddsforvaltningen, 
ansvar for oppgaven ligger ennå til Servicekontoret.  
 
Vi har en jordbrukssjef i 30 % stilling. Vedkommende at gitt signal om at han vurderer å slutte i løpet 
av høsten.  
 
Rådmannen vil i forbindelse med budsjettkorrigeringssak til kommunestyret sitt møte i juni forslå at 
det bevilges midler til en 100 % stillingen innen jordbruk, enten som jordbrukssjef eller som 
landbruksveileder.  
 
Spørsmål fra Arbeiderpartiet ved Mellvin Steinsvoll: 
 
1. Viser til mine tidligere spørsmål samt ordførerens svar i følgende sak: 
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    - Ny brannstasjon i Eresfjord 
Hva er fremdriften i saken? 
 
2. Vil ellers under samme saksnr. vise til min interpellasjon i kommunestyrets møte  
     14.12.2017 sak PS 97/17 der følgende vedtak ble fattet: 
 
«Kommunestyret erkjenner sitt ansvar for vedlikehold av våren på Nauste i Eresfjord og 
   ber administrasjon snarest planlegge de nødvendige tiltak for reparasjon av våren.    
 
   Plan for arbeidet med kostnadsoverslag legges fram for politisk behandling så snart som 
   mulig og senest innen utgangen av mai 2018.   
 
   Saken legges først frem for utvalg for teknisk, næring og miljø (TNM). Det fremskaffes 
   en oversikt over alle kommunale vårer, og sak om plan for vedlikehold og finansiering  
   legges frem for kommunestyret».  
 
Hva er fremdriften i saken? 
 
Rådmannen svarte:  

 
1. Siden prosjektet begynte, har det vokst fra å være en enkel garasje med plass for brannbiler og 

utstyr, til å bli en nærmest selvstendig brannstasjon. Eresfjord brannstasjon er en understasjon av 
Eidsvåg brannstasjon, og støttefunksjoner som luftfylling til røykdykkere, klesvask m.m. skal 
foregå i Eidsvåg. 
 
I planleggingsfasen har det kommet mange innspill på hvordan brannstasjonen må utformes. 
Nye krav som ren – skitten sone, garderobe/dusj for dame/herrer, møterom blir hensyntatt. 
ÅF Adventia Nordvest har utarbeidet en rapport der de mener den beste løsningen for Nesset 
kommune er å rive eksisterende bygg i Eresfjord, for så å bygge en ny brannstasjon. Dette med 
bakgrunn i både kostnader ved en eventuell ombygging/ tilbygging, og på grunn av arealbehov. 
 
Det har vært møter, senest 14.05.2018, i forbindelse med utarbeidinga av en funksjonsbeskrivelse 
med romskjema, i samråd med brannvesenet både lokalt og Molde brann- og redningstjeneste. 
 
På grunn av kapasiteten for våre prosjektledere, har ÅF Adventia Nordvest blitt forespurt om å 
komme med et tilbud på bistand i prosessen (funksjonsbeskrivelse, anbudsdokumenter mm) 
med etablering av ny stasjon. 
 

2. Rådmannen kan opplyse kommunestyre om at ansatte ved enhet Teknisk, samfunn og utvikling 
har vært rundt på befaring av kommunale vårer. De kommunale vårer i Vistdal, Eidsøra og 
Eidsvåg ser ut til å være i rimelig grei stand.  

 
Kommunen har vært i kontakt med Nesset Bygg AS for å innhente tilbud på reparasjon av den 
kommunale våren i Eresfjord. Utover det har det ennå ikke blitt lagt noen plan for når 
reparasjonen skal gjennomføres og hvordan kostnadene i forbindelse med dette vedlikeholdet 
skal finansieres.  Dette har sammenheng med stor arbeidsbelastning i enheten, mange store 
prosjekt som skal gjennomgføres og sykemeldinger i enheten.  
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PS 27/18 Referatsaker 

Behandling i Nesset kommunestyre - 24.05.2018  

Referatsakene ble tatt til orientering. 
Enstemmig. 
 

Vedtak i Nesset kommunestyre – 24.05.2018 

Referatsakene ble tatt til orientering. 
 
