
Nesset kommune

Møteprotokoll

Utvalg: Nesset kommunestyre

Møtested: Kommunestyresalen, Nesset kommunehus

Dato: 20.06.2013

Tidspunkt: 14:00 – 19:00

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
Paul Edvin Nauste 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
Roar Andrè Flataker Medlem H
Stephan Berg Medlem H
Magne Bugge Medlem H
Marit-Solveig Finset Medlem H
Ola Einar Stolsmo Medlem H
Lynn Brakstad Medlem KRF
Gunvor Gussiås Medlem KRF
Arild Svensli Medlem INNB



Side 2 av 22

Følgende faste medlemmer møtte ikke:

Navn Funksjon Representerer
Marte Meisingset Evensen MEDL H

Følgende varamedlemmer møtte:

Navn Møtte for Representerer
Lisbeth Sjøli Marte Meisingset Evensen H
Vegard Øverås Lied (sak 46) Edmund Morewood SP

Merknader

Fra administrasjonen møtte:

Navn Stilling
Liv Fleischer Husby Rådmann
Bjørn Stensjø
Solfrid Svensli (sakene 43-53)
Bergljot Vinjar (sak 54)
Vivian Høsteng

Ass.rådmann
Økonomisjef
Kommunelege
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

______________________ _______________________
    Aina Trælvik Remmen               Jan Rindli



Side 3 av 22
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saksnr

Innhold Unntatt

offentlighet

Arkiv-

saksnr

PS 43/13 Godkjenning av protokoll

PS 44/13 Spørsmål til ordføreren

PS 45/13 Referatsaker

RS 20/13 Referat fra medlemsmøte i ROR 07.06.2013 2011/1144

PS 46/13 Farmen friluftsbarnehage, søknad om drifts- og 
kapitaltilskudd for driftsåret 2013/2014.

2012/1413

PS 47/13 Tertialrapport pr. 30.04.13 2013/525

PS 48/13 Budsjettkorrigeringer - juni 2013 2012/640

PS 49/13 Tegning av nye aksjer i Kystlab AS. 2008/519

PS 50/13 Vidareføring av folkehøgskoleprosjektet og oppretting 
av stiftinga "Eresfjord Folkehøgskole, freds- og 
menneskerettskolen".

2013/8

PS 51/13 Utbedring av eksisterende ventilasjonsanlegg gymsal og 
garderobe v/ Nesset Ungdomsskole

2013/520

PS 52/13 Nesset brann- og redningsvesen - økt ressursbehov 2013/507

PS 53/13 Fastsetting av oppholdsutgifter - institusjonsplasser 2012/728

PS 54/13 Evaluering av interkommunal legevakt 2008/32

PS 55/13 Anmodning om bosetting av flyktninger for 2013 og 
2014- videre utredning

2013/69

PS 56/13 Godkjenning av endrede politivedtekter for Nesset 
kommune

2012/1402

PS 57/13 Turistinformasjon i Eidsvåg 2013 2011/1170

PS 58/13 Forprosjekt interkommunalt samarbeid i Romsdal -
oppnevning til arbeidsgruppe I.

2012/251

PS 59/13 Forankring av Kunnskapsnett Romsdal i 
deltakerkommunene

2008/990

PS 60/13 Endringer i samarbeidsavtale om felleskulturskole 
mellom Gjemnes kommune og Nesset kommune

2010/1408

PS 61/13 Vedtekter for Nesset prestegard og Nesset prestegards 
venner - vedtektsendringar

2012/130

PS 62/13 Kvennsetfjellet hytteområde - Sluttbehandling nr II
(ettersendt 20.06.2013)

2010/267
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PS 43/13 Godkjenning av protokoll

Behandling i Nesset kommunestyre - 20.06.2013 

Protokoll fra kommunestyrets møte 30.05.2013 ble godkjent og signert.

Vedtak i Nesset kommunestyre – 20.06.2013

Protokoll fra kommunestyrets møte 30.05.2013 ble godkjent og signert.

PS 44/13 Spørsmål til ordføreren

Behandling i Nesset kommunestyre - 20.06.2013 

Spørsmål fra Arbeiderpartiet v/Mellvin Steinsvoll
Sak: Kvernbergfjæra - opprydding/sikring etter "Dagmar".
Som kjent har undertegnede stilt spørsmål om fremdrift i saken både i formannskapet og i 
kommunestyret. Ved ny henvendelse fra grunneiere i området 15. juni 2013, kommer det fram at 
forholdene som beskrevet i grunneiernes brev til Nesset kommune datert 6. juli 2012, ikke er 
utbedret. I følge grunneierne, gjelder saken fortsatt manglende oppfølging av vedtak i Nesset 
formannskap og kommunestyre. 

Spørsmål:
1. Hvor står saken nå?
2. Hvis det fremdeles er slik at saken ikke er sluttført fra Nesset kommune sin side, vil ordføreren 
ta initiativ til å få avsluttet saken, og i tilfelle hvilken tidsfrist er det rimelig å sette?

Ass. rådmann svarte:
Det har vært et eierskifte, og det har vært purret på ny eier. Kommunen mottok svar datert 
25.04.13 fra Jaron Prosjekt AS. Jaron Prosjekt AS har gjennomført befaring 24.04.2013 sammen 
med nåværende og tidligere eier. I brevet vises det til hva som har vært godkjent tidligere og til 
hva som er gjort og hvilke krav som stilles, men administrasjonen er ikke helt sikker på om man 
er enig i absolutt alt som står i brevet. Det avsluttes med at aktuelle naboer vil bli invitert til 
samtaler om videreutvikling av den aktuelle eiendom, og evt. samarbeid om deler av fremtidig 
utvikling av strandområdet. Dagens oppfylling vil da bli et aktuelt tema. Dette planarbeidet vil 
bli startet opp etter sommeren.

