
 

Nesset kommune 

 
 

  

 

Møteprotokoll 

 

Utvalg: Nesset kommunestyre 

Møtested: Kommunestyresalen, Nesset kommunehus 

Dato: 21.05.2015 

Tidspunkt: 14:00 – 16:30 

 

Følgende faste medlemmer møtte: 

Navn Funksjon Representerer 

Rolf Jonas Hurlen Ordfører H 

Edmund Morewood Varaordfører SP 

Mellvin Arvid Steinsvoll Medlem AP 

Audhild Nauste Medlem AP 

Lilly K. Svensli Medlem AP 

Stein Ivar Bjerkeli Medlem AP 

Paul Edvin Nauste Medlem AP 

Karianne Rindli Medlem AP 

Anders Torvik Medlem AP 

Kari Petrine Fitje Øverås Medlem SP 

Jan Rindli Medlem SP 

Aina Trælvik Remmen Medlem FRP 

Stephan Berg Medlem H 

Magne Bugge Medlem H 

Marit-Solveig Finset Medlem H 

Ola Einar Stolsmo Medlem H 

Gunvor Gussiås Medlem KRF 

Arild Svensli Medlem INNB 

 

Følgende faste medlemmer møtte ikke: 

Navn Funksjon Representerer 

Roar Andrè Flataker MEDL H 

Lynn Brakstad MEDL KRF 

Marte Meisingset Evensen MEDL H 
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Følgende varamedlemmer møtte: 

Navn Møtte for Representerer 

Steinar Sevaldsen Marte Meisingset Evensen H 

Knut Arne Bugge Roar Andrè Flataker H 

Svanhild Kvernberg Lynn Brakstad KRF 

 

Merknader 

 

 

 

Fra administrasjonen møtte: 

Navn Stilling 

Liv Fleischer Husby Rådmann 

Anne Grete Klokset 

Solfrid Svensli (sak 47) 

Vivian Høsteng 

Ass. rådmann 

Økonomisjef 

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 

 

 

 

______________________  _______________________ 

         Gunvor Gussiås           Mellvin Steinsvoll 
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 2014/579 
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PS 43/15 Godkjenning av selskapsavtale og eieravtale for Møre og 

Romsdal Revisjon IKS 

 2015/412 

PS 44/15 Nesset Kraft AS - selskapskontroll  2014/965 

PS 45/15 Kontrollutvalget - årsmelding 2014  2015/449 

PS 46/15 Årsmelding og regnskap  2014 - Mardølafondet  2015/406 

PS 47/15 Årsmelding 2014 inkl. årsberetning og årsregnskap - 
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 2015/57 

 

 

PS 34/15 Godkjenning av protokoll 

Behandling i Nesset kommunestyre - 21.05.2015  

Protokoll fra kommunestyrets møte 26.03.2015 ble godkjent og signert. 

 

Vedtak i Nesset kommunestyre – 21.05.2015 

Protokoll fra kommunestyrets møte 26.03.2015 ble godkjent og signert. 
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PS 35/15 Spørsmål til ordføreren 

Behandling i Nesset kommunestyre - 21.05.2015  

Spørsmål fra Arbeiderpartiet v/Mellvin Steinsvoll: 

Hjemmesykepleien indre - endring av mønstringssted: 

I følge opplysninger, er mønstringssted for hjemmesykepleien indre flyttet fra tidligere Eresfjord 

bofellesskap til Eidsvåg. Slik det er grunn til å tro, vil en slik endring bety at effektiv arbeidstid 

som følge av lengre transport fra mønstringssted til arbeidssted, blir redusert. 

Spørsmål: 

1. Hva ligger til grunn for denne endringen? 

2. Vil reduksjon i effektiv arbeidstid utløse behov for økt personalressurs? 

3. Hva vil endringen bety økonomisk? 

 

Rådmannen svarte: 
Det er beklagelig at det ikke er større tillit til administrasjonen enn det som blir sagt. Det er 

nødvendig med endringer av og til, uten endringer står vi fast. Denne gangen har det vært 

nødvendig med endringer både ut i fra det faglige og de ressurser vi har tilgjengelig. Det er et 

stort krav til dokumentasjon, tverrfaglig samarbeid og tilrettelegging av individuell hjelp til hver 

og en av brukerne våre. Den faglige begrunnelsen er derfor at dette samarbeidet krever at de 

ansatte må samles. Noen av brukerne har ulikt behov for tjenestene dag for dag, fordi situasjonen 

utvikler ser. Vi må ha derfor ha god kommunikasjon for å finne gode løsninger for å kunne 

tilrettelegge. Når vi ikke har flere faglige ressurser til å gjøre disse vurderingene enn det vi har 

må vi derfor samle disse sentralt. Det er klart at vurderinger om transport er tatt, og vi har vurdert 

dette til å være den beste løsningen for å sikre best mulig kontinuitet og faglig tilbud for 

brukeren. Utløser ingen nye personalressurser. Det er ikke gjort økonomiske vurderinger for 

denne løsningen, kun faglige. Det er hensynet til brukeren som er lagt til grunn, vi skal tilby rett 

kompetanse til rett tid.  

