
 
 
 
 
 

 
 

Møteprotokoll 
 

Utvalg: Nesset kommunestyre 

Møtested: Kommunestyresalen, Nesset kommunehus 

Dato: 19.10.2017 

Tidspunkt: 14:00 – 18:20 
 
 
 
 

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 
Stein Ivar Bjerkeli Medlem AP 
Kjersti Hafsås Svensli Medlem AP 
Eva Solstad Alme Medlem H 
Ola Einar Stolsmo Medlem H 
Arild Svensli Medlem H 
Edith Kristine S. Bjerkeset Medlem H 
Ole Marvin Aarstad Medlem SP 
Kari Petrine Fitje Øverås Medlem SP 
Jan Rindli Medlem UAV 
Svein Atle Roset Medlem KRF 
Svanhild Kvernberg Medlem KRF 
Ivar Henning Trælvik Medlem FRP 
Jan Ståle Alme Medlem INNB 

 
Følgende faste medlemmer møtte ikke: 
Navn Funksjon Representerer 
Karianne Rindli MEDL AP 
Rune Skjørsæther MEDL H 

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
Siw Maridal Bugge Karianne Rindli AP 
Magne Bugge Rune Skjørsæther UAV 

 
Merknader 
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Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Anne Grete Klokset 
Solfrid Svensli 
Vivian Høsteng 
 

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  

Kjersti Hafsås Svensli  Jan Rindli 
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PS 67/17 Godkjenning av protokoll 

Behandling i Nesset kommunestyre - 19.10.2017  

Protokoll fra kommunestyrets møte 14.09.2017 ble godkjent og signert.  
 

Vedtak i Nesset kommunestyre – 19.10.2017 

Protokoll fra kommunestyrets møte 14.09.2017 ble godkjent og signert.  
 
 

PS 68/17 Spørsmål til ordføreren 

Behandling i Nesset kommunestyre - 19.10.2017  

Spørsmål fra Kristelig folkeparti v/Svein Atle Roset 
Omsorgsboliger/legesenter/helsehus 
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Det vises til sak PS 90/17 Formannskapet. Planstrategi for Nesset kommune 2018–2020, høring. Videre vises 
det til aktuelle planlegging av omsorgsboliger/ legesenter/ helsehus i Nesset. Dessuten informasjon om Helse 
og omsorgsplan fra rådmannen i Molde under siste møtet i Fellesnemnda samt oppslag i Romsdals Budstikke 
lørdag 14.okt om oppfølging av helse og omsorgsplan samt eldreplan i Molde. 
 
Vurderer ordføreren saken slik at vi i Nesset kommune har tilstrekkelig tempo på utbyggingen som trengs for 
heldøgns omsorgsplasser (sykehjemsplasser) for å opprettholde tilstrekkelig kapasitet også etter 2020? 
Kan det opplyses noe om Eldreplan som del av Helse og omsorgsplan for kommunen allerede fra 2018? 
Vurderer ordføreren investeringer i heldøgns omsorgsplasser og realisering av et mest mulig fullverdig 
helsehus i Eidsvåg som den viktigste investering Nesset nå kan satse på? 
 
