
Nesset kommune

Møteprotokoll

Utvalg: Nesset kommunestyre

Møtested: Kommunestyresalen, Nesset kommunehus

Dato: 07.02.2013

Tidspunkt: 14:00 – 16:40

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
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
Marte Meisingset Evensen Medlem H
Ola Einar Stolsmo Medlem H
Lynn Brakstad Medlem KRF
Gunvor Gussiås Medlem KRF
Arild Svensli Medlem INNB

Følgende faste medlemmer møtte ikke:

Navn Funksjon Representerer
Paul Edvin Nauste MEDL AP
Roar Andrè Flataker MEDL H
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Følgende varamedlemmer møtte:

Navn Møtte for Representerer
Linda Viken Lied Paul Edvin Nauste AP
Steinar Sevaldsen Roar Andrè Flataker H

Merknader

Orientering om vedtatt godtgjøringsreglement for Nesset kommune, gjeldende fra 
01.01.2013, v/enhetsleder Hildegunn Kvernberg Blø

Dette var det første papirløse kommunestyremøtet i Nesset. 

Fra administrasjonen møtte:

Navn Stilling
Liv Fleischer Husby
Bjørn Stensjø
Claus Reiners (RS 1/13)
Vivian Høsteng

Rådmann
Ass. rådmann
Prosjektleder teknisk drift
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

______________________ _______________________
          Stephan Berg         Stein Ivar Bjerkeli
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Saksliste

Utvalgs-

saksnr Innhold

Unntatt

offentlighet

Arkiv-

Saksnr

PS 1/13 Godkjenning av protokoll

PS 2/13 Spørsmål til ordføreren

PS 3/13 Referatsaker

RS 1/13 Særutskrift - Badeplass Eidsvågleira - revidert plan 2008/1120

RS 2/13 Kontrollutvalgets uttalelse til byggeregnskap -
rehabilitering av svømmehall

2010/351

RS 3/13 Underskrevet avtale om brannvernsamarbeid mellom 
Nesset kommune og Molde kommune

2013/58

RS 4/13 Ruteendringsprosessen 2013 - svar på innspel 2012/951

RS 5/13 Informasjonsbrev om verjemålsreforma 2011/225

RS 6/13 Informasjon —Romsdalsmuseets utstillings- og 
magasinbygg , "Kronen på verket"

2009/330

PS 4/13 Godkjenning av intensjonsavtale for overtaking av Eira 
Gjestegård til folkehøgskoledrift.

X 2012/1006

PS 5/13 Utvidelse av Sira kirkegård - erstatning - ny behandling 2008/1653

PS 6/13 Planstrategi for Nesset 2012 - 2015 2012/606

PS 7/13 Samarbeid om interkommunal kommundelplan for 
sjøområdene på Nordmøre

2012/1390

RS 7/13 Referat fra medlemsmøte i ROR 01.02.2013 2011/1144
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PS 1/13 Godkjenning av protokoll

Behandling i Nesset kommunestyre - 07.02.2013 

Protokoll fra kommunestyrets møte 13.12.2012 ble godkjent og signert.

Vedtak i Nesset kommunestyre – 07.02.2013

Protokoll fra kommunestyrets møte 13.12.2012 ble godkjent og signert.

PS 2/13 Spørsmål til ordføreren

Behandling i Nesset kommunestyre - 07.02.2013 

Spørsmål fra Senterpartiet v/Kari Petrine F. Øverås:
Tema: Breiband til innbyggarane i Nesset.
Det er heilt nødvendig at dei som bur i Nesset Kommune, uansett kvar i kommunen, ikkje må få 
NEI når dei ber om å få tilgang til breiband. 

I Eresfjord har vi fleire tilflyttarar som har fått negativt svar når dei har bedd om 
breibandtilgang.Vi kan ikkje lokke folk til kommunen utan at dette tilbodet er på plass.
Min arbeidsplass: Inbus ynskjer tilgang til nett via fiberkabel, siste i den saka er at det vil vi få 
om 2 og ½ år. Etter Formannskapsmøte 24/1 er det kome opplysningar om at dette kan ordnast 
raskare og med ein kostnad rundt 50000, håpar dette er rette opplysningar.

Ynskjer informasjon om kvar saka står i dag. Håpar kommunen kan vere medspelar/pådrivar 
vidare slik at vi kan gi eit godt tilbod til alle innbyggjarane i kommunen når det gjeld 
breibandtilgang.

Ordføreren svarte:
Dette spørsmålet ble også tatt opp i formannskapsmøte 24.01.13. Da ble det enighet om at saken 
tas opp igjen i formannskapsmøte 07.03.13, Nesset Kraft bes om å legge frem en fremdriftsplan 
for fiberutbygging i Nesset til dette møtet. 
Det er kommet inn et pristilbud på kr. 50 000 til utbygging av fiberkabel til Eresfjord barne- og 
ungdomsskole, dette skal være på plass til skolestart høsten 2013. Til formannskapsmøte 
07.03.13 skal Mardølafondet inviteres for kunne diskutere en mulig finansiering til videre 
utbygging.

