
 

Nesset kommune 

 
 

  

 

Møteprotokoll 

 

Utvalg: Nesset kommunestyre 

Møtested: Kommunestyresalen, Nesset kommunehus 

Dato: 14.01.2015 

Tidspunkt: 16:00 – 18:05 

 

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 Medlem H 

Ola Einar Stolsmo Medlem H 

Gunvor Gussiås Medlem KRF 

Arild Svensli Medlem INNB 

 

Følgende faste medlemmer møtte ikke: 

Navn Funksjon Representerer 

Marte Meisingset Evensen MEDL H 

Lynn Brakstad MEDL KRF 
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Følgende varamedlemmer møtte: 

Navn Møtte for Representerer 

Steinar Sevaldsen Marte Meisingset Evensen H 

Svanhild Kvernberg Lynn Brakstad KRF 

 

Merknader 

Daglig leder i ROR, Britt Rakvåg Roald, orienterte om sjukehussaken og om arbeidet 

med kommunereformen. 

 

 

Fra administrasjonen møtte: 

Navn Stilling 

Liv Fleischer Husby Rådmann 

Anne Grete Klokset 

Vivian Høsteng 

Ass. rådmann 

Politisk sekretær 

 

 

Underskrift: 

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

på møtet. 

 

 

 ______________________  

        Rolf Jonas Hurlen 

 

 

 

______________________  _______________________ 

        Karianne Rindli         Marit-Solveig Finset 

 

 

  



 

 Side 3 av 10 

Saksliste 

Utvalgs- 

saksnr 

 

Innhold 

Unntatt 

offentlighet 

Arkiv- 

saksnr 

PS 1/15 Godkjenning av protokoll   

PS 2/15 Spørsmål til ordføreren   

PS 3/15 Referatsaker   

RS 1/15 Kopi av brev av 05.01.2015 fra ROR til Kontroll- og 

konstitusjonskomiteen - Nytt sykehus i Nordmøre og 

Romsdal - prosessen 

 2009/456 

RS 2/15 Kopi av brev til GassROR IKS - Godkjennelse av 

utvidelse med kommunene Nesset, Rauma og Vestnes - 

melding om vedtak 

 2014/536 

RS 3/15 Felles krav om utvidet 2 fergeperiode i fergesambandet 

Sølsnes-Åfarnes - uttale til fylkestinget fra kommuner og 

næringsliv i Molde-regionen 

 2015/10 

RS 4/15 Sanksjon og ikrafttredelse av endringer i kommuneloven 

og offentleglova 

 2010/979 

RS 5/15 Kontrollutvalget i Nesset - protokoll fra møte 08.12.2014  2011/1565 

RS 6/15 Referat fra møte 25.11.2014 - representantskapet for 

krisesenteret i Molde og omegn IKS 

 2014/688 

PS 4/15 Høringsuttalelse - Medlemshøring i LVK - landsstyrets 

forslag til endring av valgordning 

 2011/1646 

PS 5/15 Kommunereformen - prosess i Nesset kommune  2014/579 

PS 6/15 Nesset Kraft AS - kommunal garanti på lån  

(ettersendt 12.01.2015) 

 2015/15 

 

 

PS 1/15 Godkjenning av protokoll 

Behandling i Nesset kommunestyre - 14.01.2015  

Protokoll fra kommunestyrets møte 11.12.2014 ble godkjent og signert. 

 

Vedtak i Nesset kommunestyre – 14.01.2015 

Protokoll fra kommunestyrets møte 11.12.2014 ble godkjent og signert. 
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PS 2/15 Spørsmål til ordføreren 

Behandling i Nesset kommunestyre - 14.01.2015  

Spørsmål fra Nesset Arbeiderparti v/Anders Torvik: 
Jeg ser av saker til kommunestyret at det skal bygges et nytt krisesenter i Molde til ganske stor 

sum. Hva vil dette si for Nesset kommune, og vil Nesset få større utgifter som samarbeidspartner 

i dette prosjektet? 