Ordføreren svarte: 
Vi har saken på sakskartet i dagens møte. Og det som nå etter min mening er viktig å få avklart før vi går 
videre med saken er om vi kan et bygge et helsehus med omsorgsboliger på parkeringsplassen her på 
kommunehuset, og hva det skal inneholde. Det jeg tenker på er spesielt nødvendige avklaringer med NVE i 
forhold til stormflo og hvem som vil bli med videre som leietakere inn i et nytt helsehus. Det som har vært 
nevnt så langt er legesenteret, fylkestannlegen, hjemmesykepleien og ambulansestasjonen.  
Nå er det satt fart på saken. Rådmannen ser at skal vi kunne gjennomføre byggingen av helsehus de neste par 
årene så er det behov for flere planleggingsressurser. Følgelig er det lyst ut en prosjektstilling både for å få 
fortgang på planene for Helsehuset og andre investeringsprosjekt som brannstasjonen i Eresfjord. 
Det var litt om tempoet i saken. Så var det spørsmålet om vi har nok plasser: 
Vi ser at fram mot 2030 vil antall eldre over 80 år være 22% større enn i dag.  
I forbindelse med rulleringen av Helse og omsorgsplanen i 2015 vedtok kommunestyret det løpet vi nå kjører 
med utbygging av 2 demensavdelinger på NOS og 16 omsorgsboliger i sentrum og blant annet 2 
rehabiliteringsplasser ved NOS. 
I etterpåklokskapens lys så ser vi det at omsorgsboligene burde ha vært ferdige før vi satte i gang med 
ombyggingen på NOS, men slik er det ikke.  
Sammen med Vistdal Bofellesskap utgjør dette i sum 48 sjukehjemsplasser og 27 omsorgsplasser tilrettelagt 
for tilsyn og pleie. Om det er for lite eller for mange plasser for framtiden er usikkert da det er sannsynlig at 
behovene vil kunne endre seg fram mot 2030. Den tendensen vi ser er at stadig flere ønsker å bo hjemme lengst 
mulig.  
Så var det spørsmål om eldreplan som en del av Helse og Omsorgsplanen: 
Her skal det i løpet av 2018 legges fram for kommunestyret en rullering av Helse- og omsorgsplanen. Har også 
oppfattet det slik at det i den forbindelse skal arbeides med en Eldreplan. Det skal også her nevnes at Molde er 
i gang med arbeidet med en Helse- og omsorgsplan. Vi og Midsund er invitert til å delta i dette arbeidet. I 
Fellesnemnda blir det også arbeidet med å legge fram en felles planstrategi for Nye Molde. Nettopp for å 
kunne begynne med å samordne planverkene i de tre kommunene.   
Til det siste spørsmålet om Helsehuset var den viktigste investeringen i Nesset de neste par årene? 
Vi har fortsatt mange og viktige investeringsprosjekt vi skal gjennomføre. Blant annet brannstasjon i Eresfjord. 
Det er ikke tvil om at omsorgsboliger med heldøgns- pleie og omsorg er det viktigste investeringsprosjektet 
fram mot 2020.  
Det vi nå må få avklart med NVE er om vi kan bygge på tomta i forhold til risikoen for stormflo og hvilke 
leietakere som skal inn i helsehuset. Dette synes jeg er viktig for et hus som i stor grad skal være 
selvfinansierende.  
Tror rådmannen har svar på noen av disse spørsmålene når vi skal behandle saken i dag. Så vil det være 
kommunestyret som bestemmer løsningene og farta videre.  
 
 
Spørsmål fra Høyre v/Edit Bjerkeset 
Middagstid på institusjonene 
Det har vært mye fokus på underernæring hos eldre. Noe som statsminister Erna Solberg tok opp i sin 
nyttårstale.  Sen middag gir økt aktivitet og bedre ernæring, og middag bør serveres ved middagstid. Ved de 
steder de har gjort dette, har det gitt gode resultater. Skåla og Kleive sykehjem i Molde har gjort dette siden 
mars, Bergmo eldresenter fra august. De har endret på rutinene uten ekstra kostnader.  
Kan dette gjennomføres i Nesset? 
 
Ordføreren svarte: 
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Det er en veldig god ide å flytte middagstiden for de eldre. Administrasjonen bes forberede sak om dette til 
Råd for eldre og funksjonshemma og Utvalg for helse og omsorg.  
 
 
Spørsmål fra Arbeiderpartiet v/Toril Melheim Strand 
Fiberkabel til Bugge 
Bugge bygdalag sende 11.05.2017 brev med oppmoding/ søknad til formannskapet om å få fiberkabel som 
berar for nettbaserte løysingar på Boggestranda. Dette var godt begrunna og alle gruppeleiarane saman med 
Nesset Kraft, fekk kopi av brevet. 
På eigarmøtet for Nesset Kraft den 20.06.2017 var "fiberkabel til alle?" eit tema. Då fekk vi i kommunestyret 
informasjon om korleis situasjonen er i Nesset og om kva som skal til for å få fiber fram til alle. 
Eg høyrer no at Bugge Bygdalag enno ikkje har fått svar på henvendelsen sin. Vil ordføraren sørge for at saka 
blir teken opp i formannskapet slik at Bugge Bygdalag kan få eit svar på spørsmålet sitt? 
 
Ordføreren svarte: 
Ja, ordføreren vil sørge for at saken blir tatt opp i formannskapet.  
 
