
 

 

 

 
 

 

 

Møteprotokoll 
 

Utvalg: Nesset kommunestyre 

Møtested: Kommunestyresalen, Nesset kommunehus 

Dato: 18.02.2016 

Tidspunkt: 14:00 – 18:45 

 
 
 
 

Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 

Rolf Jonas Hurlen Ordfører H 
Toril Melheim Strand Medlem AP 
May Tove Bye Aarstad 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 
Ole Marvin Aarstad Medlem SP 
Jan Rindli Medlem UAV 
Svein Atle Roset (perm. kl. 1745) Medlem KRF 
Svanhild Kvernberg Medlem KRF 
Ivar Henning Trælvik Medlem FRP 
Jan Ståle Alme Medlem INNB 

 
Følgende faste medlemmer møtte ikke: 
Navn Funksjon Representerer 

Kari Petrine Fitje Øverås MEDL SP 
Arild Svensli MEDL H 
Edmund Morewood VARAO SP 
Rune Skjørsæther MEDL H 
Edith Kristine S. Bjerkeset MEDL H 

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 

Stig Arild Arvesen Edmund Morewood SP 
Ola Tjelle Kari Petrine Fitje Øverås SP 
Magne Bugge Arild Svensli H 
Stephan Berg Rune Skjørsæther H 
Arild Gravem Edith Kristine S. Bjerkeset H 
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Merknader 

Som settevaraordfører foreslo ordføreren Svein Atle Roset. Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 

 
 

Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 

Liv Fleischer Husby 
Vivian Høsteng 

Rådmann 
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  

Karianne Rindli  Ola Einar Stolsmo 
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Saksliste 

Utvalgs- 

saksnr 

 

Innhold 

Unntatt 

offentlighet 

Arkiv- 

saksnr 

PS 11/16 Godkjenning av protokoll   

PS 12/16 Spørsmål til ordføreren   

PS 13/16 Referatsaker   

RS 2/16 Særutskrift - Oppstart av arbeidet med gjennomgang av hele 
kommuneorganisasjonen. 

 2015/1077 

RS 3/16 Kommunal beredskapsplikt - plan for oppfølging av avvik  2015/296 

RS 4/16 Avslutning av tilsyn med kommunal beredskapsplikt  2015/296 

RS 5/16 Oppnevning av medlemmer til Dovre nasjonalparkstyre for perioden 
2016 - 2019 

 2011/258 

RS 6/16 Informasjon til Aksjonærer i Samspleis AS - referat fra eiermøte 
02.11.2015 og informasjon om ansettelse av daglig ledelse 

 2008/1480 

RS 7/16 Kontrollutvalget i Nesset - protokoll fra møte 09.12.2015  2015/1728 

PS 14/16 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport Vedlikehold 
kommunale bygg. 

 2013/749 

PS 15/16 Forvaltningsrevisjonsrapporten "Samhandlingsreformen i 
Nesset kommune" 

 2015/688 

PS 16/16 Legevaktordningen -  opphør av legevakt på kveld I Nesset  2008/32 

PS 17/16 Eiendomsskatt 2016 - fritak etter eiendomsskattelova § 7 a og b  2015/1551 

PS 18/16 Anmodning om økonomisk støtte - anke fra Statnett over dom 
om eiendomsskatt på nettanlegg 

 2015/340 

PS 19/16 Eira Gjestegård - inngåelse av ny avtale om opsjon på kjøp.  2014/133 

PS 20/16 Tilbud om innløsing av eiendom GID 030/017  2016/5 

PS 21/16 Erstatningskrav fra Hallutvikling AS  2011/1364 

PS 22/16 Endring av vedtektene for Romsdal Regionråd (ROR).  2012/251 

PS 23/16 Beskrivelse av ny kommune - Romsdalshalvøya  2014/579 

PS 24/16 Drøftingssak: Utkast til intensjonsavtaler Sunndal-Nesset og 
Romsdalshalvøya 

 2015/1373 

PS 25/16 Interpellasjon - Nytt alternativ i rådgivende folkeavstemning - 
Nesset som egen kommune 

 2016/202 

 

PS 11/16 Godkjenning av protokoll 

Behandling i Nesset kommunestyre - 18.02.2016  

Protokoll fra kommunestyremøte 21.01.2016 ble godkjent og signert. 
 

Vedtak i Nesset kommunestyre – 18.02.2016 

Protokoll fra kommunestyremøte 21.01.2016 ble godkjent og signert. 
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PS 12/16 Spørsmål til ordføreren 

Behandling i Nesset kommunestyre - 18.02.2016  

Spørsmål fra Nesset Arbeiderparti v/Mellvin Steinsvoll: 
Fra postlista ser jeg at det et ankommet brev fra entreprenør Lønnheim datert 29. januar 2016 ang. 
bistand fra kommunen i forb. med bygging av hallen.  
Spørsmål: 

1. Er dette en ny situasjon for kommunen? 
2. I tilfelle dette ikke er nytt. Har kommunen den kompetanse som er nødvendig for å utføre 

dette arbeidet? 
3. Er kostnadene med denne nødvendige kompetanse medregnet i de totale kostnader? 

 
Rådmannen svarte: 
Brevet det vises til er et notat fra Lønnheim som handler om en uenighet om hva som er i henhold til 
inngått avtale, og hva som skal foreligge i forhold til grunnarbeidet og geotekniske rapporter. 
Lønnheim mener at kommunen er ansvarlig for å gi dem et større grunnlag for deres prosjektering 
av tomta. I etterkant av dette er det komment en såkalt endringsmelding fra Lønnheim der de 
skriver at for å kunne utføre ferdig prosjektering trengs det mer enn den tidligere leverte rapporten. 
Slike endringsmeldinger kan dukke opp i prosjekt, og kommunen har gitt tilbakemelding om at 
henvendelsen vil bli vurdert, og det vil også bli hentet inn ekstern vurderinger i saken, før endelig 
svar blir sendt.  Nesset kommune som byggherre har knyttet til seg Norconsult som geoteknisk 
fagbistand for tomta og for sikringsarbeid langs elva, begge deler i forhold til kvikkleireutredning. 
Endringsmeldingen er derfor sendt til Norconsult som er vår faginstans, og som derfor vil gjøre 
denne vurderingen forhold til om endringsmeldingen skal tas til følge.  Etter samtale med 
Norconsult mener vi at vi har levert vel så mye som det kan forlanges i forhold til rapportering på 
grunnforhold til entreprenør. Viktig at vi hele tiden har en dialog, og avklarer og dokumenter 
underveis.  Det er kjent at Lønnheim som entreprenør har bedt om bistand fra Norconsult, men at 
Norconsult har takket nei.  Dette har ikke Nesset kommune som byggherre noe med.  
 