 

RS 12/18 Kontrollrapport 2017 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen 
for Nesset kommune Skatteetaten 

RS 13/18 Møteprotokoll - 20.04.2018 - protokoll fra 
Representantskapsmøte i Møre og Romsdal Revisjon IKS Møre og 
Romsdal Revisjon IKS 

RS 14/18 Møteprotokoll - 20.04.2018 - protokoll fra eiermøte i Møre og 
Romsdal Revisjon IKS Møre og Romsdal Revisjon IKS 

RS 15/18 Årsregnskap og rapportering Bjørnsonfestivalen 2017 
Bjørnsonfestivalen 

RS 16/18 Årsregnskap og årsmelding for Romsdalsmuseet 2017 
Romsdalsmuseet 

RS 17/18 Særutskrift Valg til heimevernsnemder i Møre og Fjordane 
heimevernsdistrikt 11  

RS 18/18 Kontrollutvalget i Nesset - protokoll fra møte 02.05.2018 
Kontrollutvalgssekreteriatet 

RS 19/18 Kontrollutvalget i Nesset - protokoll fra møtet 14.05.2018 
Kontrollutvalgssekretariatet 

PS 28/18 Kontrollutvalget - årsmelding 2017 

Behandling i Nesset kommunestyre - 24.05.2018  

Kontrollutvalgets årsmelding for 2017 tas til etterretning. 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
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Vedtak i Nesset kommunestyre - 24.05.2018 

Kontrollutvalgets årsmelding for 2017 tas til etterretning. 

 
 

PS 29/18 Årsmelding og regnskap 2017 - Mardølafondet 

Behandling i Nesset formannskap - 15.05.2018  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap - 15.05.2018 

Årsmelding og regnskap 2017 godkjennes. 

 

Behandling i Nesset kommunestyre - 24.05.2018  

Forslag til vedtak fra Nesset formannskap ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Nesset kommunestyre - 24.05.2018 

Årsmelding og regnskap 2017 godkjennes. 

 
 

PS 30/18 Årsrapport 2017 Nesset kommune, inkl. årsberetning og 
årsregnskap 

Behandling i Nesset formannskap - 15.05.2018  

Orientering om sykefravær ved Anne Karin Sjøli. Orientering om årsrapport ved Solfrid Svensli. 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap - 15.05.2018 

1. Nesset kommunes årsrapport for 2017, inklusive årsberetning og årsregnskap, godkjennes. 
 

Driftsregnskapet for 2017 ble avsluttet med et mindreforbruk (regnskapsmessig overskudd) på kr 
4 035 995 som avsettes til disposisjonsfond. 
 

Behandling i Nesset kommunestyre - 24.05.2018  

Orientering om årsrapport ved Anne Grete Klokset, og orientering om sykefravær ved Anne Karin 
Sjøli.  
 
Forslag til vedtak fra Nesset formannskap ble enstemmig vedtatt. 
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Vedtak i Nesset kommunestyre - 24.05.2018 

2. Nesset kommunes årsrapport for 2017, inklusive årsberetning og årsregnskap, godkjennes. 
 

3. Driftsregnskapet for 2017 ble avsluttet med et mindreforbruk (regnskapsmessig overskudd) 
på kr 4 035 995 som avsettes til disposisjonsfond. 

 

PS 31/18 Oppsigelse av avtalen vedrørende interkommunal 
barneverntjeneste mellom Nesset, Sunndal og Tingvoll 

Behandling i Nesset formannskap - 16.04.2018  

Innstilling til vedtak fra Utvalg for helse og omsorg ble enstemmig vedtatt. 
 
 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap - 16.04.2018 

Nesset kommune sier opp sitt deltakerforhold i vertskommunesamarbeidet vedrørende det 
interkommunale barnevernsamarbeidet mellom Nesset, Sunndal og Tingvoll.  
Nesset kommune vil tre ut av dette samarbeidet den 31.12. 2019. 

Bakgrunnen for dette er at Nesset sammen med Molde og Midsund skal danne en ny kommune fra 
1.1. 2020.  

 

Behandling i Nesset kommunestyre - 24.05.2018  

Forslag til vedtak fra Nesset formannskap ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Nesset kommunestyre - 24.05.2018 

Nesset kommune sier opp sitt deltakerforhold i vertskommunesamarbeidet vedrørende det 
interkommunale barnevernsamarbeidet mellom Nesset, Sunndal og Tingvoll.  
Nesset kommune vil tre ut av dette samarbeidet den 31.12. 2019. 

Bakgrunnen for dette er at Nesset sammen med Molde og Midsund skal danne en ny kommune fra 
1.1. 2020.  

