
 
 
 
 
 

 
 

Møteprotokoll 
 

Utvalg: Nesset kommunestyre 

Møtested: Kavli Moen Gård 

Dato: 14.12.2017 

Tidspunkt: 10:00 – 17:15 
 
 
 
 

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 
Ola Einar Stolsmo 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 
Jan Rindli Medlem UAV 
Svein Atle Roset Medlem KRF 
Svanhild Kvernberg Medlem KRF 
Jan Ståle Alme Medlem INNB 

 
Følgende faste medlemmer møtte ikke: 
Navn Funksjon Representerer 
Ivar Henning Trælvik MEDL FRP 

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
   

 
Merknader 
Prosjektleder Britt Rakvåg Roald deltok i første del av møtet, og orienterte om status for Nye Molde 
kommune. Kommunestyret ble deretter delt inn i grupper, og innspill til politisk organisering i Nye 
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Molde kommune og kommunedelsutvalg i Nesset ble diskutert. Gruppene presenterte sine innspill, og 
demokratigruppas representanter tar disse med seg i det videre arbeidet.   

 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Anne Grete Klokset 
Anne-Karin Sjøli 
Solfrid Svensli (fra RS 27) 
Frode Sundstrøm (PS 85) 
Anita Marie Meisingset (PS 86) 
Vivian Høsteng 

Rådmann 
Personalsjef 
Økonomisjef 
Skolefaglig rådgiver 
Prosjektleder 
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  

Kari Petrine Fitje Øverås  Jan Ståle Alme 
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RS 27/17 Referat fra møte 30.10.2017 - Isola-rapporten og 
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 2017/1319 
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 2017/1392 
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PS 87/17 Handlingsplan - vold i nære relasjoner - endelig behandling  2017/1033 

PS 88/17 Rullering av handlingsplan for idrett, fysisk aktivitet og kulturbygg 
2018-2019 
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PS 89/17 Sluttbehandling - Reguleringsplan for Hanset grustak II  2016/416 

PS 90/17 Klage på eiendomsskatt 2015-2017 - GID 051/003  2015/1577 

PS 91/17 Årsmelding 2016 - Miljøfondet for Eikesdal og Eresfjord  2010/387 

PS 92/17 Budsjett 2018 - Mardølafondet  2017/1277 

PS 93/17 Sykefravær pr 3. kvartal 2017  2017/552 

PS 94/17 Utvidet åpningstid i Vistdal barnehage  2017/1192 

PS 95/17 Søknad om driftstilskudd og tilskudd til prosjektlederstilling for 
årene 2018, 2019 og 2020 - Nesset Næringsforum AS. 

 2010/1053 

PS 96/17 Økonomiplan 2018-2021  2017/536 

PS 97/17 Interpellasjon - Kommunevåren på Nauste - eierskap og ansvar for 
vedlikehold 

 2017/284 

 

PS 81/17 Godkjenning av protokoll 

Behandling i Nesset kommunestyre - 14.12.2017  

Protokoll fra kommunestyrets møte 19.10.2017 ble godkjent og signert. 
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Vedtak i Nesset kommunestyre – 14.12.2017 

Protokoll fra kommunestyrets møte 19.10.2017 ble godkjent og signert. 
 
 

PS 82/17 Spørsmål til ordføreren 

Behandling i Nesset kommunestyre - 14.12.2017  

 
Spørsmål fra Arbeiderpartiet v/Mellvin Steinsvoll: 
Spm. 1: Ny brannstasjon i Eresfjord – fremdrift 
Viser til mine tidligere spørsmål vedr. saken, senest i kommunestyret 14. september 2017.  
Ordførerens svar v/rådmannen, var 14. september 2017 følgende:  
«Det skal gjennomføres en åpen anbudskonkurranse på dette prosjektet. Igangsetting på byggeplass vil tidligst 
kunne skje i 4. kvartal 2017. Ferdigstillelse vil bero på tilbudt fremdrift fra entreprenør, og hvilken løsning 
som velges; bygge til og om eksisterende bygningsmasse, eller rivning av eksisterende bygningsmasse og 
deretter nybygg. Det er fremmet sak til TNM sitt møte 19.09.17 om oppnevning av byggekomite for ny 
brannstasjon i Eresfjord.»  
 
I TNM sitt møte 19. september 2017, ble følgende byggekomite for Eresfjord brannstasjon, oppnevnt: 1. 
Kristin Reitan 2. Stein Ivar Bjerkeli 3. Arild Svensli  
Leder av byggekomiteen: Arild Svensli. Det ble ikke funnet behov for varamedlemmer. 
 
 I TNM sitt møte 05. desember 2017, blir utvalget under referatsaker, orientert om at prosjekt 600343 Eresfjord 
brannstasjon, blir utsatt til 2018.  
 
Min reaksjon på denne melding er følgende:  
En utsettelse av prosjektet er beklagelig både med hensyn til viktigheten for en snarlig løsning av et nødvendig 
prosjekt og at en utsettelse vil generere merkostnader både i form av prisstigning og leie av foreløpige 
garasjelokaler. Prosjektet var inne på økonomiplan for 2016. For 2017 var ikke prosjektet med i administrasjon 
sitt forslag, men ble lagt inn igjen av politikerne. Dette sammen med ny utsettelse, kan lett bli oppfattet som at 
administrasjon ikke prioriterer prosjektet.  
 
Mitt spørsmål til ordføreren blir da som følger:  
 Vil ordføreren medvirke til at dette nødvendige prosjektet nå blir prioritert og i tilfelle, hvilken 

fremdriftsplan vil ordføreren legge til grunn?  
 
Ordføreren svarte: 
Innledningsvis vil jeg si at det viktig at rådmannen får på plass gode rutiner i administrasjonen slik at vi som 
politikere får tilbakemeldinger på prosjekt som ikke går i henhold til plan. 
Brannstasjonen har blitt utsatt på grunn av manglende kapasitet ved enheten Teknisk, samfunn og utvikling. 
Bemanningen ved enhet blir nå styrket med en ny prosjektleder, som tiltrer stillingen i slutten av januar 2018.  
 
