
 

 

 

 
 

 

 

Møteprotokoll 
 

Utvalg: Nesset kommunestyre 

Møtested: Kommunestyresalen, Nesset kommunehus 

Dato: 22.09.2016 

Tidspunkt: 14:00 – 19:00 

 
 
 

Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 

Rolf Jonas Hurlen Ordfører H 
Edmund Morewood Varaordfører SP 
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 
Rune Skjørsæther Medlem H 
Arild Svensli Medlem H 
Edith Kristine S. Bjerkeset Medlem H 
Ole Marvin Aarstad Medlem SP 
Kari Petrine Fitje Øverås Medlem SP 
Svein Atle Roset Medlem KRF 
Svanhild Kvernberg Medlem KRF 
Ivar Henning Trælvik Medlem FRP 

 
Følgende faste medlemmer møtte ikke: 
Navn Funksjon Representerer 

Jan Rindli MEDL UAV 
Jan Ståle Alme MEDL INNB 
Ola Einar Stolsmo MEDL H 

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 

Ola Tjelle Jan Rindli SP 
Magne Bugge Ola Einar Stolsmo UAV 
Hildegunn Sjølseth Jan Ståle Alme INNB 
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Merknader 

Orientering og dialog om nærpolitireformen og fremtiden for Nesset lensmannskontor  
v/Ingar Bøen, politimester i Møre og Romsdal  
 
Orientering om status for byggeprosjekt flerbrukshallen v/kulturkonsulent Turid Leirvoll 
Øverås 
 

 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 

Anne Grete Klokset 
Solfrid Svensli 
Anne-Karin Sjøli 
Turid Leirvoll Øverås (t.o.m. sak 79) 
Hogne Frydenlund (sakene 82 og 83) 
Frode Sundstrøm (sak 86) 
Vivian Høsteng 

Kst. rådmann 
Økonomisjef 
Personalsjef 
Kulturkonsulent 
Plan/miljøvernleder 
Skolefaglig rådgiver 
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  

Ivar Henning Trælvik  Kjersti Hafsås Svensli 
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Saksliste 

Utvalgs- 

saksnr 

 

Innhold 

Unntatt 

offentlighet 

Arkiv- 

saksnr 

PS 78/16 Godkjenning av protokoll   

PS 79/16 Spørsmål til ordføreren   

PS 80/16 Referatsaker   

RS 21/16 Sykefraværet pr. 2. kvartal 2016  2016/529 

RS 22/16 Endringer i inndelingslova og kommuneloven - brev til kommuner og 
fylkeskommuner om ikrafttredelse 

 2015/941 

RS 23/16 Årsmelding og regnskap 2015 - Romsdalsmuseet  2009/1278 

RS 24/16 Kopi av brev til Nesset Kraft AS - Overføring av anleggskonsesjon for 
22 kV kraftledning Finnset - Mardal i Eikesdalen fra Statnett SF til 
Nesset Kraft AS 

 2016/253 

PS 81/16 Nesset Kraft AS - Oppfølging av selskapskontroll  2016/877 

PS 82/16 Status - Reguleringsplan Haramsmarka  2011/541 

PS 83/16 Sluttbehandling - Reguleringsplan for naustområde, 
Langfjorden III 

 2016/236 

PS 84/16 Kulturminneplan - revidert planprogram  2013/161 

PS 85/16 Prosjekt 600327 - Eresfjord skole, behov for økt bevilgning 
grunnet asbest 

 2016/345 

PS 86/16 Tilstandsrapport for grunnskolen 2016  2011/369 

PS 87/16 Omsorgsboliger - helsesenter - lokaler for hjemmetjenesten - 
videre arbeid 

 2010/527 

PS 88/16 Rusmiddelpolitisk handlingsplan  2016 - 2020  2016/956 

PS 89/16 Søknad om salgsbevilling for alkohol med inntil 4,7 prosent i 
perioden 2016-2020 -  Coop Orkla Møre - Eresfjord 

 2016/962 

PS 90/16 Søknad om forlenging av skjenkebevilling - Coop Eresfjord kafé  2016/962 

PS 91/16 Søknad om forlenging av salgsbevillinger og skjenkebevillinger 
i perioden 2016-2020 

 2016/962 

PS 92/16 Søknad om permisjon fra kontrollutvalget for perioden 01.08.16 
- 31.07.2017 - Marte Meisingset Evensen 

 2015/1729 

PS 93/16 Valg av politisk representant til vassregionutvalget i Møre og 
Romsdal 

 2015/1382 

PS 94/16 Ny utlysning av stillingen som rådmann  2016/500 

PS 95/16 Interpellasjon – Aura næringshage – fremtidig drift  2011/638 

 

PS 78/16 Godkjenning av protokoll 

Behandling i Nesset kommunestyre - 22.09.2016  

Protokoll fra kommunestyrets møte 23.06.2016 ble godkjent og signert. 
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Vedtak i Nesset kommunestyre – 22.09.2016 

Protokoll fra kommunestyrets møte 23.06.2016 ble godkjent og signert. 
 
 

PS 79/16 Spørsmål til ordføreren 

Behandling i Nesset kommunestyre - 22.09.2016  

Spørsmål fra Arbeiderpartiet v/Mellvin Steinsvoll 
Fylkeskommunen har et lovpålagt ansvar for viktige deler av tannhelsetjeneste både for barn og 
eldre/syke. Slik det er grunn til å tro, er ikke fylkets tannklinikk i Nesset, bemannet.  
1. Er dette en riktig observasjon?  

