
 
 
 
 
 

 
 

Møteprotokoll 
 

Utvalg: Nesset kommunestyre 

Møtested: Kommunestyresalen, Nesset kommunehus 

Dato: 11.04.2019 

Tidspunkt: 14.00 – 19.40 
 
 
 
 

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 Medlem H 
Arild Svensli Medlem H 
Ole Marvin Aarstad Medlem SP 
Kari Petrine Fitje Øverås Medlem SP 
Jan Rindli Medlem UAV 
Svein Atle Roset Medlem KRF 
Svanhild Kvernberg Medlem KRF 
Jan Ståle Alme Medlem INNB 
Tone Skjørsæther Medlem UAV 

 
Følgende faste medlemmer møtte ikke: 
Navn Funksjon Representerer 
Kjersti Hafsås Svensli MEDL AP 
Edith Kristine S. Bjerkeset MEDL H 

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
Marianne Stensvold Kjersti Hafsås Svensli AP 
Magne Bugge Edith Kristine S. Bjerkeset UAV 
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Orienteringer 
 Legevaktordningen i nye Molde kommune v/Henning Fosse, helsesjef Molde kommune 
 Status pågående investeringsprosjekter v/Anita Marie Meisingset 

 
 

Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Anne Grete Klokset rådmann 
Anne-Karin Sjøli personalsjef 
Anita Marie Meisingset prosjektleder 
Lill Kristin Stavik politisk sekretær 

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

 Rolf Jonas Hurlen  

May Tove Bye Aarstad  Svanhild Kvernberg 
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Saksliste – Nesset kommunestyre, 11.04.2019 

Utvalgs- 
saksnr 

 
Innhold 

Unntatt 
offentlighet 

Arkiv- 
saksnr 

PS 32/19 Godkjenning av protokoll   

PS 33/19 Spørsmål til ordføreren   

PS 34/19 Referatsaker   

PS 35/19 Nye Molde kommune - videreføring av ordningen med lokal 
legevakt i Nesset . utplassering av satellitt. 

 2008/32 

PS 36/19 Retting av vedtak i K-sak 20/19 - Sammenslåing av Møre og 
Romsdal Revisjon IKS og Kommunerevisjonsdistrikt nr. 3 i 
Møre og Romsdal 

 2019/299 

PS 37/19 Godkjenning planprogram - Hovedplan vann og avløp 2020 - 
20208, kommunedelplan 

 2018/1170 

PS 38/19 Forskrift om vann - og avløpsgebyr for nye Molde kommune  2019/428 

PS 39/19 Aurarevisjonen - merknader til NVE`s innstilling  2008/40 

PS 40/19 Nybygg helsehus og omsorgsboliger funksjonshemmede  2018/339 

 

PS 32/19 Godkjenning av protokoll 

Behandling i Nesset kommunestyre - 11.04.2019  

Protokollen fra kommunestyremøte 21.03.2019 ble godkjent og signert. 
 

Vedtak i Nesset kommunestyre - 11.04.2019 

Protokollen fra kommunestyremøte 21.03.2019 ble godkjent og signert. 
 

PS 33/19 Spørsmål til ordføreren 

Behandling i Nesset kommunestyre - 11.04.2019  

Ingen spørsmål. 
 

PS 34/19 Referatsaker 

Behandling i Nesset kommunestyre - 11.04.2019  

Det var ingen referatsaker til dette møtet. 
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PS 35/19 Nye Molde kommune - videreføring av ordningen med lokal 
legevakt i Nesset . utplassering av satellitt. 

Behandling i Nesset formannskap - 11.04.2019  

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

Forslag til vedtak i Nesset formannskap - 11.04.2019 

Det vises til intensjonsavtalen mellom Nesset, Midsund og Molde som tilsier lokal legevakt i Nesset 
alle hverdager fra kl. 08.00 til kl. 21.00 (unntatt lørdag). 
Det bes videre om at prosjektgruppa for Molde og omegn lokale legevakt prioriterer økning i den 
lokale legevakten i Eidsvåg slik at denne blir tilgengelig også på helg. 
 

Behandling i Nesset kommunestyre - 11.04.2019  

Formannskapets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Nesset kommunestyre - 11.04.2019 

Det vises til intensjonsavtalen mellom Nesset, Midsund og Molde som tilsier lokal legevakt i Nesset 
alle hverdager fra kl. 08.00 til kl. 21.00 (unntatt lørdag). 
Det bes videre om at prosjektgruppa for Molde og omegn lokale legevakt prioriterer økning i den 
lokale legevakten i Eidsvåg slik at denne blir tilgengelig også på helg. 
 