 
Spørsmål fra Arbeiderpartiet v/Anders Torvik 
Oppfølging av uttale til Miljødirektoratet av 18.05.2017 – Bergmesteren Raudsand AS 
Hva har Nesset kommune gjort for å sikre at vedtaket i kommunestyret av 18.05.2017 om miljømessige tiltak 
blir utført? 
Har Nesset kommune fått svar tilbake fra Miljødirektoratet? 
Hva er status i denne saken? 
Er de løsningene som er foreslått av kommunestyret for å få en miljømessig og faglig avslutning av deponiet på 
Raudsand utført? 
 
Ordføreren svarte: 
Kommunestyret ga i mai en uttale til Miljødirektoratet på søknad fra Bergmesteren Raudsand AS om å etablere 
deponi for ordinært avfall. Kommunestyret ga en uttale til det vi kaller for deponi 2.  
Det er ikke kommunestyret som er myndighet i denne saken. Det er Miljødirektoratet som gir driftstillatelser i 
saker om deponi for ordinært avfall. 
Jeg kjenner ikke til at det har skjedd noe i denne saken hverken fra Miljødirektoratet eller fra Bergmesteren 
Raudsand etter at vi ga vår uttale i mai. Kommunestyret var også på befaring i Bergmesteren for en måned 
siden og fikk vel en bekreftelse på at det ikke var skjedd noe i denne saken siden vi ga vår uttale i mai. 
Som det ble sagt i det samme kommunestyremøtet så er det avtalt et møte med Direktoratet for 
mineralforvaltning som går på å avklare stabiliteten i dagens nedlagte gruver og risikoen for framtidige ras og 
eksplosjoner. I dette møtet skal også Miljødirektoratet bli med og Nærings- og fiskeridepartementet skal være 
med. Sistnevnte representerer staten som eier. Vi har ikke hatt dette møtet enda, men jeg håper vi kan få en del 
avklaringer både på det som går på status på risiko i gruvene, deponiene og ikke minst hva staten som eier kan 
bidra med for å rydde opp på egen grunn. At staten som eier må ta en rolle i dette arbeidet var vi tydelige på i 
kommunestyrets vedtak den 18. mai. 
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PS 69/17 Referatsaker 

RS 22/17 Kopi av brev til Riksrevisjonen - Etablering av nasjonalt deponi for farlig avfall på Raudsand 
Sunndal kommune, plan,- miljø- og næringstjenesten 

RS 23/17 Kopi av brev til Riksrevisjonen fra Sunndal kommune - Beklagelse av feilinformasjon i oversendt 
bekymringsmelding vedr. etablering av nasjonalt deponi for farlig avfall på Raudsand. Sunndal kommune 

RS 24/17 Møteprotokoll av 28.09.2017 - fellesnemnda Nye Molde kommune Nye Molde kommune 
v/sekretariatet 

RS 25/17 Kontrollutvalget i Nesset - møteprotokoll fra møte 10.10.2017 Kontrollutvalgssekretariatet 

Behandling i Nesset kommunestyre - 19.10.2017  

Ordføreren orienterte.  
 
Referatsakene ble tatt til orientering.  
 

Vedtak i Nesset kommunestyre – 19.10.2017 

Referatsakene ble tatt til orientering.  
 
 

PS 70/17 Nybygg helsesenter, omsorgsboliger og hjemmetjeneste - Status 

Behandling i Nesset formannskap - 05.10.2017  

Det ble enighet om at saken også meldes opp til behandling i kommunestyret 19.10.2017. 
 
Rådmannens innstiling ble enstemmig vedtatt.  
 

Vedtak i Nesset formannskap – 05.10.2017 

Nesset formannskap tar saken til etterretning, og det bes om at arbeidet med planlegging av omsorgsboliger, 
samt lokaler til hjemmetjeneste, legesenter og tannhelsesenter, lokalisert på tomt ved kommunehuset, holder 
frem.  
 
Prosjektet innarbeides i økonomiplan for 2018 – 2021.  
 

Behandling i Nesset kommunestyre - 19.10.2017  

Arild Svensli er deleier i et firma som tilbyr kommunen en løsning for omsorgsboliger, og ba om at hans 
habilitet ble vurdert. Han ble enstemmig vurdert inhabil og trådte tilbake.  
 
Rådmannen orienterte. 
 