2. Hvis dette er en riktig observasjon, hva har kommunen foretatt seg for å få på plass bemanning?  
 
Ordføreren svarte: 
Det er en riktig observasjon at vi har vært uten tannlege i perioder og at vi har hatt en ustabil og lite 
tilfredsstillende løsning. Når tannhelsetilbudet er så dårlig så maser vi på fylkestannlegen, og det 
gjør vi med jevne mellomrom. Ifølge en uttale fra Utvalget for Helse og Omsorg som ble oversendt 
fylkeskommunen tidlig i sommer så har vi et etterslep på tannbehandling på 7 måneder. Dette 
rammer både barn, eldre og uføre som har krav på et offentlig tannhelsetilbud. 
 
Undertegnede var i kontakt med overtannlegen for Nesset i forrige uke. Svaret jeg fikk da var at 
stillingen som tannlege i Nesset nå var lyst ut med søknadsfrist 2. oktober. Vi kan håpe og tro at 
dette vil kunne løse seg og at vi får gode søkere og en fast tannlege. Så ustabilt som dette 
tannhelsetilbudet har vært de siste årene her i Nesset så er jeg i tvil om at det blir så mye bedre om vi 
ikke presser på litt ekstra. Dette er en fylkeskommunal oppgave. Er derfor så frimodig at jeg ber deg 
Mellvin, som fylkespolitiker, å vurdere mulighetene for å ta dette opp til politisk behandling der 
saken hører hjemme i fylkeskommunen. Tannhelsetilbudet i Nesset er ikke bra nok slik det er i dag. 
 
Spørsmål fra Arbeiderpartiet v/Mellvin Steinsvoll 
I plan for opprusting av brannberedskapen i Nesset, er ny brannstasjon i Eresfjord blant de ting som 
er med.  
1. Hva skjer i saken?  

2. Når vil dette bli en sak for kommunestyret?  
 
Ordføreren svarte: 
Kommunestyre fattet vedtak i saken i møte 19.11.15 sak 95/15, og i vedtakets punkt 3 heter det:  
 

Administrasjonen utarbeider plan for utbedring av Eresfjord brannstasjon. Plan og alternativer 
utredes i samarbeid med Molde brannvesen og legges fram til behandling i første møte i TNM i 2016.  

 
Det er avtalt befaring i Eresfjord fredag 23. september. Her vil vi se på dagens lokaler opp mot 
muligheter for å etablere ny brannstasjon i Nesset Kraft AS sin bygning. Nesset Kraft AS v/Knut 
Arne Vike vil være med på befaringen. I tillegg er Molde brannvesen invitert.   
 
Spørsmål fra Fremskrittspartiet v/Ivar Trælvik 
Fra 1.januar 2016 har vi hatt ungdomsklubbleder ansatt i 20% stilling i Nesset Kommune. Dette 
tilsvarer en arbeidsdag hver uke, 7,5 timer som skal brukes på ungdomsklubben. Så vidt jeg vet er 
ikke ungdomsklubben kommet i gang med faste kvelder enda vi nå er kommet til september. Det ble 
i juni brukt tid på å rydde og male i lokalene ungdomsklubben har fått tildelt i den gamle 
kommunale barnehagen, der har ungdommen hjulpet til, men det har ikke vært ordinær 
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ungdomsklubb enda. Jeg ber om informasjon om når ungdomsklubben i Eidsvåg starter opp med 
faste ukentlige kvelder for ungdommen. 
 
Kulturkonsulent Turid L. Øverås svarte: 
Ungdomsklubben skal være samlokalisert med Nesset frivilligsentral i den gamle barnehagen i 
Myravegen, og lokalene er nå under oppussing for å dekke de formålene som er tiltenkt. 
Voksenopplæringa har tatt i bruk en av fløyene, og det er delvis sambruk om kjøkken og kaféareal. 
Lokalene til selve frivilligsentralen med kafé, møterom, kjøkken og kontor ble ferdig og åpnet i 
februar 2016. Ungdomsavdelingen er ikke ferdig, det mangler bl.a. varmepumpe og en del 
nødvendig arbeid med det elektriske anlegget. Det er ikke gunstig å sette i gang med åpne kvelder 
før lokalene er klarert i forhold til strøm og varme. Oppussing og klargjøring av lokalene startet i 
vår, og ungdommene har valgt seg ei styringsgruppe som har jobbet med planlegging av 
oppussingen og bruk av arealet. Det har vært ei forutsetning at ungdommene selv skal være med å 
bestemme.  Etter sommerferien har det vært litt vanskelig å samle styringsgruppa. Oppfordrer flere 
ungdommer til å engasjere seg frivillig, og det trengs også frivillige voksne. Jo flere man er, jo mer 
kan en ha åpent og ha tilbud om. 20% stilling dekker bare en liten del av dette. 
 
 

PS 80/16 Referatsaker 

RS 21/16 Sykefraværet pr. 2. kvartal 2016  

RS 22/16 Endringer i inndelingslova og kommuneloven - brev til kommuner og fylkeskommuner om 
ikrafttredelse Det kongelige Kommunal- og Moderniseringsdepartement 

RS 23/16 Årsmelding og regnskap 2015 - Romsdalsmuseet Romsdalsmuseeet 

RS 24/16 Kopi av brev til Nesset Kraft AS - Overføring av anleggskonsesjon for 22 kV kraftledning 
Finnset - Mardal i Eikesdalen fra Statnett SF til Nesset Kraft AS NVE 

Behandling i Nesset kommunestyre - 22.09.2016  

Til RS 21/16: 
Personalsjef Anne-Karin Sjøli orienterte om fraværsarbeid og helsefremmende tiltak for 
medarbeiderne. 
 
Referatsakene ble tatt til orientering. 
 

Vedtak i Nesset kommunestyre – 22.09.2016 

Referatsakene ble tatt til orientering. 
 