Prosjekt ny brannstasjon i Eresfjord har høy prioritet. Det er lagt i økonomiplan for neste år som en investering, 
og det er kun funksjonsbeskrivelsen som står igjen før prosjektet kan legges ut på anbud (Doffin). 
Forhåpentligvis vil prosjektet være ferdigstilt i løpet av våren 2018. 
 
 
Spm. 2: Eresfjord barnehage – utelager/vognskur 
Prosjektet som skulle starte opp 3. kvartal 2017, er slik det fremgår av administrasjonens info til TNM 5. 
desember 2017, utsatt til 2018.  
Slik situasjon er i dag, er forholdene uholdbar og er av den grunn betegnet som avvik. Vil ordføreren medvirke 
til at avviket ved Eresfjord barnehage snarest mulig blir lokka og i tilfelle, når ser ordføreren for seg at oppstart 
av prosjektet kan skje?  
 
Rådmannen svarte: 



 
 Side 5 av 21

Det er beklagelig at dette ikke er på plass. 
Nesset kommune har rammeavtale med Nesset Bygg AS når det gjelder tømrer- og snekkerarbeid. 
Entreprenøren har fått tilsendt dokumentene på dette prosjektet for å regne pris. Strømkabler er peilet. Tilbud 
fra Nesset Bygg AS er mottatt 12.12.2017. Kostnadsoverslaget viser at prosjektet er beregnet til ca. kr 320 000.  
Entreprenøren har gitt tilbakemelding til Nesset kommune at de ikke har kapasitet til å starte opp dette arbeidet 
før på nyåret.  
 
Rådmannen har forventet at dette investeringsprosjektet ble ferdigstilt i 2017. I forbindelse med utarbeidelse av 
budsjett og økonomiplan 2018 – 2021 var det ingen ting som tydet på at en ikke kom i mål med dette prosjektet 
i 2017. Av den grunn har rådmannen i sitt forslag til budsjett og økonomiplan ikke videreført dette prosjektet i 
2018. Det vil si at det pr i dag ikke finnes midler i budsjettet til oppstart av utelager/vognskur ved Eresfjord 
barnehage.  
 
Rådmannen ser det som viktig å få på plass et tilfredsstillende vognskur/utelager ved Eresfjord barnehage så 
snart som mulig. Rådmannen tilrår at investeringsprosjektet videreføres i 2018 og at det under behandling av 
sak PS 96/17 tas inn som et investeringsprosjekt med en totalramme på kr 400 000. Dette for å være på den 
sikre side i forhold til kostnader. Bevilgningen finansieres ved bruk av lånemidler. 
 
 

PS 83/17 Referatsaker 

RS 26/17 Rådmannens forslag til møteplan for 2018 - politiske utvalg  

RS 27/17 Referat fra møte 30.10.2017 - Isola-rapporten og bekymringsmelding til Direktoratet for 
mineralforvaltning  

RS 28/17 Kopi av brev til Nærings- og fiskeridepartementet - Raudsand Gruver - varsel om pålegg om fjerning 
av avfall Miljødirektoratet 

RS 29/17 Møteprotokoll av 03.11.2017 - fellesnemnda Nye Molde kommune Nye Molde kommune 
v/sekretariatet 

RS 30/17 Grensejusteringar i samband med kommunereforma - lnfoskriv nr. 1 — 2017 Fylkesmannen i Møre 
og Romsdal 

RS 31/17 Grensejustering - Indre Gjemnes - referat fra møte 02.11.2017 Fylkesmannen i Møre og Romsdal 

RS 32/17 Utviklingsplan for Helse Møre og Romsdal HF 2019-2022 - høringssvar fra Romsdal Regionråd 
(ROR) Romsdal Regionråd (ROR) 

RS 33/17 Årsregnskap og årsmelding for Romsdalsmuseet 2016 Romsdalsmuseet 

RS 34/17 Årsmelding og regnskap 2016 for stiftelsen Bjørnsonfestivalen - signert Turid Leirvoll Øverås 

Behandling i Nesset kommunestyre - 14.12.2017  

Innspill til RS 26/17 «Rådmannens forslag til møteplan 2018»: 
 

 Formannskapsmøte foreslått til 25. januar flyttes til 24. januar. 
 Møtene i råd for eldre og funksjonshemma og utvalg for helse og omsorg foreslått til 28. 

november flyttes til 27. november. 
 
Rådmannens forslag til møteplan, med endringer som følge av innspill, ble godkjent av kommunestyret.  
 
Avtroppende daglig leder i ROR, Britt Rakvåg Roald, orienterte til RS 32/17 «Utviklingsplan for Helse og 
Møre Romsdal HF 2019-2022 – høringssvar fra Romsdal Regionråd (ROR)». 
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Ordføreren orienterte til de øvrige referatsakene. 
 
Referatsakene ble tatt til orientering. 
 

Vedtak i Nesset kommunestyre – 14.12.2017 

Innspill til RS 26/17 «Rådmannens forslag til møteplan 2018»: 
 

 Formannskapsmøte foreslått til 25. januar flyttes til 24. januar. 
 Møtene i råd for eldre og funksjonshemma og utvalg for helse og omsorg foreslått til 28. 

november flyttes til 27. november. 
 
Rådmannens forslag til møteplan, med endringer som følge av innspill, ble godkjent av kommunestyret.  
 
Referatsakene ble tatt til orientering. 
 
 

PS 84/17 Kommunale vigsler 

Behandling i Nesset formannskap - 23.11.2017  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 23.11.2017 

Kommunestyret i Nesset fastsetter følgende når det gjelder kommunale vigsler: 
1. I tillegg til ordfører og varaordfører delegeres myndigheten til å kunne foreta vigsler til følgende personer:  

a. …… 
b. ….. 