 
 

PS 32/18 600169 Relokalisering barnehage, barne- og kulturskole - 
sluttrapport 

Behandling i Nesset formannskap - 16.04.2018 

  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
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Forslag til vedtak i Nesset formannskap - 16.04.2018 

  

Nesset kommunestyre godkjenner sluttrapport av 6.10.2017 for prosjekt 600169 Relokalisering 
barnehage, barneskole og kulturskole, slik den er avlagt. 

 

Behandling i Nesset kommunestyre - 24.05.2018  

Forslag til vedtak fra Nesset formannskap ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Nesset kommunestyre - 24.05.2018 

Nesset kommunestyre godkjenner sluttrapport av 6.10.2017 for prosjekt 600169 Relokalisering 
barnehage, barneskole og kulturskole, slik den er avlagt. 

 
 

PS 33/18 Eresfjord og Vistdal skisenter - Behandling av innkomne 
merknader 

Behandling i Nesset formannskap - 16.04.2018  

 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap - 16.04.2018 

 
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 vedtas detaljreguleringsplan for Eresfjord og Vistdal 
skisenter med plankart datert 22.03.2018 og bestemmelser av 22.03.2018 med følgende endring. 
    
§ 4.1.6: Bestemmelsen, «Det åpnes også for alternative avløpsordninger. Avløpsløsningen skal være 
godkjent før byggestart» - utgår.     
 

Behandling i Nesset kommunestyre - 24.05.2018  

Forslag til vedtak fra Nesset formannskap ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Nesset kommunestyre - 24.05.2018  

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 vedtas detaljreguleringsplan for Eresfjord og Vistdal 
skisenter med plankart datert 22.03.2018 og bestemmelser av 22.03.2018 med følgende endring. 
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§ 4.1.6: Bestemmelsen, «Det åpnes også for alternative avløpsordninger. Avløpsløsningen skal være 
godkjent før byggestart» - utgår.     

 

 

PS 34/18 Strategiske grep for å hindre svart økonomi ved anskaffelser 

Behandling i Nesset formannskap - 16.04.2018 

  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap - 16.04.2018 

 
Nesset kommune skal bruke anskaffelser som et strategisk tiltak for å medvirke til en 
bærekraftig miljøutvikling, forsvarlig utvikling av arbeidslivet og etablering av flere 
lærlingeplasser. 
 
Kommunen skal legge vedlagte «Strategiske grep for å hindre svart økonomi og 
arbeidslivskriminalitet ved anskaffelser i kommuner og fylkeskommuner» til grunn ved alle 
anskaffelser med en beløpsverdi over nasjonal terskelverdi i anskaffelsesregelverket. 
Kommunestyret ber om at tilsvarende blir gjort ved anskaffelser kommunen er med på gjennom 
innkjøpssamarbeidet ROR-Innkjøp. 
 
Ved revidering av kommunens innkjøpsstrategi, vil disse strategiske grepene bli innarbeidet i 
innkjøpsstrategien. 
 

Behandling i Nesset kommunestyre - 24.05.2018  

Forslag til vedtak fra Nesset formannskap ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Nesset kommunestyre - 24.05.2018 

Nesset kommune skal bruke anskaffelser som et strategisk tiltak for å medvirke til en 
bærekraftig miljøutvikling, forsvarlig utvikling av arbeidslivet og etablering av flere 
lærlingeplasser. 
 
Kommunen skal legge vedlagte «Strategiske grep for å hindre svart økonomi og 
arbeidslivskriminalitet ved anskaffelser i kommuner og fylkeskommuner» til grunn ved alle 
anskaffelser med en beløpsverdi over nasjonal terskelverdi i anskaffelsesregelverket. 
Kommunestyret ber om at tilsvarende blir gjort ved anskaffelser kommunen er med på gjennom 
innkjøpssamarbeidet ROR-Innkjøp. 
 
Ved revidering av kommunens innkjøpsstrategi, vil disse strategiske grepene bli innarbeidet i 
innkjøpsstrategien. 
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PS 35/18 Tvungen påkobling til vann - og avløpsnett 

Behandling i Nesset formannskap - 15.05.2018  

Senterpartiet ved Kari Petrine Fitje Øverås fremmet følgende forslag: Pkt. 4 endres til: Tvungen 
påkobling skal gjelde nye vann- og avløpsledninger.  

