
 
 
 
 
 

 
 

Møteprotokoll 
 

Utvalg: Nesset kommunestyre 

Møtested: Kommunestyresalen, Nesset kommunehus 

Dato: 13.12.2018 

Tidspunkt: 10.00 – 16:45 
 
 
 
 

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 
Karianne Rindli Medlem AP 
Stein Ivar Bjerkeli Medlem AP 
Eva Solstad Alme Medlem H 
Ola Einar Stolsmo Medlem H 
Rune Skjørsæther (permisjon til kl. 10.15) Medlem H 
Arild Svensli (permisjon til kl. 11) Medlem H 
Edith Kristine S. Bjerkeset Medlem H 
Ole Marvin Aarstad Medlem SP 
Kari Petrine Fitje Øverås Medlem SP 
Jan Rindli Medlem UAV 
Svein Atle Roset Medlem KRF 
Svanhild Kvernberg Medlem KRF 
Jan Ståle Alme Medlem INNB 
Tone Skjørsæther (permisjon sak 88/18 og 89/18) Medlem FRP 

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

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
Tor- Steinar Lien Kjersti Hafsås Svensli AP 
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Merknader 
 Helge Storøy, ROR-IKT orienterte om helseplattformen. 
 Bernt Angvik orienterte om status i pågående investeringsprosjekter. 

 
 

Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Anne Grete Klokset rådmann 
Bernt Angvik enhetsleder 
Frode Sundstrøm skolefaglig rådgiver 
Hogne Frydenlund plan/miljøvernleder 
Solfrid Svensli økonomisjef 
Lill Kristin Stavik politisk sekretær 

 
 
Underskrift: 
 
Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført i møteboka, er i samsvar med det som ble 
vedtatt på møtet. 
 
 
 

 Rolf Jonas Hurlen  

Jan Rindli  Jan Ståle Alme 
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Saksliste – Nesset kommunestyre 13.12.2018 

Utvalgs- 
saksnr. 

 
Innhold 

Unntatt 
offentlighet 

Arkiv- 
saksnr. 

PS 77/18 Godkjenning av protokoll   

PS 78/18 Spørsmål til ordføreren   

PS 79/18 Referatsaker   

RS 28/18 Kopi av brev til Nesset kraft - oversendelse av tillatelse  2016/253 

RS 29/18 Nasjonalt deponi for farlig avfall på Raudsand  2018/235 

RS 30/18 Rådmannens forslag til møteplan for 2019 - politiske utvalg  2018/1559 

PS 80/18 Helseplattformen - beslutning  om fellesprosjekt i Romsdal  2015/1489 

PS 81/18 Rullering av handlingsplan for idrett-, fysisk aktiviet og 
kulturbygg 2019-2020 

 2016/1154 

PS 82/18 Tilstandsrapport for grunnskolen 2018  2011/369 

PS 83/18 Gebyr i henhold til tilsyn og kontroll med stedlig salg av 
tobakkvarer 

 2017/1257 

PS 84/18 Budsjett 2019 - Mardølafondet  2018/1508 

PS 85/18 Klage - Vedtak i k sak 068/18 - Retningslinjer for motorferdsel i 
utmark 

 2017/118 

PS 86/18 Uttalelse - Søknad fra Bergmesteren AS - Bunnaske  2018/1256 

PS 87/18 Anmodning om opprettelse av en kontroll- og ressursgruppe 
Raudsand - Norges Miljøvernforbund 

 2018/1542 

PS 88/18 Økonomiplan 2019-2022  2018/668 

PS 89/18 Avslutning av sak - ***** ***** ***** ***** - Saken deles ut i møtet X 2010/1336 

 
 

PS 77/18 Godkjenning av protokoll 

Behandling i Nesset kommunestyre - 13.12.2018  

Protokollen fra kommunestyremøte 25.10.2018 ble godkjent og signert. 
 

Vedtak i Nesset kommunestyre - 13.12.2018 

Protokollen fra kommunestyremøte 25.10.2018 ble godkjent og signert. 
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PS 78/18 Spørsmål til ordføreren 

Behandling i Nesset kommunestyre - 13.12.2018  

Spørsmål fra Jan Rindli, Uavhengig representant: 
Det har i det siste vært endel støy om en gruppe kommuner ang. Innkjøp av skolemelk. 
Kunne vært greit med en orientering om samme ordningen vår kommune. 
 
Ordføreren svarte: 
I Nesset bestiller foreldre selv skolemelk gjennom nettstedet Tine Skolelyst (www.skolelyst.no) 
Skolemelk er altså ikke en del av det kommunale innkjøpet. 
 
 

PS 79/18 Referatsaker 

RS 28/18 Kopi av brev til Nesset kraft - oversendelse av tillatelse 

RS 29/18 Nasjonalt deponi for farlig avfall på Raudsand 

RS 30/18 Rådmannens forslag til møteplan for 2019 - politiske utvalg 

Behandling i Nesset kommunestyre - 13.12.2018  

Referatsakene ble tatt til orientering. 
 

