
 

Nesset kommune 

 
 

  

 

Møteprotokoll 

 

Utvalg: Nesset kommunestyre 

Møtested: Kommunestyresalen, Nesset kommunehus 

Dato: 18.06.2015 

Tidspunkt: 14:10 – 17:50 

 

Følgende faste medlemmer møtte: 

Navn Funksjon Representerer 

Rolf Jonas Hurlen Ordfører H 

Edmund Morewood Varaordfører SP 

Mellvin Arvid Steinsvoll Medlem AP 

Audhild Nauste Medlem AP 

Lilly K. Svensli Medlem AP 

Stein Ivar Bjerkeli Medlem AP 

Paul Edvin Nauste Medlem AP 

Karianne Rindli Medlem AP 

Anders Torvik Medlem AP 

Kari Petrine Fitje Øverås Medlem SP 

Jan Rindli Medlem SP 

Aina Trælvik Remmen Medlem FRP 

Roar Andrè Flataker Medlem H 

Stephan Berg Medlem H 

Magne Bugge Medlem H 

Marit-Solveig Finset  

(perm. kl. 17:35, f.o.m. sak 62) 

Medlem H 

Marte Meisingset Evensen Medlem H 

Ola Einar Stolsmo Medlem H 

Lynn Brakstad Medlem KRF 

Gunvor Gussiås Medlem KRF 

Arild Svensli Medlem INNB 

 

Følgende faste medlemmer møtte ikke: 

Navn Funksjon Representerer 
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Følgende varamedlemmer møtte: 

Navn Møtte for Representerer 

   

   

 

Merknader 

Møtedagen var slik: 

Kl. 11:00    Eiermøte i Nesset Kraft AS 

Kl. 13:00    Generalforsamling i Nesset Kraft AS 

Kl. 14:10    Kommunestyremøte 

 

 

Fra administrasjonen møtte: 

Navn Stilling 

Liv Fleischer Husby Rådmann 

Anne Grete Klokset 

Vegard Øverås Lied (sak 56) 

Vivian Høsteng 

Ass. rådmann 

Avdelingsleder vann og avløp 

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 

 

 

 

______________________  _______________________ 

          Lilly K. Svensli               Lynn Brakstad 
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PS 48/15 Godkjenning av protokoll 

Behandling i Nesset kommunestyre - 18.06.2015  

Protokoll fra kommunestyrets møte 21.05.2015 ble godkjent og signert. 

 

Vedtak i Nesset kommunestyre – 18.06.2015 

Protokoll fra kommunestyrets møte 21.05.2015 ble godkjent og signert. 

 

 

PS 49/15 Spørsmål til ordføreren 

Behandling i Nesset kommunestyre - 18.06.2015  

Spørsmål fra Arbeiderpartiet v/Mellvin Steinsvoll: 

Med bakgrunn i at det til høsten er ett år siden de første flyktninger ankom Nesset for bosetting, 

har jeg som kommunestyrerepresentant behov for en kort orientering om situasjon. 

Spørsmål: 

1. Hvordan er den generelle utvikling for våre nye innbyggere? 

2. Hvordan går integreringen? 

3. Hvordan påvirker "prosjektet" kommunens økonomi? 

 

Rådmannen v/kontorleder NAV, Hans Olav Henden, svarte: 

Spm. 1: 

Krav om heltids tilpasset introduksjonsprogram må etterkommes, og Nesset kommune kjøper 

plasser på Sunndal Voksenopplæring. Fra høsten av har de fleste av de som søkte, fått tilbud om 

grunnskoleopplæring, dette innebærer at de fleste går 9.trinn og 2 stk går 10.trinn. Disse har 

vitnemål og deretter ordinær vgs som målsetting for introduksjonsprogrammet. Resten går 

arbeidsretta linje. Vi er avhengige av gode praksisplasser for å lære språket, samt få kunnskap om 

norsk arbeidsliv. De bosatte er avhengige av at både kommunale arbeidsplasser og det private 

næringsliv stiller opp. Samtlige bosatte starter i introduksjonsordningen senest en uke etter 

ankomst til kommunen. Pr. dags dato har vi bosatt 15 personer, nr 16 og 17 kommer om ei uke.  

 

Spm. 2 

Samtlige viser interesse for å bli gode innbyggere, og vil gjerne bidra i frivillig arbeid. De har 

stilt opp på ulike arrangement som medarrangører på LAN party, rydding av stier, ryddehjelp på 

UKM, lefsebaking sammen med bygdekvinnelaget m.m. Et samarbeid med DNT og friluftsrådet 

har blitt en suksess, med mange påmeldte som blir med lokale turguider på de ulike Stikk Ut-

postene. De fleste av mennene er interessert i fotball, og deltar på ulike tilbud i Eidsvåg og 

Eidsøra. Vi skal snart i gang med en fotballskole i samarbeid med fotballkretsen. 

 

Spm. 3 

Flyktningtjenesten har i samarbeid med Nav satt opp en strategi for integrering, hvor det også 

fremkommer forslag om økonomiske tiltak som skal føre til vellykket integrering. Det er 

utarbeidet et utkast til virksomhetsplan. I tillegg til hel stilling som flyktningkonsulent anbefaler 

IMDI en 100% stilling som  programrådgiver pr 20 deltagere i introduksjonsprogrammet. Det er 

også et behov for miljøarbeid på ettermiddag/kveld for å lykkes i integreringen. Dette har til nå 

blitt ivaretatt av flyktningkonsulenten i hovedsak. 
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Det ordinære tjenestetilbudet som smittevern, vaksinasjoner og helsesamtaler hviler på 

helsestasjonen, og er ressurskrevende. Familiegjenforening pålegger helsesøster et merarbeid i 

tillegg til dette.  Nav har også fått en betydelig økt saksmengde som følge av at kommunen har 

lagt seg på en linje hvor utgifter til integrering skal dekkes gjennom lov om sosiale tjenester. 