PS 36/19 Retting av vedtak i K-sak 20/19 - Sammenslåing av Møre og 
Romsdal Revisjon IKS og Kommunerevisjonsdistrikt nr. 3 i Møre og 
Romsdal 

Behandling i Nesset kommunestyre - 11.04.2019  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Nesset kommunestyre - 11.04.2019  

1. Nesset kommune slutter seg til samvirkeforetaket med navn Møre og Romsdal revisjon SA. 
2. Nesset kommune godkjenner utkastet til vedtekter. 
3. Som representant til årsmøtet i Møre og Romsdal revisjon SA blir ordfører Rolf Jonas Hurlen 

valgt. Følgende vararepresentanter blir valgt i rekkefølge: 
1. Edmund Morewood 
2. Anders Torvik 
3. Kari Petrine Fitje Øverås 

4. Nesset kommune vedtar at Møre og Romsdal Revisjon IKS blir oppløst, og egenkapitalen blir 
tilbakeført eierne i henhold til gjeldende regler.  

5. Nesset kommune godkjenner at kontorutstyr og lignende i Møre og Romsdal Revisjon IKS blir 
overført til Møre og Romsdal revisjon SA. Ansatte i Møre og Romsdal Revisjon IKS får tilbud om 
stilling i Møre og Romsdal revisjon SA i tråd med kapittel 16 i Lov om arbeidsmiljø. 
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6. Nesset kommune godkjenner at pensjonsforpliktelser på tidligere ansatte i Møre og Romsdal 
Revisjon IKS blir fordelt på eierkommunene. 

 

PS 37/19 Godkjenning planprogram - Hovedplan vann og avløp 2020 - 
20208, kommunedelplan 

Behandling i Nesset formannskap - 11.04.2019  

Avdelingsleder Vegard Øverås Lied orienterte. 
 
Rådmannen endret sin innstilling og kom med følgende tillegg: 

Nesset kommunestyre vedtok 24.05.2018 «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.» I plan og bygningsloven §27-1 og 2 skilles det ikke mellom bolig og fritidsbolig, 
ordet bygning brukes. Nesset kommunestyre sitt vedtak fra 24.05.2018 må derfor forstås å 
gjelde både bolig og fritidsbolig.  

 
Ordføreren fremmet følgende tillegg til rådmannens innstilling: 

Nesset kommunestyre ber om at driften av vanningsanleggene i Eresfjord og Eikesdal blir 
videreført i nye Molde kommune som i dag. 
 

Rådmannens innstilling med tillegg og tilleggsforslaget fra ordfører ble enstemmig vedtatt tilrådd. 
 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap - 11.04.2019 

Med hjemmel i PBL § 11-13 godkjennes planprogram for hovedplan vann og avløp 2020-2028. 
 
Nesset kommunestyre vedtok 24.05.2018 «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.» 
I plan og bygningsloven §27-1 og 2 skilles det ikke mellom bolig og fritidsbolig, ordet bygning 
brukes. Nesset kommunestyre sitt vedtak fra 24.05.2018 må derfor forstås å gjelde både bolig og 
fritidsbolig.  

 

Nesset kommunestyre ber om at driften av vanningsanleggene i Eresfjord og Eikesdal blir videreført 
i nye Molde kommune som i dag. 
 

Behandling i Nesset kommunestyre - 11.04.2019  

Formannskapets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Nesset kommunestyre - 11.04.2019 

Med hjemmel i PBL § 11-13 godkjennes planprogram for hovedplan vann og avløp 2020-2028. 
 
Nesset kommunestyre vedtok 24.05.2018 «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.» 
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I plan og bygningsloven §27-1 og 2 skilles det ikke mellom bolig og fritidsbolig, ordet bygning 
brukes. Nesset kommunestyre sitt vedtak fra 24.05.2018 må derfor forstås å gjelde både bolig og 
fritidsbolig.  

 

Nesset kommunestyre ber om at driften av vanningsanleggene i Eresfjord og Eikesdal blir videreført 
i nye Molde kommune som i dag. 
 

PS 38/19 Forskrift om vann - og avløpsgebyr for nye Molde kommune 

Behandling i Nesset formannskap - 11.04.2019  

Vegard Øverås Lied orienterte. 
 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt tilrådd. 
 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap - 11.04.2019  

Forslag til forskrift om vann- og avløpsgebyr for nye Molde kommune legges ut til offentlig ettersyn 
i 6 uker.  
 