 

 

Spørsmål fra Aina T. Remmen: 

Jeg ser på baksida av Romsdals Budstikke 18.mai at en mor er frustrert over manglende og dårlig 

vedlikeholdt lekeapparater på uteområdet ved Eidsvåg Barneskole. 

Jeg er medlem av FAU ved skolen og vet litt mere om hva som skjer og skal skje med 

uteområdet, men kan rådmannen fortelle oss noe om hva som er planlagt gjort på utearealet ved 

Eidsvåg Barneskole, og gi oss en pekepinn på når ting skal skje? 

 

Rådmannen svarte: 

Beklageligvis hadde vi en ulykke på skolen for kort tid siden, der et barn ble skadet ved et av 

lekeapparatene. Vi har faste rutiner for gjennomgang av lekeareal på skole og barnehage, og det 

foretas ukentlig inspeksjon som blir dokumentert i etterkant. Dette blir vanligvis gjort, men 

akkurat nå har det vært en glipp i forbindelse med ferieavvikling i 2-3 uker. Rutinene er klare, og 

vi har nå hatt en ny gjennomgang av disse både hos eiere og utførere. 

I forhold til uteområdet er det planlagt et ballareal med to vegger. Dette har vært ute på anbud, 

spillemidler er innvilget, og det er snakk om iverksettelse når som helst. Vi håper også at vi skal 

ha midler til å lage en buldrevegg i forbindelse med dette arealet. Eller mangler apejungelen en 

stige, denne er bestilt.  
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Spørsmål fra Aina T. Remmen: 

Jeg er bekymret for det manglende vedlikeholdet på enkelte kommunale bygg. 

Etter at 17.mai-feiringen var ferdig var jeg i samtale med noen pårørende til brukere på NOS som 

hadde vært tilstede under den tradisjonelle stoppen som 17.mai-toget gjør utenfor institusjonen. 

De mente tiltaket var en flott gest til brukerne ved NOS, men var til dels sjokkerte over 

forholdene ute på balkongene der de sto og overvar underholdningen. De mente at balkongene 

nesten er farlige å bruke på grunn av veldig dårlig vedlikehold, og de måtte passe godt på at 

ingen barn klatret opp på de dårlige rekkverkene, eller at ingen voksne lente seg mot det, for de 

var redde for at rekkverkene skulle falle fra hverandre slik at de ramlet ned. Disse pårørende 

kunne også fortelle om mange andre ting som bar preg av dårlig vedlikehold ved NOS. Det ble 

blant annet nevnt at flere brukere er plaget av maur og andre krypdyr inne på rommene sine, og 

at rommene og fellesarealene bærer preg av at det de siste årene er gjort veldig lite for å 

vedlikeholde korttidsavdelingen og demensavdelingen. Demensavdelingen og korttidsavdelingen 

skal som vi vet totalrenoveres om noen år, men vi kan ikke la de forfalle slik at de blir til 

belastning for de beboerne som skal være der frem til dette skjer. Dette er eldre personer, blant de 

svakeste i samfunnet, og vi bør kunne gi de et godt vedlikeholdt botilbud. 

 

Jeg vil gjerne vite hva slags vedlikehold som er planlagt utført på disse to avdelingene i 

nærmeste fremtid. 

 

På Holtan er det en del leiligheter som også trenger vedlikehold. De kvite husene som i dag 

omtales som omsorgsboliger har beboere som til dels har bodd der noen år, og de forteller at det 

er lite eller ingenting som har blitt gjort innvendig i disse leilighetene. Her er det også maur og 

annet kryp beboerne plages med. Jeg har snakket med noen som har fått maur opp i senga, og 

som velger å sove med sokkene på etter å ha blitt bitt av mauren. Det er sprayet for maur og 

andre kryp utenfor husene, men problemet er ikke borte. I tillegg mangler det utelys, beboerne 

har varslet kommunen, men lyset er fremdeles borte. Nå er det lysere kvelder, men i vinter var 

det problematisk for beboerne å bevege seg ute etter mørkets frembrudd pga at lyset var helt 

borte.  Både de grønne og kvite husene på Holtan er noen år gamle, og det er ikke foretatt så mye 

vedlikehold på disse siden de ble bygd. Beboerne forteller at det bare ble malt på enkelte 

overflater inne før de flyttet inn. Enkelte tok over boliger som trengte mere oppgradering, dette 

ble det sagt skulle utføres senere, men lite eller ingenting er gjort. Disse boligene er planlagt 

brukt som utleieboliger for eldre og uføre i fremtiden, og da må kommunen vedlikeholde dem 

slik at de fremstår som brukervennlige og attraktive for leietakerne. 

 

Jeg vil gjerne vite hva slags vedlikehold som er planlagt utført på de grønne og kvite 

uteleiehusene på Holtan i nærmeste fremtid. 

