
 

Nesset kommune 

 
 

  

 

Møteprotokoll 

 

Utvalg: Nesset kommunestyre 

Møtested: Kommunestyresalen, Nesset kommunehus 

Dato: 11.12.2014 

Tidspunkt: 10:00 – 15:40 

 

Følgende faste medlemmer møtte: 

Navn Funksjon Representerer 

Rolf Jonas Hurlen Ordfører H 

Edmund Morewood Varaordfører SP 

Mellvin Arvid Steinsvoll Medlem AP 

Audhild Nauste Medlem AP 

Lilly K. Svensli Medlem AP 

Stein Ivar Bjerkeli Medlem AP 

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 

Magne Bugge Medlem H 

Marit-Solveig Finset 

(kl. 10:30, f.o.m. sak 104) 

Medlem H 

Ola Einar Stolsmo Medlem H 

Lynn Brakstad Medlem KRF 

Arild Svensli Medlem INNB 

 

 

Følgende faste medlemmer møtte ikke: 

Navn Funksjon Representerer 

Gunvor Gussiås MEDL KRF 

Stephan Berg MEDL H 

Marte Meisingset Evensen MEDL H 
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Følgende varamedlemmer møtte: 

Navn Møtte for Representerer 

Knut Arne Bugge Stephan Berg H 

Lisbeth Sjøli Marte Meisingset Evensen H 

Svanhild Kvernberg Gunvor Gussiås KRF 

 

 

Merknader 

Til sak 99/14: 

Ordføreren foreslo å utsette saken til kommunestyremøtet i februar 2015 og behandle den 

med styreleder i IKT ORKidé tilstede. Det er ønskelig med mer informasjon om 

konsekvensene av å evt. si nei til invitasjonen om deltagelse i ny organisering. 

Det var enstemmig enighet om dette. 

 

 

Enhetsleder for Indre Nesset og barne- og ungdomsskole, Hilde Toven, overrakte 

jubileumshefter for Vistdal skole og Eresfjord skole til ordføreren. 

 

 

Kulturleder Turid L. Øverås orienterte om kulturskolen.  

Sang v/Kristin og Ingvild Aasen (piano: Erik Fostervoll) 

 

 

Fra administrasjonen møtte: 

Navn Stilling 

Liv Fleischer Husby 

Anne Grete Klokset 

Solfrid Svensli (sak 111) 

Anne-Karin Sjøli (sak 111) 

Vivian Høsteng 

Rådmann 

Ass. 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 

 

 

 

______________________  _______________________ 

        Knut Arne Bugge           Paul Edvin Nauste 
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Saksliste 

Utvalgs- 

saksnr 

 

Innhold 

Unntatt 

offentlighet 

Arkiv- 

saksnr 

PS 96/14 Godkjenning av protokoll   

PS 97/14 Spørsmål til ordføreren   

PS 98/14 Referatsaker   

RS 22/14 Kopi av brev - Vedtak om stans av driften ved Aleris 

Aluminium Raudsand 

 2008/396 

RS 23/14 Kontrollutvalget i Nesset - Protokoll fra møte 

03.11.2014 

 2011/1565 

RS 24/14 Protokoll fra fylkesmøte i KS Møre og Romsdal 

30.10.2014 

 2009/990 

RS 25/14 Status nytt utstillings- og magasinbygg: "Kronen på 

verket" 

 2009/330 

PS 99/14 Invitasjon om deltagelse i ny organisering av IKT 

Orkide (saken ble trukket fra sakskartet) 

 2008/168 

PS 100/14 Reduksjon av antall stemmekretser  2014/368 

PS 101/14 Kommunestyre- og fylkestingsvalg 2015 - Valg av 

valgstyre og sekretær 

 2014/368 

PS 102/14 Eiendomsskattevedtekter - Sakkyndig nemnd  2014/1148 

PS 103/14 Søknad om salgsbevilling og tillatelse til å produsere øl 

- Korn Bryggeri AS 

 2014/1245 

PS 104/14 Sluttbehandling - Reguleringsplan for Neverlivatnet 

hyttefelt 

 2013/469 

PS 105/14 Sluttbehandling - Detaljreguleringsplan for 

Mardalsmoen 

 2012/1498 

PS 106/14 Rullering av handlingsplan for anlegg, hus og område 

for fysisk aktivitet og kultur 2015-2016 

 2012/95 

PS 107/14 Rullering av strategisk næringsplan/tiltaksplaner - 

sluttbehandling 

 2012/60 

PS 108/14 Redegjørelse for overskridelser i investeringsbudsjettet 

- jfr sak 94/14 Budsjettkorrigering 2.halvår 2014. 

 2013/396 

PS 109/14 Forslag til budsjett for 2015 for kontroll og tilsyn - 

Kontrollutvalget 

 2014/502 

PS 110/14 Budsjett 2015 - Mardølafondet  2014/1062 

PS 111/14 Økonomiplan 2015-2018  2014/502 
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PS 96/14 Godkjenning av protokoll 

Behandling i Nesset kommunestyre - 11.12.2014  

Protokoll fra kommunestyrets møte 06.11.2014 ble godkjent og signert. 

 

Vedtak i Nesset kommunestyre – 11.12.2014 

Protokoll fra kommunestyrets møte 06.11.2014 ble godkjent og signert. 

 

 

PS 97/14 Spørsmål til ordføreren 

Behandling i Nesset kommunestyre - 11.12.2014  

Spørsmål fra Nesset Arbeiderparti v/Mellvin Steinsvoll: 

Jeg er blitt gjort kjent med at det både på 1980- og 1990-tallet ble foretatt grunnundersøkelser i 

Eidsvåg-området. 
 

