
Nesset kommune

Møteprotokoll

Utvalg: Nesset kommunestyre

Møtested: Kommunestyresalen, Nesset kommunehus

Dato: 05.09.2013

Tidspunkt: 10:00 – 14:10

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
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
Marte Meisingset Evensen Medlem H
Lynn Brakstad 
(perm. fra kl. 1330, PS 69/13)

Medlem KRF

Gunvor Gussiås Medlem KRF
Arild Svensli Medlem INNB

Følgende faste medlemmer møtte ikke:

Navn Funksjon Representerer
Stein Ivar Bjerkeli MEDL AP
Ola Einar Stolsmo MEDL H



Side 2 av 12

Følgende varamedlemmer møtte:

Navn Møtte for Representerer
Linda Viken Lied Stein Ivar Bjerkeli AP
Knut Arne Bugge
Svanhild Kvernberg
(fra kl. 1330, PS 71/13)

Ola Einar Stolsmo
Lynn Brakstad

H
KRF

Merknader

Orientering om grunnundersøkelsene v/Norconsult

Fra administrasjonen møtte:

Navn Stilling
Liv Fleischer Husby
Hogne Frydenlund (PS 64/13)
Claus Reiners (PS 64/13)

Rådmann
Miljøvernleder
Prosjektleder teknisk drift

Vivian Høsteng 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

______________________ _______________________
          Arild Svensli           Gunvor Gussiås
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Saksliste

Utvalgs-

saksnr Innhold

Unntatt

offentlighet

Arkiv-

saksnr

PS 63/13 Godkjenning av protokoll

PS 64/13 Spørsmål til ordføreren

PS 65/13 Referatsaker

RS 21/13 Strålevernets rapport etter funn av etterlatte radioaktive 
kilder ved nedlagte Rødsand Gruber

2013/761

RS 22/13 Nesset kommune K-plan. Innkalling til møte og 
synfaring med MD m.fl.

2008/136

PS 66/13 Helen Marit Torvik - søknad om fritak som 
styremedlem i RIR - Valg av ny vararepresentant

2009/76

PS 67/13 Høringsuttalelse til regional delplan for tannhelse -
Nesset kommune.

2012/209

PS 68/13 Finansiering av planarbeid - Gang og sykkelvei mellom 
Klokset og Rød

2013/708

PS 69/13 Godkjenning av nye selskapsavtale/ vedtekter for 
Krisesenteret for Molde og omegn IKS

2009/187

PS 70/13 Ekstrategning av aksjer i Kystlab AS 2008/519

PS 71/13 Invitasjon til aksjetegning med tegningsfrist 16.09.13 -
Eirawater AS

2010/639

PS 72/13 Interpellasjon - Evaluering/revidering av organisering 
og delegasjonsreglement (tatt opp i møtet)

PS 63/13 Godkjenning av protokoll

Behandling i Nesset kommunestyre - 05.09.2013 

Protokoll fra kommunestyrets møte 20.06.2013 ble godkjent og signert.

Vedtak i Nesset kommunestyre – 05.09.2013

Protokoll fra kommunestyrets møte 20.06.2013 ble godkjent og signert.
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PS 64/13 Spørsmål til ordføreren

Behandling i Nesset kommunestyre - 05.09.2013 

Spørsmål fra Arbeiderpartiet v/Mellvin Steinsvoll:

1: Byggefelt Eresfjord (Haramfeltet) – status?
2. Kvernbergfjøra – bygging av bølgevern. Status?

Miljøvernleder svarte:
1: Status for byggefelt Eresfjord:
Kommunen varslet oppstart av reguleringsplan i april 2013, og det er kommet innspill og 
merknader fra ulike sektormyndigheter. Blant annet påpeker NVE at det ikke kan utelukkes 
lommer av kvikkleire og andre ustabile masser i planområdet, og slike forhold bør vurderes av 
geotekniske fagkyndige som en del av ROS- analysen. Fylkeskommunen stiller krav om 
arkeologiske undersøkelser i planområdet, og kostnad for slike undersøkelser er stipulert til ca kr. 
100 000 + leie av gravemaskin. Må derfor avklares med grunneier før bestilling av arkeologiske 
undersøkelser. Og siden graving foregår på dyrka mark må det foregå utenfor vekstsesong. 
Oppfølging av geologiske undersøkelser kan medfore behov for boring for å kartlegge 
kvikkleireforekomster, men metode og fremdrift for dette er så langt ikke drøftet med eksterne 
instanser. Det er avsatt kr. 160 000 til planarbeidet, så det vil komme en ny sak om videre 
finansiering. Det er så langt ikke satt noen tidsplan for arbeidet, siden forholdene først må 
avklares med grunneieren, samt at det må legges en plan for hvordan man skal gripe an de 
geologiske undersøkelsene. Ordføreren skal ha møte med grunneieren 10.09.2013.