 

Rådmannen svarte: 

Vi skulle gjerne hatt et mer systematisk vedlikehold enn det vi har. Vaktmester på NOS har 

regelmessig oppsyn med verandaene, og dersom det oppstår tvilstilfelle om sikkerheten har 

rådmannen bedt om at verandaene stenges.  

Det har vært skadedyrkontroll på NOS to ganger i vinter, mest pga sølvkre, og de kommer igjen i 

slutten av mai på ny runde. Så situasjonen er under fullt oppsyn, men det tar dessverre tid å få 

dette helt bort.  

Når det gjelder vedlikehold på demens-/og korttidsavdelingen er det ikke budsjettert med dette 

inneværende år. Nødvendig vedlikehold for funksjonalitet ivaretas, men ikke i forhold til vanlig 

slitasje. Hvis det er ønskelig med slikt vedlikehold må det i så fall legges inn i langtidsbudsjettet 

og økonomiplana for neste år. 
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Alle kommunens utleieboliger blir vurdert for renovering når de blir fraflyttet og før noen nye 

flytter inn. Det gjøres ikke noe flatevedlikehold så lenge noen bor i boligene. På Holtan er det i år 

budsjettert med utskifting av noen av kjøkkenene i de hvite boligene. Når det gjelder utelys 

trodde teknisk avd. at dette var i orden nå, de vil sjekke dette på nytt.  

 

 

Spørsmål fra Senterpartiet v/Jan Rindli: 

Har registret en god del klager på eiendomsskatten. Er det mange som får medhold sånn at 

summen ikke når det som er budsjettert? 

 

Rådmannen svarte: 
Vi har fått inn ca 200 klager som skal behandles i sakkyndig nemnd. Nemnda har ikke startet sin 

behandling enda, så vi har foreløpig ingen oversikt. Mye av feilene går på matrikkelføring, rett 

betegnelse på rett bygg, og det er tidkrevende arbeid å gå gjennom disse. Hver og en av klagene 

må behandles på selvstendig grunnlag. Vi er kjent med at vi får en inntektssvikt på kr 500 000 i 

forhold til det som var budsjettert. I tillegg har vi strevd med å overholde fristen for å få skrevet 

ut eiendomsskatten til rett tid (01.03.15), og det er brukt langt mer penger enn det som var 

budsjettert til dette arbeidet. Har pr i dag et overforbruk på ca 1 mill., gjelder blant annet 

konsulentbistand og besiktigelse. Økonomisjefen vil beskrive dette mer detaljert i tertialrapporten 

som kommer til behandling i juni.  

 

 

Spørsmål fra Kristelig Folkeparti v/Svanhild Kvernberg: 

Hvor langt er reguleringsarbeidet på gangvegen Rød-Hargaut kommet? Får stadig spørsmål fra 

innbyggere på Rød. 

 

Ordføreren svarte: 
Som det fremgår av første referatsak i dagens møte har vi hatt et møte med fylket og Statens 

vegvesen i forhold til rullering av det såkalte investeringsprogrammet. Vi har fått løftet frem det 

vi anser som de viktige prioriterte vegsakene våre, og som førsteprioritet har vi gang- og 

sykkelvegen til Rød. Vi håper og tror at vi til kommunestyremøtet 18. juni skal være ferdig med 

reguleringsplanarbeidet slik at vi kan legge ut planen til 1.gangs høring. 

Fylkestinget skal snart vedta sitt investeringsprogram. I sakspapirene er gang- og sykkelvegen til 

Rød kostnadsberegnet til kr 70 mill., og den er ikke prioritert blant dem som får penger i dette 

programmet. Det er ikke uvilje blant fylkespolitikerne til å løfte frem gang- og sykkelveger, men 

det stopper i midlene. Ved å gjennomføre arbeidet med reguleringsplanen og gjøre prosjektet 

«gryteklart» håper vi at vi kan snike oss noen plasser frem i køa. 

Vi har altså fokus på dette, reguleringsplanarbeidet er snart ferdig, og vi håper at vi nærmer oss 

en løsning. 

 

 

Spørsmål fra Innbyggerlista v/Arild Svensli: 

Spm. 1: 

Hvorfor ligger ikke saksliste, innkalling og protokoll til Mardølafondet, Miljøfondet og 

Utviklingsfondet på Nesset kommune sine nettsider? 

 

Spm. 2: 

Hvordan ligger det an med elveforebyggingen og fremdrift for flerbrukshallen? Er det noe nytt? 

 

Ordføreren svarte: 
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Spm. 1:  

Ordføreren har ingen forklaring på hvorfor disse saklistene, innkallingene og protokollene ikke 

blir lagt ut, rådmannen vil ta tak i dette. 