2. Vigsler foregår i utgangspunktet innenfor normal arbeidstid på kommunehuset. 
3. Vigsler kan foregå i andre lokaler og steder i kommunen etter avtale med brudefolket. 
4. Brudefolk som ikke er bosatt i Nesset kan likevel bli viet i kommunen. 
5. Vigselstilbudet er gratis for de brudefolk som er tilhørende i Nesset og benytter seg av tilbudt lokale, jf. 

punkt 2. 
6. For øvrige tilfeller vil kommunen utarbeide satser for betaling, jf. forskrift om kommunale vigsler. Satsene 

vedtas av kommunestyret. 
 

Behandling i Nesset kommunestyre - 14.12.2017  

Ordføreren ba om forslag til pkt. 1 om delegering av vigselsmyndighet. Kommunestyret hadde ingen forslag. 
 
Formannskapets forslag ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Nesset kommunestyre – 14.12.2017 

Kommunestyret i Nesset fastsetter følgende når det gjelder kommunale vigsler: 
1. Vigsler foretas av ordfører eller varaordfører.  
2. Vigsler foregår i utgangspunktet innenfor normal arbeidstid på kommunehuset. 
3. Vigsler kan foregå i andre lokaler og steder i kommunen etter avtale med brudefolket. 
4. Brudefolk som ikke er bosatt i Nesset kan likevel bli viet i kommunen. 
5. Vigselstilbudet er gratis for de brudefolk som er tilhørende i Nesset og benytter seg av tilbudt lokale, jf. 

punkt 2. 
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6. For øvrige tilfeller vil kommunen utarbeide satser for betaling, jf. forskrift om kommunale vigsler. 
Satsene vedtas av kommunestyret. 

 
 

PS 85/17 Tilstandsrapport for grunnskolen 2017 

Behandling i Utvalg for oppvekst og kultur - 29.11.2017  

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.  
 

Forslag til vedtak i Utvalg for oppvekst og kultur - 29.11.2017  

Tilstandsrapport for grunnskolen i Nesset 2017 tas til etterretning.  
 

Behandling i Nesset kommunestyre - 14.12.2017  

Skolefaglig rådgiver Frode Sundstrøm orienterte. 
 
Forslag fra utvalg for oppvekst og kultur ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Nesset kommunestyre – 14.12.2017 

Tilstandsrapport for grunnskolen i Nesset 2017 tas til etterretning.  
 
 

PS 86/17 Nybygg helsesenter, omsorgsboliger og hjemmetjeneste - 
Detaljprosjekt 

Behandling i Nesset formannskap - 07.12.2017  

Edmund Morewood var ikke tilstede under behandling og avstemming.  
 
Formannskapet ble enige om følgende tilleggsforslag: 
 

Det er viktig at bygging av nytt helsehus kommer i gang så fort som mulig. Det er ønskelig at det 
legges vekt på brev fra fylkesmannen om at det så langt det lar seg gjøre legges til rette for solvendte 
leiligheter. 

 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
Formannskapets tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 
 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 07.12.2017 

Nesset kommunestyre godkjenner oppstart av Detaljprosjekt nybygg helsesenter, omsorgsboliger og 
hjemmetjeneste i henhold til investeringsreglementets pkt. 3, 4 og 5. Detaljprosjekt gjennomføres i 2018. 
 
Prosjektet videreføres innenfor godkjent totalramme på kr 123 000 000. Etter at detaljprosjektet er ferdig 
legges det fram sak til Nesset kommunestyre, som må godkjenne oppstart av hovedprosjektet. 
 
Det er viktig at bygging av nytt helsehus kommer i gang så fort som mulig. Det er ønskelig at det legges vekt 
på brev fra fylkesmannen om at det så langt det lar seg gjøre legges til rette for solvendte leiligheter. 
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Behandling i Nesset kommunestyre - 14.12.2017  

Formannskapets forslag ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Nesset kommunestyre – 14.12.2017 

Nesset kommunestyre godkjenner oppstart av Detaljprosjekt nybygg helsesenter, omsorgsboliger og 
hjemmetjeneste i henhold til investeringsreglementets pkt. 3, 4 og 5. Detaljprosjekt gjennomføres i 2018. 
 
Prosjektet videreføres innenfor godkjent totalramme på kr 123 000 000. Etter at detaljprosjektet er ferdig 
legges det fram sak til Nesset kommunestyre, som må godkjenne oppstart av hovedprosjektet. 
 
Det er viktig at bygging av nytt helsehus kommer i gang så fort som mulig. Det er ønskelig at det legges vekt 
på brev fra fylkesmannen om at det så langt det lar seg gjøre legges til rette for solvendte leiligheter. 
 
 

PS 87/17 Handlingsplan - vold i nære relasjoner - endelig behandling 

Behandling i Nesset kommunestyre - 14.12.2017  

Mellvin Steinsvoll hadde permisjon, og deltok ikke i behandling og avstemming.  
 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Nesset kommunestyre – 14.12.2017 

Kommunestyret godkjenner planen mot vold i nære relasjoner.   
De konkrete innspill som fagpersonalet ved Eresfjord barne og ungdomsskole er kommet med i sin 
høringsuttalelse innarbeides i planen. 
 
 

PS 88/17 Rullering av handlingsplan for idrett, fysisk aktivitet og kulturbygg 
2018-2019 

Behandling i Nesset formannskap - 07.12.2017  

Det ble enighet om følgende tillegg til punktet «Ordinære anlegg: friluftslivanl., turvegar, turløyper, turstiger» i 
forslaget til handlingsplan: 
 

Stibygging til Prestaksla og stibygging/forlenging inn til Mardalsfossen settes inn som uprioriterte 
anlegg i langtidsplanen. Det avklares hvem som skal være tiltakshaver. 

 
Forslag til vedtak fra utvalg for oppvekst og kultur ble enstemmig vedtatt. 
Formannskapets tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 
 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 07.12.2017 

Rullert handlingsplan for idrett, fysisk aktivitet og kulturbygg for perioden 2018-2019 vedtas. 
 