1. Hvilke områder ble undersøkt under disse undersøkelser? 

2. Hvilken verdi har disse undersøkelsene hatt for de som er gjennomført nå på 2010 tallet? 

 

Ordføreren svarte: 

I forbindelse med planarbeidet for reguleringsplan for Eidsvåg sentrum ønsket Nesset kommune i 

2011 å få en samlet oversikt over alle tidligere grunnundersøkelser i Eidsvåg. Geovest-Haugland 

(nå Norconsult) ble engasjert til å lage en slik oversikt. Dette er presentert i rapport 2011035-1 

fra Geovest-Haugland, «Geotekniske vurderinger med hensyn på forekomst av kvikkleire». 

Denne rapporten presenterer en sammenstilling av resultater fra tidligere utførte 

grunnundersøkelser i nærområdet til Eidsvåg sentrum. I alt 14 delområder og til sammen 157 

boreposisjoner ble vurdert.  

 

I rapporten er det bl.a oppsummert følgende forhold: 

«Området på nordsiden av Fv 62 vest for sjukeheimen om mellom FV62 og sjøen vest for Nesset 

sparebank er ikke dekket av tidligere undersøkelser. Det samme gjelder området øst for Eidsvåg 

ungdomsskole oppover på begge sider av Eidsvågelva. For disse områdene vil det være 

nødvendig å foreta supplerende grunnundersøkelser i forbindelse med eventuelt planarbeid. 

Rapporten inneholder forslag til boreplan for supplerende undersøkelser». 

 

Rapporten inneholder som nevnt program for supplerende undersøkelser. Dette dannet 

grunnlaget for boreplanen som ble lagt til grunn for siste prosjekt med grunnundersøkelser i 

Eidsvåg.  Resultatene fra denne kartleggingen har Norconsult AS presentert i bl.a rapport 

5123694-3, Eidsvåg – Kvikkleireutredning Holtanområdet og Stubø øst  

 

På nettsidene til Nesset kommune finnes samlet oversikt over alle rapporter og kart om 

grunnundersøkelser i Eidsvågområdet, se nyheter 07.11.2014 

http://www.nesset.kommune.no/nyheter/oppfolging-av-grunnundersokelser-i-

eidsvag.39267.aspx. 
 

 

http://www.nesset.kommune.no/nyheter/oppfolging-av-grunnundersokelser-i-eidsvag.39267.aspx
http://www.nesset.kommune.no/nyheter/oppfolging-av-grunnundersokelser-i-eidsvag.39267.aspx
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PS 98/14 Referatsaker 

RS 22/14 Kopi av brev - Vedtak om stans av driften ved Aleris Aluminium Raudsand 

Miljødirektoratet 

RS 23/14 Kontrollutvalget i Nesset - Protokoll fra møte 03.11.2014 Kontrollutvalgssekretariatet 

for Romsdal 

RS 24/14 Protokoll fra fylkesmøte i KS Møre og Romsdal 30.10.2014 KS Møre og Romsdal 

RS 25/14 Status nytt utstillings- og magasinbygg: "Kronen på verket" Romsdalsmuseet 

Behandling i Nesset kommunestyre - 11.12.2014  

Referatsakene ble tatt til orientering. 

 

Vedtak i Nesset kommunestyre – 11.12.2014 

Referatsakene ble tatt til orientering. 

 

 

PS 99/14 Invitasjon om deltagelse i ny organisering av IKT Orkide 

Behandling i Nesset formannskap - 20.11.2014  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 20.11.2014 

Nesset kommune ønsker å fortsette samarbeidet i IKT Orkidé, men ønsker ikke å endre gjeldene 

vedtekter fra 01.01.2008. Nesset kommune ber om at omorganiseringsprosessen i IKT Orkidé 

utsettes inntil ny kommunestruktur er vedtatt.  

 

Behandling i Nesset kommunestyre - 11.12.2014  

Ordføreren foreslo å utsette saken til kommunestyremøtet i februar 2015 og behandle den med 

styreleder i IKT ORKidé tilstede. Det er ønskelig med mer informasjon om konsekvensene av å 

evt. si nei til invitasjonen om deltagelse i ny organisering. 

 

Det var enstemmig enighet om dette. 

 

Vedtak i Nesset kommunestyre – 11.12.2014 

Saken utsettes til kommunestyremøtet i februar 2015 og behandles med styreleder i IKT ORKidé 

tilstede. Det er ønskelig med mer informasjon om konsekvensene av å evt. si nei til invitasjonen 

om deltagelse i ny organisering. 
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PS 100/14 Reduksjon av antall stemmekretser 

Behandling i Nesset formannskap - 20.11.2014  

Rådmannens innstilling fikk 1 stemme og falt. 5 stemte imot. 

 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 20.11.2014 

Ordningen med 10 stemmekretser opprettholdes. 

 

Behandling i Nesset kommunestyre - 11.12.2014  

Formannskapets forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak i Nesset kommunestyre – 11.12.2014 

Ordningen med 10 stemmekretser opprettholdes. 

 

 

PS 101/14 Kommunestyre- og fylkestingsvalg 2015 - Valg av valgstyre og 

sekretær 

Rådmannens innstilling 

Ingen 

 

Behandling i Nesset kommunestyre - 11.12.2014  

Ordføreren fremmet følgende forslag: 

 

Som valgstyre velges formannskapets faste medlemmer, samt en 

kommunestyrerepresentant hver fra Fremskrittspartiet og Innbyggerlista. Formannskapet 

og tilleggsrepresentantenes varamedlemmer er vara. Ordføreren er leder og 

varaordføreren er nestleder av valgstyret. 

 

Som sekretær velges rådmannen. 

 

Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak i Nesset kommunestyre – 11.12.2014 

Som valgstyre velges formannskapets faste medlemmer, samt en kommunestyrerepresentant hver 

fra Fremskrittspartiet og Innbyggerlista. Formannskapet og tilleggsrepresentantenes 

varamedlemmer er vara. Ordføreren er leder og varaordføreren er nestleder av valgstyret. 

 

Som sekretær velges rådmannen. 
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PS 102/14 Eiendomsskattevedtekter - Sakkyndig nemnd 

Behandling i Nesset formannskap - 20.11.2014  

Rådmannen rettet opp følgende i sin innstilling: 

 

 Oddbjørg Øverås er nestleder i sakkyndig nemnd. 