Nesset Kraft v/daglig leder Knut Arne Vike orienterte i tillegg.

Spørsmål fra Nesset Arbeiderparti v/Mellvin Steinsvoll:
Spørsmål 1. Info om ROR
Ber ordføreren under kommunestyremøtet 7. februar 2013, avsette tid til info fra medlemsmøte i 
ROR 1. feb 2013, samt en generell info om regionrådet. Det forutsettes også at det kan avsettes 
tid til spørsmål og kommentarer.
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Ordføreren svarte:
Vi hadde i kommunestyrets møte 31.05.12 oppe til behandling en stor sak om ROR og regionalt 
samarbeid. Det er derfor ikke behov for å gjenta denne debatten nå.
Nesset, i likhet med mange andre Romsdalskommuner, har mange interkommunale 
samarbeidsordninger. Det er ikke tvil om at regionalt samarbeid er kommet for å bli. ROR har nå 
ansatt en daglig leder som begynner for fullt 01.04.13, og vi regner da med at hjemmesiden til 
ROR blir mer oppdatert enn den er i dag. 
Referat fra medlemsmøte 01.02.13 er distribuert til kommunestyremedlemmenes iPad. 
Når det gjelder IKEA har et samlet ROR gått inn for lokalisering på Vestnes, men likevel kan 
hver enkelt kommune selv jobbe for å få IKEA til sin kommune. Ordføreren har sendt brev til 
IKEA og meldt sin interesse for en etablering i Nesset. 
Til orientering er rådmann Liv Husby gått inn som styremedlem i ROR etter tidligere rådmann 
Rigmor Brøste.

Spørsmål 2. Vannmåling:
Har stilt spørsmål i saken ved flere anledninger tidligere, sist i kommunestyrets møte 4. oktober 
2012. Ordførerens svar fremgår av møteboken fra møtet.
Det er fortsatt ikke skjedd noe.

Spørsmål: Hvor står saken?

Ordføreren svarte:
Administrasjonen er forespurt, og svarer følgende: ”Med forbehold om at ressurssituasjonen ved 
teknisk drift opprettholdes, skal informasjonen være utsendt til påsken. 2013”. Det er beklagelig 
at dette har tatt så lang tid i forhold til det som det er gitt signal om tidligere. 

Spørsmål fra Nesset Arbeiderparti v/Stein Ivar Bjerkeli:
Sak: Drosje i Vistdal
Jeg er kjent med at det har foregått en diskusjon om vi i Vistdal kan få bruke drosje fra Mittet.
Jeg vet også at saken er oversendt Møre og Romsdal fylkeskommune for behandling.
Hvor står saken?

Ordføreren svarte:
Brev av 17.01.13 fra Møre og Romsdal fylkeskommune er distribuert til 
kommunestyremedlemmenes iPad, og det refereres følgende som svar:

Samferdselssjefen har vurdert denne saken nærmere og funnet å kunne imøtekomme Deres 
søknad om et midlertidig reservedrosjeløyve for i en prøveperiode bedre å kunne legge til rette 
for å dekke etterspørselen etter drosjetjenester i Vistdal. Prøveordningen gjøres gjeld frem til og 
med 31. desember 2013. Samferdselssjefen vil deretter vurdere situasjonen nærmere for 
innbyggerne i Vistdal og nordre del av Rauma kommune.

Spørsmål fra Ungdommens kommunestyre v/ordfører Erik Rød Skjørsæther:
Vi i UKS lurte på om vi kan få bli høringsinnstans når det gjelder aldersgrensesetting på offentlig
fest? Dette er en viktig sak for oss. 

Ordføreren svarte:
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Kommunestyret har vedtatt en ruspolitisk plan som blant annet gikk ut på at aldersgrensen ved 
offentlig fest skulle heves fra 15 til 16 år. Iverksettelsen av dette er imidlertid utsatt, med 
bakgrunn i at det er ønskelig med en revidering av politivedtektene for Nesset kommune. Det er 
oppnevnt et politiråd som skal revidere politivedtektene. Slike revideringer skal ut på en 
høringsrunde, før kommunestyret gjør sitt endelige vedtak. Det er da naturlig at UKS blir 
høringsinstans. 

Spørsmål fra Ungdommens kommunestyre v/ordfører Erik Rød Skjørsæther:
Hva slags innflytelse har vi på rutetidene(buss)? Kan vi endre dem til bedre tider for både 
skoleelever og pendlere?

Ordføreren svarte:
Det vises til RS 4/13 der kommunestyret har fått svar på sitt innspill til ruteendringsprosessen for 
2013. UKS har i flere år vært dyktige til å komme med innspill i forhold til det som angår 
skolerute og bedre kommunikasjon både mot Sunndal og Molde. Det er nå kommet et svarbrev 
fra Møre og Romsdal fylkeskommune. Svaret fra fylkeskommunen, som har 
finansieringsansvaret, er at innspillet fra Nesset er i tråd med kollektivstrategien, men at det ut fra 
de økonomiske rammene ikke kan etableres et økt tilbud. 
Ordføreren og ordføreren i UKS bør sammen forfatte et brev til fylkeskommunen, for å holde 
trykket oppe i denne saken. Dette kan være en markeringssak for oss. Det er viktig at vi prøver å 
kartlegge situasjonen bedre, hva ønsker pendlerne, skoleelevene o.l. Brevet legges frem som 
referatsak til kommunestyret.