Dette innebærer bl.a. enkeltvedtak ved dekning av SFO/barnehage, tannlegeutgifter, utjevning av 

introduksjonsstønad for de yngste som har lav sats på sin introlønn. 

 

Enslige flyktninger blir plassert i bofelleskap i gjennomgangsbolig i den perioden de går i 

introduksjonsprogrammet. Pga. utfordringer i trange bofelleskap og de erfaringer vi nå sitter med 

tilstrebes det at det bor 2 personer sammen. Kommunen har fremleie på ulike boliger, hvor 

strøm. Tv/internett er inkludert i leien. Ved familiegjenforening er det behov for egen leilighet 

med eget abonnement ift strøm, tv osv. For enkelte oppleves det som en utfordring med 

forholdsvis høye husleier i sentrum. 

 

De bosatte har introduksjonsstønad som eneste inntekt, og er i ferd med å skaffe seg ulike 

eiendeler fra bunnen av. De ønsker også ta førerkort for å bli mobile og interessante for 

arbeidsmarkedet. Ved familiegjenforening må familiens reise inn til Norge dekkes av herboende 

fra og med søknadstidspunkt etter 1.1.15. Tidligere ble dette dekket av staten. 

Konsekvensen av dette vil kunne bli færre familiegjenforeninger på kort sikt. Flere av 

flyktningene har etterspurt muligheten for sosialt lån for å kunne gjennomføre 

familiegjenforening, å ta førerkort eller sertifisering som kan gi dem mulighet til lønnet arbeid 

etter språkopplæring. Dette er en sak som ligger til vurdering hos rådmann.  

 

Vi har pr i dag bosatt 17 voksne og 4 barn. Det gjenstår bosetting av de tre siste ifht vedtak om 

10 pr år. Forutsatt at vi Nesset kommune klarer å framskaffe egnet familiebolig vil vi kunne 

bosette en familie før skolestarten. Videre er det meldt to familiegjenforeninger i løpet av høsten 

2015 på til sammen seks personer.  

 

De ytelser som følger de bosatte og ved familiegjenforening skal kunne dekke de kostnader som 

følger av arbeidet på kort sikt. Hvorvidt man får et positivt regnskap på sikt avhenger flere 

faktorer: 

 Kostnader forbundet med ressurser i barnehage, skole, og innen ulike helsetjenester. 

 Kjøp av voksenopplæring og evt. egenproduksjon av voksenopplæring. 

 Økt tjenesteproduksjon i NAV som kan generere ressursbehov. 

 Kommunens evne til å integrere, kvalifisere og formidle de bosatte ut i ordinært arbeidsliv, 

herunder investering i arbeidsfremma tiltak. 

 De bosattes forutsetninger til å få og beholde et arbeid. 

 Overgang fra leid bolig til selvleid eller egen eigd bolig. 

 

De statlige ytelsene som følger med bosetting og familiegjenforening er stipulert til å kunne 

dekke den kostnad som følger med å etablere og integrere den enkelte bosatte til å bli 

samfunnsdeltakere på lik linje med kommunens befolkning for øvrig. Å tro at dette over tid skal 

være et overskuddsforetak i en distriktskommune er ikke realistisk. Derfor ser jeg viktigheten at 

vi har rammevilkår som gir våre nye bosatte landsmenn best mulige forutsetninger til å lykkes. 

 

 

Spørsmål fra Arbeiderpartiet v/Audhild Nauste: 
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Kapasiteten ved Vistdal bofellesskap er så godt som utnyttet. Med det som bakgrunn, er det både 

nyttig og interessant å vite hva de totale driftskostnader og driftsinntekter ved bofellesskapet 

representerer i kommunens regnskaper. 

1. Driftskostnader inkludert strøm, forsikring, kjøkken, renhold, lønnsutgifter m.m.? 

2. Bemanning i forhold til driftsnivå? 

3. Inntekter inkludert husleie, mat, hjemmehjelp, vask av tøy m.m.? 

 

Rådmannen v/enhetsleder helse og omsorg, Jan K. Schjølberg, svarte: 
Kommunestyret vedtok en reduksjon i bemanningen ved bofellesskapet. Administrasjonen 

igangsatte reduksjonstiltakene fra 01.10.2014. Etter at reduksjonstiltaket ble gjennomført består 

bemanningen av en person på dagvakt og en person på nattvakt. I tillegg til dette bistår 

hjemmetjenesten ved behov. Administrasjonens oppgave er å følge opp reduksjonsvedtaket og 

legger opp driftsnivået i samsvar med bemanningen. Dvs. at det ikke blir for mange beboere og 

at beboernes bistandsbehov ikke blir for omfattende i forhold til bemanningen. Dette har vi under 

stadig vurdering. Bl.a. var dette tema på siste inntaksmøte.  

 

Kommunen har regnskapsmessig delt utgiftene ved bofellesskapet på to ansvar. 

 3312 Vistdal bofellesskap driftsutgifter. Her er de bygningsmessige utgifter og inntekter 

regnskapsført. 

 3313 Pleie og omsorg Vistdal bofellesskap. Her er utgifter til bemanning, kjøp og salg av mat, 

og inntekter hjemmehjelp regnskapsført. 