 

Ordføreren ba om forslag. 

 

Lynn Brakstad fremmet følgende forslag: 

 

Valg av leder og nestleder utsettes til kommunestyremøtet. 

 

Brakstads utsettelsesforslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Det ble enighet om følgende:  

 

Behandlingen av saken utsettes til kommunestyremøtet. 

 

Dette ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 20.11.2014 

Formannskapet gav ingen innstilling. 

 

 

Behandling i Nesset kommunestyre - 11.12.2014  

Ordføreren ba om forslag til leder og nestleder av overtakstnemnd for eiendomsskatt: 

 

Ordføreren fremmet følgende forslag: 

 

 Som leder velges Arild Svensli 

 Som nestleder velges Nikolai Finset 

 

Rådmannens korrigerte innstilling, med ordførerens forslag, ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak i Nesset kommunestyre – 11.12.2014 

Framlagte forslag til eiendomsskattevedtekter for sakkyndig nemnd godkjennes og skal benyttes 

ved taksering og utskriving av eiendomsskatt i Nesset kommune.  

 

Kommunestyret har tidligere valgt leder og nestleder av sakkyndig nemnd: 

Leder: Håkon Nauste 

Nestleder: Oddbjørg Øverås. 

  

Kommunestyret velger til leder og nestleder av overtakstnemnd for eiendomsskatt (klagenemnd): 

Leder: Arild Svensli 

Nestleder: Nikolai Finset 
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PS 103/14 Søknad om salgsbevilling og tillatelse til å produsere øl - Korn 

Bryggeri AS 

Behandling i Utvalg for helse, oppvekst og kultur - 25.11.2014  

Saken ble ekspedert til møtedeltakernes iPad den 24.11.2014. 

 

Enstemmig som rådmannens innstilling. 

 

Forslag til vedtak i Utvalg for helse, oppvekst og kultur - 25.11.2014 

Korn Bryggeri AS v/ daglig leder Olise Alexander gis salgsbevilling med utviding til å omfatte 

tilvirking av alkoholholdig drikke med inntil 4,7 % for salg i egen virksomhet. 

 

Skjenkebevilling gis under forutsetning av at: 

 Bekreftelse på firmaregistrering fra Mattilsynet fremlegges. 

 Politi og NAV v/sosialtjenesten ikke har merknader. 

 

Salg av øl kan skje: 

Hverdager: kl 08.00 – kl 20.00 

Dager før søn- og helligdager: kl 08.00 – 18.00 

Onsdag før Kristi Himmelfartsdag, samt dagen før 1. og 17. mai: kl 08.00 – 20.00 

 

Som styrer godkjennes Olise Alexander, som stedfortreder godkjennes Bjørn Cameron 

Alexander. 

 

Det skal betales et årlig gebyr for salg av øl på grunnlag av forventet omsatt mengde 

alkoholholdig drikk.  

 

Bevilling gis med hjemmel i alkoholloven, «Forskrift til lov om omsetning av alkoholholdig 

drikk og serveringsloven for Nesset kommune» og «Forskrift om omsetning av alkoholholdig 

drikk mv.» 

 

Bevilling gis til 30.06.2016 

 

Behandling i Nesset kommunestyre - 11.12.2014  

Andre avsnitt i rådmannens innstilling og forslag fra utvalg for helse, oppvekst og kultur ble 

korrigert til å gjelde salgsbevilling, ikke skjenkebevilling. 

 

Det korrigerte forslaget fra utvalg for helse, oppvekst og kultur ble vedtatt med 19 stemmer. 1 

stemte imot. 

 

Vedtak i Nesset kommunestyre – 11.12.2014 

Korn Bryggeri AS v/ daglig leder Olise Alexander gis salgsbevilling med utviding til å omfatte 

tilvirking av alkoholholdig drikke med inntil 4,7 % for salg i egen virksomhet. 
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Salgsbevilling gis under forutsetning av at: 

 Bekreftelse på firmaregistrering fra Mattilsynet fremlegges. 

 Politi og NAV v/sosialtjenesten ikke har merknader. 

 

Salg av øl kan skje: 

Hverdager: kl 08.00 – kl 20.00 

Dager før søn- og helligdager: kl 08.00 – 18.00 

Onsdag før Kristi Himmelfartsdag, samt dagen før 1. og 17. mai: kl 08.00 – 20.00 

 

Som styrer godkjennes Olise Alexander, som stedfortreder godkjennes Bjørn Cameron 

Alexander. 

 

Det skal betales et årlig gebyr for salg av øl på grunnlag av forventet omsatt mengde 

alkoholholdig drikk.  

 

Bevilling gis med hjemmel i alkoholloven, «Forskrift til lov om omsetning av alkoholholdig 

drikk og serveringsloven for Nesset kommune» og «Forskrift om omsetning av alkoholholdig 

drikk mv.» 

 

Bevilling gis til 30.06.2016 

 

 

PS 104/14 Sluttbehandling - Reguleringsplan for Neverlivatnet hyttefelt 

Behandling i Nesset formannskap - 20.11.2014  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 20.11.2014 

I medhold av plan og bygningslovens §12-12 vedtas detaljreguleringsplan for Neverlivatnet 

hyttefelt med plankart og reguleringsbestemmelser av 07.11.2014. 

 

Det tas med følgende tilleggsbestemmelse: 

§ 4.1.11; Aggregat skal plasseres i lydisolert «hus». Det tillates bygging av aggregathus, inntil 2 

m2 dersom det bygges i betong/lecastein og graves delvis ned i terrenget.   

 

Behandling i Nesset kommunestyre - 11.12.2014  

Formannskapets forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak i Nesset kommunestyre – 11.12.2014 

I medhold av plan og bygningslovens §12-12 vedtas detaljreguleringsplan for Neverlivatnet 

hyttefelt med plankart og reguleringsbestemmelser av 07.11.2014. 