 

PS 81/16 Nesset Kraft AS - Oppfølging av selskapskontroll 

Behandling i Nesset formannskap - 08.09.2016  

Toril Melheim Strand fremmet følgende forslag: 
 

Det vises til selskapskontroll i Nesset Kraft AS datert 10.04.15 og brev av 26.02.16 fra 
Kommunerevisjonsdistrikt 2. 
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Nesset kommunestyre vedtar vedlagte retningslinjer for eiermøter i Nesset Kraft AS og 
vedlagte eierstrategi for Nesset Kraft AS 2016 – 2019. 
 
Nesset kommunestyre forutsetter at Nesset Kraft AS forbereder seg på å gjennomføre 
iverksetting av de nye lovene som er vedtatt angående skille mellom de konkurranseutsatte 
aktivitetene og monopolvirksomhet innen tidsfristen. 
 
Nesset kommunestyre krever ikke at låneopptak skal forankres i vedtak i 
generalforsamlingen. 
 

Forslaget fra Toril Melheim Strand ble satt opp mot rådmannens innstilling.  
 
Toril Melheim Strands forslag ble enstemmig vedtatt. Rådmannens innstilling fikk 0 stemmer og falt.  
 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 08.09.2016 

Det vises til selskapskontroll i Nesset Kraft AS datert 10.04.15 og brev av 26.02.16 fra 
Kommunerevisjonsdistrikt 2. 
 
Nesset kommunestyre vedtar vedlagte retningslinjer for eiermøter i Nesset Kraft AS og vedlagte 
eierstrategi for Nesset Kraft AS 2016 – 2019. 
 
Nesset kommunestyre forutsetter at Nesset Kraft AS forbereder seg på å gjennomføre iverksetting av 
de nye lovene som er vedtatt angående skille mellom de konkurranseutsatte aktivitetene og 
monopolvirksomhet innen tidsfristen. 
 
Nesset kommunestyre krever ikke at låneopptak skal forankres i vedtak i generalforsamlingen. 
 

Behandling i Nesset kommunestyre - 22.09.2016  

Ole Marvin Aarstad fremmet følgende forslag til endring i retningslinjene for eiermøte: 
 

Siste avsnitt endres til følgende: «Eier fører protokoll for møtene. Denne oversendes eiere, 
styret og daglig leder til orientering». 

 
Høyre fremmet følgende forslag til endring i retningslinjene:  
 
 Tredje kulepunkt under innkalling strykes. 
 Fjerde kulepunkt endres til følgende: «Innkalling skal utsendes senest 1 uke før møtet» 
 
Kulepunktene under innkalling i retningslinjene ble stemt over hver for seg: 
 
Kulepunkt 1: rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt  
Kulepunkt 2:  rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt 
Kulepunkt 3:  Høyres forslag fikk 5 stemmer og falt. Rådmannens forslag fikk 16 stemmer og ble 

vedtatt. 
Kulepunkt 4: Høyres forslag fikk 6 stemmer og falt. Rådmannens forslag fikk 15 stemmer og ble 

vedtatt. 
Kulepunkt 5:  rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
Kulepunkt 6: rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Ole Marvin Aarstads forslag om endring i siste avsnitt ble enstemmig vedtatt. 
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Deretter ble eierstrategien behandlet. 
 
Høyre fremmet følgende forslag til endring: 
 

I nest siste avsnitt på side 6 strykes de to siste setningene, slik at avsnittet blir som følger: 
«Investeringer knyttet til forretningsområder som ikke inngår i selskapets kjernevirksomhet 
skal være gjenstand for særlig risikovurdering».  

 
 Siste avsnitt på side 6, «- å stille krav til styreforsikring» strykes i sin helhet. 
 

I første avsnitt av punkt 6, side 7, strykes andre, tredje og fjerde setning. I femte setning 
endres ordet «bedriftsforsamlingen» til «generalforsamlingen». 

 
Kapitlene i eierstrategien ble stemt over hver for seg. 
 
Kapittel 1: rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
Kapittel 2: rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt, med merknad om at siste kulepunkt 

redigeres i forhold til at det mangler et ord til slutt. 
Kapittel 3: rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
Kapittel 4: rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
Kapittel 5: Høyres forslag til endring fikk 11 stemmer og ble vedtatt.  
 
Arbeiderpartiet fremmet følgende utsettelsesforslag: 
 
 Saken om retningslinjer for eiermøter og eierstrategi for Nesset Kraft AS utsettes. 

Administrasjonen foretar gjennomgang/redigering før ny behandling i formannskap 
og kommunestyre. 

 
Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Nesset kommunestyre – 22.09.2016 

Saken om retningslinjer for eiermøter og eierstrategi for Nesset Kraft AS utsettes. Administrasjonen 
foretar gjennomgang/redigering før ny behandling i formannskap og kommunestyre. 
 
 

PS 82/16 Status - Reguleringsplan Haramsmarka 

Rådmannens innstilling 

Nesset kommune gjennomfører fase nr II i utbygging av Haramsmarka boligfelt. Prosjektet gis en 
bevilgning på kr 250 000 og finansieres med kr 250 000 fra Kraftfondet.  
 

Behandling i Nesset kommunestyre - 22.09.2016  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
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Vedtak i Nesset kommunestyre – 22.09.2016 

Nesset kommune gjennomfører fase nr II i utbygging av Haramsmarka boligfelt. Prosjektet gis en 
bevilgning på kr 250 000 og finansieres med kr 250 000 fra Kraftfondet.  
 
 

PS 83/16 Sluttbehandling - Reguleringsplan for naustområde, 
Langfjorden III 

Rådmannens innstilling 

Nesset kommune godkjenner med hjemmel i plan- og bygningsloven §12-12, Reguleringsplan for 
Langfjorden naustområde del III, planident 1543201503, med følgende tillegg i 
reguleringsbestemmelsene; 

- Det tillates bygging av inntil 10 naust i planområdet.  

 
Reguleringsplan for Langfjorden naustområde del III opphever deler av reguleringsplan for 
Langfjorden hyttefelt del II, K-sak 047/10.  
 