 

Rådmannen svarte: 

Krisesenteret for Molde og omegn IKS har hatt behov for bedre lokaler, og det har over lang tid 

vært planer for utbygging. Vi har, som alle medlemskommunene, et medlem i 

representantskapet. Representantskapet er øverste myndighet i selskapet og det er i dette 

eierorganet eierskapet utøves. Når saker legges frem er det representantskapet som skal behandle 

disse. I sitt møte 06.06.2013 godkjente de endelig romprogram, og en intensjonsavtale ble lagt 

fram og gjennomgått. Det er ikke IKS’et som skal bygge, de skal kun være leietakere. Med 

bakgrunn i dette mottok Nesset kommune i fjor vår en e-post der det ble informert om at 

«representantskapet har vedtatt foreliggende romprogram, romskjema og en utredning fra 

Hammerø & Storvik i Tomteanalyse/Statusrapport av 01.04.2013, som grunnlag for det videre 

arbeidet med realiseringen av nytt krisesenterbygg i Molde. Med dette vedtaket er det derfor per 

dags dato ikke behov for ytterligere vedtak/behandling i kommunestyrene». Den siste 

informasjonen vi har fått fra krisesenteret er datert 21.10.2014 og har overskriften «Informasjon 

om status for oppføring av nytt bygg for Krisesenter for Molde og omegn IKS, samt orientering 

om økte husleiekostnader i den forbindelse». Denne ble lagt fram som en referatsak 25.11.2014 i 

utvalg for helse, oppvekst og kultur (HOK), og vi ble her orientert om valget til 

representantskapet og påmint deres ansvar, og at det ikke er IKS’et som skal ta opp lån. Det er 

altså riktig at dette vil medføre ytterligere kostnader for kommunene gjennom økt husleie. Dette 

er ikke tatt inn i budsjettplana for i år, bygget vil ikke bli ferdig før tidligst i 2016. Det er 

lovpålagt at alle kommuner skal ha et krisesenter, og pr. i dag har vi ingen mulighet til å bygge 

opp et krisesentertilbud i egen kommune. VI har derfor ingen andre alternativer enn å være med 

videre i dette. 

 

 

Spørsmål fra Nesset Arbeiderparti v/Mellvin Steinsvoll: 
I 2014 fikk alle med dispensasjon til å kjøre snøscooter forlenget sin tillatelse uten søknad. 

Begrunnelse for det var at ny lovgivning for motorferdsel i utmark var under utarbeidelse. Ny lov 

er enda ikke klar. Jeg forventer da at praksis fra 2014 føres videre i 2015. For ordens skyld og 

med bakgrunn i spørsmål fra Nesset Snøscooterklubb om forholdet, ber jeg ordføreren gi en 

avklaring. 

 

Ordføreren svarte: 
Det refereres til brev av 08.01.2015 ang. bruk av snøscooter vintersesongen 2015 og kjørebok 

2015 som er sendt til alle som er registrert med kjøretillatelser: 

 

Nesset formannskap vedtok i f-sak 082/13 å melde interesse for å delta på forsøksordning der 

kommunene gis adgang til å etablere snøscooterløyper for fornøyelseskjøring gjennom 

arealplanlegging etter plan- og bygningsloven. Forsøksordningen var for perioden 2014 – 2018. I 

høst (2014) besluttet regjeringen å avslutte denne forsøksordningen. I stedet er det foreslått å 

innføre en hjemmel i motorferdsellovens § 4a der kommunestyret gis myndighet til å fastsette 

snøscooterløyper. Det vil da stilles en rekke krav og hensyn som må utredes før vedtak om 

snøscooterløype kan vedtas.  
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Under forutsetning i at motorferdselloven blir endret kan det tidligst forventes en avklaring av 

snøscooterløyper i Nesset høsten 2015. Bakgrunnen for dette er at kommunen først må avklare 

hvor løypetraseér kan legges. Deretter må det gjennomføres endring av kommuneplanens 

arealdel, i henhold til plan- og bygningslovens bestemmelser. I denne prosessen skal ulike parter 

og interesser involveres i planarbeidet. 