 

Det tas med følgende tilleggsbestemmelse: 
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§ 4.1.11; Aggregat skal plasseres i lydisolert «hus». Det tillates bygging av aggregathus, inntil 2 

m2 dersom det bygges i betong/lecastein og graves delvis ned i terrenget.   

 

 

PS 105/14 Sluttbehandling - Detaljreguleringsplan for Mardalsmoen 

Behandling i Nesset formannskap - 20.11.2014  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 20.11.2014 

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar Nesset kommune detaljeringsplan for 

Mardalsmoen, Planbeskrivelse og bestemmelser av revisjonsdokument 002, datert 03.11.2014, 

der følgende endringer av planbestemmelser inngår: 

 
- § 2.6: «Areal utenom BYA skal ha naturpreg med stedegen vegetasjon». 

- § 4.1: «Moloen kan utføres som oppfylt steinmasser opp til 1,5 meter over høyeste vannivå. Den 

synlige flaten av moloen over laveste vannivå skal plastres med naturstein eller bearbeidet stein 

som gir tilsvarende estetisk uttrykk». 

 

Reguleringsplankartet endres med at arealet som omfatter hyttetomtene F15-F18 og F34-F36 

utgår og reguleres til LNFR. 

 

Behandling i Nesset kommunestyre - 11.12.2014  

Høyre fremmet følgende forslag: 

 

 Som formannskapets forslag med unntak av siste setning: 

 

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar Nesset kommune detaljeringsplan 

for Mardalsmoen, planbeskrivelse og bestemmelser av revisjonsdokument 002, datert 

03.11.2014, der følgende endringer av planbestemmelser inngår: 

 
- § 2.6: «Areal utenom BYA skal ha naturpreg med stedegen vegetasjon». 

- § 4.1: «Moloen kan utføres som oppfylt steinmasser opp til 1,5 meter over høyeste vannivå. 

Den synlige flaten av moloen over laveste vannivå skal plastres med naturstein eller 

bearbeidet stein som gir tilsvarende estetisk uttrykk». 

 

Edmund Morewood ba om gruppemøte. 

 

Høyres forslag ble satt opp mot formannskapets forslag.  

 

Høyres forslag ble enstemmig vedtatt. Formannskapets forslag fikk 0 stemmer og falt. 
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Vedtak i Nesset kommunestyre – 11.12.2014 

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar Nesset kommune detaljeringsplan for 

Mardalsmoen, planbeskrivelse og bestemmelser av revisjonsdokument 002, datert 03.11.2014, 

der følgende endringer av planbestemmelser inngår: 

 

- § 2.6: «Areal utenom BYA skal ha naturpreg med stedegen vegetasjon». 

- § 4.1: «Moloen kan utføres som oppfylt steinmasser opp til 1,5 meter over høyeste vannivå. 

Den synlige flaten av moloen over laveste vannivå skal plastres med naturstein eller 

bearbeidet stein som gir tilsvarende estetisk uttrykk». 

 

 

PS 106/14 Rullering av handlingsplan for anlegg, hus og område for fysisk 

aktivitet og kultur 2015-2016 

Behandling i Utvalg for helse, oppvekst og kultur - 25.11.2014  

Enstemmig som rådmannens innstilling. 

Forslag til vedtak i Utvalg for helse, oppvekst og kultur - 25.11.2014 

Rullert handlingsplan for anlegg, hus, område for idrett, fysisk aktivitet og kultur 2015-2016 

godkjennes.  

 

Behandling i Nesset kommunestyre - 11.12.2014  

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

 

Vedtak i Nesset kommunestyre – 11.12.2014 

Rullert handlingsplan for anlegg, hus, område for idrett, fysisk aktivitet og kultur 2015-2016 

godkjennes.  

 

 

PS 107/14 Rullering av strategisk næringsplan/tiltaksplaner - sluttbehandling 

Behandling i Nesset formannskap - 20.11.2014  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 20.11.2014 

Nesset kommune vedtar strategisk næringsplan/tiltaksplan 2014-2018 datert mai 2014 med de 

endringer som er beskrevet av rådmannen i notatet av 15.10.14. 

 

Behandling i Nesset kommunestyre - 11.12.2014  

Formannskapets forslag enstemmig vedtatt. 

 



 

 Side 12 av 22 

Vedtak i Nesset kommunestyre – 11.12.2014 

Nesset kommune vedtar strategisk næringsplan/tiltaksplan 2014-2018 datert mai 2014 med de 

endringer som er beskrevet av rådmannen i notatet av 15.10.14. 

 

 

PS 108/14 Redegjørelse for overskridelser i investeringsbudsjettet - jfr sak 

94/14 Budsjettkorrigering 2.halvår 2014. 

Behandling i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 27.11.2014  

Saken ble sendt til møtedeltakernes iPad den 25.11.2014 

 

Utvalg for teknisk, næring og miljø satte fram forslag til nytt punkt: 

Rådmannens sørger for at vedtatte retningslinjer for investeringsreglement og 

retningslinjer for byggekomité følges. 

 

Rådmannens innstilling, første punkt enstemmig vedtatt 

Rådmannens innstilling, andre punkt ble satt opp mot nytt punkt fra utvalget.  Rådmannens 

innstilling falt med 0-7 stemmer.  

 

Forslag til vedtak i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 27.11.2014 

 Redegjørelse for overskridelser av investeringsprosjekter i 2014 tas til orientering. 

 

 Rådmannens sørger for at vedtatte retningslinjer for investeringsreglement og 

retningslinjer for byggekomité følges. 

 

Behandling i Nesset kommunestyre - 11.12.2014  

Arbeiderpartiet fremmet følgende forslag: 

 

Saken sendes tilbake til TNM. 