 

Ansvar 3312, økonomisk oversikt 1.halvår:  

Driftsutgiftene utgjør kr 160 000, mens husleieinntektene utgjør kr 169 000. Enhetsleder har ikke 

oversikt over om kommunens driftsavdeling/vaktmestertjeneste har utgifter i forhold til 

vedlikehold. Dersom det ikke har vært utgifter til dette har drift av bygningen Vistdal 

bofellesskap resultert i en inntekt 1.halvår på kr 9 000. Intensjonen er at inntekter i form av 

husleie og utgifter til å drive bygget skal gå i balanse. I 2014 viste regnskapstallene at drift av 

bygget medførte en netto utgift på kr 54 000 for kommunen, da var alle utgifter og inntekter tatt 

med. Her er det tatt hensyn til en avskriving på kr 77 000.  

 

Ansvar 3313, bemanning, kjøp og salg av mat, inntekter hjemmehjelp: 

Utgiftene her viser 1.halvår 2015 en nettoutgift på kr 1 001 000. I tillegg til den ca 1 mill. på 

ansvar 3313 yter hjemmesykepleien og hjemmehjelpen som i utgangspunktet skal arbeide ute på 

bygda bistand til brukere i bofellesskapet (pr. i dag) tilsvarende ca 50% stilling. 

 

Gjennomsnittlig har en beboer ved Vistdal bofelleskap kostet netto kr 202 000 i 1.halvår 2015. 

På årsbasis ca kr 404 000. Målsettingen er at beboerne ved bofellesskapet skal være relativt 

selvhjulpne. Ved NOS korttidsavdeling kostet en plass kr 510 000 i 2014. 

 

 

Spørsmål fra Innbyggerlista v/Arild Svensli: 

Telenor dekker store deler av vår kommune kun med Edge, som ikke er i nærheten av å ha en 

hastighet for overføring av data. Hva kan, evt. vil, ordføreren gjøre med det? Kunne det være en 

ide å purre på Telenor slik at vi i det minste kunne få 3G dekning i hele kommunen? 

 

Ordføreren svarte: 

Det kom en tilsvarende henvendelse fra Bugge bygdelag i fjor som ble videresendt til Telenor. 

Ordfører har nå vært i telefonisk kontakt med dekningssjefen i Telenor, som svarer at hele GSN-
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båndet i Nesset vil få 4G innen 2020. Eidsvåg vil få 4G innen juni 2015. Dette er et foreløpig 

svar, skriftlig svar vil antakeligvis komme kommunen i hende i løpet av neste uke.  

 

 

PS 50/15 Referatsaker 

RS 19/15 Årsmelding, regnskap og revisjon 2014, Nesset Fjellstyre Nesset Fjellstyre 

RS 20/15 Oversending av kommunestyrevedtak i Gjemnes - vedtektsendringer ORKide Gjemnes 

kommune 

Behandling i Nesset kommunestyre - 18.06.2015  

Ordføreren orienterte. 

 

Referatsakene ble tatt til orientering.  

 

Vedtak i Nesset kommunestyre – 18.06.2015 

Referatsakene ble tatt til orientering.  

 

 

PS 51/15 Kommunereformen - Anbefaling av Nesset kommunes alternativer 

til sammenslåing med andre kommuner - Oppnevning av forhandlingsutvalg 

Rådmannens innstilling 

1. Med bakgrunn i gjennomførte utredninger og anbefalinger fra 

Telemarksforskning samt resultater fra gjennomførte folkemøter og 

innbyggerundersøkelser, konkluderer kommunestyret med at de mest aktuelle 

kommunestruktur -alternativene for Nesset er:  

  

  

 

2. Det oppnevnes et forhandlingsutvalg bestående av ordfører, varaordfører, 

gruppeleder i største opposisjonsparti og rådmannen med mandat om å innlede 

sonderingssamtaler og senere forhandlinger med kommunene som utgjør 

strukturalternativ 2 og 6 i Telemarksforsknings sluttrapport, samlet eller 

enkeltvis. 

 

3. Forhandlingsutvalget utarbeider forslag til forhandlingsgrunnlag. 

 

4. Kommunestyret slutter seg til medlemsmøtet i ROR 09.06.15 sin anbefaling 

om at styret i ROR tar initiativ til å samle kommunene som inngår i alternativ 

2 til sonderingssamtaler og utarbeidelse av forslag om felles tidsplan for 

videre prosess. 
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Behandling i Nesset kommunestyre - 18.06.2015  

./. Prosjektgruppas referat fra møte 15.06.2015 ble distribuert til møtedeltakernes iPad 18.06.2015  

 

Ordføreren refererte prosjektgruppas forslag til innstilling: 

 

1. Med bakgrunn i gjennomførte utredninger og anbefalinger fra Telemarksforskning samt 

resultater fra gjennomførte folkemøter og innbyggerundersøkelser, konkluderer 

kommunestyret med at de mest aktuelle kommunestruktur -alternativene for Nesset er:  

 Nesset som del av en størst mulig Romsdalskommune 

 Nesset – Sunndal som ny kommune 

 Kommunestyret er åpne for grensejusteringer som kommer frem underveis i 

prosessen 

 

2. Det oppnevnes et forhandlingsutvalg bestående av ordfører, varaordfører, gruppeleder i 

største opposisjonsparti og rådmannen med mandat om å innlede sonderingssamtaler og 

senere forhandlinger med kommunene samlet eller enkeltvis. 

 

3. Forhandlingsutvalget utarbeider forslag til forhandlingsgrunnlag. 

 

4. Kommunestyret slutter seg til medlemsmøtet i ROR 09.06.15 sin anbefaling om at styret i 

ROR tar initiativ til å samle kommunene til sonderingssamtaler og utarbeidelse av 

forslag om felles tidsplan for videre prosess. 