Rådmannen svarte:
2. Status for Kvernbergfjøra:
Det er kontakt med ny eier, som er gjort oppmerksom på det ansvaret som tilligger området. Eier 
fraskriver seg ikke dette ansvaret, og ønsker god dialog med kommune og oppsittere. Eier har 
inngått samarbeid med et annet firma for dette arbeidet enn det han har hatt tidligere, og ny 
søknad vil komme til kommunen innen utgangen av oktober 2013. Planene innbefatter området i 
fjøra, med de utfyllinger og den massen som ligger der i dag.

Interpellasjon fra Kristelig Folkeparti v/Lynn Brakstad:
Kommunestyret har vedtatt at vi skal ha 5 lærlingeplasser i kommunen. Vi vet at ungdom i 
kommunen har søkt lærlingplass og fått avslag. Hva er begrunnelsen fra administrasjonen siden 
vi ikke har fylt plassene vi har forpliktet oss til? 

Ordføreren svarte:
I dag har vi fire lærlingplasser innen helse- og omsorgsfaget. Jeg har oppfattet det slik at 
administrasjonen har tenkt å plassere den siste lærlingen innen barnehage/skole. Grunnet 
nedbemanning i disse enhetene er det ikke funnet økonomi til å lyse ut denne siste 
lærlingplassen. Like fullt har vi et politisk vedtak fra kommunestyret om at vi skal ha fem 
lærlingplasser i kommunen, og det er administrasjonen som er pålagt å følge opp dette.

Rådmannen svarte:
Vi er klar over at dette vedtaket ikke er fulgt opp. Når vedtaket ble fattet under budsjettdebatten 
var det ikke kostnadsberegnet eller lagt inn en økning i budsjettrammen for å dekke dette. En 
lærlingplass koster rundt kr. 400 000 over to år. Vurderingen har vært at hvis vi skal vi ta inn den 
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femte lærlingen, som det ikke er budsjettdekning for, så må det gå utover et eller annet. 
Enhetsleder for helse og omsorg er positiv til å ta inn også den femte lærlingen, men det går på 
kostnadsdekning. Det er beklagelig at ikke vedtaket er fulgt opp, og det som er sagt blir tatt til 
etterretning. Pr. i dag har vi ikke noen økonomisk ramme for den femte lærlingen, og det må 
derfor ses på tiltak for å finne økonomisk dekning hvis vi skal ha oppstart for dette i inneværende 
år. 

Ordføreren orienterte om reglene for interpellasjon.

Det var enighet om at diskusjonen tas til etterretning, og at det forventes at administrasjonen 
følger opp vedtaket. 

Spørsmål fra Senterpartiet v/Edmund Morewood:
Det bes om at de som er i dialog med RIR gir beskjed om at det nå må gjøres noe for å lette 
håndteringen av avfall som blir levert på miljøstasjonen på Bersåshaugen. Slik det er nå er det 
svært tungt og vanskelig både for de som skal levere avfall og den som jobber der. 

Ordføreren svarte:
Det er ordføreren og Jan Rindli som representerer Nesset i representantskapet til RIR. Spørsmålet 
har vært tatt opp tidligere, og saken har vært fulgt opp videre fra utvalg for teknisk, næring og 
miljø (TNM). Representanter fra RIR har sammen med TNM og Ola Tjelle, vår representant i 
styret til RIR, vært på befaring ved miljøstasjonen.for å se på hva som kan gjøres for å legge 
bedre til rette for organisering og tømming av avfall. Svaret som ble gitt i representantskapet når 
spørsmålet ble tatt opp var at saken ikke var satt på handlingsplana, men at det er et visst 
handlingsrom for tiltak innenfor de budsjettene som er satt. Saken vil bli etterlyst i møte i 
representantskapet i RIR i morgen, 06.09.2013.