 

Kommunestyret ber TNM utarbeide fullstendig rapport om svikten på følgende områder: 

 

1. Kvaliteten på prisingen av prosjektene før framleggelse til politisk behandling. 

2. Kvaliteten på utarbeidelse av anbudsdokumenter. 

3. Kvaliteten på oppfølgingen av prosjektene (kvalitets- og kostnadskontroll). 

4. Kvaliteten på sluttrapporteringen. 

 

Rapporten fra TNM legges fram for kommunestyret 26. mars 2015. 

 

Ordføreren ba om gruppemøte. 

 

Forslaget fra Arbeiderpartiet ble satt opp mot forslaget fra utvalg for teknisk, næring og miljø.  

 

Arbeiderpartiets forslag ble enstemmig vedtatt. 
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Vedtak i Nesset kommunestyre – 11.12.2014 

Saken sendes tilbake til TNM. 

 

Kommunestyret ber TNM utarbeide fullstendig rapport om svikten på følgende områder: 

 

1. Kvaliteten på prisingen av prosjektene før framleggelse til politisk behandling. 

2. Kvaliteten på utarbeidelse av anbudsdokumenter. 

3. Kvaliteten på oppfølgingen av prosjektene (kvalitets- og kostnadskontroll). 

4. Kvaliteten på sluttrapporteringen. 

 

Rapporten fra TNM legges fram for kommunestyret 26. mars 2015. 

 

 

PS 109/14 Forslag til budsjett for 2015 for kontroll og tilsyn - Kontrollutvalget 

Behandling i Nesset formannskap - 20.11.2014  

Kontrollutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 20.11.2014 

Kontrollutvalgets forslag til budsjett for 2015 med en ramme på kr 472 000.-, inkludert kjøp av 

revisjonstjenester og sekretariatstjenester for kontrollutvalget, vedtas. 

 

Behandling i Nesset kommunestyre - 11.12.2014  

Kontrollutvalgets forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak i Nesset kommunestyre – 11.12.2014 

Kontrollutvalgets forslag til budsjett for 2015 med en ramme på kr 472 000.-, inkludert kjøp av 

revisjonstjenester og sekretariatstjenester for kontrollutvalget, vedtas. 

 

 

PS 110/14 Budsjett 2015 - Mardølafondet 

Behandling i Nesset formannskap - 20.11.2014  

Mardølafondets forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 20.11.2014 

Administrasjonens forslag til driftsbudsjett og investeringsbudsjett for 2015 godkjennes. 

 

Behandling i Nesset kommunestyre - 11.12.2014  

Formannskapets forslag ble enstemmig vedtatt. 
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Vedtak i Nesset kommunestyre – 11.12.2014 

Administrasjonens forslag til driftsbudsjett og investeringsbudsjett for 2015 godkjennes. 

 

 

PS 111/14 Økonomiplan 2015-2018 

Behandling i Nesset formannskap - 20.11.2014  

Økonomisjef Solfrid Svensli orienterte. 

 

Punkt 2 Investering/finansiering ble behandlet først. Punktene ble stemt over hver for seg. 

 

Pkt. 2.1. Rådmannens innstilling ble vedtatt med 5 stemmer. 2 stemte imot. 

Pkt. 2.2. Rådmannens innstilling ble vedtatt med 5 stemmer. 2 stemte imot. 

Pkt. 2.3. Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Pkt. 2.4. Rådmannens innstilling ble vedtatt med 5 stemmer. 2 stemte imot. 

Pkt. 2.5. Rådmannens innstilling ble vedtatt med 5 stemmer. 2 stemte imot. 

 

 

Deretter ble punkt 1 Drift behandlet. Punktene ble stemt over hver for seg. 

 

Pkt. 1.1. Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Pkt. 1.2. Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Pkt. 1.3. Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Pkt. 1.4. Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Pkt. 1.5. Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Pkt. 1.6. Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Pkt. 1.7. Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Arbeiderpartiet fremmet følgende forslag: 

 

Drift: 

Som rådmannens innstilling med følgende endringer: 

 

1. Arbeiderpartiets forslag i kommunestyret 23.10.14 sak PS 92/14. 

2. Pleie og omsorg ekskl. helse/forebygging skjermes på dagens nivå. 

3. Råd for eldre og funksjonshemmede - 20.000. 

Finansiering: Andre enheter inkl. helse/forebygging reduseres tilsvarende. 

4. Ansettelse- og innkjøpskontroll/stopp. 

 

Investeringer: 

Investeringsstopp i prosjekter som ikke er pålagt av tilsynsmyndighet og prosjekter som ikke 

er igangsatt. 

 

Arbeiderpartiets forslag fikk 3 stemmer og falt. 4 stemte imot. 
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Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 20.11.2014 

1. Drift 

 

1.1. Årsbudsjett/økonomiplan vedtas med følgende hovedtall for driftsbudsjettet.  Detaljene 

framgår av heftet ”økonomiplan 2015-2018”, datert 12.11.2014. 

 

 
 

 

 
 

1.2. Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for 2015. 

 

1.3. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 skal følgende utskrivningsalternativ 

benyttes for skatteåret 2015: 

                            § 3 a) faste eigedomar i heile kommunen  

 

Den alminnelige skattesatsen for 2015 er 7 promille.  