Brevet er dessverre ikke blitt sendt videre til grunneierne, men det vil bli gjort snarest slik at de 
er orientert. 

Spørsmål fra Kristelig folkeparti v/Gunvor Gussiås:
Spørsmål til ordføreren ang Fv62, strekningen Kvamlivatnet-Rød med 3,5 km ny vei med ca 1 
km tunnel. Dette på bakgrunn av at det har falt steinblokk ned på veien i svingen ved 
Forsamlingshuset på Tjelle. Heldigvis ble ikke kjøretøy eller personer skadd denne gang. I 
forbindelse med at fylkeskommunene nå får økt rammetilskuddet gjennom nasjonal transportplan 



Side 5 av 22

bør kommunen være med og legge politisk press for at denne strekningen beholder plassen i 
prioriteringsrekkefølgen, eller aller helst skyves framover på listen. 

Kan ordføreren si seg enig i dette og vurdere nye utspill kommunen kan komme med for å bli 
hørt?

Ordføreren svarte:
Ordføreren er helt enig. Dette er en viktig vegstrekning og kommunen har prioritert denne 
tidligere. Spørsmålet blir hvor ofte skal vi sende skriv. Vi gir våre innspill i de tradisjonelle 
høringsrundene og føler nå at vi har flere rundt omkring som er med på å løfte oss frem. Men har 
oppfattet kommunestyret slik at samferdsel er viktig for vår kommune, og dette er absolutt en 
vegstrekning det er viktig å fortsatt prioritere og kjempe for i det videre arbeidet.

Spørsmål fra Innbyggerlista v/Arild Svensli:
Vi har tidligere fått beskjed om at det er kommet en foreløpig rapport om grunnundersøkelsene, 
men at det ventes på en tredjeparts vurdering. Boringene er ferdige, og ser ingen grunn til at 
kommunestyret ikke kan bli orientert nå. Er det grunnlag for å gi oss en orientering i dag?

Ordføreren svarte:
Har enda ikke sett rapporten, og har ikke grunnlag for å gi en orientering om dette nå. Det 
forventes at det kjøres et løp på saksbehandlernivå slik at politikerne får rapporten til behandling.

Rådmannen svarte:
En del av rapporten er kommet oss i hende, men en tredjepart skal se analyseresultatene. 
Rådmannen er derfor forsiktig med å gå ut med det som er kommet, frem til resultatene er 
kvalitetssikret av tredjepart og man er sikker på at det er riktig. Man er derfor ikke forberedt til å 
gi en orientering pr. i dag.

Spørsmål fra Arbeiderpartiet v/Audhild Nauste:
Staten betaler nå tilbake deler av pensjonsinnbetalinger til fylkeskommunen og kommunene. Har 
Nesset fått sin del?

Økonomisjefen svarte:
Pensjonspremien ble lavere pga at lønnsoppgjøret ble lavere, og det er dette som nå 
tilbakebetales til kommunene. Dette får ingen innvirkning på pensjonskostnaden som vi 
utgiftsfører i regnskapet. Vi antar at såkalt premieavvik blir lavere, og likviditetsmessig er dette 
veldig bra for kommunen. Men regnskapsmessig har dette ingen betydning for oss.

PS 45/13 Referatsaker

RS 20/13 Referat fra medlemsmøte i ROR 07.06.2013 Romsdal Regionråd (ROR)

Behandling i Nesset kommunestyre - 20.06.2013 

Ordføreren orienterte.

Referatsakene ble tatt til orientering.
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Vedtak i Nesset kommunestyre – 20.06.2013

Referatsakene ble tatt til orientering.

PS 46/13 Farmen friluftsbarnehage, søknad om drifts- og kapitaltilskudd for 
driftsåret 2013/2014.

Behandling i Nesset formannskap - 06.06.2013 

Edmund Morewood ble vurdert inhabil og trådte tilbake. Roar Flataker tok hans plass.

Innbyggerlista, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Høyre fremmet følgende fellesforslag:

Nesset kommune gir drifts- og kapitaltilskudd til Farmen Friluftsbarnehage for driftsåret 
2013/2014 beregnet ut fra reglene i «Forskrift om likeverdig behandling av offentlig 
tilskudd til ikke-kommunale barnehager».

Drifts- og kapitaltilskudd finansieres innen barnehagens budsjettrammer for 2013 og 
2014.

Roar Flataker ba om gruppemøte.

Rådmannens innstilling ble satt opp mot forslaget fra Innbyggerlista, Kristelig Folkeparti, 
Senterpartiet og Høyre. 

Rådmannens innstilling fikk 2 stemmer og falt, 5 stemte imot. Forslaget fra Innbyggerlista, 
Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Høyre ble vedtatt med 5 mot 2 stemmer.

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 06.06.2013

Nesset kommune gir drifts- og kapitaltilskudd til Farmen Friluftsbarnehage for driftsåret 
2013/2014 beregnet ut fra reglene i «Forskrift om likeverdig behandling av offentlig tilskudd til 
ikke-kommunale barnehager».

Drifts- og kapitaltilskudd finansieres innen barnehagens budsjettrammer for 2013 og 2014.

Behandling i Nesset kommunestyre - 20.06.2013 

./. Uttale fra samarbeidsutvalget i Eidsvåg barnehage ble distribuert til møtedeltakernes iPad 
17.06.2013

Edmund Morewood ble vurdert inhabil og trådte tilbake. Vegard Øverås Lied tok hans plass.

Jan Rindli ba om gruppemøte.