Vedtak i Nesset kommunestyre - 13.12.2018  

Referatsakene ble tatt til orientering. 
 

PS 80/18 Helseplattformen - beslutning  om fellesprosjekt i Romsdal 

Behandling i Utvalg for helse og omsorg - 27.11.2018  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt tilrådd. 
 

Forslag til vedtak i Utvalg for helse og omsorg - 27.11.2018 

1. Nesset kommune ønsker å delta i et felles Romsdals-prosjekt for Helseplattformen.  
2. Kommunestyret aksepterer rollen som prosjekteier for prosjektet.  
3. Kommunestyret er kjent med at prosjektdeltakelsen krever intern prioritering av ressurser, og 

gir rådmann fullmakt til å prioritere prosjektet.  
 
 

Behandling i Nesset kommunestyre - 13.12.2018  

Utvalg for helse og omsorg sitt forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 

http://www.skolelyst.no/
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Vedtak i Nesset kommunestyre - 13.12.2018 

1. Nesset kommune ønsker å delta i et felles Romsdals-prosjekt for Helseplattformen.  
2. Kommunestyret aksepterer rollen som prosjekteier for prosjektet.  
3. Kommunestyret er kjent med at prosjektdeltakelsen krever intern prioritering av ressurser, og 

gir rådmann fullmakt til å prioritere prosjektet.  
 
 

PS 81/18 Rullering av handlingsplan for idrett-, fysisk aktiviet og 
kulturbygg 2019-2020 

Behandling i Nesset formannskap - 06.12.2018  

Utvalg for oppvekst og kultur sitt forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt tilrådd. 
 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap - 06.12.2018 

Rullert handlingsplan for idrett, fysisk aktivitet og kulturbygg for perioden 2019-2020 vedtas. 

 

Behandling i Nesset kommunestyre - 13.12.2018  

Formannskapets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Nesset kommunestyre - 13.12.2018  

Rullert handlingsplan for idrett, fysisk aktivitet og kulturbygg for perioden 2019-2020 vedtas. 

 
 

PS 82/18 Tilstandsrapport for grunnskolen 2018 

Behandling i Utvalg for oppvekst og kultur - 27.11.2018  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Utvalg for oppvekst og kultur - 27.11.2018 

Tilstandsrapport for grunnskolen i Nesset 2018 tas til etterretning. 
 

Behandling i Nesset kommunestyre - 13.12.2018  

Frode Sundstrøm orienterte. 
 
Utvalg for oppvekst og kultur sitt forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
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Vedtak i Nesset kommunestyre - 13.12.2018  

Tilstandsrapport for grunnskolen i Nesset 2018 tas til etterretning. 
 
 

PS 83/18 Gebyr i henhold til tilsyn og kontroll med stedlig salg av 
tobakkvarer 

Behandling i Utvalg for helse og omsorg - 27.11.2018  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt tilrådd. 
 

Forslag til vedtak i Utvalg for helse og omsorg - 27.11.2018 

1. Gebyr for salg av tobakksvarer og tobakkssurrogater fastsettes til hhv: 
 Salgssteder for tobakksvarer og tobakkssurrogater kr. 4.500,- 

(perioden 2018/2019 – frem til overgang Nye Molde kommune)  
 Midlertidige salgssteder (inntil 30 dager) kr. 1.200,- 

 
2. Retningslinjer for salg av tobakk og tobakksurrogater i Nesset kommune godkjennes 

 
 

Behandling i Nesset kommunestyre - 13.12.2018  

Utvalg for helse og omsorg sitt forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Nesset kommunestyre - 13.12.2018 

1. Gebyr for salg av tobakksvarer og tobakkssurrogater fastsettes til hhv: 
 Salgssteder for tobakksvarer og tobakkssurrogater kr. 4.500,- 

(perioden 2018/2019 – frem til overgang Nye Molde kommune)  
 Midlertidige salgssteder (inntil 30 dager) kr. 1.200,- 

2. Retningslinjer for salg av tobakk og tobakksurrogater i Nesset kommune godkjennes. 

 
 

PS 84/18 Budsjett 2019 - Mardølafondet 

Behandling i Mardølafondet - 05.12.2018  

Enstemmig 
 

Forslag til vedtak 

Administrasjonens forslag til driftsbudsjett og investeringsbudsjett for 2019 godkjennes. 
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Behandling i Nesset kommunestyre - 13.12.2018  

Mardølafondet sitt forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Nesset kommunestyre - 13.12.2018 

Administrasjonens forslag til driftsbudsjett og investeringsbudsjett for 2019 godkjennes. 
 
 

PS 85/18 Klage - Vedtak i k sak 068/18 - Retningslinjer for motorferdsel i 
utmark 

Behandling i Nesset kommunestyre - 13.12.2018  

Ola Einar Stolsmo fremmet følgende forslag: 
Klagen tas ikke til følge. Saken sendes til settesfylkesmann for videre behandling. 