Behandling i Nesset kommunestyre - 22.09.2016  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Nesset kommunestyre – 22.09.2016 

Nesset kommune godkjenner med hjemmel i plan- og bygningsloven §12-12, Reguleringsplan for 
Langfjorden naustområde del III, planident 1543201503, med følgende tillegg i 
reguleringsbestemmelsene; 
 

- Det tillates bygging av inntil 10 naust i planområdet.  

 
Reguleringsplan for Langfjorden naustområde del III opphever deler av reguleringsplan for 
Langfjorden hyttefelt del II, K-sak 047/10.  
 
 

PS 84/16 Kulturminneplan - revidert planprogram 

Behandling i Utvalg for oppvekst og kultur - 20.09.2016  

Enstemmig som innstillinga. 
 

Forslag til vedtak i Utvalg for oppvekst og kultur - 20.09.2016 

Revidert planprogram for kulturminneplan for Nesset 2017-2020 blir vedteke som plan for arbeidet 
med lokal kulturminneplan, jfr PBL § 11-1 og K-sak 81/13. 
 

Behandling i Nesset kommunestyre - 22.09.2016  

./. Saksprotokoll av 20.09.2016 fra utvalg for oppvekst og kultur ble distribuert 22.09.2016 
 
Forslag fra utvalg for oppvekst og kultur ble enstemmig vedtatt. 



 

 Side 9 av 20 

 

Vedtak i Nesset kommunestyre – 22.09.2016 

Revidert planprogram for kulturminneplan for Nesset 2017-2020 blir vedteke som plan for arbeidet 
med lokal kulturminneplan, jfr PBL § 11-1 og K-sak 81/13. 
 
 

PS 85/16 Prosjekt 600327 - Eresfjord skole, behov for økt bevilgning 
grunnet asbest 

Rådmannens innstilling 

Kommunestyret godkjenner økt bevilgning for prosjekt: 600327 - Eresfjord skole, Rehab. garderober 
og fasader, med kr 350 000,-, fra kr 2 050 000 til kr 2 400 000,-. Tilleggsbevilgning finansieres med 
bruk av lånemidler. 
 

Behandling i Nesset kommunestyre - 22.09.2016  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Nesset kommunestyre – 22.09.2016 

Kommunestyret godkjenner økt bevilgning for prosjekt: 600327 - Eresfjord skole, Rehab. garderober 
og fasader, med kr 350 000,-, fra kr 2 050 000 til kr 2 400 000,-. Tilleggsbevilgning finansieres med 
bruk av lånemidler. 
 
 

PS 86/16 Tilstandsrapport for grunnskolen 2016 

Behandling i Utvalg for oppvekst og kultur - 20.09.2016  

Olaf Hanset fikk permisjon og deltok ikke i behandlingen av denne saken. 
Enstemmig (5-0) som rådmannens innstilling. 
 

Forslag til vedtak i Utvalg for oppvekst og kultur - 20.09.2016 

Tilstandsrapport for grunnskolen i Nesset 2016 tas til etterretning. 
 

Behandling i Nesset kommunestyre - 22.09.2016  

./. Saksprotokoll av 20.09.2016 fra utvalg for oppvekst og kultur ble distribuert 22.09.2016 
 
Skolefaglig rådgiver Frode Sundstrøm orienterte. 
 
Svein Atle Roset fremmet følgende tilleggsforslag: 
 

Kommunestyret ser seg tilfreds med tilstandsrapporten for 2016 med følgende sammendrag: 
 

Tilstandsrapport for 2015/2016 viser at grunnskolen i Nesset fortsatt har høy kvalitet og 
kan vise til gode resultater på mange områder 
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 Læringsmiljøet er godt og svært få elever melder om mobbing 

 Nasjonale prøver og karakterer viser at Nesset –elevene har et godt faglig nivå 

 Fleksibel bruk av ressurser og god tilpassa undervisning gir et fornuftig nivå på 
spesialundervisning 

 Elevene fra Nesset fullfører videregående opplæring i større grad enn gjennomsnitt 
for fylke og nasjon 

 Skolene i Nesset er god på systematisk og langsiktig utviklingsarbeid 

 
Forslag fra utvalg for oppvekst og kultur ble enstemmig vedtatt. 
 
Rosets tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Nesset kommunestyre – 22.09.2016 

Tilstandsrapport for grunnskolen i Nesset 2016 tas til etterretning. 
 
Kommunestyret ser seg tilfreds med tilstandsrapporten for 2016 med følgende sammendrag: 
 

Tilstandsrapport for 2015/2016 viser at grunnskolen i Nesset fortsatt har høy kvalitet og kan vise 
til gode resultater på mange områder 

 Læringsmiljøet er godt og svært få elever melder om mobbing 

 Nasjonale prøver og karakterer viser at Nesset –elevene har et godt faglig nivå 

 Fleksibel bruk av ressurser og god tilpassa undervisning gir et fornuftig nivå på 
spesialundervisning 

 Elevene fra Nesset fullfører videregående opplæring i større grad enn gjennomsnitt for fylke 
og nasjon 

 Skolene i Nesset er god på systematisk og langsiktig utviklingsarbeid 

 
 

PS 87/16 Omsorgsboliger . helsesenter - lokaler for hjemmetjenesten - 
videre arbeid 

Rådmannens innstilling 

Kommunestyret tar saken til etterretning og forventer at saken blir lagt fram for kommunestyret til 
endelig behandling i desember 2016 
 

Behandling i Nesset kommunestyre - 22.09.2016  

./. Uttale av 12.09.2016 fra råd for eldre og funksjonshemma ble distribuert 22.09.2016. 

./. Uttale av 20.09.2016 fra utvalg for helse og omsorg ble distribuert 22.09.2016. 
 