Stibygging til Prestaksla og stibygging/forlenging inn til Mardalsfossen settes inn som uprioriterte anlegg i 
langtidsplanen. Det avklares hvem som skal være tiltakshaver. 
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Behandling i Nesset kommunestyre - 14.12.2017  

Formannskapets forslag ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Nesset kommunestyre – 14.12.2017 

Rullert handlingsplan for idrett, fysisk aktivitet og kulturbygg for perioden 2018-2019 vedtas. 
 
Stibygging til Prestaksla og stibygging/forlenging inn til Mardalsfossen settes inn som uprioriterte anlegg i 
langtidsplanen. Det avklares hvem som skal være tiltakshaver. 
 
 

PS 89/17 Sluttbehandling - Reguleringsplan for Hanset grustak II 

Behandling i Nesset formannskap - 23.11.2017  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 23.11.2017 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 vedtas detaljreguleringsplan for Hanset Grustak, bestemmelser 
og plankart datert 13.09.2017.  
 

Behandling i Nesset kommunestyre - 14.12.2017  

Formannskapets forslag ble enstemmig vedtatt.  
 

Vedtak i Nesset kommunestyre – 14.12.2017 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 vedtas detaljreguleringsplan for Hanset Grustak, bestemmelser 
og plankart datert 13.09.2017.  
 
 

PS 90/17 Klage på eiendomsskatt 2015-2017 - GID 051/003 

Rådmannens innstilling 

Nesset kommunestyre finner å kunne gjøre unntak Retningslinjene for fritak for eiendomsskatt etter 
eiendomsskatteloven § 7 og fritar delvis eiendommen GID 051/003 «Skaffaren» for eiendomsskatt. Fritaket 
gjelder den gamle skysstasjonen. Det gis ikke fritak for eiendomsskatt for tilbygget til «Skaffaren». Dette er et 
tilbygg av nyere dato og har ikke samme historiske verdi. 
 
Fritaket begrunnes med at bygningen «Skaffaren» finnes på listen over kulturminne og kulturmiljø av nasjonal 
og regional verdi. (Regional delplan for kulturminne). 
 

Behandling i Nesset kommunestyre - 14.12.2017  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Nesset kommunestyre – 14.12.2017 

Nesset kommunestyre finner å kunne gjøre unntak Retningslinjene for fritak for eiendomsskatt etter 
eiendomsskatteloven § 7 og fritar delvis eiendommen GID 051/003 «Skaffaren» for eiendomsskatt. Fritaket 
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gjelder den gamle skysstasjonen. Det gis ikke fritak for eiendomsskatt for tilbygget til «Skaffaren». Dette er et 
tilbygg av nyere dato og har ikke samme historiske verdi. 
 
Fritaket begrunnes med at bygningen «Skaffaren» finnes på listen over kulturminne og kulturmiljø av nasjonal 
og regional verdi. (Regional delplan for kulturminne). 
 
 

PS 91/17 Årsmelding 2016 - Miljøfondet for Eikesdal og Eresfjord 

Behandling i Miljøfondet for Eresfjord og Eikesdal - 06.09.2017  

Enstemmig som rådmannens innstilling. 
 

Vedtak i Miljøfondet for Eresfjord og Eikesdal - 06.09.2017  

Årsmelding og regnskap 2016 for Miljøfondet for Eresfjord og Eikesdal godkjennes.  
 

Behandling i Nesset kommunestyre - 14.12.2017  

Forslag fra Miljøfondet for Eresfjord og Eikesdal ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Nesset kommunestyre – 14.12.2017 

Årsmelding og regnskap 2016 for Miljøfondet for Eresfjord og Eikesdal godkjennes.  
 
 

PS 92/17 Budsjett 2018 - Mardølafondet 

Behandling i Nesset formannskap - 23.11.2017  

Mardølafondets forslag ble enstemmig vedtatt. 
 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 23.11.2017 

Administrasjonens forslag til driftsbudsjett og investeringsbudsjett for 2018 godkjennes. 
 

Behandling i Nesset kommunestyre - 14.12.2017  

Formannskapets forslag ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Nesset kommunestyre – 14.12.2017 

Administrasjonens forslag til driftsbudsjett og investeringsbudsjett for 2018 godkjennes. 
 
 

PS 93/17 Sykefravær pr 3. kvartal 2017 

Behandling i Nesset formannskap - 07.12.2017  

Edmund Morewood var ikke tilstede under behandling og avstemming.  
 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
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Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 07.12.2017 

Sykefraværsrapport pr. 3 kvartal 2017 tas til orientering 
 

Behandling i Nesset kommunestyre - 14.12.2017  

Formannskapets forslag ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Nesset kommunestyre – 14.12.2017 

Sykefraværsrapport pr. 3 kvartal 2017 tas til orientering 
 
 

PS 94/17 Utvidet åpningstid i Vistdal barnehage 

Behandling i Nesset formannskap - 23.11.2017  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 23.11.2017 

Åpningstiden i Vistdal barnehage utvides fra 4 til 5 dager i uken med virkning fra barnehageåret 2018/2019. 
Enheten Barnehagene i Nesset får økt budsjettramme med kr 126 000 i 2018 og kr 302 000 videre i 
økonomiplanperioden.  
 

Behandling i Nesset kommunestyre - 14.12.2017  

Formannskapets forslag ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Nesset kommunestyre – 14.12.2017 

Åpningstiden i Vistdal barnehage utvides fra 4 til 5 dager i uken med virkning fra barnehageåret 2018/2019. 
Enheten Barnehagene i Nesset får økt budsjettramme med kr 126 000 i 2018 og kr 302 000 videre i 
økonomiplanperioden.  
 
 

PS 95/17 Søknad om driftstilskudd og tilskudd til prosjektlederstilling for 
årene 2018, 2019 og 2020 - Nesset Næringsforum AS. 