Rådmannen ønsker å minne kommunestyret på at det i budsjettforslaget for 2016 ble lagt frem 
forslag om kr. 5 mill. til uforutsette utgifter i prosjektet for flerbrukshall. Dette ble av kommunestyret 
endret til kr. 500 00.  Det vil komme sak til formannskapet der det bes om økning av denne rammen, 
dersom det ikke kommer flere midler til vil prosjektet måtte stanses.  
 
 

PS 13/16 Referatsaker 

RS 2/16 Særutskrift - Oppstart av arbeidet med gjennomgang av hele kommuneorganisasjonen.  

RS 3/16 Kommunal beredskapsplikt - plan for oppfølging av avvik Fylkesmannen i Møre og Romsdal 

RS 4/16 Avslutning av tilsyn med kommunal beredskapsplikt Fylkesmannen i Møre og Romsdal 

RS 5/16 Oppnevning av medlemmer til Dovre nasjonalparkstyre for perioden 2016 - 2019 Miljødirektoratet 

RS 6/16 Informasjon til Aksjonærer i Samspleis AS - referat fra eiermøte 02.11.2015 og informasjon om 
ansettelse av daglig ledelse Samspleis AS 

RS 7/16 Kontrollutvalget i Nesset - protokoll fra møte 09.12.2015 Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal 

Behandling i Nesset kommunestyre - 18.02.2016  

Ordføreren orienterte.  
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Referatsakene ble tatt til orientering. 
 

Vedtak i Nesset kommunestyre – 18.02.2016 

Referatsakene ble tatt til orientering. 
 
 

PS 14/16 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport Vedlikehold 
kommunale bygg. 

Kontrollutvalgets innstilling 

Kontrollutvalget tar administrasjonens redegjørelse om oppfølging av 
forvaltningsrevisjonsprosjektet «Vedlikehold av kommunale bygg i Nesset kommune», datert 30. 
september 2015, herunder revisjonens vurdering av kommunens oppfølging, til etterretning. 

Kontrollutvalget vil be revisjonen om å foreta en ny oppfølging av kommunens videre arbeid med 
revisjonens anbefalinger og rapportere tilbake til kontrollutvalget i løpet av høsten 2016. 

 

Behandling i Nesset kommunestyre - 18.02.2016  

Kontrollutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Nesset kommunestyre – 18.02.2016 

Kontrollutvalget tar administrasjonens redegjørelse om oppfølging av 
forvaltningsrevisjonsprosjektet «Vedlikehold av kommunale bygg i Nesset kommune», datert 30. 
september 2015, herunder revisjonens vurdering av kommunens oppfølging, til etterretning. 

Kontrollutvalget vil be revisjonen om å foreta en ny oppfølging av kommunens videre arbeid med 
revisjonens anbefalinger og rapportere tilbake til kontrollutvalget i løpet av høsten 2016. 

 
 

PS 15/16 Forvaltningsrevisjonsrapporten "Samhandlingsreformen i 
Nesset kommune" 

Kontrollutvalgets innstilling 

1. Nesset kommunestyre tar forvaltningsrevisjonsrapporten Samhandlingsreformen i Nesset 
kommune til etterretning og slutter seg til de anbefalingene som kommer fram i rapportens 
avsnitt 1 under Samlede vurderinger og anbefalinger. 
 

2. Kommunestyret ber rådmann om å sørge for at revisjonens anbefalinger i avsnitt 1 blir fulgt og 
påse at dette arbeidet gjennomføres. 
 

3. Kommunestyret ber kommunerevisjonen om å følge opp rapporten og gi skriftlig tilbakemelding 
til kontrollutvalget innen en periode på 12 – 18 mnd. 
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Behandling i Nesset kommunestyre - 18.02.2016  

Kontrollutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Nesset kommunestyre – 18.02.2016 

1. Nesset kommunestyre tar forvaltningsrevisjonsrapporten Samhandlingsreformen i Nesset 
kommune til etterretning og slutter seg til de anbefalingene som kommer fram i rapportens 
avsnitt 1 under Samlede vurderinger og anbefalinger. 
 

2. Kommunestyret ber rådmann om å sørge for at revisjonens anbefalinger i avsnitt 1 blir fulgt og 
påse at dette arbeidet gjennomføres. 
 

3. Kommunestyret ber kommunerevisjonen om å følge opp rapporten og gi skriftlig tilbakemelding 
til kontrollutvalget innen en periode på 12 – 18 mnd. 

 
 

PS 16/16 Legevaktordningen -  opphør av legevakt på kveld I Nesset 

Behandling i Utvalg for helse og omsorg - 09.02.2016  

Svein Atle Roset fremmet følgende forslag til vedtak: 
1 Det er viktig for nærhet og trygget for innbyggerne i Nesset at legevakt er organisert lokalt i 

kommunen så lang tid på døgnet og så mange dager i uke som mulig.  Slik dagens ordning 
er innrettet. 

2 Utvalget viser videre til anbefalinger fra akuttutvalget NOU 2015:17 kap 10 Øyeblikkelig 
hjelp-tilbudet fra kommunene. «Utvalget foreslår innført et nasjonalt krav i forskrift til at 90 
% av befolkningen i hvert legevaktdistrikt skal ha maksimalt 40 minuttesr reisetid til 
nærmeste legevaktstasjon og 95 % maksimalt 60 min reisetid». 