Roar Flataker ba om gruppemøte.
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Innbyggerlista, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Høyre fremmet følgende tillegg til 
formannskapets forslag:

Ved innsparing i barnehagebudsjettet inngår ikke redusert åpningstid eller endring av 
strukturer på barnehagene.

Arbeiderpartiet fremmet rådmannens innstilling til formannskapet: 

1 Nesset kommune vil høsten 2013 ha nok plasser i eksisterende barnehager til å kunne gi 
tilbud til barn som har søkt og som har rett til barnehageplass i kommunen.

2 Nesset kommune vil fra høsten 2014 ha full barnehagedekning i Eidsvåg barnehagekrets 
ved bruk av plasser i allerede eksisterende barnehager, Liedgarden barnehage og 
nyrenovert Eidsvåg barnehage.

3 Med bakgrunn i at kommunen har full barnehagedekning med dagens barnehager, innfris 
ikke søknaden om drifts og kapitaltilskudd til Farmen friluftsbarnehage.

Arbeiderpartiets forslag fikk 7 stemmer og falt. 14 stemte imot.

Formannskapets forslag ble vedtatt med 14 stemmer. 7 stemte imot.

Tilleggsforslaget fra Innbyggerlista, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Høyre ble vedtatt med 
16 stemmer. 5 stemte imot.

Vedtak i Nesset kommunestyre – 20.06.2013

Nesset kommune gir drifts- og kapitaltilskudd til Farmen Friluftsbarnehage for driftsåret 
2013/2014 beregnet ut fra reglene i «Forskrift om likeverdig behandling av offentlig tilskudd til 
ikke-kommunale barnehager».

Drifts- og kapitaltilskudd finansieres innen barnehagens budsjettrammer for 2013 og 2014.

Ved innsparing i barnehagebudsjettet inngår ikke redusert åpningstid eller endring av strukturer 
på barnehagene.

PS 47/13 Tertialrapport pr. 30.04.13

Behandling i Nesset formannskap - 06.06.2013 

Rådmannen orienterte.

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 06.06.2013

Tertialrapport pr 30.04.2013 tas til orientering.
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Behandling i Nesset kommunestyre - 20.06.2013 

Rådmannen orienterte.

Formannskapets forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i Nesset kommunestyre – 20.06.2013

Tertialrapport pr 30.04.2013 tas til orientering.

PS 48/13 Budsjettkorrigeringer - juni 2013

Behandling i Nesset formannskap - 06.06.2013 

Rådmannen orienterte.

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 06.06.2013

1. Driftsbudsjettet for 2013 korrigeres med følgende inntekter/utgifter:

Formål
Reduserte utgifter 
/ økte inntekter (+)

Økte utgifter / 
reduserte inntekter (-)

Eiendomsskatt 445 000

Nesset kraft as – utbytte 1 900 000

Nesset kraft as – renter ansv. lån 100 000

Renteutgifter lån 140 000

Barnehagene 1 000 000

Helse og omsorg 1 096 000

Helse og omsorg, tilskudd for 2012 1 096 000

Kultur 35 000

Teknisk drift 350 000

Rådmannen – endring oppgaver 2 915 000
Teknisk, samfunn og utvikling –
endring oppgaver 2 915 000

Bruk av disposisjonsfond 3 970 000

Balanse 7 981 000 7 981 000

2. Investeringsbudsjettet for 2013 korrigeres med følgende tall:

Formål
Budsjett 
2013

Endringer 
budsjett
2013

Korrigert 
budsjett 
2013

Totalramme

600158 Flerbrukshall 20 606 000 -18 000 000 2 606 000 45 325 000

600211 Parkering, 611 000 -611 000
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             garasje/søppelrom NOS 0 650 000
600231 Etablere parkeringsplasser
             EIBUS og HELOMS 920 000 -250 000 670 000 1 000 000
600244 Adressering i Nesset 650 000 -300 000 350 000 1 000 000
600266 Utbedre vannforsyning 
             Stubø- Breivika 150 000 -150 000 0 150 000
Nytt prosj: Omlegging av 
                  vannledning i Åsagarden
                  v/Aarstad 0 150 000 150 000 150 000
Nytt prosj.: Utstyr til Nesset brann-
                    og redningstjeneste 0 205 000 205 000 205 000
Sum justert bevilgning totalt for 
2013 -18 956 000

Bevilgning til investeringer for 2013 reduseres med kr 18 956 000. 

Finansieringen justeres i henhold til følgende:
Redusere obligatorisk overføring fra drift: kr   3 033 000 (+)
Redusere tilskudd/spillemidler: kr   4 200 000 (+)
Redusere tilbakebetaling av lån: kr 36 700 000 (+)
Redusere avsetning til fond: kr 12 307 000 ( -)
Økt bruk av lånemidler: kr 12 670 000 ( -)

3. Det tas opp nytt lån på kr 12 400 000. Lånet nedbetales over 32 år.

4. Som en konsekvens av endring i investeringsbudsjettet endres følgende i driftsbudsjettet: 
      Redusere momskompensasjon av investeringer: kr   3 791 000 (+)
      Redusere obligatorisk overf. til investeringer: kr   3 033 000 ( -)
      Redusere avsetning til disposisjonsfond: kr      758 000 ( -)

Behandling i Nesset kommunestyre - 20.06.2013 

Rådmannen korrigerte følgende i sin innstilling:

Formannskapet ble 20.06.2013 orientert av saksbehandler om at budsjettet vil bli 
overskredet med kr. 200 000 dersom man velger det aggregatet som har størst kapasitet. 
Et enstemmig formannskap ga sitt samtykke til overskridelsen. I forhold til dette må 
investeringsbudsjettet korrigeres. 