Behandling i Nesset formannskap - 23.11.2017  

./. Følgende vedlegg ble ettersendt til møtedeltakernes iPad 20.11.2017: 
 E-post - søknad om grunnfinansiering for 2018 og 2019, samt utkast til avtale mellom Nesset kommune og 

Nesset Næringsforum AS 
 Nesset kommune –søknad om tilskudd 20.11.2017  
 Avtaledokument Nesset kommune 2018-2019 
 
Ordføreren er styremedlem i Nesset Næringsforum AS og ba om at hans habilitet ble vurder. Han ble 
enstemmig vurdert inhabil og trådte tilbake. 
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Varaordføreren ledet den videre behandlingen av saken. 
 
Svein Atle Roset fremmet følgende forslag til endring i andre setning:  
 

Nesset Næringsforum AS innvilges et årlig tilskudd inntil kr 500 000 for årene 2018 og 2019.  
 
Toril Melheim Strand ba om gruppemøte.  
 
Det ble enighet om følgende forslag: 
 
 Det vises til søknad av 26.10.2017. 

Nesset Næringsforum AS innvilges et årlig tilskudd inntil kr 500 000 til prosjektlederstilling for årene 
2018, 2019 og 2020. Tilskuddet dekkes ved bruk av Kraftfondet.  
 

Svein Atle Roset trakk sitt forslag. 
 
Formannskapets forslag ble satt opp mot rådmannen innstilling.  
Formannskapets forslag ble enstemmig vedtatt. Rådmannens innstilling fikk 0 stemmer og falt.  
 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 23.11.2017 

Det vises til søknad av 26.10.2017. 
Nesset Næringsforum AS innvilges et årlig tilskudd inntil kr 500 000 til prosjektlederstilling for årene 2018, 
2019 og 2020. Tilskuddet dekkes ved bruk av Kraftfondet.  
 

Behandling i Nesset kommunestyre - 14.12.2017  

Ordføreren er styremedlem i Nesset Næringsforum AS og ba om at hans habilitet ble vurder. Han ble vurdert 
inhabil med 18 stemmer og trådte tilbake. 1 stemte imot. 
 
Varaordføreren ledet den videre behandlingen av saken. 
 
Formannskapets forslag ble enstemmig vedtatt.  
 

Vedtak i Nesset kommunestyre – 14.12.2017 

Det vises til søknad av 26.10.2017. 
Nesset Næringsforum AS innvilges et årlig tilskudd inntil kr 500 000 til prosjektlederstilling for årene 2018, 
2019 og 2020. Tilskuddet dekkes ved bruk av Kraftfondet.  
 
 

PS 96/17 Økonomiplan 2018-2021 

Behandling i Nesset formannskap - 23.11.2017  

Økonomisjefen orienterte. 
 
Det ble enighet om følgende fellesforslag: 
 

Som rådmannens innstilling med følgende endringer: 
Investeringer: 

 Asfaltering/rehabilitering av kommunale veger økes fra kr 2 000 000- til kr 3 000 000 
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Drift: 
Inntekter: 

 Salg av konsesjonskraft økes fra kr 4 750 000 til 5 300 000 i økonomiplanperioden. Gir økte 
inntekter på kr 550 000. 
 

Økte utgifter: 
 Kr 50 000 går til å opprettholde folkebadet  
 Kr 150 000 går til kulturmidler 
 Kr. 50 000 går til Bjørnsonfestivalen 
 Kr 250 000 til tilskudd tråkkemaskin Eidsvåg idrettslag 
 Økte finanskostnader til asfaltering/rehabilitering veger 

 

Kraftfondet 
Søknad av 20.11.2017 fra Nesset Næringsforum AS finansieres ved omdisponering av midlene på 
Kraftfondet: 

 Tilskudd næringsformål, formannskapet tildeler reduseres fra kr 550 000 til kr 415 000. 
Frigjorte midler på kr 135 000 til Nesset Næringsforum AS 

 Udisponerte midler på kr 665 000 går til Nesset Næringsforum AS 

Sum finansiering kr 135 000 + kr 665 000 = kr 800 000 
 
 

Svein Atle Roset fremmet følgende oversendingsforslag: 
 

I budsjett for 2017 ble fysioterapitjenesten styrket. Behovet for styrking av fysioterapitjenesten i 2018 
er også tilstede. Det er behov for en styrking med inntil kr 100 000 i budsjett for 2018, med økning 
30% stilling. Tilleggsforslag vil evt. bli fremmet i kommunestyret.  

 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
Formannskapets fellesforslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Svein Atle Rosets oversendingsforslag ble enstemmig vedtatt.  
 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 23.11.2017 

1. Drift  
 

1.1. Årsbudsjett/økonomiplan vedtas med følgende hovedtall for driftsbudsjettet.  Detaljene framgår av 
heftet ”økonomiplan 2018-2021», datert 16.11.2017, samt formannskapets behandling 23.11.2017. 
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2018 2019 2020 2021

Skatt på inntekt og formue/naturressursskatt -84 533 -84 533 -84 533 -84 533

Rammetilskudd -98 974 -100 025 -100 657 -100 382

Eiendomsskatt -18 362 -18 362 -18 362 -18 362

Konsesjonsavgifter og salg av konsesjonskraft -13 667 -13 667 -13 667 -13 667

Kompensasjonsinntekter -6 322 -6 296 -6 271 -6 246

Sum frie inntekter m.m. -221 858 -222 883 -223 490 -223 190

Netto f inanskostnader (renter/avdrag/utbytte) 9 826 10 458 12 885 13 478

Fordelt til netto driftsrammer på enhetene 211 388 208 569 206 228 205 966

Netto driftsutgifter -644 -3 856 -4 377 -3 746

Netto avsetning bundne fond 3 817 3 817 3 817 3 817

Netto avsetning/bruk av disposisjonsfond -3 173 39 560 -71

Balanse 0 0 0 0

Drift, skjema 1A                            (1000 kr) Økonomiplan

 
 
