
Nesset kommune

Møteprotokoll

Utvalg: Nesset kommunestyre

Møtested: Kommunestyresalen, Nesset kommunehus

Dato: 25.04.2013

Tidspunkt: 14:00 – 16:20

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
Roar Andrè Flataker Medlem H
Stephan Berg (fra kl.14) Medlem H
Magne Bugge 
(permisjon i sakene 20-24)

Medlem H

Marit-Solveig Finset Medlem H
Marte Meisingset Evensen Medlem H
Lynn Brakstad Medlem KRF
Gunvor Gussiås Medlem KRF

Følgende faste medlemmer møtte ikke:

Navn Funksjon Representerer
Aina Trælvik Remmen MEDL FRP
Arild Svensli MEDL INNB
Stein Ivar Bjerkeli MEDL AP
Ola Einar Stolsmo MEDL H
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Følgende varamedlemmer møtte:

Navn Møtte for Representerer
Siw Maridal Bugge Stein Ivar Bjerkeli AP
Ivar Henning Trælvik (fra kl.13) Aina Trælvik Remmen FRP
Steinar Sevaldsen Ola Einar Stolsmo H
Tone Skjørsæther
Knut Arne Bugge (eiermøte og 
generalforsamling)

Arild Svensli
Stephan Berg

INNB
H

Merknader

Kl. 11:00 – 12:30 Eiermøte i Nesset Kraft AS

Kl. 13:00 – 13:45 Generalforsamling i Nesset Kraft AS

Kl. 14:00 – 17:00 Kommunestyremøte

Fra administrasjonen møtte:

Navn Stilling
Liv Fleischer Husby Rådmann
Bjørn Stensjø
Anne Grete Klokset (sak 25)
Vivian Høsteng

Ass. rådmann
Enhetsleder NAV
Politisk sekretær

Underskrift:

Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført i møteboka, er i samsvar med det som ble vedtatt 
på møtet.

______________________
      Rolf Jonas Hurlen

______________________ _______________________
         Karianne Rindli          Roar A. Flataker
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Saksliste

Utvalgs-

saksnr Innhold

Unntatt

offentlighet

Arkiv-

saksnr

PS 20/13 Godkjenning av protokoll

PS 21/13 Spørsmål til ordføreren

PS 22/13 Referatsaker

RS 9/13 Vedkommande utvikling av kraftverk i Kjøtåa 2012/1141

RS 10/13 Underskrevet protokoll fra representantskapsmøtet i 
Romsdal IUA 04.04.13

2008/1298

PS 23/13 Kommunal overtakelse av vei, vann- og avløp i 
Sjøgarden boligfelt

2010/1298

PS 24/13 Sluttrapport med byggeregnskap for rehabilitering av 
svømmehall ved Nesset U-skole

2010/351

PS 25/13 Opprettelse av stilling som lokal rusforebyggende 
koordinator med forebehold om tilskuddsmidler fra 
Helsedirektoratet

2012/120

PS 26/13 Organisasjonsendringer Nesset kommune 2013/354

PS 27/13 Årsmelding 2012 - Kontrollutvalget 2013/309

PS 28/13 Interpellasjon - Småkraftutbygging i Nesset

PS 20/13 Godkjenning av protokoll

Behandling i Nesset kommunestyre - 25.04.2013 

Protokoll fra kommunestyrets møte 21.03.2013 ble godkjent og signert.

Vedtak i Nesset kommunestyre – 25.04.2013

Protokoll fra kommunestyrets møte 21.03.2013 ble godkjent og signert.

PS 21/13 Spørsmål til ordføreren

Behandling i Nesset kommunestyre - 25.04.2013 

Spørsmål fra Arbeiderpartiet v/Anders Torvik:
Viser til tidligere spørsmål i 2012 om barnevernssamarbeidet med Sunndal og Tingvoll. Det ble 
da sagt at dette samarbeidet skal vurderes.
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Hvor står saken i dag? Skal vi i Nesset kommune fortsette dette samarbeidet som før, eller blir 
det gjort tiltak for å få til en bedre ordning for barna i Nesset?