 
Ola Einar Stolsmo ba om gruppemøte. 
 
Ola Einar Stolsmo trakk forslaget. 
 
Rådmannnens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Nesset kommunestyre - 13.12.2018  

Vises til brev av 26.11.2018.  

Klagen fra fylkesmannen i Møre og Romsdal tas til følge.  

Bokstav C) i § 4 i kommunale retningslinjer vedtatt i k-sak 068/18 går ut.  

 
 

PS 86/18 Uttalelse - Søknad fra Bergmesteren AS - Bunnaske 

Behandling i Nesset formannskap - 06.12.2018  

Svein Roset fremmet følgende tilleggsforslag: 
Det vises til følgende forutsetninger: 
 
Komiteinnstillingen til statsbudsjettet fra finanskomiteen i Stortinget 3. desember 2018: 
«Stortinget ber regjeringen om at forurensingen på statens grunn må håndteres i forbindelse 
med salget av statens eiendom på Raudsand i Nesset kommune i Møre og Romsdal og at det 
legges til rette for at gruvesjakter og avfallsdeponier på områdene sikres samtidig.» 
 
En avklaring av spørsmålet om bunnaske er å regne som farlig avfall. 
 

Anders Torvik fremmet følgende forslag: 
Vil ikke ha bunnaske i deponi 2. 
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Anders Torvik ba om gruppemøte. 
 

Anders Torvik sitt forslag fikk 3 stemmer og falt. 
Rådmannens innstilling og tilleggsforslaget til Svein Roset ble enstemmig vedtatt tilrådd. 
 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap - 06.12.2018 

Vises til brev av 20.09.2018 fra Miljødirektoratet.  

Nesset kommune viser til at Bergmesteren Raudsand AS i forbindelse med utarbeidelse av 
reguleringsplan for området har gjennomført konsekvensutredninger for mange ulike temaer. 
Nesset kommune har derfor ingen spesielle kommentarer knyttet til søknaden fra Bergmesteren 
Raudsand AS om å etablere et sorteringsanlegg for bunnaske på Raudsand. 

 
Det vises til følgende forutsetninger: 
 
Komiteinnstillingen til statsbudsjettet fra finanskomiteen i Stortinget 3. desember 2018: 
«Stortinget ber regjeringen om at forurensingen på statens grunn må håndteres i forbindelse med 
salget av statens eiendom på Raudsand i Nesset kommune i Møre og Romsdal og at det legges til 
rette for at gruvesjakter og avfallsdeponier på områdene sikres samtidig.» 
 
En avklaring av spørsmålet om bunnaske er å regne som farlig avfall. 
 
 

Behandling i Nesset kommunestyre - 13.12.2018  

Hogne Frydenlund orienterte. 
 
Anders Torvik fremmet følgende forslag: 

Nesset kommune finner at det er stor usikkerhet knyttet til transport, behandling og 
deponering av bunnaske på Raudsand. 
 
Nesset kommune ønsker med foreliggende informasjon ikke mottak, behandling og 
deponering av bunnaske på Raudsand. 
 
Begrunnelse: 
I søknaden påstås det at bunnaske i dag regnes som ordinært avfall. 
Avfallsforskriften kapittel 11 omhandler grenseverdier for avfall som regnes som farlig på 
grunn av miljøskade. Viser til at det i 2018 er gjort endringer i avfallsforskriften i tråd med 
EU-regelverket. Endringen medfører at for avfall som inneholder flere miljøskadelige stoffer 
skal disse konsentrasjonene summeres ved klassifisering. Etter avfallsforskriften regnes 
bunnaske og slagg som farlig avfall.  
 
Det er i søknaden kun gjort en kort beskrivelse av risikovurderinger og de forventede 
miljøpåvirkningene, og ut over dette vises det tidligere utarbeidet konsekvensutredning og 
ROS-analyse. Ansvarlige myndigheter har vist klare mangler og stor grad av usikkerhet 
angående risikovurderingene og hensynet til miljø i disse utredningene. 
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Usikkerheten rundt håndteringen av farlig avfall på Raudsand utgjør en betydelig potensiell 
risiko for helse, miljø og sikkerhet for fremtidige generasjoner. 

 
Svein Roset fremmet følgende forslag i tillegg til formannskapets innstilling: 

«Nesset Kommune forutsetter at massene som deponeres har en kvalitet som tilfredsstiller 
Miljødirektoratets krav for deponering av ordinært avfall.» Jfr. Sak PS 35/17. Kommunestyret 
18.05.2017. 

 
Toril Melheim Strand ba om gruppemøte. 
 
Ordfører la opp til prøveavstemning og subsidiær avstemming, og mulighet for å stemme på begge 
forslagene: 
Anders Torvik sitt forslag fikk 10 stemmer, 11 stemte mot. 
Formannskapets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt, 21 stemte for, ingen stemte mot. 
Svein Roset sitt tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 
Prøveavstemningen ble gjort om til endelig avstemming. Enstemmig vedtatt. 
 