Spørsmål fra Ungdommens kommunestyre v/ordfører Erik Rød Skjørsæther:
Hva er status for idrettshallen?

Ordføreren svarte:
Hallen ble utsatt i påvente av avklaring av grunnundersøkelser i hele Eidsvåg-området. Det 
engasjerte firmaet, NorConsult, har gått gjennom hele området og prøvetakingsprogrammet er 
ferdig. De er nå i gang med å skrive en rapport som skal være ferdig til april 2013. Dessverre vet 
vi ikke noe mer før rapporten foreligger.

PS 3/13 Referatsaker

Behandling i Nesset kommunestyre - 07.02.2013 

Romsdalsmuseet v/Jarle Sanden orienterte i forbindelse med RS 6/13 Romsdalsmuseets 
utstillings- og magasinbygg ”Kronen på verket”.:

Prosjektleder Claus Reiners orienterte i forbindelse med RS 1/13 Badeplass Eidsvågleira. 

Ordføreren orienterte om de øvrige referatsakene. 

Referatsakene ble tatt til orientering.
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Vedtak i Nesset kommunestyre - 07.02.2013

Referatsakene ble tatt til orientering.

PS 4/13 Godkjenning av intensjonsavtale for overtaking av Eira Gjestegård til 
folkehøgskoledrift – Unnt.off. jfr. Off.l. § 13, Fvl. § 13.2.

PS 5/13 Utvidelse av Sira kirkegård - erstatning - ny behandling

Behandling i Nesset formannskap - 24.01.2013 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 24.01.2013

Det vises til brev av 28.05.12 fra Petter Sira.

Petter Sira tilbys kr 20,- pr m2 for de 1 468m2 som skal erverves og tillegges Sira kirkes grunn.

I tillegg tilstås Petter Sira kr 15 000 i erstatning for opprydding langs kanten av kirkegården og 
fjerning av rusk og rask.

Kjøpesummen kr 29 360 pluss omkostninger kr 2 298, erstatning kr 15 000, til sammen avrundet 
kr 47 000, tilføres 100 Kommunale fellesutgifter og dekkes ved bruk av disposisjonsfondet.

Behandling i Nesset kommunestyre - 07.02.2013 

Formannskapets forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i Nesset kommunestyre - 07.02.2013

Det vises til brev av 28.05.12 fra Petter Sira.

Petter Sira tilbys kr 20,- pr m2 for de 1 468m2 som skal erverves og tillegges Sira kirkes grunn.

I tillegg tilstås Petter Sira kr 15 000 i erstatning for opprydding langs kanten av kirkegården og 
fjerning av rusk og rask.

Kjøpesummen kr 29 360 pluss omkostninger kr 2 298, erstatning kr 15 000, til sammen avrundet 
kr 47 000, tilføres 100 Kommunale fellesutgifter og dekkes ved bruk av disposisjonsfondet.
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PS 6/13 Planstrategi for Nesset 2012 - 2015

Behandling i Nesset formannskap - 24.01.2013 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt tilrådd.

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 24.01.2013

Nesset kommunestyre vedtar i medhold av plan og bygningslovens § 10.1, kommunal 
planstrategi for Nesset kommune 2012-2015, datert 15.01.2013.

Behandling i Nesset kommunestyre - 07.02.2013 

Formannskapets forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i Nesset kommunestyre - 07.02.2013

Nesset kommunestyre vedtar i medhold av plan og bygningslovens § 10.1, kommunal 
planstrategi for Nesset kommune 2012-2015, datert 15.01.2013.

PS 7/13 Samarbeid om interkommunal kommundelplan for sjøområdene på 
Nordmøre

Behandling i Nesset formannskap - 24.01.2013 

Det ble stemt over 1. og 3. avsnitt i rådmannens innstilling. Enstemmig vedtatt.

Mellvin Steinsvoll fremmet følgende forslag: 

Ordføreren representerer Nesset kommune i styringsgruppa for prosjektet.

Steinsvoll sitt forslag ble enstemmig vedtatt.

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 24.01.2013

Nesset kommune vil delta i ORKidé-samarbeidet om utarbeidelse av en interkommunal 
kommunedelplan for sjøområdene på Nordmøre.

Det avsettes kr 50 000 til planprosjektet som dekkes av Kraftfondet.

Ordføreren representerer Nesset kommune i styringsgruppa for prosjektet.

Behandling i Nesset kommunestyre - 07.02.2013 

Formannskapets forslag ble enstemmig vedtatt.
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Vedtak i Nesset kommunestyre - 07.02.2013

Nesset kommune vil delta i ORKidé-samarbeidet om utarbeidelse av en interkommunal 
kommunedelplan for sjøområdene på Nordmøre.

Det avsettes kr 50 000 til planprosjektet som dekkes av Kraftfondet.

Ordføreren representerer Nesset kommune i styringsgruppa for prosjektet.