Behandling i Nesset kommunestyre - 11.04.2019  

Formannskapets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Nesset kommunestyre - 11.04.2019 

Forslag til forskrift om vann- og avløpsgebyr for nye Molde kommune legges ut til offentlig ettersyn 
i 6 uker.  
 

PS 39/19 Aurarevisjonen - merknader til NVE`s innstilling 

Behandling i Nesset formannskap - 11.04.2019  

Ordføreren fremmet følgende nytt punkt 10 til rådmannens innstilling: 
Nesset kommune vil søke juridisk bistand hos LVK. Under den planlagte befaringen med 
OED den 11. og 12. juni må det gis anledning til å fremme ytterliggere krav og merknader. 
Nesset kommune vil søke å samordne sine krav med Lesja og Sunndal kommuner.   

 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt tilrådd. 
Ordførerens punkt 10 ble enstemmig vedtatt tilrådd. 
 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap - 11.04.2019 

Nesset kommunestyre har følgende merknader til NVE`s innstilling som gjelder revisjon av vilkåra 
for kraftproduksjon i Aura- vassdraget: 
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1. Nesset kommune opprettholder kravet om minstevassføring. Dette gjelder spesielt på 
strekningen fra Finnset og nedover Eikesdalen. Dette bør kombineres med elveforebyggende 
tiltak og en mindre kraftproduksjon i Eikesdal. 

2. Ved et eventuelt behov for å øke slukeevnen/kapasiteten (effektkjøring) i kraftproduksjonen 
for Aura, skal en kraftstasjon i Eikesdalen prioriteres for å møte kravene i EU`s vanndirektiv. 

3. Nesset kommune opprettholder kravet om næringsfond. Næringsfondet bør legge vekt på 
utvikling av et bærekraftig reiseliv og friluftsliv, særlig knyttet opp mot nærheten til 
kommunens unike verneområder. 

4. Nesset kommune ber om alt uttak av konsesjonskraft fra Aura-vassdraget selges til OED-
pris. Det må bli ensartede regler for beregning av konsesjonskraftpris. 

5. Anleggsveiene skal ha fri ferdsel, jfr. opprinnelige konsesjonsvilkår av 1953. Det skal ikke 
være anledning til å kreve brukerbetaling. Dagens vegstandard skal opprettholdes og 
oppgraderes. Spesielt gjelder dette Finnsetlia. 

6. Konsesjonæren skal sørge for biotopforberedende tiltak i gytebekker til gyteforhold er 
vesentlig forbedret. Konsesjonæren må fortsatt pålegges fiskeutsettinger jf. Krav fra 
fylkesmannen i Innlandet. 

7. Konsesjonæren skal bistå økonomisk med å vedlikeholde/utbedre eksisterende båtopptrekk 
på Aursjøen. 

8. Konsesjonæren skal bistå økonomisk til økt tilrettelegging for friluftsliv: sykkelsti 
Aursjøhytta – Naustviken. 

9. Neste revisjon av Aura- og Takrennekonsesjonene må være i 2034, 30 år etter kravet om 
revisjon av konsesjonsvilkårene. 

10. Nesset kommune vil søke juridisk bistand hos LVK. Under den planlagte befaringen med 
OED den 11. og 12. juni må det gis anledning til å fremme ytterliggere krav og merknader. 
Nesset kommune vil søke å samordne sine krav med Lesja og Sunndal kommuner.   

 

Behandling i Nesset kommunestyre - 11.04.2019  

Melvin Steinsvoll fremmet følgende tillegg til punkt 1: 
«Viser i den sammenheng til EUs vanndirektiv.» Tas inn i punkt 1 etter første setning. 
 

Karianne Rindli fremmet følgende forslag: 
Punkt 8 tas ut. 
 