Innbyggerlista v/Jan Ståle Alme fremmet følgende tilleggsforslag: 
 

I påvente av avklaringer rund tomteforholdene ved kommunehuset lyser Nesset kommune ut etter 
tomter for bygging av omsorgsboliger/hjemmetjeneste i Eidsvåg sentrum. Det forutsettes at utlysning 
skjer snarest, og at ny sak blir fremlagt til neste kommunestyremøte. 

 
Senterpartiet v/Kari Petrine F. Øverås fremmet følgende tilleggsforslag: 
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Brann og ambulanse bes om en uttale av samordning på alternativene helsehus og i tilknytning til 
nåværende brannstasjon. 

 
Arbeiderpartiet ba om gruppemøte. 
 
Formannskapets forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Innbyggerlistas tilleggsforslag fikk 1 stemme og falt. 19 stemte imot. 
 
Senterpartiets tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Nesset kommunestyre – 19.10.2017 

Nesset kommunestyre tar saken til etterretning, og det bes om at arbeidet med planlegging av omsorgsboliger, 
samt lokaler til hjemmetjeneste, legesenter og tannhelsesenter, lokalisert på tomt ved kommunehuset, holder 
frem.  
Prosjektet innarbeides i økonomiplan for 2018 – 2021.  
 
Brann og ambulanse bes om en uttale av samordning på alternativene helsehus og i tilknytning til nåværende 
brannstasjon. 
 
 

PS 71/17 NOS ombygging demens - Uforutsette krav til utførelsen 

Behandling i Nesset formannskap - 05.10.2017  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 05.10.2017 

Kommunestyret godkjenner økt bevilgning til reserver og marginer for å dekke inn for uforutsette krav til 
utførelsen ved prosjektnr. 600330 – NOS ombygging demens på til sammen kr. 2 500 000 inkl mva, 
bevilgningen gis i 2017. 
 
Bevilgningen dekkes av økte tilskuddssatser fra Husbanken. 
 

Behandling i Nesset kommunestyre - 19.10.2017  

Rådmannen endret formuleringen i sin innstiling til følgende: 
 

Kommunestyret godkjenner økt bevilgning til reserver og marginer for å dekke inn for uforutsette krav 
til utførelsen ved prosjektnr. 600330 – NOS ombygging demens på til sammen kr. 2 500 000. 
Totalramme økes fra kr 63 200 000 til kr 65 700 000. Kostnadene innarbeides i økonomiplan for 2018-
2021.  

 
Formannskapets forslag, med rådmannens endrede formulering, ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Nesset kommunestyre – 19.10.2017 

Kommunestyret godkjenner økt bevilgning til reserver og marginer for å dekke inn for uforutsette krav til 
utførelsen ved prosjektnr. 600330 – NOS ombygging demens på til sammen kr. 2 500 000. Totalramme økes 
fra kr 63 200 000 til kr 65 700 000. Kostnadene innarbeides i økonomiplan for 2018-2021.  



 
 Side 8 av 14

 
 

PS 72/17 Økonomi- og finansrapportering per 31.8.2017 (2. tertial) 

Behandling i Nesset formannskap - 05.10.2017  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 05.10.2017 

Økonomi- og finansrapportering for Nesset kommune per 31.8.2017 tas til orientering. 
 

Behandling i Nesset kommunestyre - 19.10.2017  

Formannskapets forslag ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Nesset kommunestyre – 19.10.2017 

Økonomi- og finansrapportering for Nesset kommune per 31.8.2017 tas til orientering. 
 
 

PS 73/17 Ny behandling - Oppnevning av partssammensatt utvalg (PSU) og 
arbeidsmiljøutvalg (AMU), nye Molde kommune 

Rådmannens innstilling 

Fra Nesset kommune oppnevnes følgende medlemmer til partssammensatt utvalg (PSU) 

 …….. 
 …….. 

Disse to medlemmene er og faste medlemmer av fellesnemnda nye Molde kommune. 
 

Behandling i Nesset kommunestyre - 19.10.2017  

Ordføreren ba om forslag. 
 
