
 

 

 

 
 

 

 

Møteprotokoll 
 

Utvalg: Nesset kommunestyre 

Møtested: Kommunestyresalen, Nesset kommunehus 

Dato: 23.06.2016 

Tidspunkt: 12:00 – 16:10 

 
 
 
 

Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 

Rolf Jonas Hurlen Ordfører H 
Edmund Morewood Varaordfører SP 
Toril Melheim Strand Medlem AP 
Anders Torvik Medlem AP 
Mellvin Arvid Steinsvoll Medlem AP 
Karianne Rindli Medlem AP 
Stein Ivar Bjerkeli Medlem AP 
Kjersti Hafsås Svensli Medlem AP 
Eva Solstad Alme Medlem H 
Ola Einar Stolsmo Medlem H 
Rune Skjørsæther 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 

May Tove Bye Aarstad MEDL AP 
 

Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 

Anita Sagli May Tove Bye Aarstad AP 
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Merknader 

Møtedagen var slik: 
 

 Kl. 09:00 Eiermøte Nesset Kraft AS 

 

 Kl. 10:30 Generalforsamling Nesset Kraft AS 

 

 Kl. 12:00 Kommunestyremøte 

Informasjon om GassROR IKS v/daglig leder Arnt Sommerlund 
 
 

 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 

Liv Fleischer Husby 
Solfrid Svensli 
Anne-Karin Sjøli 
Vivian Høsteng 

Rådmann 
Økonomisjef 
Personalsjef 
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 Ståle Alme  Ole Marvin Aarstad 
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PS 52/16 Godkjenning av protokoll 

Behandling i Nesset kommunestyre - 23.06.2016  

Protokoll fra kommunestyrets møte 25.05.2016 ble godkjent og signert. 
 

Vedtak i Nesset kommunestyre – 23.06.2016 

Protokoll fra kommunestyrets møte 25.05.2016 ble godkjent og signert. 
 
 

PS 53/16 Spørsmål til ordføreren 

Behandling i Nesset kommunestyre - 23.06.2016  

Spørsmål fra Arbeiderpartiet v/ Mellvin Steinsvoll:  
Spm.1 ”Haramfeltet” i Eresfjord 
Under kommunestyrets møte 21. januar 2016 sak PS 2/16, stilte jeg spørsmål om status for 
”Haramfeltet”- boligfelt i Eresfjord. Hva er status nå? 
 
Spm 2.  Boligplanlegging på Langset ved «gammelskolen» 
Nesset kommune har i forb. med planer for boligfelt på Langset ved «gammelskolen», vært på banen 
både opp mot sentrale myndigheter, og   gjennom kommunestyrets bevilgninger av økonomisk 
støtte til grunnundersøkelser i området.  Som en del av prosjektet, ble også gammelskolen” nærmest 
gitt bort til utbygger. 
  
Med bakgrunn i at Nesset kommune har engasjert seg i prosjektet og at på området ser gjenopptatt 
landbruksdrift, vil det sannsynlig vis være av interesse for kommunestyret å få informasjon om hva 
som er tankene for veien videre i prosjektet. 
 
Ordføreren svarte: 
Spm. 1: 
Nesset kommune har gjennomført offentlig ettersyn av planforslaget, med høringsfrist 30. april.  
Både fylkesmannen i Møre og Romsdal og Møre og Romsdal fylkeskommune har reist innsigelse til 
planforslaget knyttet til temaene støy samt flom- og erosjonsfare.   
 
Rådmannen har engasjert Asplan Viak til å lage nødvendige utredninger slik at innsigelsene kan 
trekkes. Dette arbeidet vil være avsluttet i slutten av august slik at planforslaget kan legges frem til 
sluttbehandling for kommunestyret i september. 
 
Spm. 2: 
Arkitektkontoret BBW ble i 2014 er engasjert av grunneier av området til å utarbeide privat 
reguleringsplanforslag for deler av bl.a eiendommen GID 056/003. Arealet er i kommuneplanens 
arealdel satt av til boligbygging (B13,1). 
 
Rådmannen er kjent med at i forbindelse med planarbeidet er det gjennomført arkeologiske 
undersøkelser og det er foretatt grunnundersøkelser. Grunnundersøkelsene viser at området kan 
benyttes til boligbygging. Norconsult ønsker en gjennomgang av reguleringsplanen når den kommer 
til behandling. 
 
Siden det dreier seg om privat reguleringsplan vet ikke rådmannen hva tiltakshaver har av 
tidsperspektiv for videre prosess. Så langt har ikke Nesset kommune mottatt planforslag som skal 
behandles for vedtak om offentlig ettersyn.  
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Spørsmål fra Arbeiderpartiet v/ Toril Melheim Strand:  
Vedrørande referatsak 20/16 om "Vedtak om stans av driften ved Real Alloy Norway Raudsand" 
 
Det er ille at ikkje bedrifta har fått betra luktproblematikken på Raudand slik at drifta no er stansa av 
Miljødirektoratet. Me får tru at det ikkje betyr kroken på døra for all framtid. Kva har, og kva kan 
ordføraren gjera for å gi støtte til ny oppstart? Vil det bli bli klaga på avgjerda? 
 