Senterpartiet fremmet følgende forslag:

Det investeres i nye stoler og lydanlegg i kommunestyresalen. Det bevilges kr. 200 000 til 
dette. Finansieres ved låneopptak.

Rådmannen s korrigerte innstilling ble enstemmig vedtatt.

Senterpartiets forslag ble enstemmig vedtatt.
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Vedtak i Nesset kommunestyre – 20.06.2013

1. Driftsbudsjettet for 2013 korrigeres med følgende inntekter/utgifter:

Formål
Reduserte utgifter / økte 
inntekter (+)

Økte utgifter / reduserte 
inntekter (-)

Eiendomsskatt 445 000

Nesset kraft as – utbytte 1 900 000

Nesset kraft as – renter ansv. lån 100 000

Renteutgifter lån 140 000

Barnehagene 1 000 000

Helse og omsorg 1 096 000

Helse og omsorg, tilskudd for 2012 1 096 000

Kultur 35 000

Teknisk drift 350 000

Rådmannen – endring oppgaver 2 915 000
Teknisk, samfunn og utvikling –
endring oppgaver 2 915 000

Bruk av disposisjonsfond 3 970 000

Balanse 7 981 000 7 981 000

2. Investeringsbudsjettet for 2013 korrigeres med følgende tall:

Formål
Budsjett 
2013

Endringer 
budsjett
2013

Korrigert 
budsjett 
2013

Totalramme

600158 Flerbrukshall 20 606 000 -18 000 000 2 606 000 45 325 000
600211 Parkering, 
             garasje/søppelrom NOS 611 000 -611 000 0 650 000
600231 Etablere parkeringsplasser
             EIBUS og HELOMS 920 000 -250 000 670 000 1 000 000
600244 Adressering i Nesset 650 000 -300 000 350 000 1 000 000
600266 Utbedre vannforsyning 
             Stubø- Breivika 150 000 -150 000 0 150 000
Nytt prosj: Omlegging av 
              vannledning i Åsagarden
              v/Aarstad 0 150 000 150 000 150 000
Nytt prosj.: Utstyr til Nesset brann-
             og redningstjeneste 0 205 000 205 000 205 000
600260 Nødstrømsaggregat NOS 2 000 000 200 000 2 200 000 2 200 000
600272 Kommunestyresal, stoler og 
             Lydanlegg 0 200 000 200 000 200 000
Sum justert bevilgning totalt for 
2013 -18 556 000

Bevilgning til investeringer for 2013 reduseres med kr 18 556 000. 

Finansieringen justeres i henhold til følgende:



Side 11 av 22

Redusere obligatorisk overføring fra drift: kr   3 033 000 (+)
Redusere tilskudd/spillemidler: kr   4 200 000 (+)
Redusere tilbakebetaling av lån: kr 36 700 000 (+)
Redusere avsetning til fond: kr 12 307 000 ( -)
Økt bruk av lånemidler: kr 13 070 000 ( -)

3. Det tas opp nytt lån på kr 12 800 000. Lånet nedbetales over 32 år.

4. Som en konsekvens av endring i investeringsbudsjettet endres følgende i driftsbudsjettet: 
      Redusere momskompensasjon av investeringer: kr   3 791 000 (+)
      Redusere obligatorisk overf. til investeringer: kr   3 033 000 ( -)
      Redusere avsetning til disposisjonsfond: kr      758 000 ( -)

PS 49/13 Tegning av nye aksjer i Kystlab AS.

Behandling i Nesset formannskap - 06.06.2013 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 06.06.2013

Nesset kommune bruker sin tegningsrett og kjøper 4 456 aksjer â kr. 10,-.
Kostnadene kr 44 560,- dekkes av investeringsfondet.

Behandling i Nesset kommunestyre - 20.06.2013 

Formannskapets forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i Nesset kommunestyre – 20.06.2013

Nesset kommune bruker sin tegningsrett og kjøper 4 456 aksjer â kr. 10,-.

Kostnadene kr 44 560,- dekkes av investeringsfondet.

PS 50/13 Vidareføring av folkehøgskoleprosjektet og oppretting av stiftinga 
"Eresfjord Folkehøgskole, freds- og menneskerettskolen".

Behandling i Nesset formannskap - 06.06.2013 

Saken ble distribuert til møtedeltakernes iPad 04.06.2013.

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
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Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 06.06.2013

Kommunestyret i Nesset vil vidareføre arbeidet for å realisere Eresfjord Folkehøgskole, freds- og 
menneskerettsskolen. For perioden 1.aug. til 31.des. 2013 blir ansvaret lagt til 
Vekstkommuneprogrammet som dekker prosjektet innafor sine rammer.

Nesset kommune vil opprette og gå inn i stiftinga «Eresfjord Folkehøgskole, freds- og 
menneskerettsskolen» med minimum 35 % av grunnkapitalen (35 000kr). Krav om 
styrerepresentasjon og andre vilkår blir å komme attende til i samband med godkjenning av 
vedtektene.

For å sikre at stiftinga kan ta over prosjektet frå nyttår, fullføre og fornye søknaden før 1. april 
2014, set kommunestyret av 50 000kr frå Kraftfondet til prosjektleiing. Resterande 50 000kr til 
same formål, søker prosjektet dekka av Utviklingsfondet. Kommunen vil i tillegg halde 
kontorplass for stiftinga.

Behandling i Nesset kommunestyre - 20.06.2013 

Formannskapets forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i Nesset kommunestyre – 20.06.2013

Kommunestyret i Nesset vil vidareføre arbeidet for å realisere Eresfjord Folkehøgskole, freds- og 
menneskerettsskolen. For perioden 1.aug. til 31.des. 2013 blir ansvaret lagt til 
Vekstkommuneprogrammet som dekker prosjektet innafor sine rammer.