 

2015 2016 2017 2018

Skatt på inntekt og formue/naturressursskatt -74 000 -74 000 -74 000 -74 000

Rammetilskudd -90 842 -92 128 -91 271 -91 271

Eiendomsskatt, verker og bruk -14 500 -14 500 -14 500 -14 500

Eiendomsskatt, boliger og annen eiendom -8 000 -8 000 -8 000 -8 000

Konsesjonsavgifter og salg av konsesjonskraft -14 180 -14 680 -15 680 -15 680

Kompensasjonsinntekter -5 505 -5 479 -5 330 -5 140

Sum frie inntekter m.m. -207 027 -208 787 -208 781 -208 591

Netto f inanskostnader (renter/avdrag/utbytte) 9 383 12 117 13 160 13 346

Fordelt til netto driftsrammer på enhetene 194 514 191 975 192 245 192 025

Netto driftsutgifter -3 130 -4 695 -3 376 -3 220

Overført til investeringer 0 0 0 0

Netto avsetning bundne fond 3 130 3 130 3 130 3 130

Netto avsetning disposisjonsfond 0 1 565 246 90

Balanse 0 0 0 0

ØkonomiplanInntekter skjema 1A                    

                                                                      (1000 kr)

2015 2016 2017 2018

Rådmannens stab m/fellesutgifter 22 042 21 410 21 630 21 410

Servicekontoret 3 037 3 037 3 037 3 037

Politisk virksomhet 2 566 2 566 2 566 2 566

Eidsvåg barne-/ungdomsskole 26 585 25 625 25 375 25 375

Indre Nesset barne-/ungdomsskule 12 105 12 105 12 105 12 105

Barnehagene i Nesset 19 694 19 794 19 794 19 794

Helse og omsorg 80 139 78 826 78 826 78 826

Teknisk, samfunn og utvikling 18 604 18 604 18 604 18 604

Kultur 4 507 4 373 4 373 4 373

NAV Nesset 2 098 2 498 2 798 2 798

Reserver 3 137 3 137 3 137 3 137

Sum netto driftsramme 194 514 191 975 192 245 192 025

Enhetenes netto driftsrammer 

                                                                     (1000 kr)

Økonomiplan
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Eiendomsskatten skal betales i to terminer. 

 

Rådmannen legger fram sak om budsjettjustering i februar 2015. 

 

1.4. Innenfor selvkostområdene skal det være 100% dekningsgrad.  De kommunale 

eiendomsgebyrene endres fra 1.1.2015 som følger: 

 

Gebyrene for levering av vann fra kommunale vannverk økes med 10 %, i samsvar med 

lov om kommunale vass- og avløpsanlegg av 16. mars 2012 nr. 12. 

 

Gebyrene for avløp økes med 9,7 %, i samsvar med lov om kommunale vass- og 

avløpsanlegg av 16. mars 2012 nr. 12. 

 

Gebyrene i regulativet for slamtømming økes med 2,2 %, i samsvar med lov om vern 

mot forurensing og om avfall av 13.mars 1981 nr. 6. 

 

Gebyrene for renovasjonstjenestene økes med 15 %, i samsvar med lov om vern mot 

forurensing og om avfall av 13.mars 1981 nr. 6. 

 

Årsgebyret for feiing økes med 84,6 %, i samsvar med lov om vern mot brann, 

eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver av 14. 

juni 2002 nr. 20.  

 

1.5. Tilknytningsgebyrene for vann og avløp økes med 2 %, i samsvar med lov om 

kommunale vass- og avløpsanlegg av 16. mars 2012 nr. 12.  

 

1.6. Bevilgninger fra Kraftfondet vises i detalj i ”økonomiplan 2015-2018”, datert 

12.11.2014.  Bruk av kraftfondet utgjør kr 7 580 000 for 2015. 

 

1.7. Rådmannen får fullmakt til å foreta budsjettendringer for det som vedrører 

lønnsoppgjøret, pensjonskostnad/pensjonspremien. 

 

 

2. Investering/finansiering  

 

2.1. Investeringer 

 

Årsbudsjett/økonomiplan vedtas med følgende hovedtall for investeringsbudsjettet.  

Detaljene framgår av heftet ”økonomiplan 2015-2018”, datert 12.11.2014: 

 

 
 

2.2. Finansiering av investeringer 

Investering

(1000 kr) 2015 2016 2017 2018

Ordinære investeringer 33 767 44 093 2 650 2 150

Selvfinansierende investeringer VA 13 642 9 250 1 250 1 250

Sum investeringer i anleggsmidler 47 409 53 343 3 900 3 400

Utlån og avdrag på lån 4 020 4 020 4 090 4 200

Avsetninger 0 0 0 0

Sum investeringsramme / f inansieringsbehov 51 429 57 363 7 990 7 600

Økonomiplan
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 Investeringene vedtas finansiert slik: 

 

 
 

2.3. Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for 2015. 

 

2.4. Nesset kommune tar opp lån til investering i anleggsmidler i 2015 på kr 35 246 000.  

Lånets løpetid er 34 år. 

 

2.5. Nesset kommune tar opp et Startlån til videreutlån på kr 2 mill i 2015. 

Lånets løpetid er 25 år, herav 5 års avdragsfrihet.   

 

 

Behandling i Nesset kommunestyre - 11.12.2014  

Økonomiplan for 2015-2018 var lagt ut til alminnelig ettersyn i perioden 26.11.-10.12.2014.  

 

Følgende dokument ble distribuert til møtedeltakernes iPad: 

 

./. Særutskrift – uttale til økonomiplan 2015-2018 – utvalgsbehandling 

  

 

Det ble foretatt trekning av rekkefølgen på partienes innledningsforedrag: 

 
1. Høyre 
2. Kristelig folkeparti 
3. Fremskrittspartiet 
4. Arbeiderpartiet 
5. Innbyggerlista 
6. Senterpartiet 

 

Senterpartiet, Kristelig folkeparti og Høyre fremmet følgende fellesforslag: 

 

Forslagene om nedlegging av Vistdal bofellesskap og reduksjon i hjemmehjelptjenesten 

med 50% utsettes og behandles i forbindelse med kommunestyrets budsjettkorrigering i 

mai/juni 2015. Forslagene gir på nåværende tidspunkt ingen konsekvenser for 

økonomiplanen. 

 

Eventuelle ekstra skjønnsmidler i forbindelse med arbeidsgiveravgiften går til å redusere 

eiendomsskatten. 