Kristelig folkeparti, Senterpartiet og Høyre fremmet følgende fellesforslag: 
 

Kommunestyret tar saken til etterretning og forventer at saken blir lagt fram for 
kommunestyret til endelig behandling i februar 2017 med følgende tillegg: 
 
Kommunestyret ber om å få fremlagt en utredning av omsorgsboliger/leiligheter 
sentrumsnært går på: 
 

a) Bygging i kommunal regi 
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b) Samarbeid offentlig-privat regi (Hamarøymodellen) 
c) Alt samlet på ett sted eller delte løsninger 8+8 i to adskilte prosjekt 
d) Konsekvensene av ulike alternativer i forhold til framdrift og kostnader 

 
For øvrig tas uttalene fra Råd for eldre og funksjonshemma i møte den 12.09.2016 og uttale 
fra utvalg for helse og omsorg i møte den 20.09.2016 tas til etterretning. 

 
Arild Svensli representerer en av de aktuelle tilbyderne for utbygging. Han ba derfor om at hans 
habilitet ble vurdert. Han ble enstemmig vurdert inhabil og trådte tilbake. 
 
Arbeiderpartiet ba om gruppemøte. 
 
Arbeiderpartiet fremmet følgende forslag til endring av fellesforslaget fra Kristelig folkeparti, 
Senterpartiet og Høyre: 
 

 Punkt c) strykes. 

 Siste del av setningen i siste avsnitt endres fra «…. tas til etterretning» til «… skal følge 
bestillingen.». 

 
De to første avsnittene i forslaget fra Kristelig folkeparti, Senterpartiet og Høyre ble enstemmig 
vedtatt. 
 
De øvrige punktene i forslaget ble stemt over hver for seg: 
 

a) Enstemmig vedtatt 
b) Enstemmig vedtatt 
c) Forslaget fikk 12 stemmer og ble vedtatt. 8 stemte imot. 
d) Enstemmig vedtatt 

 
Siste avsnitt, med Arbeiderpartiets forslag til endring, ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Nesset kommunestyre – 22.09.2016 

Kommunestyret tar saken til etterretning og forventer at saken blir lagt fram for kommunestyret til 
endelig behandling i februar 2017 med følgende tillegg: 
 
Kommunestyret ber om å få fremlagt en utredning av omsorgsboliger/leiligheter sentrumsnært går 
på: 
 

a) Bygging i kommunal regi 
b) Samarbeid offentlig-privat regi (Hamarøymodellen) 
c) Alt samlet på ett sted eller delte løsninger 8+8 i to adskilte prosjekt 
d) Konsekvensene av ulike alternativer i forhold til framdrift og kostnader 

 
For øvrig skal uttalene fra råd for eldre og funksjonshemma i møte den 12.09.2016 og uttale fra 
utvalg for helse og omsorg i møte den 20.09.2016 følge bestillingen. 
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PS 88/16 Rusmiddelpolitisk handlingsplan  2016 - 2020 

Behandling i Utvalg for oppvekst og kultur - 20.09.2016  

Uttale fra UKS ble ekspedert til medlemmenes iPad den 20.09.2016 
 
Enstemmig som rådmannens innstilling med følgende tillegg: 
Utvalg for oppvekst og kultur ber om at deltakelse i MOT prioriteres på bakgrunn av uttale fra UKS. 
 
Utvalg for oppvekst og kultur foreslår at det blir oppretta et akutt-team til bruk ved enkelthendelser. 
Enstemmig vedtatt. 
 

Forslag til vedtak i Utvalg for oppvekst og kultur - 20.09.2016 

1) Nesset kommunestyre slutter seg til Rusmiddelpolitisk  handlingsplan for perioden  2016 -2020 
som ramme for forebygging av rusproblemer og utvikling av rusomsorgen i Nesset kommune. 

2) Rådmannen gis i oppdrag å gjennomføre tiltak som foreslås i planen. 

3) Tiltak som krever nye bevillinger tas opp i forbindelse med årsbudsjett og økonomiplan 

4) Rådmannen får fullmakt til å opprettet en rusgruppe bestående av fagpersoner fra det ulike 
fagområdene. 

 
Utvalg for oppvekst og kultur ber om at deltakelse i MOT prioriteres på bakgrunn av uttale fra UKS. 
 
Utvalg for oppvekst og kultur foreslår at det blir oppretta et akutt-team til bruk ved enkelthendelser. 
 

Behandling i Nesset kommunestyre - 22.09.2016  

./. Uttale av 16.09.2016 fra ungdommens kommunestyre (UKS) ble distribuert 20.09.2016 

./. Saksprotokoll av 20.09.2016 fra utvalg for oppvekst og kultur og utvalg for helse og omsorg ble 
distribuert 22.09.2016 
 
Det ble enighet om følgende tilleggsforslag: 
 

Uttaler og forslag fra følgende utvalg innarbeides i planen: 
 

 Råd for eldre og funksjonshemma 12.09.2016 

 Ungdommens kommunestyre 16.09.2016 

 Utvalg for oppvekst og kultur 20.09.2016 

 Utvalg for helse og omsorg 20.09.2016 

 
Formannskapets forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Kommunestyrets tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Nesset kommunestyre – 22.09.2016 

1) Nesset kommunestyre slutter seg til Rusmiddelpolitisk handlingsplan for perioden 2016 -2020 

som ramme for forebygging av rusproblemer og utvikling av rusomsorgen i Nesset kommune. 

2) Rådmannen gis i oppdrag å gjennomføre tiltak som foreslås i planen. 

3) Tiltak som krever nye bevillinger tas opp i forbindelse med årsbudsjett og økonomiplan 
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4) Rådmannen får fullmakt til å opprettet en rusgruppe bestående av fagpersoner fra de ulike 

fagområdene. 