Ola Einar Stolsmo fremmet følgende forslag: 
 
 Som medlem til partssammensatt utvalg velges Rolf Jonas Hurlen 
 
May Tove Bye Aarstad fremmet følgende forslag: 
 
 Som medlem til partssammensatt utvalg velges Toril Melheim Strand 
 
Forslagene ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Nesset kommunestyre – 19.10.2017 

Fra Nesset kommune oppnevnes følgende medlemmer til partssammensatt utvalg (PSU): 

 Rolf Jonas Hurlen 
 Toril Melheim Strand 

Disse to medlemmene er og faste medlemmer av fellesnemnda nye Molde kommune. 
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PS 74/17 Innspill - Aktuelle samferdselsprosjekter i ROR-kommunene 

Behandling i Nesset formannskap - 05.10.2017  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 05.10.2017 

Det vises til skjema for aktuelle samferdselsprosjekter som bør tas med i en «regional transportplan» som 
Romsdal regionråd (ROR) skal utarbeide.  
 
Innspill til aktuelle prosjekter fremgår av saksutredningen. 
 

Behandling i Nesset kommunestyre - 19.10.2017  

Svein Atle Roset fremmet følgende tilleggsforslag: 
 

Det vises i tillegg til Nesset kommunes uttale til Nasjonal Transportplan (NTP) 2018-2029 datert 
18.05.2016. Spesielt nevnes fylkesveg 195 Tjelle-Sølsnes i denne sammenheng. Videre fokus på 
forsterket vedlikehold på fylkesvegene.  

 
Formannskapets forslag ble enstemmig vedtatt. 
Rosets tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Nesset kommunestyre – 19.10.2017 

Det vises til skjema for aktuelle samferdselsprosjekter som bør tas med i en «regional transportplan» som 
Romsdal regionråd (ROR) skal utarbeide.  
 
Innspill til aktuelle prosjekter fremgår av saksutredningen. 
 
Det vises i tillegg til Nesset kommunes uttale til Nasjonal Transportplan (NTP) 2018-2029 datert 18.05.2016. 
Spesielt nevnes fylkesveg 195 Tjelle-Sølsnes i denne sammenheng. Videre fokus på forsterket vedlikehold på 
fylkesvegene. 
 
 

PS 75/17 Lokal forskrift om gebyr for gjennomføring av tilsyn og feiing av 
fyringsanlegg 

Behandling i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 19.09.2017  

Enstemmig som rådmannens innstilling. 
 

Forslag til vedtak i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 19.09.2017  

Lokal forskrift om gebyr for gjennomføring av lovbestemt tilsyn med og feiing av fyringsanlegg for Nesset 
kommune godkjennes. Vedtaket fattes med hjemmel i § 28 i brann- og eksplosjonsvern-loven av 14. juni 2002 
nr. 20, samt forskrift om brannforebygging av 17. desember 2015 nr.1710. 
 
Gebyrsats skal justeres årlig i forbindelse med økonomiplan og budsjett.  
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Behandling i Nesset kommunestyre - 19.10.2017  

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

Vedtak i Nesset kommunestyre – 19.10.2017 

Lokal forskrift om gebyr for gjennomføring av lovbestemt tilsyn med og feiing av fyringsanlegg for Nesset 
kommune godkjennes. Vedtaket fattes med hjemmel i § 28 i brann- og eksplosjonsvern-loven av 14. juni 2002 
nr. 20, samt forskrift om brannforebygging av 17. desember 2015 nr.1710. 
 
Gebyrsats skal justeres årlig i forbindelse med økonomiplan og budsjett.  
 
 

PS 76/17 Forslag til ny selskapsavtale for Krisesenteret for Molde og omegn 

Behandling i Nesset formannskap - 05.10.2017  

Forslag fra utvalg for helse og omsorg ble enstemmig vedtatt. 
 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 05.10.2017 

Kommunestyret godkjenner forslag til ny selskapsavtale for Krisesenteret for Molde og omegn behandlet i 
representantskapet den 26.4. 2017. 
 

Behandling i Nesset kommunestyre - 19.10.2017  

Formannskapets forslag ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Nesset kommunestyre – 19.10.2017 

Kommunestyret godkjenner forslag til ny selskapsavtale for Krisesenteret for Molde og omegn behandlet i 
representantskapet den 26.4. 2017. 
 
 

PS 77/17 Romsdal Sparebank - valg av medlemmer til generalforsamlingen 

Behandling i Nesset formannskap - 05.10.2017  

Ordføreren fremmet følgende forslag. 
 