 

Vedtak i Nesset kommunestyre - 13.12.2018 

Vises til brev av 20.09.2018 fra Miljødirektoratet.  

Nesset kommune viser til at Bergmesteren Raudsand AS i forbindelse med utarbeidelse av 
reguleringsplan for området har gjennomført konsekvensutredninger for mange ulike temaer. 
Nesset kommune har derfor ingen spesielle kommentarer knyttet til søknaden fra Bergmesteren 
Raudsand AS om å etablere et sorteringsanlegg for bunnaske på Raudsand. 

 
Det vises til følgende forutsetninger: 
Komiteinnstillingen til statsbudsjettet fra finanskomiteen i Stortinget 3. desember 2018: 
«Stortinget ber regjeringen om at forurensingen på statens grunn må håndteres i forbindelse med 
salget av statens eiendom på Raudsand i Nesset kommune i Møre og Romsdal og at det legges til 
rette for at gruvesjakter og avfallsdeponier på områdene sikres samtidig.» 
 
En avklaring av spørsmålet om bunnaske er å regne som farlig avfall. 
 
«Nesset Kommune forutsetter at massene som deponeres har en kvalitet som tilfredsstiller 
Miljødirektoratets krav for deponering av ordinært avfall.» Jfr. Sak PS 35/17. Kommunestyret 
18.05.2017. 
 
 

PS 87/18 Anmodning om opprettelse av en kontroll- og ressursgruppe 
Raudsand - Norges Miljøvernforbund 

Behandling i Nesset formannskap - 06.12.2018  

Toril Melheim Strand fremmet følgende forslag i tillegg til rådmannens innstilling:  
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Dersom Kontroll- og ressursgruppen ønsker møte med kommunen for 
informasjonsutveksling mener Nesset kommune at det er ingen ting som vil være til hinder 
for et slikt møte. 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt tilrådd. 
Toril Melheim Strand sitt forslag ble enstemmig vedtatt tilrådd. 
 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap - 06.12.2018  

Søknad fra Norges Miljøvernforbund om kr 50.000 i driftstilskudd avslås. 

Dersom Kontroll- og ressursgruppen ønsker møte med kommunen for informasjonsutveksling 
mener Nesset kommune at det er ingen ting som vil være til hinder for et slikt møte. 

 

 

Behandling i Nesset kommunestyre - 13.12.2018  

Formannskapets forslag til vedtak ble vedtatt mot 1 stemme. 
 

Vedtak i Nesset kommunestyre - 13.12.2018 

Søknad fra Norges Miljøvernforbund om kr 50.000 i driftstilskudd avslås. 

Dersom Kontroll- og ressursgruppen ønsker møte med kommunen for informasjonsutveksling 
mener Nesset kommune at det er ingen ting som vil være til hinder for et slikt møte. 

 
 

PS 88/18 Økonomiplan 2019-2022 

Behandling i Nesset formannskap - 22.11.2018  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt tilrådd. 
 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap - 22.11.2018 

1. Drift  
 

1. 1 Årsbudsjett/økonomiplan vedtas med følgende hovedtall for driftsbudsjettet.  Detaljene 
framgår av heftet «økonomiplan 2019-2022», datert 15.11.2018. 
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2019 2020 2021 2022
Skatt på inntekt og formue/naturressursskatt -85 803 -85 803 -85 803 -85 803
Rammetilskudd, inkl. havbruksfond -104 445 -105 639 -105 351 -105 360
Eiendomsskatt -18 341 -18 321 -18 300 -18 280
Konsesjonsavgifter og salg av konsesjonskraft -16 367 -16 367 -16 367 -16 367
Kompensasjonsinntekter -6 828 -6 800 -6 771 -6 743
Sum frie inntekter m.m. -231 784 -232 930 -232 592 -232 553
Netto f inanskostnader (renter/avdrag/utbytte) 11 253 14 292 15 152 14 689
Fordelt til netto driftsrammer på enhetene 220 096 215 332 213 582 213 482
Netto driftsutgifter -435 -3 306 -3 858 -4 382
Netto avsetning bundne fond 3 817 3 817 3 817 3 817
Netto avsetning/bruk av disposisjonsfond -3 382 -511 41 565
Balanse 0 0 0 0

Drift, skjema 1A                            (1000 kr) Økonomiplan

 
 

2019 2020 2021 2022
Rådmannens stab m/fellesutgifter 24 622 23 357 22 957 22 857
Servicekontoret 4 454 4 234 4 234 4 234
Politisk virksomhet 2 486 2 486 2 486 2 486
Eidsvåg barne-/ungdomsskole 22 115 22 115 22 115 22 115
Indre Nesset barne-/ungdomsskule 10 888 10 888 10 888 10 888
Barnehagene i Nesset 23 351 22 912 22 912 22 912
Helse og omsorg 94 828 91 988 90 638 90 638
Teknisk, samfunn og utvikling, inkl. selvkost 25 463 25 463 25 463 25 463
Kultur 4 450 4 450 4 450 4 450
NAV Nesset 3 281 3 281 3 281 3 281
Reserver 4 158 4 158 4 158 4 158
Sum netto driftsramme 220 096 215 332 213 582 213 482

Enhetenes driftsrammer, skjema 1B   (1000 kr) Økonomiplan

 
 
Kontrollutvalgets forslag til budsjett for 2019 med en netto ramme på kr 670 500 inkludert 
kjøp av revisjonstjenester og sekretariattjenester for kontrollutvalget, vedtas. 
Beløpet er innarbeidet i rådmannens stab m/fellesutgifter.  
 