 
Uttaler og forslag fra følgende utvalg innarbeides i planen: 
 

 Råd for eldre og funksjonshemma 12.09.2016 

 Ungdommens kommunestyre 16.09.2016 

 Utvalg for oppvekst og kultur 20.09.2016 

 Utvalg for helse og omsorg 20.09.2016 

 
 

PS 89/16 Søknad om salgsbevilling for alkohol med inntil 4,7 prosent i 
perioden 2016-2020 -  Coop Orkla Møre - Eresfjord 

Behandling i Utvalg for helse og omsorg - 20.09.2016  

Enstemmig som rådmannens innstilling. 
 

Forslag til vedtak i Utvalg for helse og omsorg - 20.09.2016 

Coop Marked Eresfjord, avdeling i Coop Orkla Møre SA gis bevilling for salg av alkoholholdig drikk 
i perioden 1.10.2016-30.6.2020.  
 
Salg av alkoholholdig drikk med inntil 4,7 prosent kan skje: 

 kl 10.00 til 18.00 mandag til fredag 

 kl 10.00 til 18.00 på dager før søndag og helligdager 

 
Knut Westlund godkjennes som styrer for salgsbevillingen, og Tone Kvamsås godkjennes som 
stedfortreder. 
 
Det skal betales et årlig gebyr på grunnlag av forventet omsatt mengde alkoholholdig drikke. 
 
Salgsbevilling gis med hjemmel i Lov om alkoholholdig drikk m.v., Forskrift til lov om alkoholholdig drikk 
og serveringsloven for Nesset kommune og Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. 
 

Behandling i Nesset kommunestyre - 22.09.2016  

./. Saksprotokoll av 20.09.2016 fra utvalg for helse og omsorg ble distribuert 22.09.2016. 
 
Forslag fra utvalg for helse og omsorg ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Nesset kommunestyre – 22.09.2016 

Coop Marked Eresfjord, avdeling i Coop Orkla Møre SA gis bevilling for salg av alkoholholdig drikk 
i perioden 1.10.2016-30.6.2020.  
 
Salg av alkoholholdig drikk med inntil 4,7 prosent kan skje: 

 kl 10.00 til 18.00 mandag til fredag 

 kl 10.00 til 18.00 på dager før søndag og helligdager 
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Knut Westlund godkjennes som styrer for salgsbevillingen, og Tone Kvamsås godkjennes som 
stedfortreder. 
 
Det skal betales et årlig gebyr på grunnlag av forventet omsatt mengde alkoholholdig drikke. 
 
Salgsbevilling gis med hjemmel i Lov om alkoholholdig drikk m.v., Forskrift til lov om alkoholholdig drikk 
og serveringsloven for Nesset kommune og Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. 
 
 

PS 90/16 Søknad om forlenging av skjenkebevilling - Coop Eresfjord 
kafé 

Behandling i Utvalg for helse og omsorg - 20.09.2016  

Enstemmig som rådmannens innstilling. 
 

Forslag til vedtak i Utvalg for helse og omsorg - 20.09.2016 

Coop Marked Eresfjord kafé, avdeling i Coop Orkla Møre SA gis bevilling for skjenking av 
alkoholholdig drikk for gruppe 1, 2 og 3 i perioden 1.10.2016-30.6.2020.  
 
Tidsbegrensninger for skjenking av alkoholholdig drikk:  

 Inne: Under 22 prosent, (gruppe 1 og 2) alle dager, kl 08.00 – 02.00  

 Inne: Under 60 prosent, (gruppe 3) alle dager kl 13.00 – 01.00  

 Ute:  Under 22 prosent, (gruppe 1 og 2)  alle dager kl 13.00 – 24.00  

 
Det er ikke tillatt å skjenke alkoholholdig drikk over 22 prosent ute.  
Skjenkebevillingen kan ikke utøves på andre områder enn på definert område ute og inne. 
 
Tone Kvamsås godkjennes som styrer for skjenkebevillingen, og Knut Westlund godkjennes som 
stedfortreder. 
 
Det betales et årlig bevillingsgebyr på bakgrunn av forrige års salgsvolum etter satser fastsatt i 
alkoholloven. 
 
Skjenkebevilling gis med hjemmel i Lov om alkoholholdig drikk m.v., Forskrift til lov om alkoholholdig 
drikk og serveringsloven for Nesset kommune og Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. 
 

Behandling i Nesset kommunestyre - 22.09.2016  

./. Saksprotokoll av 20.09.2016 fra utvalg for helse og omsorg ble distribuert 22.09.2016. 
 
Forslag fra utvalg for helse og omsorg ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Nesset kommunestyre – 22.09.2016 

Coop Marked Eresfjord kafé, avdeling i Coop Orkla Møre SA gis bevilling for skjenking av 
alkoholholdig drikk for gruppe 1, 2 og 3 i perioden 1.10.2016-30.6.2020.  
 
Tidsbegrensninger for skjenking av alkoholholdig drikk:  

 Inne: Under 22 prosent, (gruppe 1 og 2) alle dager, kl 08.00 – 02.00  
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 Inne: Under 60 prosent, (gruppe 3) alle dager kl 13.00 – 01.00  

 Ute:  Under 22 prosent, (gruppe 1 og 2)  alle dager kl 13.00 – 24.00  

 
Det er ikke tillatt å skjenke alkoholholdig drikk over 22 prosent ute.  
Skjenkebevillingen kan ikke utøves på andre områder enn på definert område ute og inne. 
 
Tone Kvamsås godkjennes som styrer for skjenkebevillingen, og Knut Westlund godkjennes som 
stedfortreder. 
 
Det betales et årlig bevillingsgebyr på bakgrunn av forrige års salgsvolum etter satser fastsatt i 
alkoholloven. 
 
Skjenkebevilling gis med hjemmel i Lov om alkoholholdig drikk m.v., Forskrift til lov om alkoholholdig 
drikk og serveringsloven for Nesset kommune og Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. 
 