Som medlem i generalforsamlingen til Romsdal Sparebank velges ordfører Rolf Jonas Hurlen. 
Som varamedlem i generalforsamlingen til Romsdal Sparebank velges varaordfører Edmund 
Morewood.  

 
Forslagene ble enstemmig vedtatt. 
 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 05.10.2017 

Det vises til brev av 24.08.2017 fra Nesset Sparebank om valg av medlem og varamedlem til Romsdal 
Sparebanks generalforsamling for perioden 2018-2021.  
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Som medlem i generalforsamlingen til Romsdal Sparebank velges ordfører Rolf Jonas Hurlen  
Som varamedlem i generalforsamlingen til Romsdal Sparebank velges varaordfører Edmund Morewood.  
 
 

Behandling i Nesset kommunestyre - 19.10.2017  

Arbeiderpartiet v/Kjersti Hafsås Svensli fremmet følgende forslag: 
 

Arbeiderpartiet foreslår at det foretas loddtrekning blant de representantene som sitter fra Nesset 
Kommune i generalforsamlingen til Nesset Sparebank i inneværende periode til å bli representant i 
generalforsamlingen i Romsdal Sparebank. 

 
Ola Einar Stolsmo ba om gruppemøte. 
 
Ola Einar Stolsmo fremmet følgende forslag: 
 

Som medlem i generalforsamlingen til Romsdal Sparebank velges Eva Solstad Alme som medlem. 
 
Kjersti Hafsås Svensli ba om gruppemøte. 
 
Kjersti Hafsås Svensli trakk sitt forslag om loddtrekning, og fremmet følgende forslag: 
 
 Som varamedlem i generalforsamlingen til Romsdal Sparebank velges Magny Torvik. 
 
Forslagene ble satt opp mot formannskapet forslag. 
 
Formannskapets forslag fikk 0 stemmer og falt. Forslagene fra Stolsmo og Svensli ble enstemmig vedtatt.  
 

Vedtak i Nesset kommunestyre – 19.10.2017 

Det vises til brev av 24.08.2017 fra Nesset Sparebank om valg av medlem og varamedlem til Romsdal 
Sparebanks generalforsamling for perioden 2018-2021.  
 
Som medlem i generalforsamlingen til Romsdal Sparebank velges Eva Solstad Alme.  
Som varamedlem i generalforsamlingen til Romsdal Sparebank velges Magny Torvik. 
 
 

PS 78/17 Søknad om ny salgsbevilling 2016-2020 Coop Vistdal/Coop Orkla 
Møre 

Rådmannens innstilling 

Coop Vistdal, avdeling i Coop Orkla Møre SA, gis bevilling for salg av alkoholholdig drikk i perioden 
19.10.2017-30.6.2020.  
 
Salg av alkoholholdig drikk med inntil 4,7 prosent kan skje: 

 kl 09.00 til 19.00 mandag til fredag 
 kl 10.00 til 18.00 på dager før søndag og helligdager 

 
Cornelia Seefeld Nerligjerdet godkjennes som styrer for salgsbevillingen, og Gry Bertheussen godkjennes som 
stedfortreder. 
 
Det skal betales et årlig gebyr på grunnlag av forventet omsatt mengde alkoholholdig drikke. 
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Salgsbevilling gis med hjemmel i Lov om alkoholholdig drikk m.v., Forskrift til lov om alkoholholdig drikk og 
serveringsloven for Nesset kommune og Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. 
 

Behandling i Nesset kommunestyre - 19.10.2017  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Nesset kommunestyre – 19.10.2017 

Coop Vistdal, avdeling i Coop Orkla Møre SA, gis bevilling for salg av alkoholholdig drikk i perioden 
19.10.2017-30.06.2020.  
 
Salg av alkoholholdig drikk med inntil 4,7 prosent kan skje: 

 kl 09.00 til 19.00 mandag til fredag 
 kl 10.00 til 18.00 på dager før søndag og helligdager 

 
Cornelia Seefeld Nerligjerdet godkjennes som styrer for salgsbevillingen, og Gry Bertheussen godkjennes som 
stedfortreder. 
 
Det skal betales et årlig gebyr på grunnlag av forventet omsatt mengde alkoholholdig drikke. 
 