 

Ordfører la opp til punktvis avstemming: 

1. Enstemmig vedtatt. 
2. Enstemmig vedtatt. 
3. Enstemmig vedtatt. 
4. Forslaget til Kari Petrine Fitje Øverås fikk 4 stemmer, 3 stemte for rådmannens 

innstilling.  
 

 

 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap - 15.05.2018 

1. Nesset kommune vedtar å gjennomføre tvungen påkobling til kommunalt vann – og 
avløpsledning iht. Plan og bygningsloven §27-1 og 2, der dette kan gjøres uten 
uforholdsmessig stor kostnad.  

2. Kommunestyret vedtar ingen tilskuddsordning for de som skal kobles på kommunalt 
ledningsnett. I dette ligger det at grunneier selv tar kostnaden i forbindelse med de 
arbeidene som skal gjøres for å utføre tilkobling. Unntaket for tilskudd er dersom 
kostnadene for grunneier overstiger 1 G fra folketrygden (= kr 93 634 pr 1.5.2017). Det 
overskytende skal da dekkes av Nesset kommune og belastes selvkostområdet for vann eller 
avløp. Maksimalt tilskudd per eiendom er 1 G. (2 G dersom både vann og avløp tilkoples.) 

3. Tilknytningsgebyr for vann og avløp skal betales på ordinær måte iht. til gjeldende 
gebyrregulativ.  

4. Tvungen påkobling skal gjelde nye vann- og avløpsledninger.  
 

 

Behandling i Nesset kommunestyre - 24.05.2018  

Forslag til vedtak fra Nesset formannskap:  

 

1. Nesset kommune vedtar å gjennomføre tvungen påkobling til kommunalt vann – og 
avløpsledning iht. Plan og bygningsloven §27-1 og 2, der dette kan gjøres uten 
uforholdsmessig stor kostnad.  

2. Kommunestyret vedtar ingen tilskuddsordning for de som skal kobles på kommunalt 
ledningsnett. I dette ligger det at grunneier selv tar kostnaden i forbindelse med de arbeidene 
som skal gjøres for å utføre tilkobling. Unntaket for tilskudd er dersom kostnadene for 
grunneier overstiger 1 G fra folketrygden (= kr 93 634 pr 1.5.2017). Det overskytende skal da 
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dekkes av Nesset kommune og belastes selvkostområdet for vann eller avløp. Maksimalt 
tilskudd per eiendom er 1 G. (2 G dersom både vann og avløp tilkoples.) 

3. Tilknytningsgebyr for vann og avløp skal betales på ordinær måte iht. til gjeldende 
gebyrregulativ. 

4. Tvungen påkobling skal gjelde nye vann- og avløpsledninger 

 

Forslag til vedtak fra Innbyggerlista ved Jan Ståle Alme:  
Som rådmannens innstilling til formannskapet. 
 
Forslag til vedtak fra Arbeiderpartiet ved Torill Melheim Strand: 
Endring i pkt. 2 «.. 0,5 G fra foketrygden…» 
 
Ordfører la opp til punktvis avstemming. 
1. Enstemmig vedtatt. 
2. Arbeiderpartiets forslag ble enstemmig vedtatt.  
3. Enstemmig vedtatt. 
4. Forslaget til Innbyggerlista ble vedtatt mot 3 stemmer. 
 

Vedtak i Nesset kommunestyre - 24.05.2018 

 
1. Nesset kommune vedtar å gjennomføre tvungen påkobling til kommunalt vann – og 

avløpsledning iht. Plan og bygningsloven §27-1 og 2, der dette kan gjøres uten 
uforholdsmessig stor kostnad.  

2.  Kommunestyret vedtar ingen tilskuddsordning for de som skal kobles på kommunalt 
ledningsnett. I dette ligger det at grunneier selv tar kostnaden i forbindelse med de arbeidene 
som skal gjøres for å utføre tilkobling. Unntaket for tilskudd er dersom kostnadene for 
grunneier overstiger 0,5 G fra folketrygden (= kr 46817 pr 1.5.2017. Det overskytende skal da 
dekkes av Nesset kommune og belastes selvkostområdet for vann eller avløp. Maksimalt 
tilskudd per eiendom er 0,5 G. (1 G dersom både vann og avløp tilkoples.) 