 

Spm. 2:  

Det ble avholdt et møte med NVE og Norconsult 27.04.15, der deltok også representanter fra 

utvalg for teknisk, næring og miljø (TNM). Alle de fem sikringsområdene ble vurdert, og 

referatet vil bli lagt frem som referatsak til kommunestyret 18.06.15. Ikke problem å starte både 

bygging av hall og utføring av sikringsarbeidet, men godkjenning av hallen vil ikke bli gitt før 

sikringsarbeidet er avsluttet. Arbeidstegninger på sikringsarbeidet vil bli satt i bestilling og 

anbudsrunde vil bli gjennomført. Det er også avholdt møte med grunneier i forhold til 

utfordringene han har, blant annet med et fjøs som står helt fremme ved elvekanten. Hva som 

skal gjøres her er ikke endelig avklart enda, vi avventer en ny gjennomgang fra Norconsult.  

 

 

PS 36/15 Referatsaker 

RS 14/15 Referat fra regionalt møte med Nesset kommune 17.04.2015 Møre og Romsdal 

Fylkeskommune 

RS 15/15 Kommunal planstrategi og forholdet til kommunereformen Det kongelige Kommunal- 

og Moderniseringsdepartement 

RS 16/15 Kontrollutvalget i Nesset - protokoll fra møte 17.03.2015 Kontrollutvalgssekreteriatet 

RS 17/15 Kontrollutvalget i Nesset - protokoll fra møte 27.04.2015 Kontrollutvalgssekreteriatet 

RS 18/15 Referat fra representantskapsmøtet 22.04.15 Krisesenteret for Molde og omegns IKS 

Behandling i Nesset kommunestyre - 21.05.2015  

Ordføreren orienterte. 

 

Referatsakene ble tatt til orientering. 

 

Vedtak i Nesset kommunestyre – 21.05.2015 

Referatsakene ble tatt til orientering. 

 

 

PS 37/15 Søknad om skjenkebevilling - Eidsvåg Bed & Breakfast 

Behandling i Utvalg for helse, oppvekst og kultur - 12.05.2015  

Enstemmig som rådmannens innstilling. 

 

Forslag til vedtak i Utvalg for helse, oppvekst og kultur - 12.05.2015  

Eidsvåg Bed & Breakfast v/ Per Olav Eidsæter gis skjenkebevilling for all alkoholholdig drikk i 

perioden 22.05.2015 – 30.06.2016 
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Per Olav Eidsæter godkjennes som styrer og Hristiana Ivanova godkjennes som stedfortreder. 

 

Tidsbegrensninger for skjenking: 

Skjenking av alkoholholdig drikk inne, under 22 volumprosent kan skje alle dager, kl 08.00 – 

02.00  

Skjenking av alkoholholdig drikk inne, under 60 volumprosent kan skje alle dager kl 13.00 – 

01.00  

Skjenking av alkoholholdig drikk ute under 22 volumprosent kan skje alle dager kl 13.00 – 24.00  

 

Skjenkebevillingen kan ikke utøves på andre områder enn på definert område ute og inne.  

 

Det skal betales et årlig gebyr for salg av øl på grunnlag av forventet omsatt mengde 

alkoholholdig drikk.  

 

Bevilling gis med hjemmel i «Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v.» «Forskrift til lov 

om omsetning av alkoholholdig drikk og serveringsloven for Nesset kommune» og «Forskrift om 

omsetning av alkoholholdig drikk mv.» 

 

Behandling i Nesset kommunestyre - 21.05.2015  

Forslag fra utvalg for helse, oppvekst og kultur ble vedtatt med 20 stemmer. 1 stemte imot.  

 

Vedtak i Nesset kommunestyre – 21.05.2015 

Eidsvåg Bed & Breakfast v/ Per Olav Eidsæter gis skjenkebevilling for all alkoholholdig drikk i 

perioden 22.05.2015 – 30.06.2016 

 

Per Olav Eidsæter godkjennes som styrer og Hristiana Ivanova godkjennes som stedfortreder. 

 

Tidsbegrensninger for skjenking: 

Skjenking av alkoholholdig drikk inne, under 22 volumprosent kan skje alle dager, kl 08.00 – 

02.00  

Skjenking av alkoholholdig drikk inne, under 60 volumprosent kan skje alle dager kl 13.00 – 

01.00  

Skjenking av alkoholholdig drikk ute under 22 volumprosent kan skje alle dager kl 13.00 – 24.00  

 

Skjenkebevillingen kan ikke utøves på andre områder enn på definert område ute og inne.  

 

Det skal betales et årlig gebyr for salg av øl på grunnlag av forventet omsatt mengde 

alkoholholdig drikk.  

 

Bevilling gis med hjemmel i «Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v.» «Forskrift til lov 

om omsetning av alkoholholdig drikk og serveringsloven for Nesset kommune» og «Forskrift om 

omsetning av alkoholholdig drikk mv.» 
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PS 38/15 Ny behandling - nytt boligområde ved Langset 

Behandling i Nesset formannskap - 07.05.2015  

Arild Svensli ba om at hans habilitet ble vurdert. Han ble enstemmig vurdert inhabil etter 

forvaltningslovens § 6, 2.ledd og trådte tilbake. 