 

PS 91/16 Søknad om forlenging av salgsbevillinger og skjenkebevillinger 
i perioden 2016-2020 

Behandling i Utvalg for helse og omsorg - 20.09.2016  

Enstemmig som rådmannens innstilling. 
 

Forslag til vedtak i Utvalg for helse og omsorg - 20.09.2016 

Det gis bevilling for salg eller skjenking av alkoholholdig drikk for perioden 1.10.2016-30.6.2020 for 
følgende salgs- eller skjenkesteder: 
 
Salgsbevilling: 

 Coop Prix Eidsvåg, avdeling i Coop Orkla BA 

 Coop Vistdal 

 Bunnpris Eidsvåg 

 Coop Marked Eresfjord, avdeling i Coop Orkla Møre SA (Egen sak grunnet fusjon 1.7.16) 

 
Skjenkebevillinger: 

 Vertshuset Eidsvåg/Smia 

 Eidsvåg bed & breakfast AS 

 Coop Marked Eresfjord – Kafé (Egen sak grunnet fusjon 1.7.16) 

 Eira Gjestegård 

 Aktiv Eikesdal 

 Mardøla END 

 Vertshuset Eikesdal 

 Aursjøhytta 

 
Det forutsettes at videreførte bevillinger har samme gitte betingelser om salg eller skjenketid som for 
forrige periode. 
 
Salg av alkoholholdig drikk i gruppe 1 – med inntil 4,7 prosent alkohol kan skje: 

 Alle hverdager mellom kl. 08.00 – 20.00 
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 Dager før søndag og helligdager mellom kl. 08.00 – 18.00 

 Onsdag før Kristi Himmelfartsdag mellom kl. 08.00 – 20.00 

 
Skjenking av alkoholholdig drikk kan skje:  

 Inne: Under 22 prosent, (gruppe 1 og 2) alle dager, kl. 08.00 – 02.00  

 Inne: Under 60 prosent, (gruppe 3) alle dager kl. 13.00 – 01.00  

 Ute:  Under 22 prosent, (gruppe 1 og 2)  alle dager kl. 13.00 – 24.00  

 
Det er ikke tillatt å skjenke alkoholholdig drikk over 22 prosent ute.  
Skjenkebevillingen kan ikke utøves på andre områder enn på definert område ute og inne. 
 
Det betales et årlig bevillingsgebyr på bakgrunn av forrige års salgsvolum etter satser fastsatt i 
alkoholloven. 
 
Skjenkebevilling gis med hjemmel i Lov om alkoholholdig drikk m.v., Forskrift til lov om alkoholholdig 
drikk og serveringsloven for Nesset kommune og Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. 
 

Behandling i Nesset kommunestyre - 22.09.2016  

./. Saksprotokoll av 20.09.2016 fra utvalg for helse og omsorg ble distribuert 22.09.2016. 
 
Forslag fra utvalg for helse og omsorg ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Nesset kommunestyre – 22.09.2016 

Det gis bevilling for salg eller skjenking av alkoholholdig drikk for perioden 1.10.2016-30.6.2020 for 
følgende salgs- eller skjenkesteder: 
 
Salgsbevilling: 

 Coop Prix Eidsvåg, avdeling i Coop Orkla BA 

 Coop Vistdal 

 Bunnpris Eidsvåg 

 Coop Marked Eresfjord, avdeling i Coop Orkla Møre SA (Egen sak grunnet fusjon 1.7.16) 

 
Skjenkebevillinger: 

 Vertshuset Eidsvåg/Smia 

 Eidsvåg bed & breakfast AS 

 Coop Marked Eresfjord – Kafé (Egen sak grunnet fusjon 1.7.16) 

 Eira Gjestegård 

 Aktiv Eikesdal 

 Mardøla END 

 Vertshuset Eikesdal 

 Aursjøhytta 

 
Det forutsettes at videreførte bevillinger har samme gitte betingelser om salg eller skjenketid som for 
forrige periode. 
 
Salg av alkoholholdig drikk i gruppe 1 – med inntil 4,7 prosent alkohol kan skje: 

 Alle hverdager mellom kl. 08.00 – 20.00 
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 Dager før søndag og helligdager mellom kl. 08.00 – 18.00 

 Onsdag før Kristi Himmelfartsdag mellom kl. 08.00 – 20.00 

 
Skjenking av alkoholholdig drikk kan skje:  

 Inne: Under 22 prosent, (gruppe 1 og 2) alle dager, kl. 08.00 – 02.00  

 Inne: Under 60 prosent, (gruppe 3) alle dager kl. 13.00 – 01.00  

 Ute:  Under 22 prosent, (gruppe 1 og 2)  alle dager kl. 13.00 – 24.00  

 
Det er ikke tillatt å skjenke alkoholholdig drikk over 22 prosent ute.  
Skjenkebevillingen kan ikke utøves på andre områder enn på definert område ute og inne. 
 
Det betales et årlig bevillingsgebyr på bakgrunn av forrige års salgsvolum etter satser fastsatt i 
alkoholloven. 
 
Skjenkebevilling gis med hjemmel i Lov om alkoholholdig drikk m.v., Forskrift til lov om alkoholholdig 
drikk og serveringsloven for Nesset kommune og Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. 
 
 

PS 92/16 Søknad om permisjon fra kontrollutvalget for perioden 01.08.16 
- 31.07.2017 - Marte Meisingset Evensen 

Behandling i Nesset formannskap - 08.09.2016  

Det ble enighet om følgende: 
 

Det vises til søknad av 10.08.2016. 
 
Marte Meisingset Evensen gis permisjon fra kontrollutvalget for perioden 01.08.2016 – 
31.07.2017, jf. kommuneloven § 15 nr. 2. Det kalles inn vararepresentant etter liste, jf. 
kommuneloven § 16 nr. 1. 