Salgsbevilling gis med hjemmel i Lov om alkoholholdig drikk m.v., Forskrift til lov om alkoholholdig drikk og 
serveringsloven for Nesset kommune og Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. 
 
 

PS 79/17 Søknad om skjenkebevilling for Fjord Atmosfære AS 

Rådmannens innstilling 

Fjord Atmosfære AS gis bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk for gruppe 1, 2 og 3 i perioden 
19.10.2017-30.6.2020.  
 
Tidsrom for skjenking av alkoholholdig drikk:  

 Inne: Under 22 prosent, (gruppe 1 og 2) alle dager, kl 08.00 – 02.00  
 Inne: Under 60 prosent, (gruppe 3) alle dager kl 13.00 – 01.00  
 Ute: Under 22 prosent, (gruppe 1 og 2)  alle dager kl 13.00 – 24.00  

 
Det er ikke tillatt å skjenke alkoholholdig drikk over 22 prosent ute.  
Skjenkebevillingen kan ikke utøves på andre områder enn på definert område ute og inne. 
 
Med forbehold om bestått kunnskapsprøve i alkoholloven godkjennes Karoline Tafjord Ringstad godkjennes 
som styrer for skjenkebevillingen, og Christiane Blichfeldt godkjennes som stedfortreder. 
 
Det betales et årlig bevillingsgebyr på bakgrunn av forrige års salgsvolum etter satser fastsatt i alkoholloven. 
 
Skjenkebevilling gis med hjemmel i Lov om alkoholholdig drikk m.v., Forskrift til lov om alkoholholdig drikk 
og serveringsloven for Nesset kommune og Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. 
 

Behandling i Nesset kommunestyre - 19.10.2017  

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
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Vedtak i Nesset kommunestyre – 19.10.2017 

Fjord Atmosfære AS gis bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk for gruppe 1, 2 og 3 i perioden 
19.10.2017-30.06.2020.  
 
Tidsrom for skjenking av alkoholholdig drikk:  

 Inne: Under 22 prosent, (gruppe 1 og 2) alle dager, kl 08.00 – 02.00  
 Inne: Under 60 prosent, (gruppe 3) alle dager kl 13.00 – 01.00  
 Ute: Under 22 prosent, (gruppe 1 og 2) alle dager kl 13.00 – 24.00  

 
Det er ikke tillatt å skjenke alkoholholdig drikk over 22 prosent ute.  
Skjenkebevillingen kan ikke utøves på andre områder enn på definert område ute og inne. 
 
Med forbehold om bestått kunnskapsprøve i alkoholloven godkjennes Karoline Tafjord Ringstad som styrer for 
skjenkebevillingen, og Christiane Blichfeldt godkjennes som stedfortreder. 
 
Det betales et årlig bevillingsgebyr på bakgrunn av forrige års salgsvolum etter satser fastsatt i alkoholloven. 
 
Skjenkebevilling gis med hjemmel i Lov om alkoholholdig drikk m.v., Forskrift til lov om alkoholholdig drikk 
og serveringsloven for Nesset kommune og Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. 
 
 

PS 80/17 Interpellasjon - Forslag i statsbudsjettet - endringer i regelverket om 
eiendomsskatt 

Behandling i Nesset kommunestyre - 19.10.2017  

Interpellasjon fra Arbeiderpartiet v/Mellvin Steinsvoll 
Forslag i statsbudsjettet – endringer i regelverket om eiendomsskatt 
Spørsmål 1.  
Som kjent, har regjeringen i forb. med fremleggelse av forslag til statsbudsjett for 2018, foreslått endringer i 
regelverket for beskatning av verker og bruk. Hvis forslag til endringer skulle bli stående, vil dette få store 
økonomiske konsekvenser for mange kraftkommuner.  
Vil regjeringens forslag til endringer få umiddelbare konsekvenser for økonomien i Nesset kommune og i 
tilfelle, hvilke konsekvenser?  
 
Spørsmål 2.  
Det er grunn til å tro at forslaget i statsbudsjettet for 2018 om endret regelverk for beskatning av verker og 
bruk, er bare en start på hva som vil komme vedr. eiendomsskatt. Under valgkampen 2017 ble det fra 
regjeringspartihold, sagt tydelig at eiendomsskatten generelt skal bort.  
Har ordføreren tanker om hvordan et bortfall av eiendomsskatt skal kunne kompenseres i dagens Nesset og på 
sikt, i Nye Molde kommune?  
 