Ordføreren la opp til en punktvis avstemming: 
Punkt 1 ble enstemmig vedtatt. 
Tillegget til Mellvin Steinsvoll ble enstemmig vedtatt. 
Punkt 2 ble enstemmig vedtatt. 
Punkt 3 ble enstemmig vedtatt. 
Punkt 4 ble enstemmig vedtatt. 
Punkt 5 ble enstemmig vedtatt. 
Punkt 6 ble enstemmig vedtatt. 
Punkt 7 ble enstemmig vedtatt. 
Punkt 8 ble vedtatt med 16 mot 5 stemmer. 
Punkt 9 ble enstemmig vedtatt. 
Punkt 10 ble enstemmig vedtatt. 
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Vedtak i Nesset kommunestyre - 11.04.2019 

Nesset kommunestyre har følgende merknader til NVE`s innstilling som gjelder revisjon av vilkåra 
for kraftproduksjon i Aura- vassdraget: 

1. Nesset kommune opprettholder kravet om minstevassføring. Viser i den sammenheng til 
EUs vanndirektiv. Dette gjelder spesielt på strekningen fra Finnset og nedover 
Eikesdalen. Dette bør kombineres med elveforebyggende tiltak og en mindre 
kraftproduksjon i Eikesdal. 

2. Ved et eventuelt behov for å øke slukeevnen/kapasiteten (effektkjøring) i 
kraftproduksjonen for Aura, skal en kraftstasjon i Eikesdalen prioriteres for å møte 
kravene i EU`s vanndirektiv. 

3. Nesset kommune opprettholder kravet om næringsfond. Næringsfondet bør legge vekt 
på utvikling av et bærekraftig reiseliv og friluftsliv, særlig knyttet opp mot nærheten til 
kommunens unike verneområder. 

4. Nesset kommune ber om alt uttak av konsesjonskraft fra Aura-vassdraget selges til OED-
pris. Det må bli ensartede regler for beregning av konsesjonskraftpris. 

5. Anleggsveiene skal ha fri ferdsel, jfr. opprinnelige konsesjonsvilkår av 1953. Det skal ikke 
være anledning til å kreve brukerbetaling. Dagens vegstandard skal opprettholdes og 
oppgraderes. Spesielt gjelder dette Finnsetlia. 

6. Konsesjonæren skal sørge for biotopforberedende tiltak i gytebekker til gyteforhold er 
vesentlig forbedret. Konsesjonæren må fortsatt pålegges fiskeutsettinger jf. Krav fra 
fylkesmannen i Innlandet. 

7. Konsesjonæren skal bistå økonomisk med å vedlikeholde/utbedre eksisterende 
båtopptrekk på Aursjøen. 

8. Konsesjonæren skal bistå økonomisk til økt tilrettelegging for friluftsliv: sykkelsti 
Aursjøhytta – Naustviken. 

9. Neste revisjon av Aura- og Takrennekonsesjonene må være i 2034, 30 år etter kravet om 
revisjon av konsesjonsvilkårene. 

10. Nesset kommune vil søke juridisk bistand hos LVK. Under den planlagte befaringen 
med OED den 11. og 12. juni må det gis anledning til å fremme ytterliggere krav og 
merknader. Nesset kommune vil søke å samordne sine krav med Lesja og Sunndal 
kommuner.   

PS 40/19 Nybygg helsehus og omsorgsboliger funksjonshemmede 

Behandling i Nesset formannskap - 11.04.2019  

Ordføreren ba om å få vurdert sin habilitet. 
Rådmannen ba om å få vurdert sin habilitet. 
 
Svein Roset ble oppnevnt som setteordfører. 
 
Ordføreren ble enstemmig erklært habil. 
Rådmannen ble enstemmig erklært habil. 
 
Ordføreren fremmet følgende forslag: 

Nesset kommunestyre godkjenner videre arbeid med prosjekt 600350 Helsehus. 
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Nesset kommune godkjenner indeksregulering av totalrammen for prosjekt 600350 
Helsehus. Ny totalramme på kr 130 700 000, en økning på kr 7 700 000. Økt bevilgning 
finansieres med kr 1 386 000 i momskompensasjon, kr 2 513 i økte satser fra Husbanken og kr 
3 801 000 i bruk av lånemidler.  
 
Bygging av PU boliger på Holtan utsettes. Behovet vurderes dekt med renovering og 
tilpasning av dagens kommunale boliger på Holtan. 

 
Rådmannens innstilling ble vedtatt med 5 stemmer. Ordførerens forslag fikk 2 stemmer og falt. 
 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap - 11.04.2019 

Nesset kommunestyre godkjenner videre arbeid med prosjekt 600350 Helsehus og 600344 Holtan 
PU-boliger, i henhold til plan A2 i dette saksfremlegget. 

 

Nesset kommunestyre godkjenner indeksregulering av totalrammen for prosjekt 600350 Helsehus. 
Ny totalramme på kr 130 700 000, en økning på kr 7 700 000. Økt bevilgning finansieres med kr 1 386 
000 i momskompensasjon, kr 2 513 000 i økte satser fra Husbanken og kr 3 801 000 i bruk av 
lånemidler (nytt lån). 