 

Rådmannen trakk sin innstilling, og prosjektgruppas innstilling ble tatt opp til avstemming.  

 

Det ble enighet om å stemme over punktene hver for seg. 

 

Punkt. 1: Vedtatt med 18 stemmer. 3 stemte imot. 

1.kulepunkt: Vedtatt med 19 stemmer. 2 stemte imot. 

2.kulepunkt: Vedtatt med 18 stemmer. 3 stemte imot. 

3.kulepunkt: Vedtatt med 20 stemmer. 1 stemte imot. 

 

Punkt. 2: enstemmig vedtatt 

Punkt. 3: enstemmig vedtatt 

Punkt. 4: enstemmig vedtatt 

 

Vedtak i Nesset kommunestyre – 18.06.2015 

1. Med bakgrunn i gjennomførte utredninger og anbefalinger fra Telemarksforskning samt 

resultater fra gjennomførte folkemøter og innbyggerundersøkelser, konkluderer 

kommunestyret med at de mest aktuelle kommunestruktur -alternativene for Nesset er:  

 Nesset som del av en størst mulig Romsdalskommune 

 Nesset – Sunndal som ny kommune 

 Kommunestyret er åpne for grensejusteringer som kommer frem underveis i prosessen 

 

2. Det oppnevnes et forhandlingsutvalg bestående av ordfører, varaordfører, gruppeleder i største 

opposisjonsparti og rådmannen med mandat om å innlede sonderingssamtaler og senere 

forhandlinger med kommunene samlet eller enkeltvis. 
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3. Forhandlingsutvalget utarbeider forslag til forhandlingsgrunnlag. 

 

4. Kommunestyret slutter seg til medlemsmøtet i ROR 09.06.15 sin anbefaling om at styret i 

ROR tar initiativ til å samle kommunene til sonderingssamtaler og utarbeidelse av forslag om 

felles tidsplan for videre prosess. 

 

 

PS 52/15 Kontrollutvalget Nesset kommune - revidert reglement. 

Kontrollutvalgets innstilling 

1. Kommunestyret vedtar revidert Reglement for kontrollutvalget i Nesset kommune slik 

det fremgår av saken.  

 

2. Med virkning fra valgperioden for 2015 – 2019 endres antall medlemmer i 

kontrollutvalget i Nesset kommune fra tre til fem.  

 

Behandling i Nesset kommunestyre - 18.06.2015  

Kontrollutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak i Nesset kommunestyre – 18.06.2015 

1. Kommunestyret vedtar revidert Reglement for kontrollutvalget i Nesset kommune slik det 

fremgår av saken.  

 

2. Med virkning fra valgperioden for 2015 – 2019 endres antall medlemmer i kontrollutvalget i 

Nesset kommune fra tre til fem.  

 

 

PS 53/15 Evaluering av politisk organisering - reglement for folkevalgte organ 

og delegering til rådmann og andre 

Behandling i Nesset formannskap - 04.06.2015  

Mellvin Steinsvoll fremmet følgende forslag. 

 

Administrasjonsutvalget får tillagt oppgaven med å vurdere og ansette personell til 

rådmannens stab og enhetsledelse 

 

Ordføreren fremmet følgende forslag: 

 

1. Innkomne merknader fra kontrollutvalget og oppmålingsingeniør Håvard Tjelle-

Sørvik innarbeides i saken. 

2. Reglement for folkevalgte organer og delegeringsreglement for Nesset kommune blir 

sendt på høring til utvalg for teknisk, næring og miljø (TNM), utvalg for helse, 

oppvekst og kultur (HOK), råd for eldre og funksjonshemma, ungdommens 

kommunestyre, administrasjonsutvalget og kontrollutvalget før endelig behandling i 

formannskap og kommunestyre. 
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Ordførerens punkt 1 ble enstemmig vedtatt. 

Steinsvolls forslag fikk 5 stemmer og ble vedtatt, 2 stemte imot. 

Ordførerens punkt 2 ble enstemmig vedtatt. 

 

Rådmannens forslag ble satt opp mot formannskapets forslag. Formannskapets forslag ble 

enstemmig vedtatt. Rådmannens forslag fikk 0 stemmer og falt. 

 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 04.06.2015 

1. Innkomne merknader fra kontrollutvalget og oppmålingsingeniør Håvard Tjelle-Sørvik 

innarbeides i saken. 

2. Administrasjonsutvalget får tillagt oppgaven med å vurdere og ansette personell til 

rådmannens stab og enhetsledelse. 

3. Reglement for folkevalgte organer og delegeringsreglement for Nesset kommune blir sendt på 

høring til utvalg for teknisk, næring og miljø (TNM), utvalg for helse, oppvekst og kultur 

(HOK), råd for eldre og funksjonshemma, ungdommens kommunestyre, 

administrasjonsutvalget og kontrollutvalget før endelig behandling i formannskap og 

kommunestyre. 

 

Behandling i Nesset kommunestyre - 18.06.2015  

Edmund Morewood fremmet følgende tilleggsforslag til punkt 3: 

 

Reglementet sendes også på høring til de politiske partiene i Nesset. 

 

Formannskapets forslag, med Morewoods tillegg, ble vedtatt med 20 stemmer. 1 stemte imot. 

 

Vedtak i Nesset kommunestyre – 18.06.2015 

1. Innkomne merknader fra kontrollutvalget og oppmålingsingeniør Håvard Tjelle-Sørvik 

innarbeides i saken. 