1. 2 Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for 2019. 
 

1. 3 I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 skal følgende utskrivningsalternativ benyttes 
for skatteåret 2019: 
 
     § 3 a) faste eigedomar i heile kommunen  
 
- Den alminnelige eiendomsskattesatsen for 2018 er 7 promille, jf. esktl. § 11 første ledd.  
- Eiendomsskattesatsen er 3,58 promille for bolig- og fritidseiendommer, jf. esktl. § 12 a. 
 
Ved utskriving av eiendomsskatt på boliger skal formuesgrunnlag benyttes,  
jf. esktl. § 8C-1. 
 
For 2019 skal det også skrives ut eiendomsskatt på et «særskilt fastsett grunnlag» i henhold 
til overgangsregelen til eiendomsskattelova §§ 3 og 4 første ledd. Det særskilte grunnlaget 
skal i 2019 være lik 6/7 av differansen mellom eiendomsskattegrunnlaget i 2018 og 2019 som 
er forårsaket av at produksjonsutstyr- og instillasjoner ikke skal regnes med i grunnlaget for 
verk og bruk, som fra og med 2019 blir ansett som næringseiendom. 
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Eiendomsskatten skal betales i to terminer. 
 

1. 4 Innenfor selvkostområdene skal det være 100% dekningsgrad.  De kommunale 
eiendomsgebyrene endres fra 1.1.2019 som følger: 
 
Gebyrene for levering av vann fra kommunale vannverk økes med 11,7 %, i samsvar med 
lov om kommunale vass- og avløpsanlegg av 16. mars 2012 nr. 12. 
 
Gebyrene for avløp økes med 23,8 %, i samsvar med lov om kommunale vass- og 
avløpsanlegg av 16. mars 2012 nr. 12. 
 
Gebyrene i regulativet for slamtømming økes med 39 %, i samsvar med lov om vern mot 
forurensing og om avfall av 13.mars 1981 nr. 6. 
 
Gebyrene for renovasjonstjenestene reduseres med 2,5 %, i samsvar med lov om vern mot 
forurensing og om avfall av 13.mars 1981 nr. 6. 
 
Årsgebyret for tilsyn og feiing økes med 721,3 %, i samsvar med lov om vern mot brann, 
eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver av 14. juni 
2002 nr. 20.  
 

1. 5 Tilknytningsgebyrene for vann og avløp økes med 2 % fra 1.1.2019, i samsvar med lov om 
kommunale vass- og avløpsanlegg av 16. mars 2012 nr. 12. 
 

1. 6 Bevilgninger fra Kraftfondet vises i detalj i” økonomiplan 2019-2022”, datert 15.11.2018.  
Bruk av kraftfondet utgjør kr 8 367 000 for 2019. 
 

1. 7 Rådmannen får fullmakt til å foreta budsjettendringer for det som vedrører lønnsoppgjøret, 
pensjonskostnad/pensjonspremien. 
 

1. 8 Priser for tjenester innen helse og omsorg økes med 2 % fra 1.1.2019: 
 
 
2. Investering/finansiering  

 
1. 1 Investeringer 
 
Årsbudsjett/økonomiplan vedtas med følgende hovedtall for investeringsbudsjettet.  Detaljene 
framgår av heftet” økonomiplan 2019-2022”, datert 15.11.2018: 
 

2019 2020 2021 2022
Ordinære investeringer i anleggsmidler 78 492 72 941 1 500 1 500
Selvfinansierende investeringer VA 7 656 1 400 1 400 1 400
Sum investeringer i anleggsmidler 86 148 74 341 2 900 2 900
Utlån og avdrag på lån 7 112 7 112 7 172 7 120
Sum investeringsramme / finansieringsbehov 93 260 81 453 10 072 10 020

Investering                                      (1000 kr) Økonomiplan
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1. 2 Finansiering av investeringer 
 
 Investeringene vedtas finansiert slik: 
 

2019 2020 2021 2022
Lånemidler -62 645 -52 320 -7 615 -7 615
Investeringstilskudd -14 660 -14 232 0 0
Refusjoner/andre inntekter (inkl. mva-komp) -15 955 -14 901 -1 387 -1 335
Bruk av avsetninger (investeringsfond) -1 070 -1 070
Sum finansiering -93 260 -81 453 -10 072 -10 020

Finansiering                                      (1000 kr) Økonomiplan

 
 

1. 3 Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for 2019. 
 