3 Legevaktordningen må sikres på best mulig måte for innbyggerne i Nesset kommune i den 
pågående kommunereformprosessen.  Det bør derfor vurderes å opprettholde dagens 
legevaktordning i Nesset for å ha best mulig forhandlingsgrunnlag nåde for 
legevaktordningen og helsesenterfunksjonen i Eidsvåg i en fremtidig 
kommunesammenslåing. 

4 Utvalg for helse og omsorg viser til ovenstående og ber kommunestyret finne økonomisk 
dekning for å opprettholde dagens legevaktordning i Nesset inntil avklaringer og avtaler om 
kommunereform og eventuell ny kommune er på plass. 

 
Dette forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 

Forslag til vedtak i Utvalg for helse og omsorg - 09.02.2016 

1 Det er viktig for nærhet og trygget for innbyggerne i Nesset at legevakt er organisert lokalt i 
kommunen så lang tid på døgnet og så mange dager i uke som mulig.  Slik dagens ordning 
er innrettet. 

2 Utvalget viser videre til anbefalinger fra akuttutvalget NOU 2015:17 kap 10 Øyeblikkelig 
hjelp-tilbudet fra kommunene. «Utvalget foreslår innført et nasjonalt krav i forskrift til at 90 
% av befolkningen i hvert legevaktdistrikt skal ha maksimalt 40 minutters reisetid til 
nærmeste legevaktstasjon og 95 % maksimalt 60 min reisetid». 

3 Legevaktordningen må sikres på best mulig måte for innbyggerne i Nesset kommune i den 
pågående kommunereformprosessen.  Det bør derfor vurderes å opprettholde dagens 
legevaktordning i Nesset for å ha best mulig forhandlingsgrunnlag nåde for 
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legevaktordningen og helsesenterfunksjonen i Eidsvåg i en fremtidig 
kommunesammenslåing. 

4 Utvalg for helse og omsorg viser til ovenstående og ber kommunestyret finne økonomisk 
dekning for å opprettholde dagens legevaktordning i Nesset inntil avklaringer og avtaler om 
kommunereform og eventuell ny kommune er på plass. 

 

Behandling i Nesset kommunestyre - 18.02.2016  

Arbeiderpartiet fremmet følgende forslag: 
 

Nesset kommunes lokale legevakttjeneste fra mandag til torsdag fra kl.16.00 til kl.21.00 
videreføres. 
Enhetens ekstra kostnader for en videreføring av legevakten på inntil kr. 270 000 kr for 2016 
tilføres enheten ved overføring fra disposisjonsfondet. 

 
Eva Solstad Alme fremmet følgende tillegg til forslaget fra utvalg for helse og omsorg: 
 

Kommunen kan samarbeide med legevakten i Molde for å løse sommerferieavviklingen 
2016. 

 
Det ble enighet om følgende: 
 
Punkt 4 i forslag fra utvalg for helse og omsorg erstattes med Arbeiderpartiets forslag. 
Dette ble enstemmig vedtatt. 
 
Forslag fra Eva Solstad Alme settes inn som nytt punkt 5.  
Dette ble enstemmig vedtatt. 
 
Forslag fra utvalg for helse og omsorg med kommunestyrets endringer/tillegg ble enstemmig 
vedtatt. 
 

Vedtak i Nesset kommunestyre – 18.02.2016 

1 Det er viktig for nærhet og trygget for innbyggerne i Nesset at legevakt er organisert lokalt i 
kommunen så lang tid på døgnet og så mange dager i uken som mulig.  Slik dagens ordning er 
innrettet. 

2 Utvalget viser videre til anbefalinger fra akuttutvalget NOU 2015:17 kap 10 Øyeblikkelig hjelp-
tilbudet fra kommunene. «Utvalget foreslår innført et nasjonalt krav i forskrift til at 90 % av 
befolkningen i hvert legevaktdistrikt skal ha maksimalt 40 minutters reisetid til nærmeste 
legevaktstasjon og 95 % maksimalt 60 min reisetid». 

3 Legevaktordningen må sikres på best mulig måte for innbyggerne i Nesset kommune i den 
pågående kommunereformprosessen.  Det bør derfor vurderes å opprettholde dagens 
legevaktordning i Nesset for å ha best mulig forhandlingsgrunnlag både for legevaktordningen 
og helsesenterfunksjonen i Eidsvåg i en fremtidig kommunesammenslåing. 

4 Nesset kommunes lokale legevakttjeneste fra mandag til torsdag fra kl.16.00 til kl.21.00 
videreføres. 
Enhetens ekstra kostnader for en videreføring av legevakten på inntil kr. 270 000 kr for 2016 
tilføres enheten ved overføring fra disposisjonsfondet. 

5 Kommunen kan samarbeide med legevakten i Molde for å løse sommerferieavviklingen 2016. 
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PS 17/16 Eiendomsskatt 2016 - fritak etter eiendomsskattelova § 7 a og b 

Rådmannens innstilling 

I samsvar med eiendomsskattelova § 7 a gir Nesset kommune helt fritak for eiendomsskatt i 2016 

for følgende eiendommer/lag og organisasjoner:  

Gnr Bnr Fnr Snr Gjelder lag og organisasjoner 

4 1 2 0 Ranvik Småbåtlag ba 

4 39 0 0 Ranvik Bygdalag 

4 40 0 0 Ranvik Bedehus 

8 12 0 0 Gussiås Bygdalag 

10 12 1 0 Gussiås Bygdalag 

13 2 0 0 Skytebane Tjellekleiva 

13 2 2 0 Tjelle Og Ranv Skytterlag 

13 3 0 0 Skytebane Tjellekleiva 

13 5 0 0 Grendahus Tjelle 

15 62 0 0 Haubokk Mc 

17 10 0 0 Rød Bedehus 

17 32 0 0 Rød Velforening 

27 25 0 0 Eidsvåg Ungdomslag 

27 168 0 0 Eidsvåg Småbåtforening 

29 329 0 0 Liedgarden Barnehage As, privat barnehage 

30 15 0 0 Eidsvåg Idrettslag 

36 14 0 0 Eidsøra Indremisj.For. 