Spørsmål fra Senterpartiet v/Kari Petrine F. Øverås:
Når kan vi forvente at krafthistorien for Nesset blir utgitt?

Ordføreren svarte:
Spørsmålet ble også stilt i formannskapsmøtet 22.08.2013. Vi har ikke fått kontakt med 
forfatteren, og kan heller ikke i dag svare på dette. 

Spørsmål fra Senterpartiet v/Jan Rindli:
Det er sagt at grunnundersøkelsene er årsaken til at ingenting skjer på badeplassen. Hva med 
bygget til den gamle saga? Etter det som er kjent er det inngått avtaler med entreprenører, 
hvordan er disse fulgt opp? Hva er status for saken?

Prosjektleder Claus Reiners svarte:
Det har vært utlyst konkurranse, og flere leverandører leverte innen fristen. Det var Nesset Bygg 
som leverte det mest konkurransedyktige tilbudet. I forhold til det vi har utlyst og ønsket har 
tilbudene blitt høyere enn forventet. Det har vært forhandlinger med Nesset Bygg, og ny kontrakt 
er nå underskrevet. Regner med å komme i gang med arbeidet nå i år. 

Ordføreren svarte:
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Det foreslås at TNM tar fatt i saken allerede på sitt første møte, og at åpningsdatoen blir satt til 
01.05.2014.

Interpellasjon fra Fremskrittspartiet v/Aina Trælvik Remmen:
I møte 21.03.13 vedtok flertallet i Nesset Kommunestyre å flytte Eidsvåg Barnehage til 
Mellomtrinnet og bygge ny fløy på Småskolen som skal huse elevene fra Mellomtrinnet.

Denne løsningen vil gi Eidsvåg Barnehage plass til 90 barn, alternativt 108 barn hvis alt areal på 
Mellomtrinnet utnyttes.

I saksutredningen er det lagt vekt på at Eidsvåg barnehagekrets med denne utbyggingen vil ha 
full barnehagedekning i minst 15 år, medregnet en økning i antall barn på 10% i denne perioden, 
uten å være avhengige av private aktører, bare med bruk av den kommunale Eidsvåg Barnehage.

De private aktørene er Liedgarden Barnehage med 27 plasser og Farmen Friluftbarnehage med 
27 plasser når de er i full drift. Dette er 54 barnehageplasser som skal være med i regnestykket 
når barnehagedekningen i Eidsvåg barnehagekrets skal løses.

Om vedtaket fattet 21.03.13 i K-sak 11/13 blir stående, vil den totale kapasiteten ved alle tre 
barnehagene til sammen bli 144 barnehageplasser, eventuelt 162 barnehageplasser ved full 
utnyttelse av Mellomtrinnet. Dette vil gi en overkapasitet på 54 barnehageplasser i forhold til det 
som er lagt til grunn i forprosjektet.

På grunnlag av disse tallene ber jeg om at Nesset Kommunestyre tar opp igjen K-sak 11/13 
”Tilrettelegging av kommunale bygg for mer effektiv og rasjonell helhetlig drift av barnehage, 
barneskole og kulturskole som også innbefatter lukking av avvik i Eidsvåg Barnehage – Del 2” 
til ny behandling.

Behandling i Nesset kommunestyre – 05.09.2013
Edmund Morewood ba om at hans habilitet ble vurdert.
Han ble vurdert inhabil med 19 mot 1 stemme og trådte tilbake.

Ordføreren orienterte om reglene for interpellasjon.

Det ble stemt over forslaget fra Fremskrittspartiet:

Nesset Kommunestyre tar opp igjen K-sak 11/13 ”Tilrettelegging av kommunale bygg for 
mer effektiv og rasjonell helhetlig drift av barnehage, barneskole og kulturskole som også 
innbefatter lukking av avvik i Eidsvåg Barnehage – Del 2” til ny behandling.