 

2018 2019 2020 2021

Rådmannens stab m/fellesutgifter 24 210 24 188 23 323 23 423

Servicekontoret 3 992 3 992 3 992 3 992

Politisk virksomhet 2 449 2 449 2 449 2 449

Eidsvåg barne-/ungdomsskole 22 268 21 968 21 968 21 968

Indre Nesset barne-/ungdomsskule 10 836 10 836 10 836 10 836

Barnehagene i Nesset 22 164 21 290 21 290 21 290

Helse og omsorg 90 948 89 575 88 099 87 737

Teknisk, samfunn og utvikling, inkl. selvkost 24 984 24 984 24 984 24 984

Kultur 4 475 4 225 4 225 4 225

NAV Nesset 2 935 2 935 2 935 2 935

Reserver 2 127 2 127 2 127 2 127

Sum netto driftsramme 211 388 208 569 206 228 205 966

Enhetenes driftsrammer, skjema 2A   (1000 kr) Økonomiplan

 
 

1.2. Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for 2018. 
 

1.3. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 skal følgende utskrivningsalternativ benyttes for 
skatteåret 2018: 
 
     § 3 a) faste eigedomar i heile kommunen  
 
Den alminnelige skattesatsen for 2017 er 7 promille.  
Skattesatsen justeres til 3,58 promille i henhold til eiendomsskatteloven § 12 a, for bolig- og 
fritidseiendommer. 
 
Eiendomsskatten skal betales i to terminer. 
 

1.4. Innenfor selvkostområdene skal det være 100% dekningsgrad.  De kommunale eiendomsgebyrene 
endres fra 1.1.2018 som følger: 
 
Gebyrene for levering av vann fra kommunale vannverk holdes uendret, i samsvar med lov om 
kommunale vass- og avløpsanlegg av 16. mars 2012 nr. 12. 
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Gebyrene for avløp økes med 34 %, i samsvar med lov om kommunale vass- og avløpsanlegg av 16. 
mars 2012 nr. 12. 
 
Gebyrene i regulativet for slamtømming holdes uendret i samsvar med lov om vern mot forurensing 
og om avfall av 13.mars 1981 nr. 6. 
 
Gebyrene for renovasjonstjenestene holdes uendret i samsvar med lov om vern mot forurensing og 
om avfall av 13.mars 1981 nr. 6. 
 
Årsgebyret for tilsyn og feiing reduseres med 74 %, i samsvar med lov om vern mot brann, 
eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver av 14. juni 2002 nr. 
20.  
 

1.5. Tilknytningsgebyrene for vann og avløp økes med 2% fra 1.1.2018, i samsvar med lov om 
kommunale vass- og avløpsanlegg av 16. mars 2012 nr. 12. 
 

1.6. Bevilgninger fra Kraftfondet vises i detalj i ”økonomiplan 2018-2021”, datert 16.11.2017, samt 
formannskapets behandling 23.11.2017. Bruk av kraftfondet utgjør kr 8 367 000 for 2018. 
 

1.7. Rådmannen får fullmakt til å foreta budsjettendringer for det som vedrører lønnsoppgjøret, 
pensjonskostnad/pensjonspremien. 
 

1.8. Priser for tjenester innen helse og omsorg økes fra 1.1.2018: 
1.8.1.  Praktisk bistand i hjemmet, egenandel, økes med 5 %. 
1.8.2.  Trygghetsalarm økes med 10 %. 
1.8.3.  Dagsentertilbudet økes med 30 %. 
1.8.4.  Øvrige egenandelssatser innen helse og omsorg økes med 2 %. 

 
1.9. Rådmannen legger fram forslag til nye vedtekter for Utviklingsfondet hvor det skal tas inn 

retningslinjer for tildeling av tilskudd til idrett og kultur. Det vil samtidig være naturlig å vurdere 
hvem som skal være medlemmer i utvalget etter endringen. Saken legges fram til politisk behandling 
i løpet av 1. tertial 2018. 
 
 

2. Investering/finansiering  
 

2.1. Investeringer 
Årsbudsjett/økonomiplan vedtas med følgende hovedtall for investeringsbudsjettet.  Detaljene framgår 
av heftet ”økonomiplan 2018-2021”, datert 16.11.2017, samt formannskapets behandling 23.11.2017: 

 

2018 2019 2020 2021
Ordinære investeringer 69 805 73 700 49 300 3 700

Selvfinansierende investeringer VA 15 400 1 400 1 400 1 400

Sum investeringer i anleggsmidler 85 205 75 100 50 700 5 100

Utlån og avdrag på lån 3 087 3 139 3 143 3 204

Sum investeringsramme / finansieringsbehov 88 292 78 239 53 843 8 304

Investering                                      (1000 kr) Økonomiplan

 
 
 

2.2. Finansiering av investeringer 
 

 Investeringene vedtas finansiert slik: 
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2018 2019 2020 2021
Lånemidler -34 382 -52 987 -36 653 -4 860

Investeringstilskudd -39 550 -13 640 -9 000 -1 240

Refusjoner/andre inntekter (inkl. mva-komp) -14 360 -11 612 -8 190 -1 917

Bruk av avsetninger (investeringsfond) -287

Sum finansiering -88 292 -78 239 -53 843 -8 304

Finansiering                                      (1000 kr) Økonomiplan

 
 

2.3. Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for 2018. 
 

2.4. Nesset kommune tar opp lån til investering i anleggsmidler i 2018 på kr 17 600 000.  
Lånets løpetid er 40 år. 
 

2.5. Nesset kommune tar opp et Startlån til videreutlån på kr 1 mill i 2018. 
Lånets løpetid er 25 år, herav 5 års avdragsfrihet. 
 

 
Oversendingsforslag fra Svein Atle Roset: 
I budsjett for 2017 ble fysioterapitjenesten styrket. Behovet for styrking av fysioterapitjenesten i 2018 er også 
tilstede. Det er behov for en styrking med inntil kr 100 000 i budsjett for 2018, med økning 30% stilling. 
Tilleggsforslag vil evt. bli fremmet i kommunestyret.  
 