Nesset kommune vil opprette og gå inn i stiftinga «Eresfjord Folkehøgskole, freds- og 
menneskerettsskolen» med minimum 35 % av grunnkapitalen (35 000kr). Krav om 
styrerepresentasjon og andre vilkår blir å komme attende til i samband med godkjenning av 
vedtektene.

For å sikre at stiftinga kan ta over prosjektet frå nyttår, fullføre og fornye søknaden før 1. april 
2014, set kommunestyret av 50 000kr frå Kraftfondet til prosjektleiing. Resterande 50 000kr til 
same formål, søker prosjektet dekka av Utviklingsfondet. Kommunen vil i tillegg halde 
kontorplass for stiftinga.

PS 51/13 Utbedring av eksisterende ventilasjonsanlegg gymsal og garderobe v/ 
Nesset Ungdomsskole

Behandling i Nesset formannskap - 06.06.2013 

Saken ble distribuert til møtedeltakernes iPad 04.06.2013.

Forslag fra utvalg for teknisk, næring og miljø ble vedtatt med 6 mot 1 stemme.
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Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 06.06.2013

For å opprettholde gymsaltilbudet må varme- og ventilasjonsanlegget utbedres snarest mulig. 
Dette gjelder både for gymsal- og garderobeanlegget. Tiltaket gjennomføres sommer/høst 2013.

Investeringen i et nytt varme- og ventilasjonsanlegg for gymsalen og garderobene er 
kostnadsberegnet til kr. 700.000 inkl. mva. Tiltaket finansieres av ubrukte lånemidler i 2013.

Behandling i Nesset kommunestyre - 20.06.2013 

Formannskapets forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i Nesset kommunestyre – 20.06.2013

For å opprettholde gymsaltilbudet må varme- og ventilasjonsanlegget utbedres snarest mulig. 
Dette gjelder både for gymsal- og garderobeanlegget. Tiltaket gjennomføres sommer/høst 2013.

Investeringen i et nytt varme- og ventilasjonsanlegg for gymsalen og garderobene er 
kostnadsberegnet til kr. 700.000 inkl. mva. Tiltaket finansieres av ubrukte lånemidler i 2013.

PS 52/13 Nesset brann- og redningsvesen - økt ressursbehov

Behandling i Nesset formannskap - 06.06.2013 

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

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 06.06.2013

For at Nesset kommune, Eidsvåg stasjon, skal tilfredsstille krav gitt i forskrift om organisering 
og dimensjonering av brannvesen må det gjøres kortsiktige og langsiktige tiltak. 

Kortsiktige tiltak er:
 Ansatte i Eresfjord brannvesen som har arbeidssted/oppmøtested Eidsvåg, inngår i 

Eidsvåg brannvesen på dagtid. De utstyres med lommevarsler og får tildelt eget utstyr ved 
Eidsvåg brannstasjon. 

 Det ansettes innen 01.08.2013, to nye deltidsbrannmannskap slik at mannskapsstyrken 
økes til 18 personer. Disse skal fortrinnsvis bo og jobbe i Eidsvåg. Pendlere med 
turnusordning der de oppholder seg minst 2/3 av tiden hjemme kan også vurderes, 
fortrinnsvis dersom de har opplæring/kompetanse som brannvesenet kan dra nytte av. 

Langsiktige tiltak:
 Det inngås arbeidsavtaler med hver enkelt ansatt, der det stilles krav til bosted og 

arbeidssted.
 Det utarbeides en rekrutteringsplan basert på naturlig avgang 
 Nyansatte rekrutteres hovedsakelig fra arbeidsplasser i Eidsvåg, men pendlere med 

minimum 2/3 deler av tiden hjemme kan også vurderes.
 Innen en periode på 2 år, skal alle utrykningsledere i Nesset brannvesen også være 

tilgjengelig på dagtid.
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 Kvinner oppfordres til å søke stillinger i brannvesenet.

Økte lønnskostnader på 175.000 kr/år innarbeides i økonomiplanen 2014 – 2017. For 2013 
dekkes merutgiftene med en tilleggsbevilgning på kr. 140.000 til å dekke økte lønnsutgifter i 
2013, samt innkjøp av vernebekledning og sambandsutstyr. Kostnadene dekkes over 
disposisjonsfondet.

Behandling i Nesset kommunestyre - 20.06.2013 

Formannskapets forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i Nesset kommunestyre – 20.06.2013

For at Nesset kommune, Eidsvåg stasjon, skal tilfredsstille krav gitt i forskrift om organisering 
og dimensjonering av brannvesen må det gjøres kortsiktige og langsiktige tiltak. 

Kortsiktige tiltak er:
 Ansatte i Eresfjord brannvesen som har arbeidssted/oppmøtested Eidsvåg, inngår i 

Eidsvåg brannvesen på dagtid. De utstyres med lommevarsler og får tildelt eget utstyr ved 
Eidsvåg brannstasjon. 

 Det ansettes innen 01.08.2013, to nye deltidsbrannmannskap slik at mannskapsstyrken 
økes til 18 personer. Disse skal fortrinnsvis bo og jobbe i Eidsvåg. Pendlere med 
turnusordning der de oppholder seg minst 2/3 av tiden hjemme kan også vurderes, 
fortrinnsvis dersom de har opplæring/kompetanse som brannvesenet kan dra nytte av. 