I desse tider treng vi arbeidsplassane meir enn nokon gong. Arbeiderpartiet ber om at 
formannskapet på neste møte får ei orientering om situasjonen som er oppstått og kva planar 
bedrifta har for å ordne opp. 
 
Ordføreren svarte: 
Dette er en alvorlig situasjon for Real Alloy på Raudsand. Rådmann, miljøvernleder og ordfører 
hadde et telefonmøte med Miljødirektoratet på tirsdag, og vil følge opp med et møte med bedriften 
førstkommende tirsdag hvor vi også har med oss daglig leder i Nesset Næringsforum. Saken er at 
Miljødirektoratet vurderer å trekke tillatelsen for virksomheten på Raudsand. Det er bedriften nå 
som selv har ballen og må rydde opp i luktproblemene en gang for alle.  
 
Som kommune er vi selvfølgelig opptatt av å ta vare på alle arbeidsplasser og vil hjelpe bedriften 
med det vi kan bidra med. Hva det eventuelt måtte være håper jeg at vi kan få en avklaring på i 
tirsdagens møte. 
 
 

PS 54/16 Referatsaker 

RS 20/16 Kopi av brev til Real Alloy - Vedtak om stans av driften ved Real Alloy Norway Raudsand 
Miljødirektoratet 

Behandling i Nesset kommunestyre - 23.06.2016  

Referatsaken ble tatt til orientering. 
 

Vedtak i Nesset kommunestyre – 23.06.2016 

Referatsaken ble tatt til orientering. 
 
 

PS 55/16 Tertialrapport per 30.04.2016 

Behandling i Nesset formannskap - 09.06.2016  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 09.06.2016 

Tertialrapporten per 30.04.2016 tas til orientering. 
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Behandling i Nesset kommunestyre - 23.06.2016  

Formannskapets forslag ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Nesset kommunestyre – 23.06.2016 

Tertialrapporten per 30.04.2016 tas til orientering. 
 
 

PS 56/16 Budsjettkorrigeringer - juni 2016 

Behandling i Nesset formannskap - 09.06.2016  

Økonomisjef Solfrid Svensli orienterte. 
 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 09.06.2016 

Driftsbudsjettet for 2016 korrigeres med følgende inntekter/utgifter: 
 

Formål 
Reduserte 
utgifter / økte 
inntekter (+) 

Økte utgifter / 
reduserte 
inntekter (-) 

Salg av konsesjonskraft  1 000 000 

Eiendomsskatt  100 000 

Utbytte   800 000 

Rentekostnad   300 000 

Skolefaglig rådgiver, tiltak Tøndergård mv.  921 000 

Skolefaglig rådgiver, prosjektskjønn vedr. mobbing   400 000 

Kommunens fellesutgifter, erstatning Hallutvikling  400 000 

Kommunens fellesutgifter, kommunereform  300 000 

Helse og omsorg, diverse merutgifter  644 000 

Helse og omsorg, merinntekt ressurskr. brukere 2015 644 000  

Eidsvåg barne- og ungdomsskole, innsparing 500 000  

Reserver (lønnsoppgjør) – innsparing 1 276 000  

Rammeoverføring/skjønn, prosj. mobbing 400 000  

Avsetning til disposisjonsfond, strykes 2 045 000  

Balanse 4 865 000 4 865 000 

 

Behandling i Nesset kommunestyre - 23.06.2016  

Formannskapets forslag ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Nesset kommunestyre – 23.06.2016 

Driftsbudsjettet for 2016 korrigeres med følgende inntekter/utgifter: 
 

Formål 
Reduserte 
utgifter / økte 
inntekter (+) 

Økte utgifter / 
reduserte 
inntekter (-) 

Salg av konsesjonskraft  1 000 000 
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Eiendomsskatt  100 000 

Utbytte   800 000 

Rentekostnad   300 000 

Skolefaglig rådgiver, tiltak Tøndergård mv.  921 000 

Skolefaglig rådgiver, prosjektskjønn vedr. mobbing   400 000 

Kommunens fellesutgifter, erstatning Hallutvikling  400 000 

Kommunens fellesutgifter, kommunereform  300 000 

Helse og omsorg, diverse merutgifter  644 000 

Helse og omsorg, merinntekt ressurskr. brukere 2015 644 000  

Eidsvåg barne- og ungdomsskole, innsparing 500 000  

Reserver (lønnsoppgjør) – innsparing 1 276 000  

Rammeoverføring/skjønn, prosj. mobbing 400 000  

Avsetning til disposisjonsfond, strykes 2 045 000  

Balanse 4 865 000 4 865 000 

 
 

PS 57/16 Gjennomgang av kommuneorganisasjonen - forslag tiltak 

Behandling i Nesset formannskap - 09.06.2016  

Det ble enighet om følgende tillegg til rådmannens forslag: 
 

Rådmannen bes vurdere alternative tiltak til den beregnede innsparingen på sykefravær og 
innleie av vikarer. 