 

Behandling i Nesset kommunestyre - 14.12.2017  

Økonomiplan for 2018-2021 var lagt ut til alminnelig ettersyn i perioden 27.11.-13.12.2017.  
 
Det ble foretatt trekning av rekkefølgen på partienes innledningsforedrag: 
  
1. Senterpartiet 
2. Høyre 
3. Uavhengig representant Jan Rindli 
4. Kristelig Folkeparti 
5. Innbyggerlista 
6. Arbeiderpartiet  
 
Fremskrittspartiet var ikke representert i møtet.  
 
Som følge av rådmannens orientering i PS 82/17 var det enighet om følgende: 
 

Investeringsprosjektet vognskur/utelager ved Eresfjord barnehage videreføres i 2018 og tas inn som et 
investeringsprosjekt med en totalramme på kr 400 000. Bevilgningen finansieres ved bruk av 
lånemidler. 

 
Arbeiderpartiet v/Toril Melheim Strand fremmet følgende forslag til endring i formannskapets forslag: 
 
 Til pkt. 1 Drift: 
 Hjemmetjenesten blir styrket med kr 400 000. Dekkes ved bruk av disposisjonsfondet. 
 
 Til pkt. 2 Investering: 

Bevilgning på kr 600 000 til nytt gjerde ved Vistdal barnehage flyttes fra 2020 til 2018. Finansieringen 
med bruk av lånemidler justeres tilsvarende for begge år. 

 
Senterpartiet v/Kari Petrine F. Øverås fremmet følgende forslag til endring i formannskapets forslag:  
 
 Til pkt. 1 Drift: 
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Pkt. 1.9 tas ut fra formannskapets forslag til økonomiplan 2018-2021. 
 
Arbeiderpartiet v/Mellvin Steinsvoll fremmet følgende oversendelsesforslag: 
 

Viser til vedtak i Råd for eldre og funksjonshemma i Nesset av 09.05.17 sak PS 15/17 - Boliger 
tilrettelagt for eldre og funksjonshemma i Eresfjord: 
 «I forbindelse med videre planlegging av boligfeltet i Haramsmarka i Eresfjord, ber råd for eldre og 
funksjonshemma om at bygging av to boliger tilpasset eldre og funksjonshemma blir vurdert».  
 
Vedtak fra rådets møte 09. mai 2017 sak PS 15/17, følges opp og innarbeides i økonomiplanen for 
2019-2022. 

 
Høyre fremmet følgende forslag: 
 
 Til pkt. 1 Drift 

Det bevilges kr. 200 000 i 2018 til vedlikehold av kommunale veger. Dekkes ved bruk av 
disposisjonsfondet. 

 
Det ble bedt om felles gruppemøte.  
 
Det ble først stemt samlet over punkt 2 Investeringer. 
 
Formannskapets forslag ble enstemmig vedtatt.  
Rådmannens endring ble enstemmig vedtatt. 
Arbeiderpartiets forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Deretter ble det stemt over punkt 1 Drift. Punktene ble stemt over hver for seg. 
 
Pkt. 1.1. 
Formannskapets forslag ble enstemmig vedtatt. 
Arbeiderpartiets forslag ble enstemmig vedtatt. 
Høyres forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Pkt. 1.2. formannskapets forslag ble enstemmig vedtatt. 
Pkt. 1.3. formannskapets forslag ble enstemmig vedtatt. 
Pkt. 1.4. formannskapets forslag ble enstemmig vedtatt. 
Pkt. 1.5. formannskapets forslag ble enstemmig vedtatt. 
Pkt. 1.6. formannskapets forslag ble enstemmig vedtatt. 
Pkt. 1.7. formannskapets forslag ble enstemmig vedtatt. 
Pkt. 1.8. formannskapets forslag ble enstemmig vedtatt. 
Pkt. 1.9. Senterpartiets forslag ble enstemmig vedtatt.  
 
 
Til slutt ble det foretatt punktvis avstemming over punkt 2 Investeringer. 
 
Pkt. 2.1.  
Formannskapets forslag, med de justeringer som følger av vedtatte forslag fra Arbeiderpartiet og rådmannen, 
ble enstemmig vedtatt. 
 
Pkt.2.2. formannskapets forslag, med de justeringer som følger av vedtatte forslag fra Arbeiderpartiet og 
rådmannen, ble enstemmig vedtatt. 
 
Pkt. 2.3. formannskapets forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Pkt. 2.4.  
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Formannskapets forslag, med de justeringer som følger av vedtatte forslag fra Arbeiderpartiet og rådmannen, 
ble enstemmig vedtatt. 
 
Pkt. 2.5. formannskapets forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Oversendingsforslag fra Arbeiderpartiet ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Nesset kommunestyre – 14.12.2017 

1. Drift  
 

1.1. Årsbudsjett/økonomiplan vedtas med følgende hovedtall for driftsbudsjettet.  Detaljene framgår av 
heftet ”økonomiplan 2018-2021», datert 16.11.2017, samt behandling i formannskap og 
kommunestyre. 
 
 

 
 

 
 

1.2. Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for 2018. 
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1.3. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 skal følgende utskrivningsalternativ benyttes for 
skatteåret 2018: 
 
     § 3 a) faste eigedomar i heile kommunen  
 
Den alminnelige skattesatsen for 2017 er 7 promille.  
Skattesatsen justeres til 3,58 promille i henhold til eiendomsskatteloven § 12 a, for bolig- og 
fritidseiendommer. 
 
Eiendomsskatten skal betales i to terminer. 
 

1.4. Innenfor selvkostområdene skal det være 100% dekningsgrad.  De kommunale eiendomsgebyrene 
endres fra 1.1.2018 som følger: 
 
Gebyrene for levering av vann fra kommunale vannverk holdes uendret, i samsvar med lov om 
kommunale vass- og avløpsanlegg av 16. mars 2012 nr. 12. 
 