 

Nesset kommune behandler ca 100 søknader om bruk av snøscooter for transport av varer/utstyr 

til hytter som ligger lengre enn 2,5 km fra vinterbrøytet vei. Flesteparten av dispensasjons- 

vedtakene utgikk i 2013. Av praktiske årsaker vil rådmannen forlenge disse frem til 20.04.2015. 

Det betyr at alle som er gitt dispensasjon til bruk av snøscooter til transport og varer til hytta 

frem til 20.04.2013, ikke behøver å sende inn en ny søknad til Nesset kommune før 1. desember 

2015.   

 

 

PS 3/15 Referatsaker 

RS 1/15 Kopi av brev av 05.01.2015 fra ROR til Kontroll- og konstitusjonskomiteen - Nytt 

sykehus i Nordmøre og Romsdal - prosessen Romsdal Regionråd (ROR) 

RS 2/15 Kopi av brev til GassROR IKS - Godkjennelse av utvidelse med kommunene Nesset, 

Rauma og Vestnes - melding om vedtak Fræna kommune 

RS 3/15 Felles krav om utvidet 2 fergeperiode i fergesambandet Sølsnes-Åfarnes - uttale til 

fylkestinget fra kommuner og næringsliv i Molde-regionen Molde Næringsforum 

RS 4/15 Sanksjon og ikrafttredelse av endringer i kommuneloven og offentleglova Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet 

RS 5/15 Kontrollutvalget i Nesset - protokoll fra møte 08.12.2014 Kontrollutvalgssekretariat for 

Romsdal 

RS 6/15 Referat fra møte 25.11.2014 - representantskapet for krisesenteret i Molde og omegn 

IKS Krisesenteret for Molde og omegn IKS 

Behandling i Nesset kommunestyre - 14.01.2015  

Ordføreren orienterte. 

 

Referatsakene ble tatt til orientering. 

 

Vedtak i Nesset kommunestyre – 14.01.2015 

Referatsakene ble tatt til orientering. 
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PS 4/15 Høringsuttalelse - Medlemshøring i LVK - landsstyrets forslag til 

endring av valgordning 

Behandling i Nesset formannskap - 18.12.2014  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 18.12.2014 

Nesset kommune støtter landsstyre i LVK sitt forslag til endringer i vedtekter for 

Landssammenslutninga av Vasskraftkommunar.   

 

Behandling i Nesset kommunestyre - 14.01.2015  

Formannskapets forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak i Nesset kommunestyre – 14.01.2015 

Nesset kommune støtter landsstyre i LVK sitt forslag til endringer i vedtekter for 

Landssammenslutninga av Vasskraftkommunar.   

 

 

PS 5/15 Kommunereformen - prosess i Nesset kommune 

Rådmannens innstilling 

1. Mandat 

Nesset kommune skal arbeide med å utrede 4 alternativer i arbeidet med 

kommunereformen: 

a) Nesset som egen kommune 

b) Nesset og Sunndal 

c) Romsdalshalvøya med Midsund, Aukra, Fræna, Eide, Gjemnes, 

Molde og Nesset kommune 

d) Romsdal med Rauma, Vestnes, Midsund, Aukra, Fræna, Eide, 

Molde og Nesset 

 

2. Kunnskapsgrunnlag 

Nesset bruker de utredningene av alternativene b, c og d som Telemarkforskning utfører 

på oppdrag fra ROR.  

 

Kommunestyret ber om at også alternativ a med Nesset som egen kommune blir utredet 

av Telemarkforskning. Det er antydet en pris på kr 60 000 for utredningen. 

 

Nesset sine interesser som kraftkommune og utmarkskommune skal vurderes i egne 

utredninger. 

 

3. Framdrift 

I Nesset kommune gjennomføres kommunereformen etter LØP 2 med vedtak i 



 

 Side 7 av 10 

kommunestyret våren 2016. 

 

4. Organisering 

Arbeidet med kommunereformen fram til kommunestyrevedtaket våren 2016 organiseres 

som prosjekt med følgende ansvarsfordeling: 

 

a) Kommunestyret er prosjekteier og prosjektets styringsgruppe. 

Kommunestyret skal holdes orientert om arbeidet med 

kommunereformen og diskuterer og ta stilling til nødvendige 

prinsipielle beslutninger underveis. 