 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Formannskapets tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 
 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 09.06.2016 

Nesset kommunestyre ber rådmannen vurdere følgende tiltak i økonomiplanperioden 2017-2019: 

Nesset kommune 2017-2019                               (tall i 1000 kr) ØKO2017 ØKO2018 ØKO2019 

Økonomiavdeling, red. stilling pga. rasjonalisering/effektivisering -400 -400 -400 

Svømmeopplæring ungdomstrinnet -180 -180 -180 

Skolefrukt -150 -150 -150 

10% reduksjon på administrasjon skole -80 -80 -80 

Omklassifisering av veger (til privat). Vurdere å bruke kraftfond med 
tilskudd til vedlikehold av private veger -400 -400 -400 

Avvikling Vistdal bofellesskap 1.1.2018   -1 500 -1 500 

Generell innsparing helse og omsorg -300 -300 -300 

Egenandel helse og omsorg, heimebaserte tjenester -50 -50 -50 

Merinntekt helse og omsorg (oppholdsbetaling) -200 -200 -200 

Vurdere oppg. Skolef rådg og barnehagemynd.       

Salg av Eikesdal skole, red. drift/vedlikehold -55 -55 -55 

TSU vurdere ytterligere innsparing  -250 -250 -250 

Vurdere godtgj.reglement politikere per 1.1.2017       

Eiendomsskatt, økn. 0,5 pro fra 1.1.2017 -950 -950 -950 

Økt utbytte Nesset kraft i 2017 -500     
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Sum -3 515 -4 515 -4 515 

 
Rådmannen bes å vurdere nedjustering av inntekter på salg av konsesjonskraft for perioden 2017-
2019 hvis strømprisene fortsatt holder seg på lavt nivå. 
 
Øvrige differanse salderes med bruk og avsetning til disposisjonsfond. 
 
Rådmannen bes vurdere alternative tiltak til den beregnede innsparingen på sykefravær og innleie 
av vikarer. 
 

Behandling i Nesset kommunestyre - 23.06.2016  

Eva Solstad Alme fremmet følgende utsettelsesforslag: 
 

Saken utsettes og oversendes til de politiske utvalgene for gjennomgang og 
konsekvensutredning. 

 
Arbeiderpartiet ba om gruppemøte. 
 
Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Nesset kommunestyre – 23.06.2016 

Saken utsettes og oversendes til de politiske utvalgene for gjennomgang og konsekvensutredning. 
 
 

PS 58/16 Holtan, rehabilitering av bad og ventilasjon 

Behandling i Nesset formannskap - 09.06.2016  

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

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 09.06.2016 

Kommunestyret godkjenner oppstart av prosjekt Renovering av bad og ventilasjonssystem ved 
Botjenesten Holtan og omsorgsboliger ihht investeringsreglementets pkt 3, 4 og 5.  
Totalrammen på kr 2 300 000 legges inn i økonomiplan for 2017 – 2020, med gjennomføring i 2017. 
 

Behandling i Nesset kommunestyre - 23.06.2016  

Formannskapets forslag ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Nesset kommunestyre – 23.06.2016 

Kommunestyret godkjenner oppstart av prosjekt Renovering av bad og ventilasjonssystem ved 
Botjenesten Holtan og omsorgsboliger ihht investeringsreglementets pkt 3, 4 og 5.  
 
Totalrammen på kr 2 300 000 legges inn i økonomiplan for 2017 – 2020, med gjennomføring i 2017. 
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PS 59/16 Utelager med vognskur i Eresfjord barnehage 

Behandling i Nesset formannskap - 09.06.2016  

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

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 09.06.2016 

Kr 300 000 til utelager med vognskur ved Eresfjord barnehage opprettes som investeringsprosjekt i 
økonomiplanperioden 2017-2020 med utførelse i 2017. 
 
Finansieres med låneopptak. 
 

Behandling i Nesset kommunestyre - 23.06.2016  

Formannskapets forslag ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Nesset kommunestyre – 23.06.2016 

Kr 300 000 til utelager med vognskur ved Eresfjord barnehage opprettes som investeringsprosjekt i 
økonomiplanperioden 2017-2020 med utførelse i 2017. 
 
Finansieres med låneopptak. 
 
 

PS 60/16 Etablering av nytt gjerde ved Vistdal barnehage 

Behandling i Nesset formannskap - 09.06.2016  

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

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 09.06.2016 

Etablering av nytt gjerde ved Vistdal barnehage opprettes som nytt investeringsprosjekt. Beregnet 
kostnad er kr 300 000 og prosjektet legges inn i økonomiplanperioden 2017-2020 med utførelse i 
2017.  
 
Finansieres med låneopptak. 
 

Behandling i Nesset kommunestyre - 23.06.2016  

Formannskapets forslag ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Nesset kommunestyre – 23.06.2016 

Etablering av nytt gjerde ved Vistdal barnehage opprettes som nytt investeringsprosjekt. Beregnet 
kostnad er kr 300 000 og prosjektet legges inn i økonomiplanperioden 2017-2020 med utførelse i 
2017.  
 
Finansieres med låneopptak. 
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PS 61/16 Prosjektnr 600327 - Eresfjord skole, behov for økt bevilgning 

Rådmannens innstilling 

Kommunestyret godkjenner økt bevilgning for prosjekt: 600327 - Eresfjord skole, Rehab. garderober 
og fasader, med kr 150 000,-. Totalrammen økes til kr 2 050 000,-.  
 
Tilleggsbevilgning finansieres med økt låneopptak. 
 