Forslaget fikk 5 stemmer og falt. 15 stemte imot. 
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PS 65/13 Referatsaker

RS 21/13 Strålevernets rapport etter funn av etterlatte radioaktive kilder ved nedlagte Rødsand 
Gruber Statens strålevern

RS 22/13 Nesset kommune K-plan. Innkalling til møte og synfaring med MD m.fl. Fylkesmannen i 
Møre og Romsdal

Behandling i Nesset kommunestyre - 05.09.2013 

Ordføreren orienterte.

Referatsakene ble tatt til orientering.

Vedtak i Nesset kommunestyre – 05.09.2013

Referatsakene ble tatt til orientering.

PS 66/13 Helen Marit Torvik - søknad om fritak som styremedlem i RIR -
Valg av ny vararepresentant

Behandling i Nesset formannskap - 22.08.2013 

Ordføreren ba om forslag.

Mellvin Steinsvoll fremmet følgende forslag:

Som ny vararepresentant il RIR IKS foreslås Irene Glærum

Rådmannens innstiling, med Steinsvolls forslag, ble enstemmig vedtatt.

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 22.08.2013

Det vises til søknad av 10.08.12 fra Helen Marit Torvik.

Helen Marit Torvik fritas fra sitt verv som vararepresentant i styret for Romsdalshalvøyas 
Interkommunale Renovasjonsselskap IKS.

Som ny vararepresentant innstilles Irene Glærum.

Behandling i Nesset kommunestyre - 05.09.2013 

Formannskapets forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i Nesset kommunestyre – 05.09.2013

Det vises til søknad av 10.08.12 fra Helen Marit Torvik.
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Helen Marit Torvik fritas fra sitt verv som vararepresentant i styret for Romsdalshalvøyas 
Interkommunale Renovasjonsselskap IKS.

Som ny vararepresentant innstilles Irene Glærum.

PS 67/13 Høringsuttalelse til regional delplan for tannhelse - Nesset kommune.

Rådmannens innstilling

Rådmannen har ingen innstilling

Behandling i Nesset kommunestyre - 05.09.2013 

Det var enighet om følgende forslag:

Møre og Romsdal fylkeskommune har utarbeidet forslag til regional delplan for 
tannhelse. Fylkesutvalget har vedtatt å legge planen ut til høring med høringsfrist 26. 
august. Nesset kommune har fått utsatt høringsfrist, dette for å kunne behandle planen i 
kommunestyremøtet den 5. september.

Tannhelseplanen har et perspektiv fram mot 2025 og beskriver sentrale 
samfunnsendringer og de utfordringer og strategiske vegvalg dette gir for framtidens 
tannhelsetilbud i fylket. Planforslaget skisserer en vesentlig omlegging av 
klinikkstrukturen i Møre og Romsdal. Fra dagens 37 klinikker til færre og større 
klinikker. Vi frykter at tannklinikken i Eidsvåg vil være en av mange små 
distriktsklinikker i fylket som vil bli lagt ned som en følge av det som i planen vurderes å 
være den framtidige bærekraftige klinikkorganiseringen.  Nedleggelser og sentralisering 
av de små klinikkene vil åpenbart føre til en svekkelse av det samlede helsetilbudet i de 
kommunene som rammes.

Nesset er en vidstrakt kommune med lange reiseavstander mellom bygdene. En 
sentralisering av tannhelsetilbudet vil føre til enda lengre reiseavstander og dårligere 
tilbud til innbyggerne. Skal dagens tannhelsetilbud opprettholdes er det derfor naturlig at 
antallet pasienter pr tannlege ute i distriktene vil måtte bli mindre enn normtallet for 
pasienter pr tannlege i de mer folkerike delene av fylket. Stordriftsfordelene og 
effektiviseringen vil derfor måtte hentes ut ved de større tannklinikkene! 

   
I Nesset har vi vært uten fast ansatt tannlege siden 2012. Utlysningen av stillingen har 
vært utsatt som en følge av budsjettmessige årsaker og i påvente av den endelige 
fylkespolitiske behandlingen av tannhelseplanen i oktober 2013. Nesset kommune 
forventer at tannklinikken i Eidsvåg opprettholdes, og ber om hensynet til distriktene blir 
ivaretatt i tannhelseplanen.    