 

b) Formannskapet + representant fra Frp og I, 2 representanter fra 

HTV samt rådmann, er prosjektgruppe. 

 

c) Rådmannen er sekretariat for styringsgruppen og prosjektgruppen.  

 

d)  Ordfører er kontaktperson og prosjektansvarlig overfor 

Fylkesmannen. 

 

5. Informasjonsstrategi 

Arbeidsgruppa har ansvaret for all informasjon til innbyggerne. Rådmannen har ansvaret 

for all informasjon internt i organisasjonen i Nesset kommune. 

 

6. Medvirkning og involvering 

Det er et mål at det skal legges til rette for gode lokale prosesser hvor innbyggerne skal 

involveres og høres. Dette skal skje gjennom aktiviteter som: 

a) Folkemøter rundt om i bygdene 

b) Møter med næringsforum og andre lag og organisasjoner 

c) Møter med Ungdommens kommunestyre 

d) Kommunens nettside 

e) Ordførerens Facebookside 

f) Bruk av lokale media og andre kanaler 

g) Innbyggerundersøkelse høsten 2015 

 

7. Arbeidet med kommunereformen gjennomføres i samsvar med prosessplan datert 

06.01.2015 

 

Behandling i Nesset kommunestyre - 14.01.2015  

./. Vedlegget Foreløpig aktivitets- og milepælsplan for Nesset kommune, LØP 2 ble ettersendt til 

møtedeltakernes iPad 13.01.2015. 

 

Innbyggerlista fremmet følgende forslag til endring i punkt 1: 

 

 Punktene a) og b) strykes 

 

 

Punktene ble stemt over hver for seg. 

 

Punkt 1:  
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a) Rådmannens innstilling ble satt opp mot Innbyggerlistas forslag. Rådmannens innstilling ble 

vedtatt med 20 stemmer. Innbyggerlistas forslag fikk 1 stemme og falt. 

b) Rådmannens innstilling ble satt opp mot Innbyggerlistas forslag. Rådmannens innstilling ble 

vedtatt med 20 stemmer. Innbyggerlistas forslag fikk 1 stemme og falt. 

c) Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

d) Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Arbeiderpartiet fremmet følgende tilleggsforslag til nytt delpunkt e): 

 

Nesset kommune tar initiativ til felles drøftelser mellom kommunene Sunndal, Rauma og 

Nesset med sikte på å utrede de tre kommuner som en framtidig enhet.  

 

Arbeiderpartiets tilleggsforslag ble vedtatt med 20 stemmer. 1 stemte imot. 

 

 

Magne Bugge fremmet følgende tilleggsforslag til nytt delpunkt f): 

 

 Mulighetene for grensejustering mot Gjemnes og Rauma utredes. 

 

Bugges tilleggsforslag ble vedtatt med 20 stemmer. 1 stemte imot. 

 

 

Punkt 2: 

Rådmannens innstilling ble vedtatt med 20 stemmer. 1 stemte imot. 

 

Punkt 3: 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Punkt 4: 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Punkt 5: 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Punkt 6: 

Arbeiderpartiet fremmet følgende oversendingsforslag til prosjektgruppa om nytt delpunkt h) 

under punkt 6: 

 

Prosjektgruppa bes vurdere en første innbyggerundersøkelse i løpet av siste halvdel av 

januar/første halvdel av februar 2015.  

 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Arbeiderpartiets oversendelsesforslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Punkt 7: 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
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Vedtak i Nesset kommunestyre – 14.01.2015 

1. Mandat 

Nesset kommune skal arbeide med å utrede følgende alternativer i arbeidet med 

kommunereformen: 

a) Nesset som egen kommune 

b) Nesset og Sunndal 

c) Romsdalshalvøya med Midsund, Aukra, Fræna, Eide, Gjemnes, Molde og Nesset 

kommune 

d) Romsdal med Rauma, Vestnes, Midsund, Aukra, Fræna, Eide, Molde og Nesset 

e) Nesset kommune tar initiativ til felles drøftelser mellom kommunene Sunndal, 

Rauma og Nesset med sikte på å utrede de tre kommuner som en framtidig enhet.  

f) Mulighetene for grensejustering mot Gjemnes og Rauma utredes. 