 

Finansiering

(1000 kr) 2015 2016 2017 2018

Lånemidler -42 946 -39 996 -5 900 -5 400

Investeringstilskudd -1 175 -8 200 0 0

Salg av eiendeler 0 0 0 0

Overført fra drift 0 0 0 0

Refusjoner/andre inntekter (inkl. mva-komp fra 2014) -7 308 -9 167 -1 777 -1 797

Bruk av avsetninger (investeringsfond) 0 0 -313 -403

Sum finansiering -51 429 -57 363 -7 990 -7 600

Økonomiplan
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Arbeiderpartiet fremmet følgende forslag: 

 

Drift: 

Som rådmannens innstilling med følgende endringer: 

 

1. Dagens (2014) driftsnivå ved NOS, Vistdal bofellesskap og hjemmetjenesten 

videreføres som et minimum i hele økonomiplanperioden. Skulle det vise seg at 

grunnlaget for dagens driftsnivå skulle endre seg gjennom perioden, må det foretas 

justeringer. 

2. Råd for eldre og funksjonshemmede i Nesset gis en årlig budsjettpost stor kr. 20.000. 

Punkt 2 ble trukke under avstemmingen.  

 

Inndekning: 

1. Driftsnivået i andre enheter utenom skole og barnehage, reduseres tilsvarende 

merutgiftene i punkt om drift nr. 1 og 2. 

2. Det innføres innkjøps- og ansettelseskontroll/stopp fra 1. januar 2015 

 

Investeringer: 

Det innføres stopp i investeringer som ikke er pålagt av tilsynsmyndighet samt prosjekter 

som ikke er igangsatt. Investeringsstoppen settes i verk fra 1. januar 2015. 

 

 

Edmund Morewood ba om gruppemøte. 

 

Edmund Morewood endret fellesforslaget fra Senterpartiet, Kristelig folkeparti og Høyre slik: 

 

Vistdal bofellesskap og reduksjon i hjemmetjenesten med 50% vurderes på nytt i 

forbindelse med eiendomsskattegrunnlaget og kommunestyrets budsjettkorrigering i 

mai/juni 2015.  

 

Eventuelle ekstra skjønnsmidler i forbindelse med arbeidsgiveravgiften går til å redusere 

eiendomsskatten. 

 

 

Fremskrittspartiet fremmet følgende forslag: 

 

Forslaget om å fjerne ikke-lovpålagt klassedeling 2015-2016 ved Eidsvåg barne- og 

ungdomsskole tas ut av økonomiplanen.  

 

 

Etter forespørsel fra Arbeiderpartiet var det enighet om at det først skulle foretas 

prøveavstemming. 

 

Punkt 2 Investering/finansiering ble behandlet først. Punktene ble stemt over hver for seg.  

 

Pkt. 2.1.  

Formannskapets tilråding ble satt opp mot Arbeiderpartiets forslag om investeringer. 

Formannskapets tilråding ble vedtatt med 14 stemmer. Arbeiderpartiets forslag fikk 7 stemmer 

og falt. 
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Pkt. 2.2. Formannskapets tilråding ble enstemmig vedtatt. 

Pkt. 2.3. Formannskapets tilråding ble enstemmig vedtatt. 

Pkt. 2.4. Formannskapets tilråding ble enstemmig vedtatt. 

Pkt. 2.5. Formannskapets tilråding ble enstemmig vedtatt. 

 

Det ble enstemmig vedtatt at prøveavstemmingen gjøres om til endelig avstemming. 

 

 

Deretter ble punkt 1 Drift behandlet. Punktene ble stemt over hver for seg. 

 

Kari Petrine F. Øverås fremmet følgende forslag: 

 

Ordningen med frukt og grønt i skolen opprettholdes i økonomiplanperioden 2015-2018. 

Kostnaden dekkes innenfor enhetenes egne rammer.  

 

Pkt. 1.1.  

Forslaget fra Kari Petrine F. Øverås ble vedtatt med 18 stemmer. 3 stemte imot. 

Forslaget fra Arbeiderpartiet om drift fikk 8 stemmer og falt. 13 stemte imot. 

Forslaget fra Fremskrittspartiet fikk 3 stemmer og falt. 18 stemte imot. 

Fellesforslaget fra H, SP og KRF ble vedtatt med 14 stemmer. 7 stemte imot. 

 

Pkt. 1.2. Formannskapets tilråding ble enstemmig vedtatt. 

Pkt. 1.3. Formannskapets tilråding ble enstemmig vedtatt. 

Pkt. 1.4. Formannskapets tilråding ble enstemmig vedtatt. 

Pkt. 1.5. Formannskapets tilråding ble enstemmig vedtatt. 

 

Pkt. 1.6. 

Jan Rindli fremmet følgende forslag: 

 

 Beløpet på kr 50 000 avsatt til landbruksvikar overføres til kjøp av melkekvote. 

 

Formannskapets tilråding ble enstemmig vedtatt. 

Forslaget fra Jan Rindli ble enstemmig vedtatt. 

 

Pkt. 1.7. Formannskapets tilråding ble enstemmig vedtatt. 

 

Det ble enstemmig vedtatt at prøveavstemmingen gjøres om til endelig avstemming. 

 

Vedtak i Nesset kommunestyre – 11.12.2014 

1. Drift 

 

1.1. Årsbudsjett/økonomiplan vedtas med følgende hovedtall for driftsbudsjettet.  Detaljene 

framgår av heftet ”økonomiplan 2015-2018”, datert 12.11.2014, samt behandling i 

formannskap og kommunestyre. 
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Ordningen med frukt og grønt i skolen opprettholdes i økonomiplanperioden 2015-2018. 

Kostnaden dekkes innenfor enhetenes egne rammer.  

 

Vistdal bofellesskap og reduksjon i hjemmetjenesten med 50% vurderes på nytt i 

forbindelse med eiendomsskattegrunnlaget og kommunestyrets budsjettkorrigering i 

mai/juni 2015.  

 

Eventuelle ekstra skjønnsmidler i forbindelse med arbeidsgiveravgiften går til å redusere 

eiendomsskatten. 

 

 

1.2. Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for 2015. 