2. Administrasjonsutvalget får tillagt oppgaven med å vurdere og ansette personell til 

rådmannens stab og enhetsledelse. 

3. Reglement for folkevalgte organer og delegeringsreglement for Nesset kommune blir sendt på 

høring til utvalg for teknisk, næring og miljø (TNM), utvalg for helse, oppvekst og kultur 

(HOK), råd for eldre og funksjonshemma, ungdommens kommunestyre, 

administrasjonsutvalget, kontrollutvalget og de politiske partiene i Nesset før endelig 

behandling i formannskap og kommunestyre. 

 

 

PS 54/15 Offentlig ettersyn - Reguleringsplan for gang- og sykkelvei 

Lensmannsbrekka - Jevika 

Rådmannens innstilling 

Forslag til reguleringsplan for gang- og sykkelvei strekningen Lensmannsbrekka – Jevika med 

plankart og tilhørende reguleringsbestemmelser, datert 11.06.2015, legges i medhold av plan- og 

bygningslovens § 12, ut til offentlig ettersyn frem til 15.09.2015.  
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Behandling i Nesset kommunestyre - 18.06.2015  

./. Planbestemmelser datert 11.06.2015 ble distribuert til møtedeltakernes iPad 16.06.2015 

./. Planbeskrivelse datert 11.06.2015 ble distribuert til møtedeltakernes iPad 16.06.2015 

 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak i Nesset kommunestyre – 18.06.2015 

Forslag til reguleringsplan for gang- og sykkelvei strekningen Lensmannsbrekka – Jevika med 

plankart og tilhørende reguleringsbestemmelser, datert 11.06.2015, legges i medhold av plan- og 

bygningslovens § 12, ut til offentlig ettersyn frem til 15.09.2015.  

 

 

PS 55/15 Trafikksikring av kommunale veger 

Behandling i Nesset formannskap - 04.06.2015  

Ordføreren var innvilget permisjon fra møtet og varaordføreren trådte inn i hans sted. 

 

Avdelingsleder Vegard Øverås Lied orienterte. 

 

Rådmannen endret sin innstilling til følgende: 

 

Utbedring av trafikksikringstiltak ved Meisalvegen og øvrige kommunale veger 

planlegges utført i henhold til tiltaksliste og prioritering i 2015 og 2016, som vedtatt i 

utvalg for teknisk, næring og miljø. Det opprettes et investeringsprosjekt for 

trafikksikringstiltak kommunale veger hvor tiltak ved Meisalvegen inkluderes i dette 

prosjektet. Totalkostnad ved tiltaket kr 2 900 000,-. Det bevilges kr 2 000 000 til formålet 

i 2015 som finansieres med ubrukte lånemidler. Tiltaket innarbeides i økonomiplan 2016-

2019. 

 

Rådmannens endrede innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 04.06.2015 

Utbedring av trafikksikringstiltak ved Meisalvegen og øvrige kommunale veger planlegges utført 

i henhold til tiltaksliste og prioritering i 2015 og 2016, som vedtatt i utvalg for teknisk, næring og 

miljø. Det opprettes et investeringsprosjekt for trafikksikringstiltak kommunale veger hvor tiltak 

ved Meisalvegen inkluderes i dette prosjektet. Totalkostnad ved tiltaket kr 2 900 000,-. Det 

bevilges kr 2 000 000 til formålet i 2015 som finansieres med ubrukte lånemidler. Tiltaket 

innarbeides i økonomiplan 2016-2019. 

 

Behandling i Nesset kommunestyre - 18.06.2015  

Formannskapets forslag ble enstemmig vedtatt. 
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Vedtak i Nesset kommunestyre – 18.06.2015 

Utbedring av trafikksikringstiltak ved Meisalvegen og øvrige kommunale veger planlegges utført 

i henhold til tiltaksliste og prioritering i 2015 og 2016, som vedtatt i utvalg for teknisk, næring og 

miljø. Det opprettes et investeringsprosjekt for trafikksikringstiltak kommunale veger hvor tiltak 

ved Meisalvegen inkluderes i dette prosjektet. Totalkostnad ved tiltaket kr 2 900 000,-. Det 

bevilges kr 2 000 000 til formålet i 2015 som finansieres med ubrukte lånemidler. Tiltaket 

innarbeides i økonomiplan 2016-2019. 

 

 

PS 56/15 Renseanlegg Eidsvåg Vannverk-Solbjøra 

Behandling i Nesset formannskap - 04.06.2015  

Ordføreren var innvilget permisjon fra møtet og varaordføreren trådte inn i hans sted. 

 

Avdelingsleder Vegard Øverås Lied orienterte. 

 

Rådmannen endret sin innstilling til følgende: 

 

Rådmannen innstiller på alternativ 2 i rapport ‘Budsjettkostnad for oppgradering av Solbjøra 

VBA’, med tillegg foreslått og vedtatt i utvalg for hovedplan vann:  

1. Det legges inn kostnad for 1000 m3 basseng på Solbjøra og 600 m3 basseng i området 

Brekken – Brandhol.  

2. Foreslått veg opp til Solbjøra må etableres, om nødvendig ekspropriere grunn til formålet. 

 

Tiltaket utføres i 2015 og 2016. Total kostnad beregnet til kr 22 350 000. Kostnadene/tiltaket 

innarbeides i økonomiplan 2016-2019.  