 

2. Kunnskapsgrunnlag 

Nesset bruker de utredningene av alternativene b, c og d som Telemarkforskning utfører 

på oppdrag fra ROR.  

 

Kommunestyret ber om at også alternativ a med Nesset som egen kommune blir utredet 

av Telemarkforskning. Det er antydet en pris på kr 60 000 for utredningen. 

 

Nesset sine interesser som kraftkommune og utmarkskommune skal vurderes i egne 

utredninger. 

 

3. Framdrift 

I Nesset kommune gjennomføres kommunereformen etter LØP 2 med vedtak i 

kommunestyret våren 2016. 

 

4. Organisering 

Arbeidet med kommunereformen fram til kommunestyrevedtaket våren 2016 organiseres 

som prosjekt med følgende ansvarsfordeling: 

 

a) Kommunestyret er prosjekteier og prosjektets styringsgruppe. Kommunestyret 

skal holdes orientert om arbeidet med kommunereformen og diskuterer og ta 

stilling til nødvendige prinsipielle beslutninger underveis. 

 

b) Formannskapet + representant fra Frp og Innb., 2 representanter fra HTV samt 

rådmann, er prosjektgruppe. 

 

c) Rådmannen er sekretariat for styringsgruppen og prosjektgruppen.  

 

d)  Ordfører er kontaktperson og prosjektansvarlig overfor Fylkesmannen. 

 

5. Informasjonsstrategi 

Prosjektgruppa har ansvaret for all informasjon til innbyggerne. Rådmannen har ansvaret 

for all informasjon internt i organisasjonen i Nesset kommune. 

 

6. Medvirkning og involvering 

Det er et mål at det skal legges til rette for gode lokale prosesser hvor innbyggerne skal 

involveres og høres. Dette skal skje gjennom aktiviteter som: 

a) Folkemøter rundt om i bygdene 
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b) Møter med næringsforum og andre lag og organisasjoner 

c) Møter med Ungdommens kommunestyre 

d) Kommunens nettside 

e) Ordførerens Facebookside 

f) Bruk av lokale media og andre kanaler 

g) Innbyggerundersøkelse høsten 2015 

h) Prosjektgruppa bes vurdere en første innbyggerundersøkelse i løpet av siste 

halvdel av januar/første halvdel av februar 2015. 

 

7. Arbeidet med kommunereformen gjennomføres i samsvar med prosessplan datert 

06.01.2015 

 

 

PS 6/15 Nesset Kraft AS - kommunal garanti på lån 

Rådmannens innstilling 

Nesset kommune gir Nesset Kraft AS kommunal garanti for et nytt låneopptak i KLP, en 

opplåning av tidligere lån gitt med kommunal garanti, jfr. K-sak 225/99. Lånerammen settes til 

25 millioner kroner under forutsetting av at nedbetalingstiden ikke endres. Innfrielsesdato er 

01.06.2030.  Ved eventuell endring av lånets løpetid vil den kommunale garantien bortfalle. 

Garantien blir gitt som simpel kausjon. Garantiansvaret reduseres gradvis i takt med nedbetaling 

av lånet.  

 

Denne kommunale garantien krever godkjenning av departementet. 

 

Behandling i Nesset kommunestyre - 14.01.2015  

Saken ble ettersendt til møtedeltakernes iPad 12.01.2015. 

 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak i Nesset kommunestyre – 14.01.2015 

Nesset kommune gir Nesset Kraft AS kommunal garanti for et nytt låneopptak i KLP, en 

opplåning av tidligere lån gitt med kommunal garanti, jfr. K-sak 225/99. Lånerammen settes til 

25 millioner kroner under forutsetting av at nedbetalingstiden ikke endres. Innfrielsesdato er 

01.06.2030. Ved eventuell endring av lånets løpetid vil den kommunale garantien bortfalle. 

Garantien blir gitt som simpel kausjon. Garantiansvaret reduseres gradvis i takt med nedbetaling 

av lånet.  

 

Denne kommunale garantien krever godkjenning av departementet. 

 

 

 