 

2015 2016 2017 2018

Skatt på inntekt og formue/naturressursskatt -74 000 -74 000 -74 000 -74 000

Rammetilskudd -90 842 -92 128 -91 271 -91 271

Eiendomsskatt, verker og bruk -14 500 -14 500 -14 500 -14 500

Eiendomsskatt, boliger og annen eiendom -8 000 -8 000 -8 000 -8 000

Konsesjonsavgifter og salg av konsesjonskraft -14 180 -14 680 -15 680 -15 680

Kompensasjonsinntekter -5 505 -5 479 -5 330 -5 140

Sum frie inntekter m.m. -207 027 -208 787 -208 781 -208 591

Netto f inanskostnader (renter/avdrag/utbytte) 9 383 12 117 13 160 13 346

Fordelt til netto driftsrammer på enhetene 194 514 191 975 192 245 192 025

Netto driftsutgifter -3 130 -4 695 -3 376 -3 220

Overført til investeringer 0 0 0 0

Netto avsetning bundne fond 3 130 3 130 3 130 3 130

Netto avsetning disposisjonsfond 0 1 565 246 90

Balanse 0 0 0 0

ØkonomiplanInntekter skjema 1A                    

                                                                      (1000 kr)

2015 2016 2017 2018

Rådmannens stab m/fellesutgifter 22 042 21 410 21 630 21 410

Servicekontoret 3 037 3 037 3 037 3 037

Politisk virksomhet 2 566 2 566 2 566 2 566

Eidsvåg barne-/ungdomsskole 26 585 25 625 25 375 25 375

Indre Nesset barne-/ungdomsskule 12 105 12 105 12 105 12 105

Barnehagene i Nesset 19 694 19 794 19 794 19 794

Helse og omsorg 80 139 78 826 78 826 78 826

Teknisk, samfunn og utvikling 18 604 18 604 18 604 18 604

Kultur 4 507 4 373 4 373 4 373

NAV Nesset 2 098 2 498 2 798 2 798

Reserver 3 137 3 137 3 137 3 137

Sum netto driftsramme 194 514 191 975 192 245 192 025

Enhetenes netto driftsrammer 

                                                                     (1000 kr)

Økonomiplan
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1.3. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 skal følgende utskrivningsalternativ 

benyttes for skatteåret 2015: 

 

                            § 3 a) faste eigedomar i heile kommunen  

 

Den alminnelige skattesatsen for 2015 er 7 promille.  

 

Eiendomsskatten skal betales i to terminer. 

 

Rådmannen legger fram sak om budsjettjustering i februar 2015. 

 

1.4. Innenfor selvkostområdene skal det være 100% dekningsgrad.  De kommunale 

eiendomsgebyrene endres fra 1.1.2015 som følger: 

 

Gebyrene for levering av vann fra kommunale vannverk økes med 10 %, i samsvar med 

lov om kommunale vass- og avløpsanlegg av 16. mars 2012 nr. 12. 

 

Gebyrene for avløp økes med 9,7 %, i samsvar med lov om kommunale vass- og 

avløpsanlegg av 16. mars 2012 nr. 12. 

 

Gebyrene i regulativet for slamtømming økes med 2,2 %, i samsvar med lov om vern 

mot forurensing og om avfall av 13.mars 1981 nr. 6. 

 

Gebyrene for renovasjonstjenestene økes med 15 %, i samsvar med lov om vern mot 

forurensing og om avfall av 13.mars 1981 nr. 6. 

 

Årsgebyret for feiing økes med 84,6 %, i samsvar med lov om vern mot brann, 

eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver av 14. 

juni 2002 nr. 20.  

 

1.5. Tilknytningsgebyrene for vann og avløp økes med 2 %, i samsvar med lov om 

kommunale vass- og avløpsanlegg av 16. mars 2012 nr. 12.  

 

1.6. Bevilgninger fra Kraftfondet vises i detalj i ”økonomiplan 2015-2018”. Bruk av 

kraftfondet utgjør kr 7 580 000 for 2015. 

 

1.7. Rådmannen får fullmakt til å foreta budsjettendringer for det som vedrører 

lønnsoppgjøret, pensjonskostnad/pensjonspremien. 

 

 

2. Investering/finansiering  

 

2.1. Investeringer 

 

Årsbudsjett/økonomiplan vedtas med følgende hovedtall for investeringsbudsjettet.  

Detaljene framgår av heftet ”økonomiplan 2015-2018”, datert 12.11.2014, samt behandling i 

formannskap og kommunestyre: 
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2.2. Finansiering av investeringer 

 

 Investeringene vedtas finansiert slik: 

 

 
 

2.3. Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for 2015. 

 

2.4. Nesset kommune tar opp lån til investering i anleggsmidler i 2015 på kr 35 246 000.  

Lånets løpetid er 34 år. 

 

Nesset kommune tar opp et Startlån til videreutlån på kr 2 mill i 2015. 

Lånets løpetid er 25 år, herav 5 års avdragsfrihet.   

 

 

 

Investering

(1000 kr) 2015 2016 2017 2018

Ordinære investeringer 33 767 44 093 2 650 2 150

Selvfinansierende investeringer VA 13 642 9 250 1 250 1 250

Sum investeringer i anleggsmidler 47 409 53 343 3 900 3 400

Utlån og avdrag på lån 4 020 4 020 4 090 4 200

Avsetninger 0 0 0 0

Sum investeringsramme / f inansieringsbehov 51 429 57 363 7 990 7 600

Økonomiplan

Finansiering

(1000 kr) 2015 2016 2017 2018

Lånemidler -42 946 -39 996 -5 900 -5 400

Investeringstilskudd -1 175 -8 200 0 0

Salg av eiendeler 0 0 0 0

Overført fra drift 0 0 0 0

Refusjoner/andre inntekter (inkl. mva-komp fra 2014) -7 308 -9 167 -1 777 -1 797

Bruk av avsetninger (investeringsfond) 0 0 -313 -403

Sum finansiering -51 429 -57 363 -7 990 -7 600

Økonomiplan