37 1 1 0 Rausand Idrettslag 

37 4 2 0 Rausand Idrettslag 

37 7 1 0 Rausand Idrettslag 

37 12 1 0 Rausand Idrettslag 

37 20 0 0 Rausand Idrettslag 

37 28 1 0 Lysløype Rausand idr.lag 

37 30 0 0 Nesset Museumsnemnd 

37 32 0 0 Rausand Samfunnshus A/L 

38 11 0 0 Rausand Grubeklubb Stift 

40 3 0 0 Rausand småbåtforening 

44 1 1 0 Meisalstranda Bedehus 

50 1 1 0 Eidsøren Ungdomslag 

50 7 0 0 Morewood Reidun, privat barnehagedrift 

51 4 1 0 Eidsøra Småbåtforening 

52 4 0 0 Idrettslagsbygning Tiltertun 

52 13 0 0 Eidsøra il 

54 1 0 0 Idrettslagsbygning Tiltertun 

54 1 1 0 Idrettslagsbygning Tiltertun 

54 2 1 0 Idrettslagsbygning Tiltertun 

55 18 0 0 Eidsvåg Bedehus 

55 79 0 0 Eidsvåg Indremisjon 
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55 94 0 0 Norsk Folkehjelp Nesset 

61 36 0 0 Bugge Bygdelag 

73 38 0 0 Eresfjord Småbåtlag 

74 4 0 0 Grendahus Ljørvoll (Ungdomshuset) 

77 8 0 0 Grendahus Øverås 

79 9 0 0 Skytebane Eikesdal 

79 41 0 0 Eikesdal Bygdalag 

79 45 0 0 Eikesdal Huslag 

98 1 5 0 Vistdal Idrettslag 

98 2 2 0 Vistdal Idrettslag 

99 1 1 0 Vistdal Idrettslag 

99 4 0 0 Tribune og idrettsgarderobe 

99 4 1 0 Vistdal Idrettslag 

99 8 0 0 Vistdals Almue 

99 20 0 0 Vistdal samfunnshus A/L 

99 38 0 0 Myklebostad Bedehus 

100 4 0 0 Nordmøre og Romsdal indremisjon, Visthus 

108 2 0 0 Bedehus Nerland 

108 4 1 0 Nerlandskulen grendahus 

114 1 1 0 Molde Og Romsdals Turistforening, Måsvassbu 

114 2 1 0 Molde Og Romsd. Tur.Fo., Måsbassbu 

114 3 1 0 Molde Og Romsd. Tur.Fo., Måsbassbu 

114 5 1 0 Molde Og Romsd. Tur.Fo., Måsbassbu 

114 11 1 0 Molde Og Romsd. Tur.Fo., Måsbassbu 

114 12 1 0 Molde Og Romsd. Tur.Fo., Måsbassbu 

119 1 0 0 Bedehus Skorgen 

123 1 0 0 Aursjøhytta 

123 1 31 0 Stordalshytta, Nesset fjellstyre 

123 1 44 0 Kr.sund og Nordm. Turistforening 

 

I samsvar med eiendomsskattelova § 7 b gir Nesset kommune helt fritak for eiendomsskatt i 2016 

for følgende eiendommer:  

Gnr Bnr Fnr Snr Gjelder  

58 13 0 0 Vorpeneset, Calidris as 

59 1 0 0 Nesset prestegard, Opplysningsvesenets fond 

 

Behandling i Nesset kommunestyre - 18.02.2016  

Arbeiderpartiet ba om gruppemøte. 
 
Arbeiderpartiet fremmet følgende forslag: 
 

Som rådmannens innstiling med følgende endring: De private barnehagene kan ikke regnes 
som non-profittorganisasjoner. De må behandles likt som andre private bedrifter.  
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Arbeiderpartiets forslag ble satt opp mot rådmannens innstilling. 
Arbeiderpartiets forslag fikk 8 stemmer og falt. Rådmannens innstilling ble vedtatt med 13 stemmer. 
 

Vedtak i Nesset kommunestyre – 18.02.2016 

I samsvar med eiendomsskattelova § 7 a gir Nesset kommune helt fritak for eiendomsskatt i 2016 for 

følgende eiendommer/lag og organisasjoner:  

Gnr Bnr Fnr Snr Gjelder lag og organisasjoner 

4 1 2 0 Ranvik Småbåtlag ba 

4 39 0 0 Ranvik Bygdalag 

4 40 0 0 Ranvik Bedehus 

8 12 0 0 Gussiås Bygdalag 

10 12 1 0 Gussiås Bygdalag 

13 2 0 0 Skytebane Tjellekleiva 

13 2 2 0 Tjelle Og Ranv Skytterlag 

13 3 0 0 Skytebane Tjellekleiva 

13 5 0 0 Grendahus Tjelle 

15 62 0 0 Haubokk Mc 

17 10 0 0 Rød Bedehus 

17 32 0 0 Rød Velforening 

27 25 0 0 Eidsvåg Ungdomslag 

27 168 0 0 Eidsvåg Småbåtforening 

29 329 0 0 Liedgarden Barnehage As, privat barnehage 

30 15 0 0 Eidsvåg Idrettslag 

36 14 0 0 Eidsøra Indremisj.For. 