1. 4 Nesset kommune tar opp lån til investering i anleggsmidler i 2019 på kr 42 645 000.  
Lånets løpetid er 40 år. 
 

Nesset kommune tar opp startlån for videre utlån med kr 5 mill. i 2019. 
Lånets løpetid er 25 år. 

 
 
 

Behandling i Nesset kommunestyre - 13.12.2018  

Økonomiplan for 2019-2022 var lagt ut på alminnelig ettersyn i perioden 23.11. – 07.12.2018.  
 
Følgende høringsuttaler ble lagt ved innkallingen: 
- Råd for eldre og funksjonshemma 
- Utvalg for helse og omsorg 
- Utvalg for oppvekst og kultur 
- Arbeidsmiljøutvalget – Helse 
- Utvalg for teknisk, næring og miljø 
- Administrasjonsutvalget 
- Hovedarbeidsmiljøutvalget 
 
Det ble enighet om rekkefølgen på partienes innledningsforedrag: 
1. Arbeiderpartiet 
2. Høyre 
3. Senterpartiet 
4. Innbyggerlista 
5. Uavhengig representant Jan Rindli 
6. Kristelig folkeparti 
 
Eva Solstad Alme ba om gruppeledermøte. 
 
Toril Melheim Strand (AP), Eva Solstad Alme (H), Edmund Morewood (SP), Svein Roset (KRF), 
Tone Skjørsæther (FRP), Jan Ståle Alme (INNB) og Jan Rindli (UAV) fremmet følgende fellesforslag i 
tillegg til formannskapets innstilling: 
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Nye punkt: 
1. Kommunestyret ber rådmannen utrede sak om hel eller delvis innfrielse av ansvarlig lån 

i Nesset kraft AS. Utredningen skal vise hvilke konsekvenser dette vil få for Nesset Kraft 
AS og Nesset kraft AS sin fiberutbygging i Nesset. Saken legges fram for formannskapets 
møte den 31.01 og kommunestyret den 21.2.2019. 

Kommunestyret vil med dette sikre utbygging av bredbånd til alle i Nesset. I tillegg skal det i 
perioden 2019 – 2022 settes av investeringsmidler til: 

 Oppstart rehabilitering og utstyr for Vistdal bofellesskap 
 Rehabilitering / oppgradering av kommunehuset 
 Gjennomgangsboliger/ trygdeboliger til utleie for eldre og funksjonshemma i Eresfjord 
 Boliger/ leiligheter for sosialt vanskeligstilte - Husbanken 
 Videre asfaltering av kommunale veger  
 Andre prosjekt skal vurderes 

 
2. Innenfor Helse- og Omsorg sitt budsjett settes det av midler til 70% stilling som kokk ved 

Vistdal Bofellesskap.  

Kommunestyret viser i tillegg til vedtak om budsjett og økonomiplan i: 
- Utvalg for oppvekst og kultur 
- Utvalg for helse og omsorg 
- Utvalg for teknisk, næring og miljø 
 

Svein Roset fremmet følgende oversendingsforslag: 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet.  
Økonomiske utbetalinger - kommunereform  
I kommunereformen er det fattet vedtak om sammenslåing av 119 kommuner til 47 nye 
kommuner. Fra 2020 har vi derfor 356 kommuner i Norge. Kommuner som slår seg sammen 
får en rekke økonomiske virkemidler.  
 
Inndelingstilskuddet  
Inndelingstilskuddet i inntektssystemet kompenserer sammenslåtte kommuner for en 
reduksjon i rammetilskuddet som følge av sammenslåingen. Kommunene gis full 
kompensasjon for tap av basistilskuddet, som er et fast beløp per kommune, og netto 
nedgang i samlede regionalpolitiske tilskudd. Den nye kommunen mottar fullt 
inndelingstilskudd i femten år, før tilskuddet deretter trappes ned over fem år.  
 
Praksis for beregning av inndelingstilskudd er endret for å sikre kommunene forutsigbarhet i 
kommunereformen. Grunnlaget for beregning av inndelingstilskudd har til nå vært 
inntektssystemet som gjelder på det tidspunktet kommunene faktisk slår seg sammen.  
 
Kommunestyret viser til ovenstående føringer i kommunereformen og understreker 
viktigheten av at rammene for Nesset gir nødvendig forutsigbarhet og utvikling av 
tjenestetilbudet fra 2020 og årene fremover. 

 
Punkt 2 Investering/finansiering ble enstemmig vedtatt. 
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Punkt 1 Drift ble enstemmig vedtatt. 
 
Fellesforslaget ble enstemmig vedtatt. 
Oversendingsforslaget fra Svein Roset ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak i Nesset kommunestyre - 13.12.2018  

1. Drift  
 
1. 1 Årsbudsjett/økonomiplan vedtas med følgende hovedtall for driftsbudsjettet.  Detaljene framgår av 

heftet «økonomiplan 2019-2022», datert 15.11.2018. 
 