Behandling i Nesset kommunestyre - 23.06.2016  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Nesset kommunestyre – 23.06.2016 

Kommunestyret godkjenner økt bevilgning for prosjekt: 600327 - Eresfjord skole, Rehab. garderober 
og fasader, med kr 150 000,-. Totalrammen økes til kr 2 050 000,-.  
 
Tilleggsbevilgning finansieres med økt låneopptak. 
 
 

PS 62/16 Finansiering av prosjekt 600317-Rehabilitering og oppgradering 
av bruer og veger 

Behandling i Nesset formannskap - 09.06.2016  

Rådmannen endret sin innstilling til følgende:  
 

Utbedring av trafikksikringstiltak og rehabilitering av bruer på kommunale veger planlegges 
utført i 2016 og 2017. Total kostnad for prosjektet på kr 4 598 000,- (inkludert kostnad i 2015, 
kr 238 000,-) godkjennes. Bevilgning i 2016 økes med kr. 1 600 000,-, fra kr. 1 900 000 til kr. 
3 500 000,-. Ekstra bevilgning finansieres med kr. 300 000 i momskompensasjon, og kr. 
1 300 000,- i ubrukte lånemidler. 

 
Rådmannens endrede innstilling ble enstemmig vedtatt.  
 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 09.06.2016 

Utbedring av trafikksikringstiltak og rehabilitering av bruer på kommunale veger planlegges utført i 
2016 og 2017. Total kostnad for prosjektet på kr 4 598 000,- (inkludert kostnad i 2015, kr 238 000,-) 
godkjennes. Bevilgning i 2016 økes med kr. 1 600 000,-, fra kr. 1 900 000 til kr. 3 500 000,-. Ekstra 
bevilgning finansieres med kr. 300 000 i momskompensasjon, og kr. 1 300 000,- i ubrukte lånemidler. 
 

Behandling i Nesset kommunestyre - 23.06.2016  

Formannskapets forslag ble enstemmig vedtatt. 
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Vedtak i Nesset kommunestyre – 23.06.2016 

Utbedring av trafikksikringstiltak og rehabilitering av bruer på kommunale veger planlegges utført i 
2016 og 2017. Total kostnad for prosjektet på kr 4 598 000,- (inkludert kostnad i 2015, kr 238 000,-) 
godkjennes. Bevilgning i 2016 økes med kr. 1 600 000,-, fra kr. 1 900 000 til kr. 3 500 000,-.  
 
Ekstra bevilgning finansieres med kr. 300 000 i momskompensasjon, og kr. 1 300 000,- i ubrukte 
lånemidler. 
 
 

PS 63/16 Adkomstveg til Solbjøra vannbehandlingsanlegg 

Rådmannens innstilling 

 Kommunestyret omgjør sitt vedtaket i PS 56/15– Renseanlegg Eidsvåg Vannverk – Solbjøra.  
Foreslått veg opp til Solbjøra må etableres, om nødvendig ekspropriere grunn til formålet.  
 

 Veg til Solbjøra VBA beholdes som i dag med eksisterende bruksrettigheter, både under 

bygge- og driftsfase for nytt renseanlegg ved Solbjøra VBA. 

 

Behandling i Nesset kommunestyre - 23.06.2016  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Nesset kommunestyre – 23.06.2016 

 Kommunestyret omgjør sitt vedtaket i PS 56/15– Renseanlegg Eidsvåg Vannverk – Solbjøra:  
Foreslått veg opp til Solbjøra må etableres, om nødvendig ekspropriere grunn til formålet.  

 

 Veg til Solbjøra VBA beholdes som i dag med eksisterende bruksrettigheter, både under bygge- og 
driftsfase for nytt renseanlegg ved Solbjøra VBA. 

 
 

PS 64/16 Finansiering og bygging av gangveiforbindelse mellom 
Solbjørbakken og Eidsvåg barneskole 

Rådmannens innstilling 

Nesset kommune gjennomfører bygging av gangveiforbindelse mellom Solbjørbakken – Nedre 
Liedgardsvei og Eidsvåg barneskole.  
 
Prosjektet gis en bevilgning på kr 1 300 000. Anleggsprosjektet finansieres med kr 430 000 i tilskudd 
fra Møre og Romsdal fylkeskommune/Statens vegvesen, momskompensasjon kr 220 000  og kr 
650 000 fra Kraftfondet.  
 

Behandling i Nesset kommunestyre - 23.06.2016  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
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Vedtak i Nesset kommunestyre – 23.06.2016 

Nesset kommune gjennomfører bygging av gangveiforbindelse mellom Solbjørbakken – Nedre 
Liedgardsvei og Eidsvåg barneskole.  
 
Prosjektet gis en bevilgning på kr 1 300 000. Anleggsprosjektet finansieres med kr 430 000 i tilskudd 
fra Møre og Romsdal fylkeskommune/Statens vegvesen, momskompensasjon kr 220 000 og kr 
650 000 fra Kraftfondet.  
 
 

PS 65/16 Planprogram - Reguleringsplan for Bergmesteren Raudsand 

Rådmannens innstilling 

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-9 fastsetter Nesset kommune planprogram for 
reguleringsplan Bergmesteren Raudsand, datert 13.06.2016.  
 
For å ivareta informasjon til beboere i nærområdet må det arrangeres informasjonsmøter underveis i 
planprosessen.  
 