Rådmannen svarte:
Samarbeidsordningen skal evalueres. Det er enighet i rådmannskollegialet om at 
distriktsrevisjonen tar denne evalueringen. Gjort tidligere i noen Nordmørskommuner med godt 
resultat. Vanskelig å evaluere barnevern i såpass små kommuner, derfor interessant at noen 
utenfor gjør dette arbeidet. Revisjonen har takket ja til tilbudet, men har enda ikke fått start- og 
sluttdato for evalueringen. 

Spørsmål fra Arbeiderpartiet v/Mellvin Steinsvoll:
Den offentlige tannhelsetjenesten i Nesset
Som kjent har tannlegen som tjenestegjør/har tjenestegjort i den offentlige tannhelsetjenesten i 
Nesset, flyttet fra kommunen. 

Slik jeg forstår det, er den offentlige tannhelsetjenesten i kommunen i ferd med å bli sterkt 
svekket.

Mine spørsmål blir da som følger:
1. I hvilket omfang og på hvilken måte blir den offentlige tannhelsetjeneste i Nesset 

gjennomført?
2. Hvilket tannhelsetilbud har de eldre og sjuke ved NOS?

Spørsmål fra Kristelig folkeparti v/Lynn Brakstad:
Har Nesset pr i dag tannlege i den offentlige tannhelsetjenesten?

Ordføreren svarte:
Tannlegekontoret er betjent av tannlege 2 dager i uka, og av tannpleier 4 dager i uka. 
Tannhelsetilbudet ved institusjonene og i hjemmesykepleien blir fulgt opp av disse. Bakgrunnen 
for det reduserte tilbudet er at fylkestannhelsetjenesten må spare penger. I følge fylkestannlegen 
skal en regional delplan for tannhelsetjenesten i fylket opp til behandling i fylkestinget i mai/juni. 
Denne planen vil blant annet omfatte den fremtidige klinikkstrukturen i Møre og Romsdal, og 
den skal ut på høring til kommunene. Nok en gang må antakeligvis Nesset kjempe for å få 
beholde lovpålagte tjenestetilbud.

Spørsmål fra Fremskrittspartiet v/Ivar H. Trælvik:
Det har vært en utrasing på kunstgressbanen og deler av området er sperret. Med bakgrunn i den 
pågående grunnundersøkelsen stilles det spørsmål om det er trygt å oppholde seg på 
kunstgressbanen?

Ordføreren svarte:
Det er seget ned foran det ene målet på kunstgressbanen, og dette området er stengt av. Det er 
kulvert tvers over kunstgressbanen, og det er muligens pga denne, i forbindelse med teleløsning, 
at dette har skjedd. Resten av kunstgressbanen er i bruk, og denne situasjonen anses ikke for å 
være dramatisk.
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Spørsmål fra Arbeiderpartiet v/Karianne Rindli:
I administrasjonsutvalget har møter blir utsatt og avlyst, både i år og i fjor. Det er uklart av 
hvilken grunn. Utvalget har bedt om spesifikke saker, så det kan ikke være derfor møtene er 
avlyst. Lederen har vært i kontakt med rådmannen for å avklare situasjonen, men har ikke fått 
svar. Lederen bør få mer informasjon om grunner til avlysninger.

Rådmannen avsto fra å svare.

PS 22/13 Referatsaker

RS 9/13 Vedkommande utvikling av kraftverk i Kjøtåa Grunneigarlaget i Eikesdalen

RS 10/13 Underskrevet protokoll fra representantskapsmøtet i Romsdal IUA 04.04.13 Romsdal 
Interkommunale Utvalg mot Akutt forurensning (RIUA)

Behandling i Nesset kommunestyre - 25.04.2013 

Ordføreren orienterte.

Referatsakene ble tatt til orientering.

Vedtak i Nesset kommunestyre – 25.04.2013

Referatsakene ble tatt til orientering.

PS 23/13 Kommunal overtakelse av vei, vann- og avløp i Sjøgarden boligfelt

Behandling i Nesset formannskap - 11.04.2013 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 11.04.20123

Nesset kommune overtar vederlagsfritt fra Sjøgarden boligutvikling as, infrastruktur som 
ledningsnett for vann- og avløp samt veier inklusiv veibelysning i Sjøgarden boligfelt. 