 

Rådmannens endret sin innstilling til følgende: 

 

Nesset kommune kjøper tomt til to boenheter til markedspris, maksimum kr 700 000 i 

Langset boligfelt under forutsetning av at området på Langset blir godkjent for 

boligbygging.  

 

Kommunen forplikter seg til å rive Gammelskolen for kommunens regning og samtykker 

til at tomten Gammelskolen står på reguleres inn som lekeområde i reguleringsplanen.  

 

Det ble enighet om følgende: 

 

Saken oversendes kommunestyret uten forslag fra formannskapet. Til kommunestyrets 

behandling må det avklares hvordan kjøp av tomt og rivning av Gammelskolen skal 

finansieres. 

 

Dette ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 07.05.2015 

Saken oversendes kommunestyret uten forslag fra formannskapet. Til kommunestyrets 

behandling må det avklares hvordan kjøp av tomt og rivning av Gammelskolen skal finansieres. 

 

Behandling i Nesset kommunestyre - 21.05.2015  

./. E-post av 19.05.2015 fra Arkitektkontoret BBW vedr. tomta til gammelskolen ble distribuert til 

møtedeltakernes iPad 21.05.2015. 

 

 Mellvin Steinsvoll fremmet følgende utsettelsesforslag: 

 

Da det ikke foreligger forslag til finansiering av kostnadene utsettes saken. Det bes om at 

saken, med konkrete kostnader og finansiering, blir lagt fram til behandling i 

formannskapsmøte 04.06.15. og kommunestyremøte 18.06.15. 

 

Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak i Nesset kommunestyre – 21.05.2015 

Da det ikke foreligger forslag til finansiering av kostnadene utsettes saken. Det bes om at 

konkrete kostnader og finansiering blir lagt fram til behandling i formannskapsmøte 04.06.15. og 

kommunestyremøte 18.06.15. 
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PS 39/15 Høring - Melding om planlegging av Kjerringlia vindkraftverk 

Behandling i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 13.05.2015  

Enstemmig som rådmannens innstilling. 

 

Forslag til vedtak i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 13.05.2015 

Det vises til brev av 09.03.2015 fra Norges vassdrags- og energidirektorat der det gis anledning å 

komme med merknader til melding om planlegging av Kjerringlia vindkraftverk.  

 

Nesset kommune mener at NVE i utgangspunktet må avvise Eolus Vind Norge AS sin melding 

om planlegging av Kjerringlia vindkraftverk og tilhørende vei- og nettilknytning. Nesset 

kommune har siden 1953 vært involvert i ulike vannkraftutbyggingstiltak. Nesset kommune 

mener at utbygging av vindkraftverk må skje i andre områder som ikke berører innbyggerne i 

Nesset.  

 

Det vises ellers også til konsekvensutredninger som Statnett utarbeidet i forbindelse med 

planlegging av ny 420 kV ledningsnett mellom Brandhol og Istad. Nesset kommune mener at 

disse utredningene er relevante også for planlegging av en vindmøllepark på Kjerringlia der det 

er behov for bygging av tilkomstvei og ledningsnett som kan kobles på sentralnettet 420 kV 

ledningen eller nettilknytning på 132 kV nettet.   

 

Dersom NVE sin konklusjon er at meldingen av Kjerringlia vindkraftverk ikke skal avvises, vil 

Nesset kommune komme med følgende innspill/kommentarer.  

 

Det bør lages egne utredninger for de ulike terrenginngrepene som en vindmøllepark omfatter. 

Dette vil gjelde både veitrasé, ledningsnett og byggeområdet for 10 vindmøller.  

Nesset kommune mener at det vil være en fordel at eventuell nettilknytning til en vindmøllepark 

blir avklart først slik at en kan ha en trinnvis synliggjøring av konsekvensene.  

 

- Veitraséen fra Dalasetra og frem til Kjerringlia må visualiseres.  

- Konsekvensene med en vinterbrøytet vei fra Gammelsetra til Kjerringlia må synliggjøres. 

Det må utarbeides kart som viser 2,5 km avstandssone fra vinterbrøytet vei.  

- Beskrive konsekvensene for friluftslivet ved at snaufjellområdet blir utbygd.  

- Detaljert kartlegging av artsforekomster i vindmølleområdet og planlagt veitrasé.  

 

Behandling i Nesset kommunestyre - 21.05.2015  

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

 

Vedtak i Nesset kommunestyre – 21.05.2015 

Det vises til brev av 09.03.2015 fra Norges vassdrags- og energidirektorat der det gis anledning å 

komme med merknader til melding om planlegging av Kjerringlia vindkraftverk.  

 

Nesset kommune mener at NVE i utgangspunktet må avvise Eolus Vind Norge AS sin melding 

om planlegging av Kjerringlia vindkraftverk og tilhørende vei- og nettilknytning. Nesset 

kommune har siden 1953 vært involvert i ulike vannkraftutbyggingstiltak. Nesset kommune 
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mener at utbygging av vindkraftverk må skje i andre områder som ikke berører innbyggerne i 

Nesset.  