2019 2020 2021 2022
Skatt på inntekt og formue/naturressursskatt -85 803 -85 803 -85 803 -85 803
Rammetilskudd, inkl. havbruksfond -104 445 -105 639 -105 351 -105 360
Eiendomsskatt -18 341 -18 321 -18 300 -18 280
Konsesjonsavgifter og salg av konsesjonskraft -16 367 -16 367 -16 367 -16 367
Kompensasjonsinntekter -6 828 -6 800 -6 771 -6 743
Sum frie inntekter m.m. -231 784 -232 930 -232 592 -232 553
Netto f inanskostnader (renter/avdrag/utbytte) 11 253 14 292 15 152 14 689
Fordelt til netto driftsrammer på enhetene 220 096 215 332 213 582 213 482
Netto driftsutgifter -435 -3 306 -3 858 -4 382
Netto avsetning bundne fond 3 817 3 817 3 817 3 817
Netto avsetning/bruk av disposisjonsfond -3 382 -511 41 565
Balanse 0 0 0 0

Drift, skjema 1A                            (1000 kr) Økonomiplan

 
 

2019 2020 2021 2022
Rådmannens stab m/fellesutgifter 24 622 23 357 22 957 22 857
Servicekontoret 4 454 4 234 4 234 4 234
Politisk virksomhet 2 486 2 486 2 486 2 486
Eidsvåg barne-/ungdomsskole 22 115 22 115 22 115 22 115
Indre Nesset barne-/ungdomsskule 10 888 10 888 10 888 10 888
Barnehagene i Nesset 23 351 22 912 22 912 22 912
Helse og omsorg 94 828 91 988 90 638 90 638
Teknisk, samfunn og utvikling, inkl. selvkost 25 463 25 463 25 463 25 463
Kultur 4 450 4 450 4 450 4 450
NAV Nesset 3 281 3 281 3 281 3 281
Reserver 4 158 4 158 4 158 4 158
Sum netto driftsramme 220 096 215 332 213 582 213 482

Enhetenes driftsrammer, skjema 1B   (1000 kr) Økonomiplan

 
 
Kontrollutvalgets forslag til budsjett for 2019 med en netto ramme på kr 670 500 inkludert 
kjøp av revisjonstjenester og sekretariattjenester for kontrollutvalget, vedtas. 
Beløpet er innarbeidet i rådmannens stab m/fellesutgifter.  
 

1. 2 Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for 2019. 
 

1. 3 I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 skal følgende utskrivningsalternativ benyttes 
for skatteåret 2019: 
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     § 3 a) faste eigedomar i heile kommunen  
 
- Den alminnelige eiendomsskattesatsen for 2018 er 7 promille, jf. esktl. § 11 første ledd.  
- Eiendomsskattesatsen er 3,58 promille for bolig- og fritidseiendommer, jf. esktl. § 12 a. 
 
Ved utskriving av eiendomsskatt på boliger skal formuesgrunnlag benyttes,  
jf. esktl. § 8C-1. 
 
For 2019 skal det også skrives ut eiendomsskatt på et «særskilt fastsett grunnlag» i henhold 
til overgangsregelen til eiendomsskattelova §§ 3 og 4 første ledd. Det særskilte grunnlaget 
skal i 2019 være lik 6/7 av differansen mellom eiendomsskattegrunnlaget i 2018 og 2019 som 
er forårsaket av at produksjonsutstyr- og instillasjoner ikke skal regnes med i grunnlaget for 
verk og bruk, som fra og med 2019 blir ansett som næringseiendom. 
 
Eiendomsskatten skal betales i to terminer. 
 

1. 4 Innenfor selvkostområdene skal det være 100% dekningsgrad.  De kommunale 
eiendomsgebyrene endres fra 1.1.2019 som følger: 
 
Gebyrene for levering av vann fra kommunale vannverk økes med 11,7 %, i samsvar med lov 
om kommunale vass- og avløpsanlegg av 16. mars 2012 nr. 12. 
 
Gebyrene for avløp økes med 23,8 %, i samsvar med lov om kommunale vass- og 
avløpsanlegg av 16. mars 2012 nr. 12. 
 
Gebyrene i regulativet for slamtømming økes med 39 %, i samsvar med lov om vern mot 
forurensing og om avfall av 13.mars 1981 nr. 6. 
 
Gebyrene for renovasjonstjenestene reduseres med 2,5 %, i samsvar med lov om vern mot 
forurensing og om avfall av 13.mars 1981 nr. 6. 
 
Årsgebyret for tilsyn og feiing økes med 721,3 %, i samsvar med lov om vern mot brann, 
eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver av 14. juni 
2002 nr. 20.  
 

1. 5 Tilknytningsgebyrene for vann og avløp økes med 2 % fra 1.1.2019, i samsvar med lov om 
kommunale vass- og avløpsanlegg av 16. mars 2012 nr. 12. 
 

1. 6 Bevilgninger fra Kraftfondet vises i detalj i” økonomiplan 2019-2022”, datert 15.11.2018.  
Bruk av kraftfondet utgjør kr 8 367 000 for 2019. 
 