3.  Tilknytningsgebyr for vann og avløp skal betales på ordinær måte iht. til gjeldende 
gebyrregulativ.  

4.  Tvungen påkobling skal gjelde nye- og eksisterende vann- og avløpsledninger. 
 

PS 36/18 Finansiering av lokalt bidrag til utbygging av høyhastighets 
bredbånd i Vistdal 

Behandling i Nesset formannskap - 15.05.2018  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap - 15.05.2018 

For å bygge ut høyhastighets bredbånd i Vistdal bevilger Nesset kommune et tilskudd på  
kr 1 650 000. 

Dette finansieres slik: 
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Tilskudd kraftfondet inntil  kr   985 000 

Tilskudd Utviklingsfondet inntil kr   300 000 

Kommunal egeninnsats  kr   100 000 

Disposisjonsfondet inntil  kr   265 000 

Sum kommunal finansiering inntil kr 1 650 000 

 

Bevilgningen gjøres under forutsetning av at prosjektet blir fullfinansiert med et tilskudd fra Møre 
og Romsdal fylkeskommune i 2018. 

 
 

Behandling i Nesset kommunestyre - 24.05.2018  

Orientering ved Knut Arne Vike fra Nesset Kraft AS. 
 
Formannskapets forslag ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Nesset kommunestyre - 24.05.2018  

 
For å bygge ut høyhastighets bredbånd i Vistdal bevilger Nesset kommune et tilskudd på  
kr 1 650 000. 

Dette finansieres slik: 

Tilskudd kraftfondet inntil  kr   985 000 

Tilskudd Utviklingsfondet inntil kr   300 000 

Kommunal egeninnsats  kr   100 000 

Disposisjonsfondet inntil  kr   265 000 

Sum kommunal finansiering inntil kr 1 650 000 

 

Bevilgningen gjøres under forutsetning av at prosjektet blir fullfinansiert med et tilskudd fra Møre 
og Romsdal fylkeskommune i 2018. 

 

PS 37/18 Søknad om fritak for eiendomsskatt - Vistdal Samvirkelag 

Behandling i Nesset kommunestyre - 24.05.2018  

Karianne Rindli ble enstemmig erklært inhabil.   
Jan Rindli ble enstemmig erklært inhabil. 
 
Utsettelsesforlag fra KRF ved Svein Atle Roset: 
Saken utsettes og legges frem på nytt med oppdaterte opplysninger.  
Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
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Vedtak i Nesset kommunestyre - 24.05.2018  

Saken utsettes og legges frem på nytt med oppdaterte opplysninger. 
 

PS 38/18 Styringsorgan for kraftfondet i Nye Molde kommune 

Behandling i Nesset formannskap - 15.05.2018  

Rådmannen endret sin innstilling til:  «… dagens kommune…» endres til Nesset kommune.  
 
Ordfører fremmet følgende tillegg: Ordningen med kommunedelsutvalg skal evalueres etter den 
første kommunestyreperioden i Nye Molde kommune. Skulle ordningen med kommunedelsutvalg 
opphøre skal det opprettes et eget styre for fondet.  Jfr. vedtektene for kraftfondet og 
intensjonsavtalen med Molde og Misund kommuner.  
 
Senterpartiet fremmet følgende oversendelsesforslag til uttale fra styrene for Mardølafondet, 
Miljøfondet og Utviklingsfondet: Styrene for Mardølafondet, Miljøfondet og Utviklingsfondet slås 
sammen til ett styre og fondene forvaltes etter dagens vedtekter. 
 
Rådmannens endrede innstilling ble enstemmig vedtatt. 
Ordføreren sitt forslag ble enstemmig vedtatt. 
Senterpartiet sitt forslag ble enstemmig vedtatt. 
 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap - 15.05.2018 

Det vises til k-sak 75/16 punkt 6. 
 
Punkt 6 går ut, og erstattes med følgende vedtak: 
 
Årlige konsesjonsinntekter på ca. 8 mill. kroner skal fra 01.01.2020 brukes i Nesset kommune i 
samsvar med gjeldende vedtekter for kraftfondet. Styringsorgan for kraftfondet skal være 
kommunedelsutvalget for Nesset.  
 
Ordningen med kommunedelsutvalg skal evalueres etter den første kommunestyreperioden i Nye 
Molde kommune. Skulle ordningen med kommunedelsutvalg opphøre skal det opprettes et eget 
styre for fondet.  Jfr. vedtektene for kraftfondet og intensjonsavtalen med Molde og Misund 
kommuner.  
 