37 1 1 0 Rausand Idrettslag 

37 4 2 0 Rausand Idrettslag 

37 7 1 0 Rausand Idrettslag 

37 12 1 0 Rausand Idrettslag 

37 20 0 0 Rausand Idrettslag 

37 28 1 0 Lysløype Rausand idr.lag 

37 30 0 0 Nesset Museumsnemnd 

37 32 0 0 Rausand Samfunnshus A/L 

38 11 0 0 Rausand Grubeklubb Stift 

40 3 0 0 Rausand småbåtforening 

44 1 1 0 Meisalstranda Bedehus 

50 1 1 0 Eidsøren Ungdomslag 

50 7 0 0 Morewood Reidun, privat barnehagedrift 

51 4 1 0 Eidsøra Småbåtforening 

52 4 0 0 Idrettslagsbygning Tiltertun 

52 13 0 0 Eidsøra il 

54 1 0 0 Idrettslagsbygning Tiltertun 

54 1 1 0 Idrettslagsbygning Tiltertun 

54 2 1 0 Idrettslagsbygning Tiltertun 

55 18 0 0 Eidsvåg Bedehus 
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55 79 0 0 Eidsvåg Indremisjon 

55 94 0 0 Norsk Folkehjelp Nesset 

61 36 0 0 Bugge Bygdelag 

73 38 0 0 Eresfjord Småbåtlag 

74 4 0 0 Grendahus Ljørvoll (Ungdomshuset) 

77 8 0 0 Grendahus Øverås 

79 9 0 0 Skytebane Eikesdal 

79 41 0 0 Eikesdal Bygdalag 

79 45 0 0 Eikesdal Huslag 

98 1 5 0 Vistdal Idrettslag 

98 2 2 0 Vistdal Idrettslag 

99 1 1 0 Vistdal Idrettslag 

99 4 0 0 Tribune og idrettsgarderobe 

99 4 1 0 Vistdal Idrettslag 

99 8 0 0 Vistdals Almue 

99 20 0 0 Vistdal samfunnshus A/L 

99 38 0 0 Myklebostad Bedehus 

100 4 0 0 Nordmøre og Romsdal indremisjon, Visthus 

108 2 0 0 Bedehus Nerland 

108 4 1 0 Nerlandskulen grendahus 

114 1 1 0 
Molde Og Romsdals Turistforening, 
Måsvassbu 

114 2 1 0 Molde Og Romsd. Tur.Fo., Måsvassbu 

114 3 1 0 Molde Og Romsd. Tur.Fo., Måsvassbu 

114 5 1 0 Molde Og Romsd. Tur.Fo., Måsvassbu 

114 11 1 0 Molde Og Romsd. Tur.Fo., Måsvassbu 

114 12 1 0 Molde Og Romsd. Tur.Fo., Måsvassbu 

119 1 0 0 Bedehus Skorgen 

123 1 0 0 Aursjøhytta 

123 1 31 0 Stordalshytta, Nesset fjellstyre 

123 1 44 0 Kr.sund og Nordm. Turistforening 

 

I samsvar med eiendomsskattelova § 7 b gir Nesset kommune helt fritak for eiendomsskatt i 2016 for 

følgende eiendommer:  

Gnr Bnr Fnr Snr Gjelder  

58 13 0 0 Vorpeneset, Calidris as 

59 1 0 0 
Nesset prestegard, Opplysningsvesenets 
fond 
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PS 18/16 Anmodning om økonomisk støtte - anke fra Statnett over dom 
om eiendomsskatt på nettanlegg 

Behandling i Nesset formannskap - 04.02.2016  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Nesset formannskap – 04.02.2016 

1. Nesset kommune imøtekommer anmodningen fra LVK om kronerulling til støtte for de tre 
saksøkte kommunene Hjelmeland, Hol og Evje og Hornnes, i ankesak for lagmannsretten 
vedrørende eiendomsskatt på nettanlegg. 

2. Det bevilges kr 20 000 til formålet. Beløpet finansieres ved bruk av kraftfondet. 

 

Behandling i Nesset kommunestyre - 18.02.2016  

Formannskapets forslag ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Nesset kommunestyre – 18.02.2016 

1. Nesset kommune imøtekommer anmodningen fra LVK om kronerulling til støtte for de tre 
saksøkte kommunene Hjelmeland, Hol og Evje og Hornnes, i ankesak for lagmannsretten 
vedrørende eiendomsskatt på nettanlegg. 

2. Det bevilges kr 20 000 til formålet. Beløpet finansieres ved bruk av kraftfondet. 

 
 

PS 19/16 Eira Gjestegård - inngåelse av ny avtale om opsjon på kjøp. 

Behandling i Nesset formannskap - 04.02.2016  

Toril Melheim Strand ba om at hennes habilitet ble vurdert. 
Kari Petrine F. Øverås ba om at hennes habilitet ble vurdert. 
Edmund Morewood ba om at hans habilitet ble vurdert. 
 
Når det er så mange inhabile medlemmer at utvalget ikke er vedtaksført, og det heller ikke er kalt 
inn varamedlemmer, skal samtlige medlemmer likevel delta i avgjørelsen av medlemmenes habilitet 
(jf.  side 33 i veilederen Habilitet i kommuner og fylkeskommuner).  
 
Det ble enstemmig enighet om at alle medlemmene deltar i behandlingen av saken. 
 
Rådmannen endret første setning i sin innstilling: 
 

Styret for stiftinga Eresfjord Folkehøgskole, freds- og menneskerettsskolen fremforhandler en 
videreføring av opsjonsavtale om kjøp av Eira Gjestegård gnr. 90 bnr. 6 i Eresfjord. 

 
Rådmannens endrede innstilling ble enstemmig vedtatt. 
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Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 04.02.2016 

Styret for stiftinga Eresfjord Folkehøgskole, freds- og menneskerettsskolen fremforhandler en 
videreføring av opsjonsavtale om kjøp av Eira Gjestegård gnr. 90 bnr. 6 i Eresfjord. 

 

Kommunestyret avsetter 40 000 kr i 2016 og 2017 som kompensasjon for at eierne ikke kan avhende 
eiendommen. Beløpet finansieres ved bruk av Kraftfondet. 

 

Behandling i Nesset kommunestyre - 18.02.2016  

Ordføreren er styreleder i stiftinga for Eresfjord Folkehøgskole og ba om at hans habilitet ble 
vurdert.  
 
Toril Melheim Strand er styremedlem i stiftinga for Eresfjord Folkehøgskole og ba om at hennes 
habilitet ble vurdert.  
 
Settevaraordføreren tok over som møteleder. 
 
Ordføreren ble enstemmig vurdert inhabil og trådte tilbake. 
Toril Melheim Strand ble enstemmig vurdert inhabil og trådte tilbake. 
 