Forslaget ble enstemmig vedtatt.
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Vedtak i Nesset kommunestyre – 05.09.2013

Møre og Romsdal fylkeskommune har utarbeidet forslag til regional delplan for tannhelse. 
Fylkesutvalget har vedtatt å legge planen ut til høring med høringsfrist 26. august. Nesset 
kommune har fått utsatt høringsfrist, dette for å kunne behandle planen i kommunestyremøtet 
den 5. september.

Tannhelseplanen har et perspektiv fram mot 2025 og beskriver sentrale samfunnsendringer og de 
utfordringer og strategiske vegvalg dette gir for framtidens tannhelsetilbud i fylket. Planforslaget 
skisserer en vesentlig omlegging av klinikkstrukturen i Møre og Romsdal. Fra dagens 37 
klinikker til færre og større klinikker. Vi frykter at tannklinikken i Eidsvåg vil være en av mange
små distriktsklinikker i fylket som vil bli lagt ned som en følge av det som i planen vurderes å 
være den framtidige bærekraftige klinikkorganiseringen.  Nedleggelser og sentralisering av de 
små klinikkene vil åpenbart føre til en svekkelse av det samlede helsetilbudet i de kommunene 
som rammes.

Nesset er en vidstrakt kommune med lange reiseavstander mellom bygdene. En sentralisering av 
tannhelsetilbudet vil føre til enda lengre reiseavstander og dårligere tilbud til innbyggerne. Skal 
dagens tannhelsetilbud opprettholdes er det derfor naturlig at antallet pasienter pr tannlege ute i 
distriktene vil måtte bli mindre enn normtallet for pasienter pr tannlege i de mer folkerike delene 
av fylket. Stordriftsfordelene og effektiviseringen vil derfor måtte hentes ut ved de større 
tannklinikkene! 
   
I Nesset har vi vært uten fast ansatt tannlege siden 2012. Utlysningen av stillingen har vært utsatt 
som en følge av budsjettmessige årsaker og i påvente av den endelige fylkespolitiske 
behandlingen av tannhelseplanen i oktober 2013. Nesset kommune forventer at tannklinikken i 
Eidsvåg opprettholdes, og ber om hensynet til distriktene blir ivaretatt i tannhelseplanen.    

PS 68/13 Finansiering av planarbeid - Gang og sykkelvei mellom Klokset og 
Rød

Behandling i Nesset formannskap - 22.08.2013 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 22.08.2013

Nesset kommune starter opp arbeid med å lage detaljreguleringsplan for gang- og sykkelvei fra 
Klokset til Rød. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for bygging av gang og sykkelvei 
på nevnte strekning. 

Det avsettes kr 100 000 fra Kraftfondet til dekning av foreløpige utgifter knyttet til ROS analyse/ 
arkeologiske undersøkelser med mer. 

Behandling i Nesset kommunestyre - 05.09.2013 

Formannskapets forslag ble enstemmig vedtatt.
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Vedtak i Nesset kommunestyre – 05.09.2013

Nesset kommune starter opp arbeid med å lage detaljreguleringsplan for gang- og sykkelvei fra 
Klokset til Rød. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for bygging av gang og sykkelvei 
på nevnte strekning. 

Det avsettes kr 100 000 fra Kraftfondet til dekning av foreløpige utgifter knyttet til ROS analyse/ 
arkeologiske undersøkelser med mer. 

PS 69/13 Godkjenning av nye selskapsavtale/ vedtekter for Krisesenteret for 
Molde og omegn IKS

Rådmannens innstilling

Kommunestyret godkjenner ny selskapsavtale og vedtekter for Krisesenteret for Molde og omegn 
IKS som de foreligger.

Behandling i Nesset kommunestyre - 05.09.2013 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i Nesset kommunestyre – 05.09.2013

Kommunestyret godkjenner ny selskapsavtale og vedtekter for Krisesenteret for Molde og omegn 
IKS som de foreligger.

PS 70/13 Ekstrategning av aksjer i Kystlab AS

Behandling i Nesset formannskap - 22.08.2013 

Saken oversendes kommunestyret uten innstilling fra formannskapet.