Oversendelsesforslag, sendes til uttale til styrene i Mardølafondet, Miljøfondet og Utviklingsfondet: 
Styrene for Mardølafondet, Miljøfondet og Utviklingsfondet slås sammen til ett styre og fondene 
forvaltes etter dagens vedtekter. 
 

Behandling i Nesset kommunestyre - 24.05.2018  

 
Innbyggerlista ved Jan Ståle Alme fremmet følgende forslag: 
 
Det vises til K-Sak 75/16 pkt. 6. Pkt. 6 opprettholdes. 
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Det gjennomføres en revisjon/tilpasning av vedtektene for kraftfondet i Nesset kommune i løpet av 
2018. Mardølafondet, Miljøfondet og Utviklingsfondet videreføres som i dag. 
 
KRF ved Svein Roset ba om gruppemøte og Senterpartiet ved Ole Marvin Aarstad ba om 
gruppemøte. 
 
KRF ved Svein Roset foreslo følgende tillegg til Innbyggerlista sitt forslag:  
Kommundelsutvalget blir høringsinstans for saker som kommer til behandling.  
 
Innbyggerlista ved Jan Ståle Alme sitt forslag ble enstemmig vedtatt.  
KRF ved Svein Roset sitt forslag ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Nesset kommunestyre - 24.05.2018 

Det vises til K-Sak 75/16 pkt. 6. Pkt. 6 opprettholdes. 
 
Det gjennomføres en revisjon/tilpasning av vedtektene for kraftfondet i Nesset kommune i løpet av 
2018.  
 
Mardølafondet, Miljøfondet og Utviklingsfondet videreføres som i dag. 
 
Kommundelsutvalget blir høringsinstans for saker som kommer til behandling.  
 

PS 39/18 Nesset musikkfest 2018 - søknad om støtte/tilskudd 

Behandling i Nesset formannskap - 15.05.2018  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap - 15.05.2018 

Nesset kommune innvilger et tilskudd på kr 100 000 til Nesset Musikkfest for 2018. 
Tilskuddet dekkes av disposisjonsfondet. 

 
 

Behandling i Nesset kommunestyre - 24.05.2018  

Edith Bjerkeset ble erklært inhabil, enstemmig. 
 
Formannskapets forslag ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Nesset kommunestyre - 24.05.2018 

Nesset kommune innvilger et tilskudd på kr 100 000 til Nesset Musikkfest for 2018. 
Tilskuddet dekkes av disposisjonsfondet. 
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PS 40/18 Ungdommens miljøkrav 

Behandling i Nesset kommunestyre - 24.05.2018  

Åsleik Stubø fra Ungdommens kommunestyre deltok i behandling av saken. 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Nesset kommunestyre - 24.05.2018  

 

Kommunestyret støttar UKS si prioritering av dei to miljøtiltaka: 

 ladestasjon for El-bil og  
 betre mogelegheiter for kildesortering på offentlege plassar.  

Kommunestyret ber administrasjonen utrede dette med tanke på gjennomføring, finansiering og 
drift. 

 
 

PS 41/18 Salg av kommunal eiendom - Eresfjord bofellesskap, GID 
069/001/003 

Behandling i Nesset formannskap - 16.04.2018  

 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap - 16.04.2018 

 
Nesset kommune selger eiendommen GID 069/001/003 Eresfjord bofellesskap.  

Markedsføring og salg gjennomføres ved engasjement av eiendomsmegler.  

 

Behandling i Nesset kommunestyre - 24.05.2018  

 
Forslag fra Arbeiderpartiet ved Mellvin Steinsvoll: 
Tillegg til Nesset formannskap sitt forslag: I arbeidet med markedsføring og salg, skal det legges 
vekt på at Nesset kommune ønsker at bygningsmassen fortsatt skal bli vurdert tilrettelagt for 
boligformål, gjerne som enkle boliger for eldre. 
 

Formannskapet sitt forslag ble enstemmig vedtatt. 

Tillegget fra Arbeiderpartiet ble enstemmig vedtatt. 
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Vedtak i Nesset kommunestyre - 24.05.2018 

Eiendommen GID 069/001/003 Eresfjord bofellesskap legges ut for salg. Markedsføring og salg 
gjennomføres ved engasjement av eiendomsmegler.   
 