 

Nesset kommunestyre godkjenner ny totalramme for prosjekt 600344 Holtan PU-boliger. Ny 
totalramme på kr 48 800 000, en økning på kr 34 800 000. Økt bevilgning finansieres med kr 6 264 000 
i momskompensasjon, kr 6 936 000 i økt tilskudd fra Husbanken basert på 8 boliger kontra 4, og kr 
21 598 000 i bruk av lånemidler (nytt lån). 

 

Behandling i Nesset kommunestyre - 11.04.2019  

Anita Marie Meisingset orienterte. 
 
Jan Ståle Alme, Innbyggerlista fremmet følgende forslag: 

Innbyggerlista går inn for plan B som fremlagt i saksframlegget, med følgende endringer: 
 
Nesset kommune går snarest i forhandlinger med eiere om kjøp av Gnr 29/Bnr 345. Dette 
med den hensikt at man bygger 16 omsorgsboliger på berggrunn, og betydelig høyere i 
terrenget. Her er det også muligheter for ytterlig 8 leiligheter ved fremtidig behov. Denne 
tomten har ikke behov for reguleringsendring, og er i realiteten byggeklar ved oppkjøp.  
Samtidig foreslås det at dagens eldreboliger ved Holtan pusses opp/renoveres og gjøres om 
til PU boliger etter at de nye omsorgsboligene står klar. Dette vil føre til en stor 
kostnadsreduksjon, da man ikke vil få utgifter på infrastruktur og opparbeidelse av nye 
tomteareal. Man vil også med denne løsningen få samlet og styrket kompetansemiljøet rundt 
brukergruppen på Holtan.  
Dette forslaget innebærer at man legger planene om et helsehus på is, samtidig som man 
pusser opp dagens bygningsmasse som inneholder legesenteret/hjemmetjenesten og 
tannlegelokaler.  

 
Arild Svensli ba om å få vurdert sin habilitet. 
Arild Svensli ble enstemmig erklært inhabil. 
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Knut Arne Bugge møtte som vara. 
 
Ordføreren fremmet følgende fellesforslag fra Høyre og Senterpartiet: 

Nesset kommunestyre godkjenner videre arbeid med prosjekt 600350 Helsehus. 
 
Nesset kommune godkjenner indeksregulering av totalrammen for prosjekt 600350 
Helsehus. Ny totalramme på kr 130 700 000, en økning på kr 7 700 000. Økt bevilgning 
finansieres med kr 1 386 000 i momskompensasjon, kr 2 513 000 i økte satser fra Husbanken 
og kr 3 801 000 i bruk av lånemidler.  
 
Bygging av PU boliger på Holtan utsettes og innarbeides i budsjettet for nye Molde 2020. 
Dagens behov vurderes dekt med renovering og tilpasning av dagens kommunale boliger på 
Holtan. 

 
Kari Petrine Fitje Øverås ba om gruppemøte. 
 
Ordføreren la opp til en subsidiær avstemming: 
Forslaget til Jan Ståle Alme fikk 2 stemmer. 
Fellesforslaget til Høyre og Senterpartiet fikk 9 stemmer. 
Formannskapets forslag til vedtak ble vedtatt med 13 stemmer. 
 

Vedtak i Nesset kommunestyre - 11.04.2019 

Nesset kommunestyre godkjenner videre arbeid med prosjekt 600350 Helsehus og 600344 Holtan 
PU-boliger, i henhold til plan A2 i dette saksfremlegget. 

 

Nesset kommunestyre godkjenner indeksregulering av totalrammen for prosjekt 600350 Helsehus. 
Ny totalramme på kr 130 700 000, en økning på kr 7 700 000. Økt bevilgning finansieres med kr 1 386 
000 i momskompensasjon, kr 2 513 000 i økte satser fra Husbanken og kr 3 801 000 i bruk av 
lånemidler (nytt lån). 

 

Nesset kommunestyre godkjenner ny totalramme for prosjekt 600344 Holtan PU-boliger. Ny 
totalramme på kr 48 800 000, en økning på kr 34 800 000. Økt bevilgning finansieres med kr 6 264 000 
i momskompensasjon, kr 6 936 000 i økt tilskudd fra Husbanken basert på 8 boliger kontra 4, og kr 
21 598 000 i bruk av lånemidler (nytt lån). 

 