Det var ikke kalt inn vararepresentanter til de som ble vurdert inhabile, og det ble dermed 19 
stemmeberettigede i saken. 
 
Formannskapets forslag ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Nesset kommunestyre – 18.02.2016 

Styret for stiftinga Eresfjord Folkehøgskole, freds- og menneskerettsskolen fremforhandler en 
videreføring av opsjonsavtale om kjøp av Eira Gjestegård gnr. 90 bnr. 6 i Eresfjord. 

 

Kommunestyret avsetter 40 000 kr i 2016 og 2017 som kompensasjon for at eierne ikke kan avhende 
eiendommen. Beløpet finansieres ved bruk av Kraftfondet. 

 
 

PS 20/16 Tilbud om innløsing av eiendom GID 030/017 

Behandling i Nesset formannskap - 04.02.2016  

Rådmannen endret første avsnitt i sin innstilling: 
 

Nesset kommune innløser eiendom GID 030/017, adresse Holtavegen 38, med påstående 
bygninger, for å kunne komme i gang med sikringsarbeid langs elva og videre gjennomføre 
byggetiltak på Holtanområdet i hht. reguleringsplanen. 

 
Rådmannens endrede innstilling ble enstemmig vedtatt. 
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Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 04.02.2016 

Nesset kommune innløser eiendom GID 030/017, adresse Holtavegen 38, med påstående bygninger, 
for å kunne komme i gang med sikringsarbeid langs elva og videre gjennomføre byggetiltak på 
Holtanområdet i hht. reguleringsplanen. 
 
Kjøpesummen må forhandles nærmere, men eiendommens salgspris er satt til kr 600-650 000. I 
tillegg kommer kostnader til dokumentavgift og tinglysningsgebyr, ca. kr 20 000.  
 
Rådmannen får myndighet til å inngå kjøpsavtale. 
Bevilgningen finansieres med ubrukte lånemidler.  
 

Behandling i Nesset kommunestyre - 18.02.2016  

Formannskapets forslag fikk 14 stemmer og ble vedtatt. 7 stemte imot. 
 

Vedtak i Nesset kommunestyre – 18.02.2016 

Nesset kommune innløser eiendom GID 030/017, adresse Holtavegen 38, med påstående bygninger, 
for å kunne komme i gang med sikringsarbeid langs elva og videre gjennomføre byggetiltak på 
Holtanområdet i hht. reguleringsplanen. 
 
Kjøpesummen må forhandles nærmere, men eiendommens salgspris er satt til kr 600-650 000. I 
tillegg kommer kostnader til dokumentavgift og tinglysningsgebyr, ca. kr 20 000.  
 
Rådmannen får myndighet til å inngå kjøpsavtale. Bevilgningen finansieres med ubrukte lånemidler.  
 
 

PS 21/16 Erstatningskrav fra Hallutvikling AS 

Behandling i Nesset formannskap - 04.02.2016  

Svein Atle Roset fremmet følgende tillegg til første setning i rådmannens innstilling: 
 

…som endelig oppgjør og avslutning av saken. 
 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Rosets tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 
 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 04.02.2016 

Nesset kommune utbetaler erstatningsbeløp på kr 400 000 til Hallutvikling AS som endelig oppgjør 
og avslutning av saken. 

 

Erstatningsbeløpet dekkes av ubrukte lånemidler. 

 

Behandling i Nesset kommunestyre - 18.02.2016  

Formannskapets forslag ble enstemmig vedtatt. 
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Vedtak i Nesset kommunestyre – 18.02.2016 

Nesset kommune utbetaler erstatningsbeløp på kr 400 000 til Hallutvikling AS som endelig oppgjør 
og avslutning av saken. 

Erstatningsbeløpet dekkes av ubrukte lånemidler. 

 
 

PS 22/16 Endring av vedtektene for Romsdal Regionråd (ROR). 

Rådmannens innstilling 

Nesset kommune støtter de foreslåtte endringene i vedtektene for Romsdal Regionråd. 

 

Behandling i Nesset kommunestyre - 18.02.2016  

Mellvin Steinsvoll fremmet følgende tilleggsforslag: 
 
 Styreledervervet skal ambulere mellom medlemskommune.  
 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
Steinsvolls forslag ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Nesset kommunestyre – 18.02.2016 

Nesset kommune støtter de foreslåtte endringene i vedtektene for Romsdal Regionråd. 

Styreledervervet skal ambulere mellom medlemskommune. 
 
 

PS 23/16 Beskrivelse av ny kommune - Romsdalshalvøya 

Rådmannens innstilling 

Nesset kommunestyre tar «Beskrivelse av ny kommune – Romsdalshalvøya» til orientering. 

 

Behandling i Nesset kommunestyre - 18.02.2016  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Nesset kommunestyre – 18.02.2016 

Nesset kommunestyre tar «Beskrivelse av ny kommune – Romsdalshalvøya» til orientering. 

 
 

PS 24/16 Drøftingssak: Utkast til intensjonsavtaler Sunndal-Nesset og 
Romsdalshalvøya 

Behandling i Nesset kommunestyre - 18.02.2016  

Følgende dokument er distribuert: 
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- Intensjonsavtale Sunndal-Nesset, 2. utkast pr. 08.02.2016 

- Intensjonsavtale Sunndal-Nesset, 3. utkast pr. 16.02.2016 

- Intensjonsavtale Romsdalhalvøya, utkast februar 2016 

- Forhandlingspunkter 24. og 25.02.2016, utkast intensjonsavtale Romsdalshalvøya 

Det ble lagt opp til punktvis drøfting og gjennomgang av utkastene til avtaler med Sunndal og 
Romsdalshalvøya. 
 
Det ble enighet om følgende innledning til vedtak: 

Forhandlingsutvalget tar med følgende vedtak fra Nesset kommunestyre inn i de videre 
forhandlinger med Sunndal og Romsdalskommunene om ny kommunestruktur: 
Nesset kommune deltar i to parallelle forhandlinger om intensjonsavtaler. En med Sunndal 
og den andre om en størst mulig Romsdalskommune. For at intensjonsavtalene skal kunne 
være lettfattelige og sammenlignbare innenfor de ulike tema og tjenestetilbud vil det være 
viktig at avtalene er bygd opp etter samme disposisjon.  