 

Rådmannens endrede innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 04.06.2015 

Rådmannen innstiller på alternativ 2 i rapport ‘Budsjettkostnad for oppgradering av Solbjøra 

VBA’, med tillegg foreslått og vedtatt i utvalg for hovedplan vann:  

 

1. Det legges inn kostnad for 1000 m3 basseng på Solbjøra og 600 m3 basseng i området 

Brekken – Brandhol.  

2. Foreslått veg opp til Solbjøra må etableres, om nødvendig ekspropriere grunn til formålet. 

 

Tiltaket utføres i 2015 og 2016. Total kostnad beregnet til kr 22 350 000. Kostnadene/tiltaket 

innarbeides i økonomiplan 2016-2019.  

 

Behandling i Nesset kommunestyre - 18.06.2015  

Avdelingsleder Vegard Øverås Lied orienterte. 

 

Formannskapets forslag ble enstemmig vedtatt. 
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Vedtak i Nesset kommunestyre – 18.06.2015 

Rådmannen innstiller på alternativ 2 i rapport ‘Budsjettkostnad for oppgradering av Solbjøra 

VBA, med tillegg foreslått og vedtatt i utvalg for hovedplan vann:  

 

1. Det legges inn kostnad for 1000 m3 basseng på Solbjøra og 600 m3 basseng i området 

Brekken – Brandhol.  

2. Foreslått veg opp til Solbjøra må etableres, om nødvendig ekspropriere grunn til formålet. 

 

Tiltaket utføres i 2015 og 2016. Total kostnad beregnet til kr 22 350 000. Kostnadene/tiltaket 

innarbeides i økonomiplan 2016-2019.  

 

 

 

PS 57/15 Helse og omsorg - vurdering av tilbudet ved Vistdal bofellesskap og 

hjemmetjenesten 

Behandling i Nesset formannskap - 04.06.2015  

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

 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 04.06.2015 

Driften ved Vistdal bofellesskap samt nivået på hjemmehjelptjenesten videreføres og innarbeides 

i økonomiplanen.  

 

Behandling i Nesset kommunestyre - 18.06.2015  

Formannskapets forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak i Nesset kommunestyre – 18.06.2015 

Driften ved Vistdal bofellesskap samt nivået på hjemmehjelptjenesten videreføres og innarbeides 

i økonomiplanen.  

 

 

PS 58/15 Øyeblikkelig hjelp tilbud - døgnopphold - interkommunalt 

samarbeid med Molde, Eide og Aukra 

Behandling i Nesset formannskap - 04.06.2015  

Rådmannens innstiling ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 04.06.2015 

Nesset kommune slutter seg til det øyeblikkelige hjelp tilbudet som er etablert på Kirkebakken i 

Molde i tilknytting til den interkommunale legevakta der Nesset er deltaker. Gjelder fra 1.1. 

2016. 

Rådmannen får fullmakt til å underskrive samarbeidsavtalen. 
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Kostnaden legges inn i budsjettet for 2016 og i økonomiplanen. 

 

Behandling i Nesset kommunestyre - 18.06.2015  

Formannskapets forslag ble vedtatt med 18 stemmer. 3 stemte imot. 

 

Vedtak i Nesset kommunestyre – 18.06.2015 

Nesset kommune slutter seg til det øyeblikkelige hjelp tilbudet som er etablert på Kirkebakken i 

Molde i tilknytting til den interkommunale legevakta der Nesset er deltaker. Gjelder fra 1.1. 

2016. 

Rådmannen får fullmakt til å underskrive samarbeidsavtalen. 

 

Kostnaden legges inn i budsjettet for 2016 og i økonomiplanen. 

 

 

PS 59/15 Endring av selskapsavtale for Krisesenteret Molde og omegn IKS 

Rådmannens innstilling 

Ny selskapsavtale for Krisesenteret Molde og omegn IKS godkjennes med de endringer som 

framgår av vedlegg.  

 

Behandling i Nesset kommunestyre - 18.06.2015  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak i Nesset kommunestyre – 18.06.2015 

Ny selskapsavtale for Krisesenteret Molde og omegn IKS godkjennes med de endringer som 

framgår av vedlegg.  

 

 

PS 60/15 Kommunale boliger - kjøp av enebolig til utleie 

Behandling i Nesset formannskap - 15.06.2015  

Det ble enighet om følgende: 

 

Saken oversendes kommunestyret uten innstilling fra formannskapet.  

 

Dette ble enstemmig vedtatt.  

 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 15.06.2015 

Saken oversendes kommunestyret uten innstilling fra formannskapet.  
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Behandling i Nesset kommunestyre - 18.06.2015  

./. Formannskapets behandling av 15.06.2015 ble distribuert til møtedeltakernes iPad 18.06.2015. 

 

Arbeiderpartiet ba om gruppemøte. 

 

Arbeiderpartiet fremmet følgende forslag: 

 

Nesset kommune inngår forhandlinger om kjøp av hus i Stubøvegen 46 i stedet for 

Stubøvegen 34. 

 

Aina T. Remmen fremmet følgende forslag: 

 

Nesset kommune takker nei til tilbudet om å ta imot en syrisk familie med to barn. Vi tar 

gjerne imot tilbud om bosetting av syriske eller andre familier ved et senere tidspunkt når 

vi har egnede boliger å tilbyde som vi skal bosette. 

 

Arbeiderpartiet trakk sitt forslag. 

 

Arbeiderpartiet fremmet følgende nytt forslag:  

 

Administrasjon sammen med ordfører får fullmakt til å gå i forhandlinger om kjøp av 

enebolig. Det settes et tak på kjøpesum stor kr. 2,5 mill inkl. omkostninger. 

 

Remmens forslag fikk 4 stemmer og falt. 17 stemte imot. 