Rådmannen får delegert ansvaret med å utarbeide en avtale mellom Nesset kommune og 
Sjøgarden boligutvikling as. Avtalen skal som minimum inneholde følgende punkter:

 Krav til dokumentasjon vedrørende utført arbeid med vann- og avløpsnettet 
 Frist for når dokumentasjonen skal være forelagt kommunen
 Overtakelsestidspunkt for vann- og avløpsnettet skal framgå
 Det skal tinglyses erklæring om at Nesset kommune får ha og vedlikeholde ledningsnettet

i Sjøgarden boligfelt gnr 29, bnr 349
 Opprettelse av veien som egen eiendom og kostnadsfri overdragelse til kommunen
 Tidsfrist vedrørende montering av veibelysning
 Tekniske krav til veibelysningen
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 Tekniske krav til veioppbygningen
 Tidsfrister vedrørende opparbeidelse av vei, inklusiv tidspunkt for asfaltering
 Tidspunkt for når Nesset kommune overtar ansvar for alt vedlikehold av ledningsnett og 

veier

Behandling i Nesset kommunestyre - 25.04.2013 

Formannskapets forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i Nesset kommunestyre – 25.04.2013

Nesset kommune overtar vederlagsfritt fra Sjøgarden boligutvikling as, infrastruktur som 
ledningsnett for vann- og avløp samt veier inklusiv veibelysning i Sjøgarden boligfelt. 

Rådmannen får delegert ansvaret med å utarbeide en avtale mellom Nesset kommune og 
Sjøgarden boligutvikling as. Avtalen skal som minimum inneholde følgende punkter:

 Krav til dokumentasjon vedrørende utført arbeid med vann- og avløpsnettet 
 Frist for når dokumentasjonen skal være forelagt kommunen
 Overtakelsestidspunkt for vann- og avløpsnettet skal framgå
 Det skal tinglyses erklæring om at Nesset kommune får ha og vedlikeholde ledningsnettet 

i Sjøgarden boligfelt gnr 29, bnr 349
 Opprettelse av veien som egen eiendom og kostnadsfri overdragelse til kommunen
 Tidsfrist vedrørende montering av veibelysning
 Tekniske krav til veibelysningen
 Tekniske krav til veioppbygningen
 Tidsfrister vedrørende opparbeidelse av vei, inklusiv tidspunkt for asfaltering
 Tidspunkt for når Nesset kommune overtar ansvar for alt vedlikehold av ledningsnett og 

veier

PS 24/13 Sluttrapport med byggeregnskap for rehabilitering av svømmehall 
ved Nesset U-skole

Behandling i Nesset formannskap - 11.04.2013 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 11.04.20123

Prosjekt Svømmehall Nesset U-skole – rehabilitering hadde en bevilgning på 2,7 mill kroner.  
Byggeregnskapet viser en overskridelse på kr 3 719,40. Prosjektet kom altså ut i tilnærmet 
balanse.

Kommunestyret godkjenner byggeregnskapet for rehabilitering av svømmehallen.

Behandling i Nesset kommunestyre - 25.04.2013 

Formannskapets forslag ble enstemmig vedtatt.
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Vedtak i Nesset kommunestyre – 25.04.2013

Prosjekt Svømmehall Nesset U-skole – rehabilitering hadde en bevilgning på 2,7 mill kroner.  
Byggeregnskapet viser en overskridelse på kr 3 719,40. Prosjektet kom altså ut i tilnærmet 
balanse.

Kommunestyret godkjenner byggeregnskapet for rehabilitering av svømmehallen.

PS 25/13 Opprettelse av stilling som lokal rusforebyggende koordinator med 
forebehold om tilskuddsmidler fra Helsedirektoratet

Rådmannens innstilling

Nesset kommune ønsker å styrke rus- og kriminalitetsforebyggende arbeidet i kommunen. 
Kommunen søker Helsedirektoratet om tilskudd til å opprette stilling som ruskoordinator. 
Stillingen som ruskoordinator skal bidra til bedre samordning og utnytelse av lokale ressurser og 
stimulere til samordning av kommunalt rus og/eller kriminalitetsforebyggende arbeid. 