Behandling i Nesset kommunestyre - 23.06.2016  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Nesset kommunestyre – 23.06.2016 

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-9 fastsetter Nesset kommune planprogram for 
reguleringsplan Bergmesteren Raudsand, datert 13.06.2016.  
 
For å ivareta informasjon til beboere i nærområdet må det arrangeres informasjonsmøter underveis i 
planprosessen.  
 
 

PS 66/16 Rammeplan for kulturskolen - kulturskolens samfunnsoppdrag 
og kommunen som skoleeigar 

Behandling i Nesset formannskap - 09.06.2016  

Forslag fra utvalg for oppvekst og kultur ble enstemmig vedtatt. 
 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 09.06.2016 

Nesset kommune legg rammeplanen Mangfold og fordypning til grunn for vidare kulturskoleutvikling 
i kommunen. 
 
Kulturskolens rektor får fullmakt til å utarbeide lokale læreplanar. Lokale læreplaner skal 
godkjennast av arbeidsutvalet for kulturskolen. Kulturskoletilbudet dekkes innafor tildelt ramme. 
 

Behandling i Nesset kommunestyre - 23.06.2016  

Formannskapets forslag ble enstemmig vedtatt. 
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Vedtak i Nesset kommunestyre – 23.06.2016 

Nesset kommune legg rammeplanen Mangfold og fordypning til grunn for vidare kulturskoleutvikling 
i kommunen. 
 
Kulturskolens rektor får fullmakt til å utarbeide lokale læreplanar. Lokale læreplaner skal 
godkjennast av arbeidsutvalet for kulturskolen. Kulturskoletilbudet dekkes innafor tildelt ramme. 
 
 

PS 67/16 Klage på eiendomsskatt 2015 - Kavli Moen Stiftelse 

Rådmannens innstilling 

Ingen 

Behandling i Nesset kommunestyre - 23.06.2016  

Ordfører er kommunens representant og styreleder i Kavli Moen stiftelse og ba om at hans habilitet 
ble vurdert. 
 
Han ble enstemmig vurdert inhabil og trådte tilbake. Varaordføreren tok over som møteleder. 
 
Høyre fremmet følgende forslag: 
 
 Stiftelsen Kavli Moen innvilges fritak for eiendomsskatt.  
 
Svein Atle Roset fremmet følgende utsettelsesforslag: 
 

Saken utsettes i påvente av Finansdepartementet og Sivilombudsmannen uttalelser om 
klagerett på enkeltvedtak etter eiendomsskatteloven § 7.  

 
Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Nesset kommunestyre – 23.06.2016 

Saken utsettes i påvente av Finansdepartementet og Sivilombudsmannen uttalelser om klagerett på 
enkeltvedtak etter eiendomsskatteloven § 7.  
 
 

PS 68/16 Klage på avslag om fritak for eiendomsskatt - GID 037/004 

Rådmannens innstilling 

Ingen 
 

Behandling i Nesset kommunestyre - 23.06.2016  

Svein Atle Roset fremmet følgende utsettelsesforslag: 
 

Saken utsettes i påvente av Finansdepartementet og Sivilombudsmannen uttalelser om 
klagerett på enkeltvedtak etter eiendomsskatteloven § 7.  
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Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Nesset kommunestyre – 23.06.2016 

Saken utsettes i påvente av Finansdepartementet og Sivilombudsmannen uttalelser om klagerett på 
enkeltvedtak etter eiendomsskatteloven § 7.  
 
 

PS 69/16 Klage på avslag om fritak for eiendomsskatt - GID 019/008 og 
019/010 

Rådmannens innstilling 

Ingen 
 

Behandling i Nesset kommunestyre - 23.06.2016  

Svein Atle Roset fremmet følgende utsettelsesforslag: 
 

Saken utsettes i påvente av Finansdepartementet og Sivilombudsmannen uttalelser om 
klagerett på enkeltvedtak etter eiendomsskatteloven § 7.  

 
Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Nesset kommunestyre – 23.06.2016 

Saken utsettes i påvente av Finansdepartementet og Sivilombudsmannen uttalelser om klagerett på 
enkeltvedtak etter eiendomsskatteloven § 7.  
 
 

PS 70/16 Søknad om fritak for eiendomsskatt - GID 051/003 og 049/005 

Rådmannens innstilling 

Ingen 
 

Behandling i Nesset kommunestyre - 23.06.2016  

Svein Atle Roset fremmet følgende utsettelsesforslag: 
 

Saken utsettes i påvente av Finansdepartementet og Sivilombudsmannen uttalelser om 
klagerett på enkeltvedtak etter eiendomsskatteloven § 7.  

 
Utsettelsesforslaget ble vedtatt med 13 stemmer. 8 stemte imot. 
 

Vedtak i Nesset kommunestyre – 23.06.2016 

Saken utsettes i påvente av Finansdepartementet og Sivilombudsmannen uttalelser om klagerett på 
enkeltvedtak etter eiendomsskatteloven § 7.  
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PS 71/16 Eiendomsskatt for Vistdal Stiftelse - anmodning om endring av 
kommunestyrets vedtak 

Rådmannens innstilling 

Ingen 
 

Behandling i Nesset kommunestyre - 23.06.2016  

Svein Atle Roset fremmet følgende utsettelsesforslag: 
 

Saken utsettes i påvente av Finansdepartementet og Sivilombudsmannen uttalelser om 
klagerett på enkeltvedtak etter eiendomsskatteloven § 7.  