I arbeidet med markedsføring og salg, skal det legges vekt på at Nesset kommune ønsker at 
bygningsmassen fortsatt skal bli vurdert tilrettelagt for boligformål, gjerne som enkle boliger for 
eldre. 
 

PS 42/18 Søknad om fritak fra verv i Nesset kommunestyre 

Behandling i Nesset kommunestyre - 24.05.2018  

Forslag til vedtak fra Nesset formannskap ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak i Nesset kommunestyre - 24.05.2018 

Ivar Trælvik gis fritak som kommunestyrerepresentant i Nesset kommunestyre. Tone Skjørsæther 
trer inn som ny kommunestyrerepresentant for Fremskrittspartiet i Nesset kommunestyre fra 
24.5.2018. jf. kommuneloven §§ 15 og 16.  
 

PS 43/18 Søknad om fritak som leder i kontrollutvalget 

Behandling i Nesset formannskap - 15.05.2018  

Arbeiderpartiet ved Torill Melheim Strand fremmet forslag om at Vigdis Fjøseid velges som leder. 
Forslaget fikk tre stemmer. 
Rådmannens innstilling ble vedtatt med fire stemmer. 
 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap - 15.05.2018 

Ivar Trælvik gis fritak som leder i Kontrollutvalget i Nesset kommune, jf. kommuneloven § 15 nr. 1.  
 
Tone Skjørsæther trer inn som ny representant i kontrollutvalget fra 25.05.2018 og ut valgperioden. 
Jostein Øverås velges som leder og Vigdis Fjøseid som nestleder. jf. kommuneloven § 16 og 
Reglement for folkevalgte organer og Delegeringsreglement for Nesset kommune. 
 
Kontrollutvalget for perioden 25.5.2018-2019 får denne sammensetningen:  
 

Arbeiderpartiet, Innbyggerlista og Fremskrittspartiet 
Representanter:      Vararepresentanter: 
1. Vigdis Fjøseid     4. Egil Arild Svensli 
2. Tor Steinar Lien     5. Lars Myrset 
3. Tone Skjørsæther     6. Per Egil Myrvang 

7. Audhild Nauste 
8. Helen Marit Torvik 
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Høyre og Senterpartiet 
Representanter:      Vararepresentanter: 
1. Jostein Øverås     3. Vigdis Aandalen Bersås 
2. Wenche Angvik     4. Per Sverre Røed 

       5. Eli Gjermundnes 
6. Torbjørn Utigard 

 
Leder:   Jostein Øverås 
Nestleder:  Vigdis Fjøseid 

 
 

Behandling i Nesset kommunestyre - 24.05.2018  

 
Forslag fra Arbeiderpartiet: Som formannskapets forslag med følgende endring: 
Vigdis Fjøseid velges som leder. 
 
Forslaget fra Arbeiderpartiet fikk 10 stemmer. 
Forslag fra Nesset formannskap fikk 10 stemmer.  
Ordfører sin dobbeltstemme ble avgjørende. 
 

Vedtak i Nesset kommunestyre - 24.05.2018 

Ivar Trælvik gis fritak som leder i Kontrollutvalget i Nesset kommune, jf. kommuneloven § 15 nr. 1.  
 
Tone Skjørsæther trer inn som ny representant i kontrollutvalget fra 25.05.2018 og ut valgperioden. 
Jostein Øverås velges som leder og Vigdis Fjøseid som nestleder. jf. kommuneloven § 16 og 
Reglement for folkevalgte organer og Delegeringsreglement for Nesset kommune. 
 
Kontrollutvalget for perioden 25.5.2018-2019 får denne sammensetningen:  
 

Arbeiderpartiet, Innbyggerlista og Fremskrittspartiet 
Representanter:      Vararepresentanter: 
4. Vigdis Fjøseid     4. Egil Arild Svensli 
5. Tor Steinar Lien     5. Lars Myrset 
6. Tone Skjørsæther     6. Per Egil Myrvang 

7. Audhild Nauste 
8. Helen Marit Torvik 

Høyre og Senterpartiet 
Representanter:      Vararepresentanter: 
3. Jostein Øverås     3. Vigdis Aandalen Bersås 
4. Wenche Angvik     4. Per Sverre Røed 

       5. Eli Gjermundnes 
6. Torbjørn Utigard 

 
Leder:   Jostein Øverås 
Nestleder:  Vigdis Fjøseid 
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