Behandling i Nesset kommunestyre - 25.04.2013 

Rådmannen endret sin innstilling til følgende:

1. Nesset kommune ønsker å styrke rus- og kriminalitetsforebyggende arbeid i 
kommunen.

2. Kommunen søker Helsedirektoratet om tilskudd til å opprette stilling som 
ruskoordinator

3. Opprettelse av stilling som lokal rusforebyggende koordinator med forbehold om 
tilskuddsmidler fra Helsedirektoratet.

4. Det utarbeides en nedtrappingsplan andre året i prosjektet

Enhetsleder ved Nav, Anne Grete Klokset, orienterte.

Rådmannens endrede innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i Nesset kommunestyre – 25.04.2013

1. Nesset kommune ønsker å styrke rus- og kriminalitetsforebyggende arbeid i kommunen.
2. Kommunen søker Helsedirektoratet om tilskudd til å opprette stilling som ruskoordinator
3. Opprettelse av stilling som lokal rusforebyggende koordinator med forbehold om 

tilskuddsmidler fra Helsedirektoratet.
4. Det utarbeides en nedtrappingsplan andre året i prosjektet
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PS 26/13 Organisasjonsendringer Nesset kommune

Behandling i Nesset formannskap - 11.04.2013 

Rådmannen orienterte.

Arbeiderpartiet fremmet følgende forslag:

Saken oversendes kommunestyret uten tilråding. 

Til kommunestyrets behandling bes det om at de økonomiske konsekvensene, samt 
fagorganisasjonenes uttalelser til den foreslåtte organisasjonsendringen legges frem.

Arbeiderpartiets forslag ble enstemmig vedtatt.

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 11.04.20123

Saken oversendes kommunestyret uten tilråding. 

Til kommunestyrets behandling bes det om at de økonomiske konsekvensene, samt 
fagorganisasjonenes uttalelser til den foreslåtte organisasjonsendringen legges frem.

Behandling i Nesset kommunestyre - 25.04.2013 

Følgende dokument ble lagt til saken før kommunestyrets behandling:

./. Notat fra rådmannen, datert 17.04.2013 - Økonomisk konsekvens av opprettelse og organisering 
av ny enhet for Samfunn, utvikling og tekniske tjenester

./. Uttale fra verneombud på kommunehuset, datert 16.04.2013 – Vedr. omorganisering av 
administrasjonen på kommunehuset

./. Uttale fra Naturviterne, datert 15.04.2013 – Vedr. forslag til endring i organisasjonen

./. Uttale fra Fagforbundet og Delta, datert 18.04.2013 – Vedr. forslag til endring i organisasjonen

Arbeiderpartiet ba om gruppemøte.

Arbeiderpartiet fremmet følgende forslag til endring av rådmannens innstilling:

Setningen ”Merkostnader dekkes inn av ledige lønnsmidler i 2013 og innarbeides i 
budsjett for 2014” erstattes med setningen ”Det forutsettes at endringer i 
organisasjonsstrukturen ikke medfører merkostnader”. 

Kristelig folkeparti fremmet følgende forslag:

Enheten beholder navnet Teknisk drift.
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Høyre ba om gruppemøte.

Fellesliste for Høyre, Senterpartiet og Kristelig folkeparti fremmet følgende tilleggsforslag til 
rådmannens innstilling:

Nesset kommune søker etter en person som primært har teknisk drift som hovedvekt. Det 
kreves minimum 3-årig teknisk høgskole innen fagområdet teknisk drift. 
Omorganiseringen evalueres innen september 2014. Navn for enheten blir Teknisk, 
samfunn og utvikling. 

Høyre ba om gruppemøte

Kristelig folkeparti trakk sitt forslag.

Rådmannens innstilling ble satt opp mot Arbeiderpartiets forslag.
Rådmannens innstiling fikk 0 stemmer og falt. Arbeiderpartiets forslag ble enstemmig vedtatt.