Rådmannens innstilling fikk 0 stemmer og falt. 

Arbeiderpartiets forslag ble vedtatt med 17 stemmer. 4 stemte imot. 

 

Vedtak i Nesset kommunestyre – 18.06.2015 

Administrasjon sammen med ordfører får fullmakt til å gå i forhandlinger om kjøp av enebolig. 

Det settes et tak på kjøpesum stor kr. 2,5 mill inkl. omkostninger. 

 

 

PS 61/15 Søknad om tilskudd til nytt boligfelt i Eidsvåg - Langfjorden 

Hyttefelt AS. 

Behandling i Nesset formannskap - 04.06.2015  

Rådmannens innstilling fikk 5 stemmer og ble vedtatt. 2 stemte imot. 

 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 04.06.2015 

Det vises til søknad datert 10.02.15 fra Odd Arne Langset på vegne av Langfjorden Hyttefelt AS. 

 

Langfjorden Hyttefelt AS innvilges tilskudd inntil kr 300 000 til nødvendige grunnundersøkelser 

i forbindelse med utarbeidelse av privat reguleringsplan for et område på Langset, gnr 56 bnr 3, 5 

og 12. Tilskuddet utbetales mot dokumentasjon av utgifter.  

 

Tilskuddet dekkes av Kraftfondet.  
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Nesset kommunestyre sitt vedtak i møte 12.12.13 sak 107/1 vedrørende salg av gnr 56/5 

Gammelskolen omgjøres. Bygningen fjernes ved kontrollert nedbrenning foretatt av 

Brannvesenet. Kostnadene til dette tiltaket er beregnet til ca. kr 200 000 og dekkes av 

disposisjonsfondet.  

 

Behandling i Nesset kommunestyre - 18.06.2015  

Arild Svensli ba om hans habilitet ble vurdert. Han ble enstemmig vurdert inhabil og trådte 

tilbake.  

 

Karianne Rindli fremmet følgende forslag: 

 

Det vises til søknad datert 10.02.15 fra Odd Arne Langset på vegne av Langfjorden 

Hyttefelt AS. 

 

Langfjorden Hyttefelt AS innvilges tilskudd inntil kr 300 000 til nødvendige 

grunnundersøkelser i forbindelse med utarbeidelse av privat reguleringsplan for et område 

på Langset, gnr 56 bnr 3, 5 og 12. Tilskuddet utbetales mot dokumentasjon av utgifter. 

Tilskuddet dekkes av Kraftfondet.  

 

Aina T. Remmen fremmet følgende forslag: 

 

Det vises til søknad datert 10.02.15 fra Odd Arne Langset på vegne av Langfjorden 

Hyttefelt AS. 

 

Langfjorden Hyttefelt AS innvilges tilskudd inntil kr 300 000 til nødvendige 

grunnundersøkelser i forbindelse med utarbeidelse av privat reguleringsplan for et område 

på Langset, gnr 56 bnr 3, 5 og 12. Tilskuddet utbetales mot dokumentasjon av utgifter. 

Tilskuddet dekkes av Kraftfondet.  

 

 Langfjorden Hyttefelt AS tilbys å kjøpe Gammelskolen for kr 1,- 

 

Kristelig Folkeparti fremmet følgende forslag: 

 

 Avklaringene om Gammelskolen utsettes. 

 

Ordføreren ba om gruppemøte. 

 

Karianne Rindli trakk sitt forslag. 

 

Formannskapets forslag fikk 1 stemme og falt. 19 stemte imot. 

Kristelig Folkepartis forslag fikk 2 stemmer og falt. 18 stemte imot. 

Remmens forslag ble vedtatt med 19 stemmer. 1 stemte imot. 

 

Vedtak i Nesset kommunestyre – 18.06.2015 

Det vises til søknad datert 10.02.15 fra Odd Arne Langset på vegne av Langfjorden Hyttefelt AS. 
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Langfjorden Hyttefelt AS innvilges tilskudd inntil kr 300 000 til nødvendige grunnundersøkelser 

i forbindelse med utarbeidelse av privat reguleringsplan for et område på Langset, gnr 56 bnr 3, 5 

og 12. Tilskuddet utbetales mot dokumentasjon av utgifter.  

 

Tilskuddet dekkes av Kraftfondet.  

 

Langfjorden Hyttefelt AS tilbys å kjøpe Gammelskolen for kr 1,- 

 

 

PS 62/15 Søknad om tilskudd til forprosjekt - Mardøla formidlingssenter 

Behandling i Nesset formannskap - 04.06.2015  

Ordføreren fremmet følgende forslag: 

 

Det vises til søknad av 14.04.15. 

 

Søknaden imøtekommes og det gis tilskudd på kr 200 000. Kostnaden dekkes over 

Kraftfondet. Det forutsettes at Møre og Romsdal fylkeskommune eller andre støtter 

prosjektet med tilsvarende beløp som vist i søknaden.  

 

Rådmannens innstilling ble satt opp mot ordførerens forslag. Ordførerens forslag ble enstemmig 

vedtatt. Rådmannens innstilling fikk 0 stemmer og falt. 

 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 04.06.2015 

Det vises til søknad av 14.04.15. 

 

Søknaden imøtekommes og det gis tilskudd på kr 200 000. Kostnaden dekkes over Kraftfondet. 

Det forutsettes at Møre og Romsdal fylkeskommune eller andre støtter prosjektet med tilsvarende 

beløp som vist i søknaden.  

 

Behandling i Nesset kommunestyre - 18.06.2015  

Formannskapets forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak i Nesset kommunestyre – 18.06.2015 

Det vises til søknad av 14.04.15. 