 
Ordføreren orienterte om reglene for interpellasjon, og svarte deretter på spørsmålene: 
Spørsmål 1: 
Regjeringen foreslår i forbindelse med statsbudsjettet at begrepet verker og bruk blir tatt bort som kategori for 
eiendomsskatt og blir omgjort til næringseiendommer. I praksis betyr det at produksjonsutstyr og installasjoner 
ikke skal beskattes.  
Ordningen er tenkt faset inn over en 5- års periode med start i 2019. Så for 2018 vil ikke dette få noen 
betydning for vårt budsjett. Det som kan være grunn til bekymring for vårt budsjett for 2019 og framover er at 
også nettanlegg og teleanlegg i all hovedsak vil kunne bli fritatt for eiendomsskatt. 
Regjeringen foreslår at endringene ikke skal gjelde for vannkraftanlegg og vindkraftanlegg, men det som er 
klart at forslaget vil ha store konsekvenser for kommuner med store industribedrifter. For å si det enkelt så er 
dette bra for næringslivet som slipper å betale skatt for produksjonsutstyret og et dårlig forslag for kommuner 
som taper eiendomsskatteinntekter.  
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Har spurt økonomisjefen om hvilke konsekvenser denne omleggingen vil få for vår kommune. Hun mener at 
når det gjelder industribedrifter så var man i utgangspunktet beskjedne når man gjennomførte takseringen på 
produksjonsutstyr. Vi har få industribedrifter i vår kommune, så følgelig vil dette få en mindre betydning, selv 
om det kan være alvorlig nok for oss i Nesset. For nye Molde som er en stor industrikommune, og som vi skal 
bli en del av fra 2020, er dette inntektsbortfallet sannsynligvis en langt mer alvorlig sak.  
Det er også usikkerhet omkring forslaget på omleggingen av eiendomsskatten på kraft, tele og nettanlegg. 
Usikkerhet på hva er det snakk om. Har ikke fått sjekket opp dette helt og fullt. Noen snakker om 
produksjonsrelaterte nett. I dag tar vi inn 2,3 mill i eiendomsskatt på alt som går på nett og tele. 
   
Spørsmål 2: 
Både regjeringspartiene og andre mener at dette er en ordning som vil kunne stimulere til vekst i næringslivet 
og flere arbeidsplasser i en tid med nedtur i oljesektoren. Ikke alle regjeringspartiene som er like bastante på at 
all eiendomsskatt skal bort. Så jeg kan ikke svare for de som vil fjerne all eiendomsskatt.  
Det som også ble signalisert i valgkampen fra flere statsbærende parti var at vi som en følge av oljenedturen i 
årene som kommer må belage oss på en strammere offentlig pengebruk. Det ser vi resultatet av allerede nå.  
Jeg har ikke noe fasitsvar på hvordan tap i eiendomskatteinntekter skal kompenseres i Nesset og nye Molde 
kommune. Det kan skje gjennom økt sysselsetting og nye arbeidsplasser, økte statlige overføringer eller rett og 
slett at vi i langt større grad enn tidligere må sette tæring etter næring. Noe jeg føler på at vi gjør hvert år i 
forbindelse med budsjettbehandlingen.   
 
 
Arbeiderpartiet v/Toril Melheim Strand fremmet følgende forslag: 
 

Kommunestyret ber formannskapet sende en uttale til Stortinget vedrørende eiendomsskatten, i tråd 
med kommunestyret sin behandling av interpellasjonen fra Arbeiderpartiet v/Mellvin Steinsvoll. 

 
Eva Solstad Alme ba om gruppemøte.  
 
Det ble først stemt over om det framsatte forslaget skulle tas opp til avstemming. Dette ble vedtatt med 19 
stemmer. 2 stemte imot. 
 
Arbeiderpartiets forslag fikk 18 stemmer og ble vedtatt. 3 stemte imot. 
 

Vedtak i Nesset kommunestyre – 19.10.2017 

Kommunestyret ber formannskapet sende en uttale til Stortinget vedrørende eiendomsskatten, i tråd med 
kommunestyret sin behandling av interpellasjonen fra Arbeiderpartiet v/Mellvin Steinsvoll. 
 
 