Fellesforslaget fra Høyre, Senterpartiet og Kristelig folkeparti ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i Nesset kommunestyre – 25.04.2013

Kommunens organisasjonsstruktur endres fra 01.08.13.
Endringen medfører at Enhet for tekniske drift endres til Enhet for samfunn, utvikling og 
tekniske tjenester. Den nye enheten organiseres med mellomledere/avdelingsledere som 
rapporterer til enhetsleder. Mellomleder-/avdelingsleder- stillingene lyses ut internt i enheten.
Det forutsettes at endringer i organisasjonsstrukturen ikke medfører merkostnader.
Avdeling for samfunn og utvikling avvikles fra samme dato.
Rådmannen har delegert ansvar i forhold til ansvar og oppgavefordeling i organisasjonen.

Nesset kommune søker etter en person som primært har teknisk drift som hovedvekt. Det kreves 
minimum 3-årig teknisk høgskole innen fagområdet teknisk drift. Omorganiseringen evalueres 
innen september 2014. Navn for enheten blir Teknisk, samfunn og utvikling. 

Nesset kommune 2013
Rådmann

Barnehager
Helse og 
omsorg

EBUS IBUS Samfunn, 
utvikling og 

tekniske 
tjenester

NAV
Service-
kontoret

Stab/ støtte

Ass. 
rådmann
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PS 27/13 Årsmelding 2012 - Kontrollutvalget

Kontrollutvalgets innstilling

Kontrollutvalgets årsmelding for 2012 tas til etterretning.

Behandling i Nesset kommunestyre - 25.04.2013 

Kontrollutvalgets leder, Paul E. Nauste, orienterte.

Kontrollutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i Nesset kommunestyre – 25.04.2013

Kontrollutvalgets årsmelding for 2012 tas til etterretning.

PS 28/13 Interpellasjon - Småkraftutbygging i Nesset

Behandling i Nesset kommunestyre - 25.04.2013 

Interpellasjon fra Arbeiderpartiet v/Mellvin Steinsvoll:
Småkraftutbygging i Nesset
I møte 11. april 2013, fikk formannskapet informasjon om situasjon i forb. med planer og 
konsesjonssøknader for småkraftutbygging i Nesset. 

Informasjon ga grunn til bekymring. De aller fleste vassdrag som kunne være egnet for 
småkraftutbygging, er enten fredet eller ligger i randsonen til fredet område. 
Miljøvernet har fått store konsekvenser for våre muligheter til å benytte våre vannressurser på en 
skånsom og miljøvennlig måte. Ikke minst betyr det store beslaget av vannressursene svært mye 
for grunneierne.

Nesset kommune har i mer enn 60 år, levert store kraftressurser til storsamfunnet gjennom 
overføring av våre vannressurser til foredling i andre kommuner. I den sammenheng er det et 
svært dårlig svar fra myndighetene, at de sier nei til en skånsom og nesten usynlig bruk av våre 
små vassdrag til småkraftutbygging. For folk flest er et slikt vern av natur og miljø uforståelig. 
Begrepet miljø- og naturvern blir etter min mening, missbrukt og missforstått når slikt skjer. 
Nesset kommune kan ikke sitte stille å se på at store deler av våre muligheter til verdiskaping og 
samfunnsnyttige bidrag, skal være låst av ekstrem oppfattelse av miljøbegrepet. Vannkraften er 
den energibærer som er mest miljøvennlig. Den er en svært stor bidragsyter til et godt 
miljøregnskap. Jeg tillater meg å foreslå følgende:

Forslag:
Nesset kommunestyre gir formannskapet fullmakt til på vegne av Nesset kommune, å 
utarbeide en uttalelse som støtter småkraftutbygging generelt i kommunen, og spesielt i 
Røndøla, Ljøsona, Vikeelva og Kjøtåa.

Ordføreren orienterte om reglene for interpellasjon.



Side 11 av 11

Arbeiderpartiets forslag ble tatt opp til avstemming. 
Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i Nesset kommunestyre – 25.04.2013

Nesset kommunestyre gir formannskapet fullmakt til på vegne av Nesset kommune, å utarbeide 
en uttalelse som støtter småkraftutbygging generelt i kommunen, og spesielt i Røndøla, Ljøsona, 
Vikeelva og Kjøtåa.