 

Det vises ellers også til konsekvensutredninger som Statnett utarbeidet i forbindelse med 

planlegging av ny 420 kV ledningsnett mellom Brandhol og Istad. Nesset kommune mener at 

disse utredningene er relevante også for planlegging av en vindmøllepark på Kjerringlia der det 

er behov for bygging av tilkomstvei og ledningsnett som kan kobles på sentralnettet 420 kV 

ledningen eller nettilknytning på 132 kV nettet.  

 

Dersom NVE sin konklusjon er at meldingen av Kjerringlia vindkraftverk ikke skal avvises, vil 

Nesset kommune komme med følgende innspill/kommentarer.  

 

Det bør lages egne utredninger for de ulike terrenginngrepene som en vindmøllepark omfatter. 

Dette vil gjelde både veitrasé, ledningsnett og byggeområdet for 10 vindmøller.  

Nesset kommune mener at det vil være en fordel at eventuell nettilknytning til en vindmøllepark 

blir avklart først slik at en kan ha en trinnvis synliggjøring av konsekvensene.  

 

- Veitraséen fra Dalasetra og frem til Kjerringlia må visualiseres.  

- Konsekvensene med en vinterbrøytet vei fra Gammelsetra til Kjerringlia må synliggjøres. 

Det må utarbeides kart som viser 2,5 km avstandssone fra vinterbrøytet vei.  

- Beskrive konsekvensene for friluftslivet ved at snaufjellområdet blir utbygd.  

- Detaljert kartlegging av artsforekomster i vindmølleområdet og planlagt veitrasé.  

 

 

PS 40/15 Anmodning om bosetting av flere flykninger med bakgrunn i dagens 

flyktningkrise 

Rådmannens innstilling 

Kommunestyret i Nesset har som mål at alt bosettings- og integreringsarbeid skal legge til rette 

for like muligheter, rettigheter og plikter til deltakelse i samfunnet for alle innbyggere i Nesset 

kommune.  

 

Nesset Kommune er i ferd med å bosette 30 flyktninger over tre år etter vedtak i kommunestyret 

den 7.11.2013. I tillegg kommer bosetting ved familiegjenforening. Stipulert ut fra erfaringstall 

vil kommunen få ca. 50-60 nye innbyggere i perioden som følge av vedtaket. Kommunen er en 

ny bosettingskommune og har ikke kapasitet til å bosette flere enn det som allerede er vedtatt. 

 

Nesset Kommune ser at begrensingen av introduksjonsprogrammet til to år er vanskelig å 

gjennomføre for dem som tar grunnskoleeksamen. Vi vil derfor oppfordre statsråden til å utvide 

introduksjonsprogrammet til tre år med tilhørende økonomisk kompensasjon for kommunene. 

 

Behandling i Nesset kommunestyre - 21.05.2015  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 



 

 Side 12 av 17 

Vedtak i Nesset kommunestyre – 21.05.2015 

Kommunestyret i Nesset har som mål at alt bosettings- og integreringsarbeid skal legge til rette 

for like muligheter, rettigheter og plikter til deltakelse i samfunnet for alle innbyggere i Nesset 

kommune.  

 

Nesset kommune er i ferd med å bosette 30 flyktninger over tre år etter vedtak i kommunestyret 

den 7.11.2013. I tillegg kommer bosetting ved familiegjenforening. Stipulert ut fra erfaringstall 

vil kommunen få ca. 50-60 nye innbyggere i perioden som følge av vedtaket. Kommunen er en 

ny bosettingskommune og har ikke kapasitet til å bosette flere enn det som allerede er vedtatt. 

 

Nesset kommune ser at begrensingen av introduksjonsprogrammet til to år er vanskelig å 

gjennomføre for dem som tar grunnskoleeksamen. Vi vil derfor oppfordre statsråden til å utvide 

introduksjonsprogrammet til tre år med tilhørende økonomisk kompensasjon for kommunene. 

 

 

PS 41/15 Ungdommens kommunestyre - endring i vedtektene angåande valg 

av vararepresentant 

Rådmannens innstilling 

Endring i vedtekter for Ungdommens kommunestyre i §2.b kulepunkt 7 med 

følgjande ordlyd, er vedtatt av Nesset kommunestyre: 

 

 I tillegg til desse direkte valde representantane møter elevrådsleiarane på 

ungdomstrinnet på Eidsvåg barne- og ungdomsskule og Indre Nesset barne- og 

ungdomsskule fast i Ungdomens kommunestyre. Viss elevrådsleiaren allereie er 

valgt som representant i UKS, rykker 1. varamedlem frå skulen opp på fast plass. 

Ny 3. vara må då velgast. 

 

Endringa trer i kraft frå og med valget til UKS våren 2015. 

 

Behandling i Nesset kommunestyre - 21.05.2015  

Rådmannens innstilling vart einstemmig vedteke. 