Langsiktige tiltak:
 Det inngås arbeidsavtaler med hver enkelt ansatt, der det stilles krav til bosted og 

arbeidssted.
 Det utarbeides en rekrutteringsplan basert på naturlig avgang 
 Nyansatte rekrutteres hovedsakelig fra arbeidsplasser i Eidsvåg, men pendlere med 

minimum 2/3 deler av tiden hjemme kan også vurderes.
 Innen en periode på 2 år, skal alle utrykningsledere i Nesset brannvesen også være 

tilgjengelig på dagtid.
 Kvinner oppfordres til å søke stillinger i brannvesenet.

Økte lønnskostnader på 175.000 kr/år innarbeides i økonomiplanen 2014 – 2017. For 2013 
dekkes merutgiftene med en tilleggsbevilgning på kr. 140.000 til å dekke økte lønnsutgifter i 
2013, samt innkjøp av vernebekledning og sambandsutstyr. Kostnadene dekkes over 
disposisjonsfondet.

PS 53/13 Fastsetting av oppholdsutgifter - institusjonsplasser

Behandling i Utvalg for helse, oppvekst og kultur - 12.06.2013 

Aina Trælvik Remmen var ikke tilstede ved behandling av denne sak.

Rådmannen endret/korrigerte sin innstilling slik: 
Det fastsettes følgende oppholdsutgifter for institusjonsplasser i Nesset pr. måned for 2013:
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Demensavdelinga     Kr. 86.416
Sykeheimsavdelinga   Kr. 67.916
Kortidsavdelinga          Kr. 52.193

De fastsatte oppholdsutgifter er også retningsgivende for 2013. Det skal før det blir foretatt 
etteroppgjør for 2013 foretas en ny fastsetting med utgangspunkt i endelige regnskapstall for 
2013.

Rådmannens endrede innstilling enstemmig vedtatt. (6-0)

Forslag til vedtak i Utvalg for helse, oppvekst og kultur - 12.06.2013

Det fastsettes følgende oppholdsutgifter for institusjonsplasser i Nesset pr. måned for 2013:
Demensavdelinga     Kr. 86.416
Sykeheimsavdelinga   Kr. 67.916
Kortidsavdelinga          Kr. 52.193

De fastsatte oppholdsutgifter er også retningsgivende for 2013. Det skal før det blir foretatt 
etteroppgjør for 2013 foretas en ny fastsetting med utgangspunkt i endelige regnskapstall for 
2013.

Behandling i Nesset kommunestyre - 20.06.2013 

Rådmannen korrigerte årstallene i forslaget fra utvalg for helse, oppvekst og kultur. 

Forslag fra utvalg for helse, oppvekst og kultur ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i Nesset kommunestyre – 20.06.2013

Det fastsettes følgende oppholdsutgifter for institusjonsplasser i Nesset pr. måned for 2012:
Demensavdelinga     Kr. 86.416
Sykeheimsavdelinga   Kr. 67.916
Kortidsavdelinga          Kr. 52.193

De fastsatte oppholdsutgifter er også retningsgivende for 2013. Det skal før det blir foretatt 
etteroppgjør for 2013 foretas en ny fastsetting med utgangspunkt i endelige regnskapstall for 
2012.

PS 54/13 Evaluering av interkommunal legevakt

Behandling i Nesset formannskap - 20.06.2013 

Kommunelege Bergljot Vinjar orienterte kort.

Arbeiderpartiet fremmet følgende forslag:

Saken utsettes. 

Administrasjon får i oppdrag å utrede en legevaktordning i Nesset i flere alternativer:
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1. En egen legevakt for Nesset basert på innleie i tillegg til egne tilgjengelige 
ressurser. 

2. En egen legevakt for Nesset basert på egne ressurser.
3. En legevakt basert på avtale med kommuner utenfor dagens ordning.
4. Dagens ordning med en økonomisk fordeling mellom de deltakende kommuner 

basert på folketall. 

Det forutsettes at saken får sin avgjørelse innen utgangen av 2013.

Utsettelsesforslaget ble vedtatt med 4 stemmer. 3 stemte imot.

Vedtak i Nesset formannskap – 20.06.2013

Saken utsettes. 

Administrasjon får i oppdrag å utrede en legevaktordning i Nesset i flere alternativer:

1. En egen legevakt for Nesset basert på innleie i tillegg til egne tilgjengelige ressurser. 
2. En egen legevakt for Nesset basert på egne ressurser.
3. En legevakt basert på avtale med kommuner utenfor dagens ordning.
4. Dagens ordning med en økonomisk fordeling mellom de deltakende kommuner basert på

folketall. 

Det forutsettes at saken får sin avgjørelse innen utgangen av 2013.

Behandling i Nesset kommunestyre - 20.06.2013 

./. Protokoll fra formannskapets møte 20.06.2013 ble distribuert til møtedeltakernes iPad.

Fremskrittspartiet fremmet forslaget fra utvalg for helse, oppvekst og kultur:

1. Nesset kommune deltar i interkommunalt legevaktsamarbeid i Molde interkommunale 
legevakt.

2. Ordningen med lokal legevakt videreføres fra mandag til og med torsdag mellom kl 16 og 
21.

3. Det forhandles frem ny avtale om kostnadsmodell for deling av utgifter i forbindelse med 
Molde interkommunale legevakt. Det settes ned en arbeidsgruppe som sammen med 
administrasjonen skal fremforhandle forslag til ny kostnadsmodell.

4. Nesset kommune forutsetter at samarbeidende kommune også nedsetter arbeidsgrupper 
med politisk og administrativ deltagelse slik at en sammen kan forhandle frem ny 
kostnadsmodell. Ny kostnadsmodell bør være fremforhandlet slik at den kan ligge som 
grunnlag for budsjettarbeidet for 2014.

Arbeiderpartiet ba om gruppemøte.