 
Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Nesset kommunestyre – 23.06.2016 

Saken utsettes i påvente av Finansdepartementet og Sivilombudsmannen uttalelser om klagerett på 
enkeltvedtak etter eiendomsskatteloven § 7.  
 
 

PS 72/16 Valg av jordskiftemeddommere for perioden 01.01.2017 - 
31.12.2020 

Formannskapets innstilling 

Som jordskiftemeddommere for perioden 01.01.2017 – 31.12.2020 velges følgende personer fra 
Nesset kommune: 
 

Olav Rød   Ellen Undseth 
Turid Hanset   Jorunn Solhjell 
Tomas Øverås   Olaf Hanset 
Håkon Nauste   Tor Steinar Lien 
Svanhild Kvernberg  Arild Svensli 
Britt Karin Waagbø  Anne Marie Nerland 

 

Behandling i Nesset kommunestyre - 23.06.2016  

Formannskapet innstilte to mer enn det skal velges. Ordføreren ba om forslag.  
 
Det ble enighet om følgende:  
 

Som jordskiftemeddommere for perioden 01.01.2017 – 31.12.2020 velges følgende personer 
fra Nesset kommune: 

 
Olav Rød   Ellen Undseth 
Turid Hanset   Jorunn Solhjell 
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Tomas Øverås   Olaf Hanset 
Håkon Nauste   Tor Steinar Lien 
Svanhild Kvernberg  Anne Marie Nerland 

 
Dette ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Nesset kommunestyre – 23.06.2016 

Som jordskiftemeddommere for perioden 01.01.2017 – 31.12.2020 velges følgende personer fra 
Nesset kommune: 
 

Olav Rød   Ellen Undseth 
Turid Hanset   Jorunn Solhjell 
Tomas Øverås   Olaf Hanset 
Håkon Nauste   Tor Steinar Lien 
Svanhild Kvernberg  Anne Marie Nerland 

 
 

PS 73/16 Valg av meddommere til Romsdal tingrett perioden 01.01.2017 - 
31.12.2020 

Formannskapets innstilling 

Som meddommere til Romsdal tingrett for perioden 01.01.2017 – 31.12.2020 velges følgende personer 
fra Nesset kommune: 
 

Per Even Opsal  Helen Marit Torvik 
 May Tove Bye Aarstad Stein Ivar Bjerkeli 
 Lynn Brakstad   Lars Kristian Kvernberg 
 Wenche Angvik  Knut Arne Bugge 
 Stig Arild Arvesen  Anne Bergset 
 

Behandling i Nesset kommunestyre - 23.06.2016  

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Nesset kommunestyre – 23.06.2016 

Som meddommere til Romsdal tingrett for perioden 01.01.2017 – 31.12.2020 velges følgende personer 
fra Nesset kommune: 
 

Per Even Opsal  Helen Marit Torvik 
 May Tove Bye Aarstad Stein Ivar Bjerkeli 
 Lynn Brakstad   Lars Kristian Kvernberg 
 Wenche Angvik  Knut Arne Bugge 
 Stig Arild Arvesen  Anne Bergset 
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PS 74/16 Valg av lagrettemedlemmer og meddommere til lagmannsretten 
for perioden 01.01.2017 - 31.12.2020 

Formannskapets innstilling 

Som lagrettemedlemmer og meddommere til lagmannsretten for perioden 01.01.2017 – 31.12.2020 
foreslås følgende personer fra Nesset kommune: 
 
 Egil Arild Svensli  Linda Viken Lied 
 Henrik Svensli   Vigdis Listaul 
 Tore Rød   Eli Gjermundnes 
 

Behandling i Nesset kommunestyre - 23.06.2016  

Toril Melheim Strand fremmet følgende forslag til endring: 
 

I stedet for Linda Viken Lied og Egil Arild Svensli velges Aud Jorunn Hanset og Ove 
Medalen. 

 
Formannskapets forslag med Arbeiderpartiets endring ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Nesset kommunestyre – 23.06.2016 

Som lagrettemedlemmer og meddommere til lagmannsretten for perioden 01.01.2017 – 31.12.2020 
foreslås følgende personer fra Nesset kommune: 
 
 Ove Medalen   Aud Jorunn Hanset 
 Henrik Svensli   Vigdis Listaul 
 Tore Rød   Eli Gjermundnes 
 
 

PS 75/16 Kommunereform - endelig vedtak om ny kommunestruktur i 
Nesset kommune. 

Behandling i Nesset formannskap - 09.06.2016  

./. Uttale av 08.06.2016 fra Nesset Næringsforening ble delt ut.  
 
Kristelig folkeparti og Høyre fremmet følgende fellesforslag som tillegg til rådmannens innstilling: 
 

Nesset kommune legger til grunn at det i juni 2016 etter gjennomførte forhandlinger/ 
innbyggerundersøkelser og rådgivende folkeavstemming foreligger 2 aktuelle alternativ:  
 

a) Bygge ny kommune basert på intensjonsavtale mellom Gjemnes, Molde og Nesset 
datert 19.mai 2016..  

b) Nesset som egen kommune fortsatt.  
 