 

Vedtak i Nesset kommunestyre – 21.05.2015 

Endring i vedtekter for Ungdommens kommunestyre i §2.b kulepunkt 7 med følgjande ordlyd, er 

vedtatt av Nesset kommunestyre: 

 

I tillegg til desse direkte valde representantane møter elevrådsleiarane på 

ungdomstrinnet på Eidsvåg barne- og ungdomsskule og Indre Nesset barne- og 

ungdomsskule fast i Ungdomens kommunestyre. Viss elevrådsleiaren allereie er valgt som 

representant i UKS, rykker 1. varamedlem frå skulen opp på fast plass. 

Ny 3. vara må då velgast. 

 

Endringa trer i kraft frå og med valget til UKS våren 2015. 
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PS 42/15 Valg av revisjonsordning for Nesset kommune. 

 Kontrollutvalgets innstilling  

 

1. Kommunestyret godkjenner at Nesset kommune inngår som deltaker i Møre og Romsdal Revisjon 

IKS og at selskapet blir valgt som revisor for Nesset kommune med virkning fra 1. juli 2015.  

 

2. Kontrollutvalget inngår og godkjenner engasjementsavtaler med Møre og Romsdal Revisjon IKS  

 

Behandling i Nesset kommunestyre - 21.05.2015  

Leder i kontrollutvalget, Paul Nauste, ga en kort orientering. 

 

Kontrollutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak i Nesset kommunestyre – 21.05.2015 

1. Kommunestyret godkjenner at Nesset kommune inngår som deltaker i Møre og Romsdal Revisjon 

IKS og at selskapet blir valgt som revisor for Nesset kommune med virkning fra 1. juli 2015.  

 

2. Kontrollutvalget inngår og godkjenner engasjementsavtaler med Møre og Romsdal Revisjon IKS  

 

 

PS 43/15 Godkjenning av selskapsavtale og eieravtale for Møre og Romsdal 

Revisjon IKS 

Behandling i Nesset formannskap - 07.05.2015  

Ordføreren fremmet følgende forslag til punkt 2: 

 

Som representant velges leder i kommunens kontrollutvalg, med nestleder som 

vararepresentant. 

 

Dette ble enstemmig vedtatt. 

 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 07.05.2015 

1. Nesset kommunestyre godkjenner forslaget til selskapsavtale med Møre og Romsdal Revisjon 

IKS datert 9. mars 2015, og forslaget til eieravtale mellom deltakerne i Møre og Romsdal 

Revisjon IKS datert 9. mars 2015.  

2. Som Nesset kommunes representant i representantskapet i Møre og Romsdal Revisjon IKS 

(ut valgperioden 2011-2015) blir valgt leder i kommunens kontrollutvalg og som 

vararepresentant blir valgt nestleder i kommunens kontrollutvalg. 

3. Som interimsstyre for Møre og Romsdal Revisjon IKS (selskap under stifting) med fullmakt 

til å ta nødvendige avgjørelser for å etablere selskapet inntil nytt styre er valgt på 

stiftingsmøtet, blir oppnevnt:  
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a. Knut Anders Oskarson, leder (leder i kontrollutvalget, Møre og Romsdal 

fylkeskommune), Varamedlem: Trond Hansen Riise (medlem i kontrollutvalget, 

Møre og Romsdal fylkeskommune)  

b. Ola Krogstad, medlem (styreleder i Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal, Eide 

kommune), varamedlem: Rita Rognskog (nestleder i styret for 

Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal, Aukra kommune)  

c. Ola Rognskog, medlem (leder i representantskapet i Distriktsrevisjon Nordmøre IKS, 

Halsa kommune), varamedlem: Viggo Jordahl (leder i kontrollutvalget, Kristiansund 

kommune).  

d. (Tillitsvalgt valgt mellom de ansatte i de tilsluttede revisjonsenhetene.)  

4. Kommunestyret bevilger inntil 63 000,- kroner som Nesset kommunes egenkapital-innskudd i 

Møre og Romsdal Revisjon IKS. Innskuddet blir finansiert ved bruk av bruk av 

Investeringsfond. 
 

Behandling i Nesset kommunestyre - 21.05.2015  

Formannskapets forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak i Nesset kommunestyre – 21.05.2015 

1. Nesset kommunestyre godkjenner forslaget til selskapsavtale med Møre og Romsdal Revisjon 

IKS datert 9. mars 2015, og forslaget til eieravtale mellom deltakerne i Møre og Romsdal 

Revisjon IKS datert 9. mars 2015.  

2. Som Nesset kommunes representant i representantskapet i Møre og Romsdal Revisjon IKS (ut 

valgperioden 2011-2015) blir valgt leder i kommunens kontrollutvalg og som vararepresentant 

blir valgt nestleder i kommunens kontrollutvalg. 