Arbeiderpartiet fremmet formannskapets utsettelsesforslag.

Høyre ba om gruppemøte.
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Høyre fremmet følgende tilleggsforslag til utsettelsesforslaget:

Den tidligere nedsatte arbeidsgruppen utgjør den politiske forankringen og viderefører sitt 
arbeid.

Arbeiderpartiets utsettelsesforslag ble enstemmig vedtatt.

Høyres tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i Nesset kommunestyre – 20.06.2013

Saken utsettes. 

Administrasjonen får i oppdrag å utrede en legevaktordning i Nesset i flere alternativer:

1. En egen legevakt for Nesset basert på innleie i tillegg til egne tilgjengelige ressurser. 
2. En egen legevakt for Nesset basert på egne ressurser.
3. En legevakt basert på avtale med kommuner utenfor dagens ordning.
4. Dagens ordning med en økonomisk fordeling mellom de deltakende kommuner basert på

folketall. 

Det forutsettes at saken får sin avgjørelse innen utgangen av 2013.

Den tidligere nedsatte arbeidsgruppen utgjør den politiske forankringen og viderefører sitt arbeid.

PS 55/13 Anmodning om bosetting av flyktninger for 2013 og 2014- videre 
utredning

Rådmannens innstilling

Det vises til brevet fra IMDi Midt- Norge hvor Nesset kommune blir anmodet om å ta imot 10 
flyktninger i 2013 og det samme antallet i 2014. 
Nesset kommune vil være positiv til å ta sitt ansvar ved å ta i mot flyktninger til bosetting og 
kommunestyret ber administrasjonen snarest gå i dialog med IMDi Midt- Norge for 
tilrettelegging for bosetting.

Behandling i Nesset kommunestyre - 20.06.2013 

Senterpartiet fremmet følgende forslag:

Det vises til brev fra IMDI Midt-Norge hvor Nesset kommune blir anmodet om å ta imot 
10 flyktninger i 2013 og det samme antallet i 2014.

Nesset kommune vil være positiv til å ta sitt ansvar ved å ta imot flyktninger til bosetting.
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Vedtak av 21.03.2013 (k-sak 15) opprettholdes. Videre arbeid med mottak av flyktninger 
legges frem i budsjettmøte i desember 2013. Økonomiske konsekvenser må synliggjøres i 
budsjettforslag 2014.

Forslagene ble stemt over hver for seg.

Senterpartiets forslag ble vedtatt med 11 stemmer. 10 stemte imot.

Rådmannens innstilling fikk 10 stemmer og falt. 11 stemte imot.

Vedtak i Nesset kommunestyre – 20.06.2013

Det vises til brev fra IMDI Midt-Norge hvor Nesset kommune blir anmodet om å ta imot 10 
flyktninger i 2013 og det samme antallet i 2014.

Nesset kommune vil være positiv til å ta sitt ansvar ved å ta imot flyktninger til bosetting.

Vedtak av 21.03.2013 (k-sak 15) opprettholdes. Videre arbeid med mottak av flyktninger legges 
frem i budsjettmøte i desember 2013. Økonomiske konsekvenser må synliggjøres i 
budsjettforslag 2014.

PS 56/13 Godkjenning av endrede politivedtekter for Nesset kommune

Rådmannens innstilling

Politivedtekter med endringer gjøres gjeldende for Nesset kommune. Politivedtektene skal 
godkjennes av Justis- og beredskapsdepartementet etter vedtak fra kommunestyret i Nesset.

Behandling i Nesset kommunestyre - 20.06.2013 

Kristelig Folkeparti fremmet følgende forslag til endring av§ 28, kap IX:

Barn under 16 år har ikke adgang til offentlig dans eller lignende allment tilgjengelig 
tilstelning uten i følge med foreldre eller andre foresatte.

Forslaget ble satt opp mot rådmannens innstilling.

Kristelig Folkepartis forslag ble vedtatt med 14 stemmer. Rådmannens forslag fikk 7 stemmer og 
falt.

Vedtak i Nesset kommunestyre – 20.06.2013

Politivedtekter med endringer gjøres gjeldende for Nesset kommune. Politivedtektene skal 
godkjennes av Justis- og beredskapsdepartementet etter vedtak fra kommunestyret i Nesset.
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PS 57/13 Turistinformasjon i Eidsvåg 2013

Behandling i Nesset formannskap - 06.06.2013 

Kari Petrine F. Øverås ba om gruppemøte.

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 06.06.2013

1. Midlene som er avsatt til turistinformasjon i Eidsvåg 2013 brukes til å opprette 4 trådløse 
internettpunkter i Eidsvåg sentrum.

2. Det søkes om skilting langs fv 62 med opplysningsskilt om frie internettsoner i sentrum

3. Det planlegges utforming og plassering av informasjonstavle til turistsesongen 2014

4. Det arbeides videre med å komme til enighet om en god løsning for turistinformasjon i 
Eidsvåg etter VKP, i tett samarbeid med Nesset Reiselivslag og reiselivskonsulenten. En varig 
og stabil løsning må prioriteres dersom Nesset skal satse på reiseliv ihht. kommunens 
reiselivsplan.

Behandling i Nesset kommunestyre - 20.06.2013 

Fremskrittspartiet fremmet følgende endring til formannskapets forslag:

Punkt 1 og 2 tas ut.

Formannskapets forslag ble satt opp mot Fremskrittspartiets forslag.

Fremskrittspartiets forslag ble vedtatt med 14 stemmer. Rådmannens forslag fikk 7 stemmer og 
falt.