 
Intensjonsavtale Sunndal-Nesset, 3. utkast pr. 16.02.2016 
Pkt. 1: ingen merknader 
Pkt. 2: ingen merknader 
Pkt. 3: ingen merknader 
Pkt. 4: ingen merknader 
Pkt. 5: ingen merknader 
 
Pkt. 6.:  
Svein Atle Roset fremmet følgende forslag: 
 

Tillegg til 4.avsnitt (Sunndal Næringsselskap): 
Aura Næringshage AS må sikres deltakelse i nytt næringshageprogram fra 2020 i regi av 
SIVA og Møre og Romsdal fylkeskommune. 

 
Tillegg til 7. avsnitt (Sunndal videregående): 
Det bør arbeides videre med et eget fagskoletilbud i den nye kommunen. 

 
Tillegg til 9. avsnitt (kollektivtilbud): 
Utbygging av gang/sykkelveger på de prioriterte strekningene Hargaut-Jevika på Rød og 
Brekken-Toven må løses i perioden frem til kommunesammenslåing. 
 

Forslagene ble enstemmig vedtatt. 
 
Mellvin Steinsvoll fremmet følgende forslag: 
 

Tillegg til 2. avsnitt: 
For å utvikle komparative fortrinn i næringsfattige bygdesamfunn, skal det i samarbeid med 
andre aktører, arbeides for etablering av bygdeutviklingsprosjekt. 

 
Tillegg til 9. avsnitt: 
Det skal arbeides målbevisst for at alle fylkesvegstrekninger innenfor den nye kommunens 
grenser, skal prioriteres for opprusting til god standard. 
 

Forslagene ble enstemmig vedtatt. 
 
Pkt. 7: 
Ivar Trælvik fremmet følgende forslag til endring av siste setning: 
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 Det skal arbeides for at Sunndal og Nesset fjellstyrer på sikt blir ett fjellstyre. 
 
Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
Pkt. 8: ingen merknader 
Pkt. 9: ingen merknader 
 
Pkt. 10: 
Senterpartiet fremmet følgende endringsforslag til 2. avsnitt: 
 
 Mardølafondets vedtekter beholdes som i dag. 
 
Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
Pkt. 11: ingen merknader 
 
Pkt. 12:  
Svein Atle Roset fremmet følgende endringsforslag til 5. avsnitt: 
 

Det etableres felles lokal legevaktordning i den nye kommunen. Det er en målsetting at 
ambulansetjenesten opprettholdes minst på dagens nivå i den nye kommunen.  

 
Eva Solstad Alme fremmet følgende tilleggsforslag til 5. avsnitt: 
 

Det må unngås at innbyggerne i Nesset må kjøre til Sunndal på legevakt. Om dette ikke lar 
seg løse i egen kommune bør det åpnes for å fortsette legevaktsamarbeid mot Molde. For 
innbyggerne kan dette ha store konsekvenser. 

 
Innbyggerlista fremmet følgende endringsforslag til 5. avsnitt: 
 

Det etableres felles legevaktordning i den nye kommunen som skal være lokalisert i Eidsvåg. 
 
Svein A. Rosets forslag ble enstemmig vedtatt. 
Jan Ståle Almes forslag fikk 1 stemme og falt. 20 stemte imot. 
Det var enighet om at Eva Solstad Almes forslag tas med videre, forhandlingsutvalget gis fullmakt 
til evt. omformulering.  
 
Pkt. 13: ingen merknader 
Pkt. 14: ingen merknader 
Pkt. 15: ingen merknader 
 
Intensjonsavtale Romsdalshalvøya, utkast pr. februar 2016 
Svein Atle Roset ble innvilget permisjon, og det ble dermed 20 stemmeberettigede i den videre 
behandlingen.  
 
Arbeiderpartiet fremmet følgende forslag: 
 

Kommunestyret set som krav for å gå inn i den nye kommunen, at minst tre andre 
landkommuner, i tillegg til Nesset, skal være med i ein konstellasjon sammen med Molde. 

 
Forslaget fikk 11 stemmer og ble vedtatt. 9 stemte imot.  
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Til intensjonsavtalen 
Pkt. 1: ingen merknader 
Pkt. 2: ingen merknader 
Pkt. 3: ingen merknader 
Pkt. 3.1: ingen merknader 
Pkt. 4: ingen merknader 
Pkt. 5.1: ingen merknader 
Pkt. 5.2: ingen merknader 
Pkt. 5.3: ingen merknader 
Pkt. 6: ingen merknader 
Pkt. 7.1: ingen merknader 
 
Pkt. 7.2:  
Mellvin Steinsvoll fremmet følgende tilleggsforslag til 4. avsnitt:  
 

Forvaltning av særskilte ordninger fra eksempelvis kraftutbygging m.m., skal videre i den 
nye kommunen skje i tråd med gjeldende vedtekter og stortingsvedtak. 

 
Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
Pkt. 7.3: ingen merknader 
Pkt. 7.4: ingen merknader 
Pkt. 8: ingen merknader. 
 
Pkt. 9: 
Toril Melheim Strand fremmet følgende forslag: 
 
 Antall representanter i fellesnemnda skal være lik for alle kommunene. 
 
Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
Pkt. 10: ingen merknader 
 
Jan Rindli fremmet følgende forslag til nytt punkt 11: 
 

Det er åpent for grensejusteringer dersom slike ønsker kommer fram underveis i prosessen 
fra vedtak om sammenslåing og fram mot 2020. 
Eventuelle ønsker om utskillelse fra deler av den nye kommunen vil bli respektert og 
behandlet etter gjeldende demokratiske prinsipper/regelverk. 
Det samme gjelder eventuelle ønsker fra nabokommuner om å bli en del av den nye 
kommunen. 