Nesset kommune oppfordrer fellesnemnda til å bygge ny kommune basert på 
intensjonsavtalen av 19. mai 2016; Gjemnes, Molde og Nesset; alt a)  
I tillegg til fremforhandlede resultater hva gjelder bla: tjenestetilbud innen basistjenester, 
legevakt, samfunnsutvikling, samferdsel, næringsutvikling inkl. sikring av Kraftfondet, 
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Mardølafondet, Miljøfondet og Utviklingsfondet for Nesset spesielt, politisk organisering 
med fremforhandlet fordeling av fellesnemnd;  
 
Pkt 6.1. Politisk organisering.  
«Det skal prøves ut en ordning med Kommunedelsutvalg i Gjemnes og Nesset ved etablering 
av den nye kommunen.»  
 
Etter kommunelovens § 12. Kommunedelsutvalg.  
 
Pkt 2. «Kommunestyret selv kan fatte vedtak om at medlemmene til ett eller flere 
kommunedelsutvalg skal velges av innbyggerne i vedkommende kommunedel (direkte 
valg). Der medlemmene til kommunedelsutvalget er valgt ved direkte valg, velger utvalget 
selv leder og nestleder.»  
 
3. «Kommunestyret fastsetter selv kommunedelsutvalgenes arbeidsoppgaver. 
Kommunedelsutvalg kan tildeles avgjørelsesmyndighet i alle saker vedrørende 
kommunedelen hvor ikke annet følger av lov.»  
 
5. «Kommunestyret kan selv når som helst omorganisere eller nedlegge kommunedelsutvalg. 
Dette gjelder ikke når kommunedelsutvalget er valgt ved direkte valg.»  
 
Skal det være en grundig utprøving av kommunedelsutvalg, må Nesset gå inn for direkte 
valg av utvalget ved etablering av ny kommune. Det vil være med å sikre lokal 
demokratisk representasjon og styring av den nye kommunen.  
 
Kommunedelsutvalget bør få ansvaret for oppfølging av Strategisk Næringsplan for 
Nesset vedtatt i 2014 i samsvar med disponeringen av aktuelle fond i Nesset.  
 
Under lokale kulturtilbud bør Nesset få nedfelt i prioriteringene i den nye kommunen at 
det skal arbeides aktivt for utvikling av Nesset prestegård i samarbeid med Bjørnson-
festivalen og Romsdalsmuseet. Med tanke på opprusting og aktuell bruk av 
hovedbygningen – og videreutvikling av området på Prestneset som historiearena.  
 
Nesset kommunestyre legger til grunn en målsetting om en samlet Nesset kommune inn i 
etablering av en ny kommune uansett alternativ. 

 
 
Toril Melheim Strand fremmet følgende forslag: 
 

Med bakgrunn i gjennomførte utredninger, tidligere kommunestyrevedtak, og 
folkeavstemning, er Nesset kommune sin 1. prioritet å slå seg sammen med Sunndal 
kommune. 
 
Siden Sunndal kommune i folkeavstemning sa nei til sammenslåing, er Nesset kommune sin 
2. prioritet, inntil videre, å holde fram som egen kommune. 

 
Toril Melheim Strand trakk sitt forslag. 
 
Arbeiderpartiet og Senterpartiet fremmet følgende fellesforslag: 
 

Med bakgrunn i gjennomførte utredninger, tidligere kommunestyrevedtak, og 
folkeavstemning, er Nesset kommune sin 1. prioritet å slå seg sammen med Sunndal 
kommune. 
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Siden Sunndal kommune i folkeavstemning sa nei til sammenslåing, er Nesset kommune sin 
2. prioritet å holde fram som egen kommune. 

 
Rådmannens innstilling, med tilleggsforslaget fra Kristelig folkeparti og Høyre, ble satt opp mot 
forslaget fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet. 
 
Rådmannens innstilling, med tilleggsforslaget fra Kristelig folkeparti og Høyre, fikk 2 stemmer og 
falt. 
 
Forslaget fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet fikk 5 stemmer og ble vedtatt. 
 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 09.06.2016 

Med bakgrunn i gjennomførte utredninger, tidligere kommunestyrevedtak, og folkeavstemning, er 
Nesset kommune sin 1. prioritet å slå seg sammen med Sunndal kommune. 

 
Siden Sunndal kommune i folkeavstemning sa nei til sammenslåing, er Nesset kommune sin 2. 
prioritet å holde fram som egen kommune. 
 

Behandling i Nesset kommunestyre - 23.06.2016  

Kristelig folkeparti, Innbyggerlista og Høyre fremmet følgende fellesforslag: 
 

Nesset kommune har de siste to årene gjennomført en prosess med utredning av ulike alternativ 
for kommunestruktur. Det er fremforhandlet 3 intensjonsavtaler. Det er også gjennomført 
innbyggerundersøkelser, folkemøter og rådgivende folkeavstemning. 