Vedtak i Nesset kommunestyre – 20.06.2013

1. Det planlegges utforming og plassering av informasjonstavle til turistsesongen 2014

2. Det arbeides videre med å komme til enighet om en god løsning for turistinformasjon i 
Eidsvåg etter VKP, i tett samarbeid med Nesset Reiselivslag og reiselivskonsulenten. En varig 
og stabil løsning må prioriteres dersom Nesset skal satse på reiseliv ihht. kommunens 
reiselivsplan.
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PS 58/13 Forprosjekt interkommunalt samarbeid i Romsdal - oppnevning til 
arbeidsgruppe I.

Rådmannens innstilling

I arbeidsgruppe I deltar fra Nesset kommune ordfører, varaordfører og en representant fra 
opposisjonen til å delta i arbeidet – 3 representanter fra hver kommune. Kommunestyret velger 
representanten fra opposisjonen.

Behandling i Nesset kommunestyre - 20.06.2013 

Ordføreren ba om forslag.

Paul Nauste fremmet følgende forslag:

Som representant fra opposisjonen deltar Mellvin Steinsvoll.

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Paul Naustes forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i Nesset kommunestyre – 20.06.2013

I arbeidsgruppe I deltar fra Nesset kommune ordfører, varaordfører og en representant fra 
opposisjonen til å delta i arbeidet – 3 representanter fra hver kommune. Kommunestyret velger 
representanten fra opposisjonen.

Som representant fra opposisjonen deltar Mellvin Steinsvoll.

PS 59/13 Forankring av Kunnskapsnett Romsdal i deltakerkommunene

Behandling i Nesset formannskap - 06.06.2013 

Forslag fra utvalg for helse, oppvekst og kultur ble enstemmig vedtatt.

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 06.06.2013

1) Nesset kommune godkjenner Kunnskapsnett Romsdal som en samarbeidsarena og et 
rådgivende organ for kompetanse- og kvalitetsutvikling i skole og barnehage i kommunene i 
regionen som beskrevet i saksutredningen.

2) Under forutsetning av at utgifter til 25 % koordinatorstilling ikke dekkes gjennom 
skjønnsmidler tildelt av Møre og Romsdal fylke, godkjennes det at Nesset kommune dekker 
inntil 5 % av utgiftene til stillingen i perioden 2013-2015 som beskrevet i saksutredningen.

3) Utgiftene belastes ansvarene 2100 Skolefaglig rådgiver og 2200 Barnehage fellesutgifter

4) Ordningen evalueres innen utgangen av 2015 
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Behandling i Nesset kommunestyre - 20.06.2013 

Formannskapets forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i Nesset kommunestyre – 20.06.2013

1) Nesset kommune godkjenner Kunnskapsnett Romsdal som en samarbeidsarena og et 
rådgivende organ for kompetanse- og kvalitetsutvikling i skole og barnehage i kommunene i 
regionen som beskrevet i saksutredningen.

2) Under forutsetning av at utgifter til 25 % koordinatorstilling ikke dekkes gjennom 
skjønnsmidler tildelt av Møre og Romsdal fylke, godkjennes det at Nesset kommune dekker 
inntil 5 % av utgiftene til stillingen i perioden 2013-2015 som beskrevet i saksutredningen.

3) Utgiftene belastes ansvarene 2100 Skolefaglig rådgiver og 2200 Barnehage fellesutgifter

4) Ordningen evalueres innen utgangen av 2015 

PS 60/13 Endringer i samarbeidsavtale om felleskulturskole mellom Gjemnes 
kommune og Nesset kommune

Rådmannens innstilling

Kommunestyret godkjenner endringer i samarbeidsavtalen om felles kulturskole mellom 
Gjemnes kommune og Nesset kommune.

Behandling i Nesset kommunestyre - 20.06.2013 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i Nesset kommunestyre – 20.06.2013

Kommunestyret godkjenner endringer i samarbeidsavtalen om felles kulturskole mellom 
Gjemnes kommune og Nesset kommune.

PS 61/13 Vedtekter for Nesset prestegard og Nesset prestegards venner -
vedtektsendringar

Rådmannens innstilling

Kommunestyret godkjenner forslaget til vedtekter for Brukarstyret for Nesset prestegard og 
Nesset prestegards venner. 
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Behandling i Nesset kommunestyre - 20.06.2013 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i Nesset kommunestyre – 20.06.2013

Kommunestyret godkjenner forslaget til vedtekter for Brukarstyret for Nesset prestegard og 
Nesset prestegards venner. 

PS 62/13 Kvennsetfjellet hytteområde - Sluttbehandling nr II

Rådmannens innstilling

Behandling i Nesset kommunestyre - 20.06.2013 

Saken ble distribuert til møtedeltakernes iPad 20.06.2013.

Ordføreren fremmet følgende forslag:

Det vises til reviderte reguleringsplanbestemmelser, plankart for Kvennsetfjellet hyttefelt 
datert 17.06.2013 og møte mellom tiltakshaver, fylkeskommunen, Fylkesmannen og 
Nesset kommune 30.05.2013. 

Nesset kommune vedtar fremlagte forslag til reguleringsplan for Kvennsetfjellet hyttefelt. 
Det forutsettes at tidligere innsigelser avklares med fylkeskommunen og Fylkesmannen.

Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i Nesset kommunestyre – 20.06.2013

Det vises til reviderte reguleringsplanbestemmelser, plankart for Kvennsetfjellet hyttefelt datert 
17.06.2013, og møte mellom tiltakshaver, fylkeskommunen, Fylkesmannen og Nesset kommune 
den 30. 05.2013. 

Nesset kommune vedtar fremlagte forslag til reguleringsplan for Kvennsetfjellet hyttefelt. Det 
forutsettes at tidligere innsigelser avklares med fylkeskommunen og Fylkesmannen.