 
Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
Til oversikt over forhandlingspunkter 24. og 25. februar 
Pkt. 9: 
Mellvin Steinsvoll fremmet følgende forslag: 
 

For å utvikle komparative fortrinn i næringsfattige bygdesamfunn, skal den nye kommunen i 
samarbeid med andre aktører, arbeide for etablering av bygdeutviklingsprosjekt. 
 
En ny kommune skal arbeide målbevisst for god vegstandard i hele kommunen. 
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Forslagene ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Ordføreren fremmet følgende forslag: 
 

Forhandlingsutvalget samordner og fremmer forslagene i intensjonsavtalen med Sunndal inn 
i forhandlingene med Romsdalshalvøya. 

 
Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
 

Vedtak i Nesset kommunestyre – 18.02.2016 

Forhandlingsutvalget tar med følgende vedtak fra Nesset kommunestyre inn i de videre 
forhandlinger med Sunndal og Romsdalskommunene om ny kommunestruktur: 
 
Nesset kommune deltar i to parallelle forhandlinger om intensjonsavtaler. En med Sunndal og den 
andre om en størst mulig Romsdalskommune. For at intensjonsavtalene skal kunne være lettfattelige 
og sammenlignbare innenfor de ulike tema og tjenestetilbud vil det være viktig at avtalene er bygd 
opp etter samme disposisjon.  
 
Innspill til intensjonsavtale Sunndal-Nesset, 3. utkast pr. 16.02.2016: 
Pkt. 6.:  
Tillegg til 2. avsnitt: 
For å utvikle komparative fortrinn i næringsfattige bygdesamfunn, skal det i samarbeid med andre 
aktører, arbeides for etablering av bygdeutviklingsprosjekt. 
 
Tillegg til 4.avsnitt: 
Aura Næringshage AS må sikres deltakelse i nytt næringshageprogram fra 2020 i regi av SIVA og 
Møre og Romsdal fylkeskommune. 

 
Tillegg til 7. avsnitt: 
Det bør arbeides videre med et eget fagskoletilbud i den nye kommunen. 

 
Tillegg til 9. avsnitt: 
Utbygging av gang/sykkelveger på de prioriterte strekningene Hargaut-Jevika på Rød og Brekken-
Toven må løses i perioden frem til kommunesammenslåing. 
 
Det skal arbeides målbevisst for at alle fylkesvegstrekninger innenfor den nye kommunens grenser, 
skal prioriteres for opprusting til god standard. 
 
Pkt. 7: 
Det skal arbeides for at Sunndal og Nesset fjellstyrer på sikt blir ett fjellstyre. 
 
Pkt. 10: 
Endring i 2.avsnitt: 
Mardølafondets vedtekter beholdes som i dag. 
 
Pkt. 12:  
Endring i 5. avsnitt: 
Det etableres felles lokal legevaktordning i den nye kommunen. Det er en målsetting at 
ambulansetjenesten opprettholdes minst på dagens nivå i den nye kommunen.  
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Det må unngås at innbyggerne i Nesset må kjøre til Sunndal på legevakt. Om dette ikke lar seg løse i 
egen kommune bør det åpnes for å fortsette legevaktsamarbeid mot Molde. For innbyggerne kan 
dette ha store konsekvenser. (Forhandlingsutvalget ble gitt fullmakt til evt. omformulering) 
 
Innspill til intensjonsavtale Romsdalshalvøya, utkast pr. februar 2016: 
Kommunestyret set som krav for å gå inn i den nye kommunen, at minst tre andre landkommuner, i 
tillegg til Nesset, skal være med i ein konstellasjon sammen med Molde. 
 
Pkt. 7.2:  
Tillegg til 4. avsnitt: 
Forvaltning av særskilte ordninger fra eksempelvis kraftutbygging m.m., skal videre i den nye 
kommunen skje i tråd med gjeldende vedtekter og stortingsvedtak. 
 
Pkt. 9: 
Antall representanter i fellesnemnda skal være lik for alle kommunene. 
 
Nytt pkt. 11: 
Det er åpent for grensejusteringer dersom slike ønsker kommer fram underveis i prosessen fra 
vedtak om sammenslåing og fram mot 2020. 
Eventuelle ønsker om utskillelse fra deler av den nye kommunen vil bli respektert og behandlet etter 
gjeldende demokratiske prinsipper/regelverk. 
Det samme gjelder eventuelle ønsker fra nabokommuner om å bli en del av den nye kommunen. 
 
Til pkt. 9 i oversikten over forhandlingspunkter 24. og 25. februar: 
For å utvikle komparative fortrinn i næringsfattige bygdesamfunn, skal den nye kommunen i 
samarbeid med andre aktører, arbeide for etablering av bygdeutviklingsprosjekt. 
 
En ny kommune skal arbeide målbevisst for god vegstandard i hele kommunen. 
 
 
Forhandlingsutvalget samordner og fremmer forslagene i intensjonsavtalen med Sunndal inn i 
forhandlingene med Romsdalshalvøya. 
 
 

PS 25/16 Interpellasjon - Nytt alternativ i rådgivende folkeavstemning - 
Nesset som egen kommune 

Behandling i Nesset kommunestyre - 18.02.2016  

Det skal 25. april 2016 avholdes rådgivende folkeavstemning i forbindelse med kommunereformen.  
Kommunestyret har i møte 18.06.2015, sak 51/15, konkludert med at de mest aktuelle 
kommunestruktur-alternativene for Nesset er: 

 Nesset som en del av en størst mulig Romsdalskommune 

 Nesset – Sunndal som ny kommune 

 
Innbyggerlista fremmet følgende interpellasjon: 
 

Følgende tas med som et tredje alternativ i den rådgivende folkeavstemningen i forbindelse 
med kommunereformen: 

 Nesset kommune skal bestå som egen kommune. 

 
Ordføreren orienterte om reglene for interpellasjon. 
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Det ble enstemmig enighet om å ta opp interpellasjonen til behandling. 
 
Innbyggerlistas forslag ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Nesset kommunestyre – 18.02.2016 

Følgende tas med som et tredje alternativ i den rådgivende folkeavstemningen i forbindelse med 
kommunereformen: 

 Nesset kommune skal bestå som egen kommune. 

 
 

 