 
Formannskapets forslag ble enstemmig vedtatt. 
 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 08.09.2016 

Det vises til søknad av 10.08.2016. 
 

Marte Meisingset Evensen gis permisjon fra kontrollutvalget for perioden 01.08.2016 – 31.07.2017, jf. 
kommuneloven § 15 nr. 2. Det kalles inn vararepresentant etter liste, jf. kommuneloven § 16 nr. 1. 
 

Behandling i Nesset kommunestyre - 22.09.2016  

Formannskapets forslag ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Nesset kommunestyre – 22.09.2016 

Det vises til søknad av 10.08.2016. 
 

Marte Meisingset Evensen gis permisjon fra kontrollutvalget for perioden 01.08.2016 – 31.07.2017, jf. 
kommuneloven § 15 nr. 2. Det kalles inn vararepresentant etter liste, jf. kommuneloven § 16 nr. 1. 



 

 Side 18 av 20 

 
 

PS 93/16 Valg av politisk representant til vassregionutvalget i Møre og 
Romsdal 

Behandling i Nesset formannskap - 08.09.2016  

Edmund Morewood fremmet følgende forslag: 
 
 Som politisk representant velges ordføreren. 
 
Ordføreren fremmet følgende forslag: 
 
 Som vararepresentant velges varaordføreren. 
 
Forslagene ble enstemmig vedtatt. 
 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 08.09.2016 

Som politisk representant fra Nesset til vassregionutvalget i Møre og Romsdal velges ordføreren, 
med varaordføreren som vararepresentant.  
 

Behandling i Nesset kommunestyre - 22.09.2016  

Formannskapets forslag ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Nesset kommunestyre – 22.09.2016 

Som politisk representant fra Nesset til vassregionutvalget i Møre og Romsdal velges ordføreren, 
med varaordføreren som vararepresentant.  
 
 

PS 94/16 Ny utlysning av stillingen som rådmann 

Ansettelsesutvalgets innstilling 

Stillingen som rådmann lyses ut.  
 

Behandling i Nesset kommunestyre - 22.09.2016  

Personalsjef Anne-Karin Sjøli gav en kort orientering om regelverket for ansettelser og konstituering 
i stillinger. 
 
Ansettelsesutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Nesset kommunestyre – 22.09.2016 

Stillingen som rådmann lyses ut.  
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PS 95/16 Interpellasjon - Aura næringshage - fremtidig drift 

Behandling i Nesset kommunestyre - 22.09.2016  

Ordføreren orienterte om reglene for interpellasjon.  
 

Interpellasjon fra Arbeiderpartiet v/Mellvin Steinsvoll 
Aura Næringshage – fremtidig drift. 
I SIVAs framtidige program for næringshagedrift, står 8 næringshager i fare for å bli tatt ut 
av programmet. Blant de næringshager som kan forsvinne ut av programmet, er Aura 
næringshage. Næringshagesamarbeidet med Sunndal, har pågått i 10 års. Først som to 
selvstendige næringshager der en av forutsetningene var samarbeid over grensene, så etter 
endringer i SIVAs næringshageprogram, ble Aura næringshage etablert som en felles 
næringshage for Nesset og Sunndal.  
 
Selv om det ikke er mulig å påvise de store resultater av arbeidet i Aura næringshage lokalt i 
Nesset, vil jeg likevel påstå at dette miljøet med en justering i driftsmåten, har et potensiale 
for næringsutvikling i seg. SIVAs ønske om å ta blant andre Aura næringshage ut av 
programmet, må være politisk klarert fra regjeringen side. Noe annet ville være merkelig. 
Hvis dette ønsket blir innfridd, er dette et nytt tap for distriktene og Nesset kommune.  
 
Følgende spørsmål er etter min mening relevante i saken:  
1. Hva skjer i saken?  

2. Ser ordføreren at dette er en sak som kommunestyret skal engasjere seg i?  

3. Etter min mening, er dette en sak som regionrådene på Nordmøre og i Romsdal burde ha 
engasjert seg i. Er ordføreren enig i det? I tilfelle ordføreren er enig, vil ordføreren i Nesset 
bringe saken inn for ROR?  

 
Ordføreren svarte på spørsmålene. 
 
Mellvin Steinsvoll fremmet følgende forslag: 
 

- Nesset kommunestyre krever at SIVA omgjør sin innstilling om å ta Aura næringshage 
ut av sitt fremtidige næringshageprogram. Nesset kommunestyre ser på en nedleggelse 
av Aura næringshage som et angrep på distriktene og et tap for Nesset kommune. 

 
- Kommunestyret ber ordføreren ta initiativ overfor ordføreren i Sunndal, med sikte på å 

få brakt SIVAs innstilling om å ta Aura næringshage ut av næringshageprogrammet, inn 
for regionrådene Orkidé og ROR. Det forutsettes at de to regionrådene arbeider tungt for 
at Aura næringshage fortsatt skal være en del av SIVAs næringshagesatsing. 

 
Det ble enstemmig vedtatt å behandle interpellasjonen.  
 
Steinsvolls forslag ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Nesset kommunestyre – 22.09.2016 

- Nesset kommunestyre krever at SIVA omgjør sin innstilling om å ta Aura næringshage ut av sitt 
fremtidige næringshageprogram. Nesset kommunestyre ser på en nedleggelse av Aura 
næringshage som et angrep på distriktene og et tap for Nesset kommune. 

 
- Kommunestyret ber ordføreren ta initiativ overfor ordføreren i Sunndal, med sikte på å få brakt 

SIVAs innstilling om å ta Aura næringshage ut av næringshageprogrammet, inn for 
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regionrådene Orkidé og ROR. Det forutsettes at de to regionrådene arbeider tungt for at Aura 
næringshage fortsatt skal være en del av SIVAs næringshagesatsing. 

 

 