 
1. Med bakgrunn i intensjonsavtale signert og datert 19. mai 2016 etablerer Molde, Gjemnes og 

Nesset i fellesskap en ny kommune fra 1. januar 2020. 
2. Nesset kommune godkjenner intensjonsavtalen mellom Molde, Gjemnes og Nesset. 
3. Nesset kommune gir tilslutning til at Midsund kan bli med i den nye kommunen. 
4. Nesset kommune stiller seg positiv i tiden fram til 01.10.2016 til søknader/henvendelser fra 

evt. andre kommuner på Romsdalshalvøya/Romsdal som har gjort vedtak om å etablere nye 
Molde kommune. Dette på de premissene som ligger i intensjonsavtalen med Gjemnes og 
Molde. 

5. Nesset kommune oppfordrer fellesnemnda i den nye kommunen til å velge 
kommunedelsutvalg ved direkte valg.  

6. Tilbudene i indre med barnehage, skole og bofellesskap skal opprettholdes som i dag fram til 
01.01.2020. Årlige konsesjonsinntekter på ca 8 mill. kroner skal fra 01.01.2020 brukes 
fortrinnsvis i indre deler av kommunen etter vedtektene i Mardølafondet. Sammensetningen 
av styret skal være som i Mardølafondet. 

 
Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Fremskrittspartiet fremmet følgende fellesforslag: 
 

Med bakgrunn i gjennomførte utredninger, tidligere kommunestyrevedtak (minst 3 andre 
landkommuner sammen med Nesset, mot Molde), folkeavstemming og endra økonomiske 
forutsetninger, er Nesset kommune sin 1. prioritet å holde fram som egen kommune. 

 
Arbeiderpartiet ba om gruppemøte. 
 
Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Fremskrittspartiet fremmet følgende felles utsettelsesforslag: 
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Saken utsettes til kommunestyrets møte i september. Innen saken behandles på nytt skal det 
gjennomføres en innbyggerundersøkelse. 

 
Arbeiderpartiet ba om gruppemøte. 
 
Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Fremskrittspartiet trakk sitt utsettelsesforslag. 
 
Det ble enighet om prøveavstemming. 
 
Formannskapets forslag fikk 0 stemmer og falt. 21 stemte imot. 
 
Fellesforslaget fra Kristelig folkeparti, Innbyggerlista og Høyre fikk 12 stemmer og ble vedtatt. 9 
stemte imot. 
 
Fellesforslaget fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Fremskrittspartiet fikk 9 stemmer og falt. 12 
stemte imot. 
 
Det ble enstemmig vedtatt at prøveavstemmingen gjøres om til endelig avstemming. 
 

Vedtak i Nesset kommunestyre – 23.06.2016 

Nesset kommune har de siste to årene gjennomført en prosess med utredning av ulike alternativ for 
kommunestruktur. Det er fremforhandlet 3 intensjonsavtaler. Det er også gjennomført 
innbyggerundersøkelser, folkemøter og rådgivende folkeavstemning. 
 
1. Med bakgrunn i intensjonsavtale signert og datert 19. mai 2016 etablerer Molde, Gjemnes og 

Nesset i fellesskap en ny kommune fra 1. januar 2020. 
2. Nesset kommune godkjenner intensjonsavtalen mellom Molde, Gjemnes og Nesset. 
3. Nesset kommune gir tilslutning til at Midsund kan bli med i den nye kommunen. 
4. Nesset kommune stiller seg positiv i tiden fram til 01.10.2016 til søknader/henvendelser fra evt. 

andre kommuner på Romsdalshalvøya/Romsdal som har gjort vedtak om å etablere nye Molde 
kommune. Dette på de premissene som ligger i intensjonsavtalen med Gjemnes og Molde. 

5. Nesset kommune oppfordrer fellesnemnda i den nye kommunen til å velge kommunedelsutvalg 
ved direkte valg.  

6. Tilbudene i indre med barnehage, skole og bofellesskap skal opprettholdes som i dag fram til 
01.01.2020. Årlige konsesjonsinntekter på ca 8 mill. kroner skal fra 01.01.2020 brukes fortrinnsvis i 
indre deler av kommunen etter vedtektene i Mardølafondet. Sammensetningen av styret skal 
være som i Mardølafondet. 

 
 

PS 76/16 Ansettelse rådmann 

Rådmannens innstilling 

Saken tas opp til ny vurdering i kommunestyret i september. Inntil ny rådmann er ansatt blir 
assisterende rådmann konstituert inn i stillingen.  
 

Behandling i Nesset kommunestyre - 23.06.2016  

Saken ble ettersendt 17.06.2016. 
 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
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Vedtak i Nesset kommunestyre – 23.06.2016 

Saken tas opp til ny vurdering i kommunestyret i september. Inntil ny rådmann er ansatt blir 
assisterende rådmann konstituert inn i stillingen.  
 
 

PS 77/16 Konstituering av rådmann 

Innstilling 

Assisterende rådmann Anne Grete Klokset konstitueres som rådmann i Nesset kommune fra 
01.08.16 frem til ny rådmann er ansatt og har tiltrådd stillingen.  
 

Behandling i Nesset kommunestyre - 23.06.2016  

Saken ble ettersendt 17.06.2016. 
 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Nesset kommunestyre – 23.06.2016 

Assisterende rådmann Anne Grete Klokset konstitueres som rådmann i Nesset kommune fra 
01.08.16 frem til ny rådmann er ansatt og har tiltrådd stillingen.  
 
 

 