Gebyrene for avløp økes med 34 %, i samsvar med lov om kommunale vass- og avløpsanlegg av 16. 
mars 2012 nr. 12. 
 
Gebyrene i regulativet for slamtømming holdes uendret i samsvar med lov om vern mot forurensing 
og om avfall av 13.mars 1981 nr. 6. 
 
Gebyrene for renovasjonstjenestene holdes uendret i samsvar med lov om vern mot forurensing og 
om avfall av 13.mars 1981 nr. 6. 
 
Årsgebyret for tilsyn og feiing reduseres med 74 %, i samsvar med lov om vern mot brann, 
eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver av 14. juni 2002 nr. 
20.  
 

1.5. Tilknytningsgebyrene for vann og avløp økes med 2% fra 1.1.2018, i samsvar med lov om 
kommunale vass- og avløpsanlegg av 16. mars 2012 nr. 12. 
 

1.6. Bevilgninger fra Kraftfondet vises i detalj i ”økonomiplan 2018-2021”, datert 16.11.2017, samt 
behandling i formannskap og kommunestyre. Bruk av kraftfondet utgjør kr 8 367 000 for 2018. 
 

1.7. Rådmannen får fullmakt til å foreta budsjettendringer for det som vedrører lønnsoppgjøret, 
pensjonskostnad/pensjonspremien. 
 

1.8. Priser for tjenester innen helse og omsorg økes fra 1.1.2018: 
1.8.1.  Praktisk bistand i hjemmet, egenandel, økes med 5 %. 
1.8.2.  Trygghetsalarm økes med 10 %. 
1.8.3.  Dagsentertilbudet økes med 30 %. 
1.8.4.  Øvrige egenandelssatser innen helse og omsorg økes med 2 %. 

 
 

2. Investering/finansiering  
 

2.1. Investeringer 
Årsbudsjett/økonomiplan vedtas med følgende hovedtall for investeringsbudsjettet.  Detaljene framgår 
av heftet ”økonomiplan 2018-2021”, datert 16.11.2017, samt behandling i formannskap og 
kommunestyre. 
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2.2. Finansiering av investeringer 
 

 Investeringene vedtas finansiert slik: 
 

 
 

2.3. Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for 2018. 
 

2.4. Nesset kommune tar opp lån til investering i anleggsmidler i 2018 på kr 19 000 000.  
Lånets løpetid er 40 år. 
 

2.5. Nesset kommune tar opp et Startlån til videreutlån på kr 1 mill i 2018. 
Lånets løpetid er 25 år, herav 5 års avdragsfrihet. 
 

 
Oversendingsforslag fra Arbeiderpartiet v/Mellvin Steinsvoll: 
Viser til vedtak i Råd for eldre og funksjonshemma i Nesset av 09.05.17 sak PS 15/17 - Boliger tilrettelagt for 
eldre og funksjonshemma i Eresfjord: 
 «I forbindelse med videre planlegging av boligfeltet i Haramsmarka i Eresfjord, ber råd for eldre og 
funksjonshemma om at bygging av to boliger tilpasset eldre og funksjonshemma blir vurdert».  
 
Vedtak fra rådets møte 09. mai 2017 sak PS 15/17, følges opp og innarbeides i økonomiplanen for 2019-2022. 
 
 

PS 97/17 Interpellasjon - Kommunevåren på Nauste - eierskap og ansvar for 
vedlikehold 

Behandling i Nesset kommunestyre - 14.12.2017  

Ordføreren orienterte om reglene for interpellasjon.  
 
Interpellasjon fra Arbeiderpartiet v/Mellvin Steinsvoll: 
«Kommunevåren» på Nauste i Eresfjord – eierskap og ansvar for vedlikehold 
Den såkalte kommunevåren på Nauste er i en dårlig forfatning.  
Etter henvendelse fra Nauste vel med spørsmål om vedlikeholdsansvar, finner jeg det riktig å bringe saken inn 
for kommunestyret med følgende spørsmål:  
 
1. Står Nesset kommune som eier av våren på Nauste i Eresfjord?  
2. Hvis Nesset kommune står som eier av våren, har kommunen en plan for hvordan eiendommen skal holdes 

i hevd?  
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Det ble enstemmig enighet om å behandle interpellasjonen. 
 
Mellvin Steinsvoll fremmet følgende forslag:  
 

Kommunestyret erkjenner sitt ansvar for vedlikehold av våren på Nauste i Eresfjord og ber 
administrasjon snarest planlegge de nødvendige tiltak for reparasjon av våren.  
 
Plan for arbeidet med kostnadsoverslag legges fram for politisk behandling så snart  
som mulig og senest innen utgangen av mai 2018. 

 
Ordføreren fremmet følgende tilleggsforslag: 
 

Saken legges først frem for utvalg for teknisk, næring og miljø (TNM). Det fremskaffes en oversikt 
over alle kommunale vårer, og sak om plan for vedlikehold og finansiering legges frem for 
kommunestyret.  

 
Toril Melheim Strand er eier eiendommen som kommunevåren ligger på, og ba om at hennes habilitet ble 
vurdert. Hun ble enstemmig vurdert inhabil og trådte tilbake. 
 
Steinsvolls forslag, med ordførerens tilleggsforslag, ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Nesset kommunestyre – 14.12.2017 

Kommunestyret erkjenner sitt ansvar for vedlikehold av våren på Nauste i Eresfjord og ber administrasjon 
snarest planlegge de nødvendige tiltak for reparasjon av våren.  

 
Plan for arbeidet med kostnadsoverslag legges fram for politisk behandling så snart som mulig og senest innen 
utgangen av mai 2018. 
 
Saken legges først frem for utvalg for teknisk, næring og miljø (TNM). Det fremskaffes en oversikt over alle 
kommunale vårer, og sak om plan for vedlikehold og finansiering legges frem for kommunestyret. 
 
 