 

Søknaden imøtekommes og det gis tilskudd på kr 200 000. Kostnaden dekkes over Kraftfondet. 

Det forutsettes at Møre og Romsdal fylkeskommune eller andre støtter prosjektet med tilsvarende 

beløp som vist i søknaden.  
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PS 63/15 Årsmelding 2014 - Miljøfondet for Eresfjord og Eikesdal 

Behandling i Miljøfondet for Eresfjord og Eikesdal - 29.05.2015  

Enstemmig som rådmannens innstilling. 

 

Forslag til vedtak i Miljøfondet for Eresfjord og Eikesdal - 29.05.2015 

Årsmelding og regnskap 2014 for Miljøfondet for Eikesdal og Eresfjord godkjennes.  

 

Behandling i Nesset kommunestyre - 18.06.2015  

Miljøfondets forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak i Nesset kommunestyre – 18.06.2015 

Årsmelding og regnskap 2014 for Miljøfondet for Eikesdal og Eresfjord godkjennes.  

 

 

PS 64/15 Tertialrapport per 30.04.2015 

Behandling i Nesset formannskap - 04.06.2015  

Ordføreren var innvilget permisjon fra møtet og varaordføreren trådte inn i hans sted. 

 

Økonomisjefen orienterte.  

 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 04.06.2015 

Tertialrapport pr 30.04.2015 tas til orientering.  

 

Behandling i Nesset kommunestyre - 18.06.2015  

Formannskapets forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak i Nesset kommunestyre – 18.06.2015 

Tertialrapport pr 30.04.2015 tas til orientering.  

 

 

PS 65/15 Budsjettkorrigeringer - juni 2015 

Behandling i Nesset formannskap - 04.06.2015  

Ordføreren var innvilget permisjon fra møtet og varaordføreren trådte inn i hans sted. 
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Ass. rådmann og økonomisjefen orienterte.  

 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 04.06.2015 

1. Driftsbudsjettet for 2015 korrigeres med følgende inntekter/utgifter: 

 

Formål 
Reduserte utgifter / 

økte inntekter (+) 

Økte utgifter / 

reduserte inntekter (-) 

Skolefaglig rådgiver   390 000 

Servicekontor 

 

 220 000 

Helse og omsorg (HELO)   1 307 000 

Helse og omsorg (HELO), tilsk. ressurskr. brukere 1 486 000  

NAV 

 

 350 000 

Teknisk, samfunn og utvikling, omorg. renhold   2 832 000 

Eidsvåg barne- og ungdsomsskole, omorg. renhold 848 000  

Indre Nesset barne- og ungd.skole, omorg. renhold 908 000  

Barnehagene, omorg. renhold 308 000  

Helse og omsorg, omorg. renhold 755 000  

Kultur, omorg. renhold 13 000   

Bruk av disposisjonsfond 781 000   

Balanse 5 099 000 5 099 000 

 

 

2. Investeringsbudsjettet for 2015 korrigeres med følgende tall: 

 

Formål 
Budsjett 

2015 

Endringer 

budsjett 

2015 

Korrigert 

budsjett 

2015 

Totalramme 

(*=korr) 

600316 Rehab. pumpestasjon GID 27/9 0 1 300 000 1 300 000 *1 300 000 

600288 Eidsvåg sentrum 0 1 500 000 1 500 000 3 000 000 

Sum justert bevilgning totalt for 2015  2 800 000   

 

Bevilgning til investeringer for 2015 økes med kr 2 800 000.  

 

Finansieringen justeres tilsvarende: 

Øke kompensasjon for merverdiavgift:  kr      300 000  

Øke bruk av lånemidler:    kr   2 500 000 

 

Behandling i Nesset kommunestyre - 18.06.2015  

Formannskapets forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak i Nesset kommunestyre – 18.06.2015 

1. Driftsbudsjettet for 2015 korrigeres med følgende inntekter/utgifter: 

 

Formål 
Reduserte utgifter / 

økte inntekter (+) 

Økte utgifter / 

reduserte inntekter (-) 
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Skolefaglig rådgiver   390 000 

Servicekontor 

 

 220 000 

Helse og omsorg (HELO)   1 307 000 

Helse og omsorg (HELO), tilsk. ressurskr. brukere 1 486 000  

NAV 

 

 350 000 

Teknisk, samfunn og utvikling, omorg. renhold   2 832 000 

Eidsvåg barne- og ungdomsskole, omorg. renhold 848 000  

Indre Nesset barne- og ungd.skole, omorg. renhold 908 000  

Barnehagene, omorg. renhold 308 000  

Helse og omsorg, omorg. renhold 755 000  

Kultur, omorg. renhold 13 000   

Bruk av disposisjonsfond 781 000   

Balanse 5 099 000 5 099 000 

 

 

2. Investeringsbudsjettet for 2015 korrigeres med følgende tall: 

 

Formål 
Budsjett 

2015 

Endringer 

budsjett 

2015 

Korrigert 

budsjett 

2015 

Totalramme 

(*=korr) 

600316 Rehab. pumpestasjon GID 27/9 0 1 300 000 1 300 000 *1 300 000 

600288 Eidsvåg sentrum 0 1 500 000 1 500 000 3 000 000 

Sum justert bevilgning totalt for 2015  2 800 000   

 

Bevilgning til investeringer for 2015 økes med kr 2 800 000.  

 

Finansieringen justeres tilsvarende: 

Øke kompensasjon for merverdiavgift:  kr      300 000  

Øke bruk av lånemidler:    kr   2 500 000 

 

 

 

 