1. 7 Rådmannen får fullmakt til å foreta budsjettendringer for det som vedrører lønnsoppgjøret, 
pensjonskostnad/pensjonspremien. 
 

1. 8 Priser for tjenester innen helse og omsorg økes med 2 % fra 1.1.2019: 
 
 
2.   Investering/finansiering  
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2.1. Investeringer 
 
Årsbudsjett/økonomiplan vedtas med følgende hovedtall for investeringsbudsjettet.  Detaljene 
framgår av heftet” økonomiplan 2019-2022”, datert 15.11.2018: 
 

2019 2020 2021 2022
Ordinære investeringer i anleggsmidler 78 492 72 941 1 500 1 500
Selvfinansierende investeringer VA 7 656 1 400 1 400 1 400
Sum investeringer i anleggsmidler 86 148 74 341 2 900 2 900
Utlån og avdrag på lån 7 112 7 112 7 172 7 120
Sum investeringsramme / finansieringsbehov 93 260 81 453 10 072 10 020

Investering                                      (1000 kr) Økonomiplan

 
 
 

2.2  Finansiering av investeringer 
 
 Investeringene vedtas finansiert slik: 
 

2019 2020 2021 2022
Lånemidler -62 645 -52 320 -7 615 -7 615
Investeringstilskudd -14 660 -14 232 0 0
Refusjoner/andre inntekter (inkl. mva-komp) -15 955 -14 901 -1 387 -1 335
Bruk av avsetninger (investeringsfond) -1 070 -1 070
Sum finansiering -93 260 -81 453 -10 072 -10 020

Finansiering                                      (1000 kr) Økonomiplan

 
 

2.3  Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for 2019. 
 
2.4   Nesset kommune tar opp lån til investering i anleggsmidler i 2019 på kr 42 645 000.  
        Lånets løpetid er 40 år. 
 
Nesset kommune tar opp startlån for videre utlån med kr 5 mill. i 2019. 
Lånets løpetid er 25 år. 

 

1. Kommunestyret ber rådmannen utrede sak om hel eller delvis innfrielse av ansvarlig lån i Nesset    
kraft AS. Utredningen skal vise hvilke konsekvenser dette vil få for Nesset Kraft AS og Nesset kraft 
AS sin fiberutbygging i Nesset. Saken legges fram for formannskapets møte den 31.01 og 
kommunestyret den 21.2.2019. 

Kommunestyret vil med dette sikre utbygging av bredbånd til alle i Nesset. I tillegg skal det i 
perioden 2019 – 2022 settes av investeringsmidler til: 

 Oppstart rehabilitering og utstyr for Vistdal bofellesskap 
 Rehabilitering / oppgradering av kommunehuset 
 Gjennomgangsboliger/ trygdeboliger til utleie for eldre og funksjonshemma i Eresfjord 
 Boliger/ leiligheter for sosialt vanskeligstilte - Husbanken 
 Videre asfaltering av kommunale veger  
 Andre prosjekt skal vurderes 
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2. Innenfor Helse- og Omsorg sitt budsjett settes det av midler til 70% stilling som kokk ved Vistdal     
Bofellesskap.  

Kommunestyret viser i tillegg til vedtak om budsjett og økonomiplan i: 
- Utvalg for oppvekst og kultur 
- Utvalg for helse og omsorg 
- Utvalg for teknisk, næring og miljø 
 
Oversendingsforslag ved Svein Roset, KRF: 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet.  
Økonomiske utbetalinger - kommunereform  
I kommunereformen er det fattet vedtak om sammenslåing av 119 kommuner til 47 nye kommuner. 
Fra 2020 har vi derfor 356 kommuner i Norge. Kommuner som slår seg sammen får en rekke 
økonomiske virkemidler.  
 
Inndelingstilskuddet  
Inndelingstilskuddet i inntektssystemet kompenserer sammenslåtte kommuner for en reduksjon i 
rammetilskuddet som følge av sammenslåingen. Kommunene gis full kompensasjon for tap av 
basistilskuddet, som er et fast beløp per kommune, og netto nedgang i samlede regionalpolitiske 
tilskudd. Den nye kommunen mottar fullt inndelingstilskudd i femten år, før tilskuddet deretter 
trappes ned over fem år.  
 
Praksis for beregning av inndelingstilskudd er endret for å sikre kommunene forutsigbarhet i 
kommunereformen. Grunnlaget for beregning av inndelingstilskudd har til nå vært inntektssystemet 
som gjelder på det tidspunktet kommunene faktisk slår seg sammen.  
 
Kommunestyret viser til ovenstående føringer i kommunereformen og understreker viktigheten av 
at rammene for Nesset gir nødvendig forutsigbarhet og utvikling av tjenestetilbudet fra 2020 og 
årene fremover. 

 
 

PS 89/18 Avslutning av sak - ***** ***** ***** ***** 

Unntatt offentlighet jf. offentleglova § 13 / forvaltningsloven § 13.1