3. Som interimsstyre for Møre og Romsdal Revisjon IKS (selskap under stifting) med fullmakt til å 

ta nødvendige avgjørelser for å etablere selskapet inntil nytt styre er valgt på stiftingsmøtet, blir 

oppnevnt:  

a. Knut Anders Oskarson, leder (leder i kontrollutvalget, Møre og Romsdal 

fylkeskommune), Varamedlem: Trond Hansen Riise (medlem i kontrollutvalget, Møre og 

Romsdal fylkeskommune)  

b. Ola Krogstad, medlem (styreleder i Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal, Eide 

kommune), varamedlem: Rita Rognskog (nestleder i styret for 

Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal, Aukra kommune)  

c. Ola Rognskog, medlem (leder i representantskapet i Distriktsrevisjon Nordmøre IKS, 

Halsa kommune), varamedlem: Viggo Jordahl (leder i kontrollutvalget, Kristiansund 

kommune).  

d. (Tillitsvalgt valgt mellom de ansatte i de tilsluttede revisjonsenhetene.)  

4. Kommunestyret bevilger inntil 63 000,- kroner som Nesset kommunes egenkapital-innskudd i 

Møre og Romsdal Revisjon IKS. Innskuddet blir finansiert ved bruk av bruk av 

Investeringsfond. 
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PS 44/15 Nesset Kraft AS - selskapskontroll 

Kontrollutvalgets innstilling 

1. Nesset kommunestyre tar rapporten «Selskapskontroll i Nesset Kraft AS» til etterretning og 

slutter seg til de anbefalingene som kommer fram i rapportens avsnitt 7 under Samlede vurderinger 

og anbefalinger.  
 

2. Kommunestyret ber rådmann om å sørge for at revisjonens anbefalinger i avsnitt 7 blir fulgt og 

påse at dette arbeidet gjennomføres.  

 

3. Kommunestyret ber kommunerevisjonen om å følge opp rapporten og gi skriftlig tilbakemelding til 

kontrollutvalget på hvordan rapporten og anbefalingene er fulgt opp innen en periode på 12 – 18 

mnd.  

 

Behandling i Nesset kommunestyre - 21.05.2015  

Forvaltningsrevisor Einar Andersen ga en kort orientering og svarte på spørsmål. 

 

Kontrollutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak i Nesset kommunestyre – 21.05.2015 

1. Nesset kommunestyre tar rapporten «Selskapskontroll i Nesset Kraft AS» til etterretning og 

slutter seg til de anbefalingene som kommer fram i rapportens avsnitt 7 under Samlede 

vurderinger og anbefalinger.  
 

2. Kommunestyret ber rådmann om å sørge for at revisjonens anbefalinger i avsnitt 7 blir fulgt og 

påse at dette arbeidet gjennomføres.  

 

3. Kommunestyret ber kommunerevisjonen om å følge opp rapporten og gi skriftlig tilbakemelding 

til kontrollutvalget på hvordan rapporten og anbefalingene er fulgt opp innen en periode på 12 – 

18 mnd.  

 

 

PS 45/15 Kontrollutvalget - årsmelding 2014 

Kontrollutvalgets innstilling 

Kontrollutvalgets årsmelding for 2013 tas til etterretning. 

 

Behandling i Nesset kommunestyre - 21.05.2015  

Kontrollutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak i Nesset kommunestyre – 21.05.2015 

Kontrollutvalgets årsmelding for 2014 tas til etterretning. 
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PS 46/15 Årsmelding og regnskap 2014 - Mardølafondet 

Behandling i Nesset formannskap - 07.05.2015  

Mardølafondets forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 07.05.2015 

Årsmelding og regnskap 2014 godkjennes 

 

Behandling i Nesset kommunestyre - 21.05.2015  

Formannskapets forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak i Nesset kommunestyre – 21.05.2015 

Årsmelding og regnskap 2014 godkjennes 

 

 

PS 47/15 Årsmelding 2014 inkl. årsberetning og årsregnskap - Nesset 

kommune 

Behandling i Nesset formannskap - 07.05.2015  

Ordføreren var innvilget permisjon fra møtet, og varaordføreren trådte inn i hans sted. 

 

Rådmannen og økonomisjefen orienterte og svarte på spørsmål. 

 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 07.05.2015 

1. Nesset kommunes årsmelding for 2014, inklusive årsberetning og årsregnskap, godkjennes. 

 

2. Driftsregnskapet for 2014 avsluttes med et mindreforbruk (regnskapsmessig overskudd) på  

kr 2 947 010,68. Beløpet avsettes til disposisjonsfond, herav kr 42 544,61 til utviklingsfondet. 

 

Behandling i Nesset kommunestyre - 21.05.2015  

Formannskapets forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak i Nesset kommunestyre – 21.05.2015 

1. Nesset kommunes årsmelding for 2014, inklusive årsberetning og årsregnskap, godkjennes. 

 

2. Driftsregnskapet for 2014 avsluttes med et mindreforbruk (regnskapsmessig overskudd) på  

kr 2 947 010,68. Beløpet avsettes til disposisjonsfond, herav kr 42 544,61 til utviklingsfondet. 
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