Dette ble enstemmig vedtatt.

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 22.08.2013

Saken oversendes kommunestyret uten innstilling fra formannskapet.

Behandling i Nesset kommunestyre - 05.09.2013 

Rådmannen orienterte.

Lynn Brakstad fikk permisjon under behandlingen av saken og deltok ikke under avstemmingen.

Ordføreren fremmet følgende forslag:

Nesset kommune tegner ikke flere aksjer i Kystlab AS.
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Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak i Nesset kommunestyre – 05.09.2013

Nesset kommune tegner ikke flere aksjer i Kystlab AS.

PS 71/13 Invitasjon til aksjetegning med tegningsfrist 16.09.13 - Eirawater AS

Rådmannens innstilling

Det vises til selskapsinformasjon – Eirawater AS datert 09.08.13.

Nesset kommune ved Mardølafondet ønsker ikke å delta i emisjonen.

Behandling i Nesset kommunestyre - 05.09.2013 

Linda Viken Lied ba om at hennes habilitet ble vurdert.
Hun ble enstemmig vurdert inhabil og trådte tilbake.

Kari Petrine F. Øverås ba om at hennes habilitet ble vurdert.
Hun ble enstemmig vurdert inhabil og trådte tilbake.

Arbeiderpartiet ba om gruppemøte.

Arbeiderpartiet fremmet følgende forslag:

Nesset kommune kjøper 139 500 aksjer i Eirawater AS à kr. 4,-.

Høyre og Senterpartiet fremmet følgende fellesforslag:

Nesset kommune kjøper 139 500 aksjer i Eirawater AS à kr. 4,-. Dette forutsetter at det 
blir minimum 80 % fulltegning.

Forslagene ble stemt over hver for seg, og det ble åpnet for å stemme subsidiært.

Arbeiderpartiets forslag fikk 9 stemmer og falt. 10 stemte imot.

Senterpartiet og Høyres fellesforslag fikk 17 stemmer og ble vedtatt. 2 stemte imot.

Rådmannens innstilling fikk 2 stemmer og falt. 17 stemte imot. 

Vedtak i Nesset kommunestyre – 05.09.2013

Nesset kommune kjøper 139 500 aksjer i Eirawater AS à kr. 4,-. Dette forutsetter at det blir 
minimum 80 % fulltegning.
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PS 72/13 Interpellasjon - Evaluering/revidering av organisering og 
delegasjonsreglement

Behandling i Nesset kommunestyre - 05.09.2013 

Interpellasjon fra Arbeiderpartiet v/Mellvin Steinsvoll:
TEMA: Kommunens organisering og delegasjonsreglement.

Bakgrunnen for interpellasjonen er at man på gruppeledernivå i det politiske miljøet i Nesset har 
samtalet, og blitt enig om at man kan bør kunne se på kommunens organisering til såkalt flat 
struktur med tilhørende delegasjonsreglement.

Vi har hatt dagens organisering og delegasjonsreglement noen år, og har fått erfaring i hvordan 
det fungerer. Vi har hatt flere saker der politikerne opplever det som om de er blitt satt på 
sidelinjen når organisasjonsformen vår er slik.

Slik det er mulig å se det, kan det bidra til en mere administrativ styring enn det som bør være 
ønskelig fra politikerne.

Med dette som bakgrunn, ber jeg kommunestyret tiltre følgende bestilling:

- Rådmannen gis i oppdrag å legge fram sak om evaluering/revidering av dagens organisering og 
delegasjonsregler.
- Det forutsettes at saken blir å behandle i god tid før neste kommunestyreperiode.

Ordføreren orienterte om reglene for interpellasjon.

Det ble stemt over forslaget fra Arbeiderpartiet: 

Rådmannen gis i oppdrag å legge fram sak om evaluering/revidering av dagens 
organisering og delegasjonsregler.

Det forutsettes at saken blir å behandle i god tid før neste kommunestyreperiode.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i Nesset kommunestyre – 05.09.2013

Rådmannen gis i oppdrag å legge fram sak om evaluering/revidering av dagens organisering og 
delegasjonsregler.

Det forutsettes at saken blir å behandle i god tid før neste kommunestyreperiode.


