
 
 
 
 
 

 
 

Møteprotokoll 
 

Utvalg: Nesset kommunestyre 

Møtested: Kommunestyresalen, Nesset kommunehus 

Dato: 31.10.2019 

Tidspunkt: 14.00 – 18.40 
 
 
 
 

Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Rolf Jonas Hurlen Ordfører H 
Edmund Morewood Varaordfører SP 
Toril Melheim Strand Medlem AP 
Anders Torvik Medlem AP 
Mellvin Arvid Steinsvoll Medlem AP 
Karianne Rindli Medlem AP 
Stein Ivar Bjerkeli 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 
Kari Petrine Fitje Øverås Medlem SP 
Svein Atle Roset Medlem KRF 
Svanhild Kvernberg Medlem KRF 
Tone Skjørsæther Medlem UAV 
Jan Ståle Alme Medlem INNB 

 
Følgende faste medlemmer møtte ikke: 
Navn Funksjon Representerer 
Kjersti Hafsås Svensli MEDL AP 
Jan Rindli MEDL UAV 
May Tove Bye Aarstad MEDL AP 
Ole Marvin Aarstad MEDL SP 

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
Tor Steinar Lien 
Marianne Stensvold 

Kjersti Hafsås Svensli 
May Tove Bye Aarstad 
 

AP 
AP 
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Stig Arild Arvesen Jan Rindli SP 
Ola Tjelle Ole Marvin Aarstad SP 

 
Merknader 
Nesset Kraft AS v/Ola Krogstad orienterte om forhandlingene mellom Nesset Kraft AS og Istad AS. 
Møtet ble enstemmig vedtatt lukket i henhold til forvaltningsloven § 13.2  
 

 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Anne Grete Klokset rådmann 
Lill Kristin Stavik politisk sekretær 
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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  

Stein Ivar Bjerkeli  Ola Einar Stolsmo 
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Saksliste – Nesset kommunestyre 31.10.2019 

Utvalgs- 
saksnr 

 
Innhold 

Unntatt 
offentlighet 

Arkiv- 
saksnr 

PS 81/19 Godkjenning av protokoll   

PS 82/19 Spørsmål til ordføreren   

PS 83/19 Referatsaker   

RS 43/19 Møteprotokoll 18.09.2019 - Fellesnemnda i nye Molde kommune  2017/476 

RS 44/19 Møteprotokoll - 18.10.2019 - møte i representantskapet i Møre og 
Romsdal Revisjon IKS 

 2015/412 

RS 45/19 Protokoll fra stiftelsesmøte og stiftelsesdokument for Møre og Romsdal 
Revisjon SA 

 2019/299 

RS 46/19 Krav til avslutning og etterdrift av Møllestøvdeponiet i Raudsand - 
Kopi av brev fra Miljødirektoratet 

 2013/1139 

RS 47/19 Kopi av brev - Klage på vedtak - Bergmesteren Raudsand  2013/1139 

PS 84/19 Rapport - kontrollutvalgets virksomhet i valgperioden  2015/1728 

PS 85/19 Orienteringssak: Nesset Kraft AS - konvertering av ansvarlig 
lån til egenkapital 

 2018/668 

PS 86/19 Økning av avgift for feste av grav  2018/1579 

PS 87/19 Nesset omsorgssenter - innkjøp av trådløs nett  2018/668 

PS 88/19 Helsehus - Byggestart og behov for økt totalramme  2018/339 

PS 89/19 Prosjekt 600344 - Nybygg bofellesskap Holtan  2017/1019 

PS 90/19 Reguleringsplan Eidsvåg sentrum - Sluttbehandling  2017/1354 

PS 91/19 Opparbeidelse av lekeplass i Eresfjord  2019/992 

PS 92/19 Etablering av kommunedelsutvalg i Nesset - forslag til 
reglement for utvalget 

 2014/579 

PS 93/19 Økonomi- og finansrapporteringer per 31.8.2019 (2. tertial)  2019/385 

PS 94/19 Budsjettkorrigeringer oktober 2019  2018/668 
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PS 81/19 Godkjenning av protokoll 

Behandling i Nesset kommunestyre - 31.10.2019  

Protokollen fra kommunestyremøte 19.09.2019 ble godkjent og signert. 
 

Vedtak i Nesset kommunestyre - 31.10.2019 

Protokollen fra kommunestyremøte 19.09.2019 ble godkjent og signert. 
 

PS 82/19 Spørsmål til ordføreren 

Behandling i Nesset kommunestyre - 31.10.2019  

Spørsmål fra KRF v/Svein Atle Roset 
Nesset Frivilligsentral har vært vellykket fra etableringen. 
Ungdomsklubben Grotta må videreutvikles fra et godt utgangspunkt som vi har idag. 
Kanskje med utvidet ungdomstilbud i samarbeid med skole/ helsetjeneste/ NAV/ kulturetaten i nye 
Molde? 
Jfr. at ungdomsarena i Molde sentrum er forsinket. 
 
Tilbud og samarbeid med andre etater med tilbud for flyktninger, språkopplæring/ miljøtiltak/ felles 
kulturtiltak som f.eks. internasjonale måltider mm. 
Spørsmål om vi i Eidsvåg kan videreføre tilbud til flyktninger i Frivilligsentralen etter dagens 
opplegg, eller med nytt innhold tillagt sentralen i Nesset. 
 
Utstyrspoolen må selvsagt videreføres, men legger naturlig nok beslag på administrative ressurser 
og oppfølging. 
 
Prosjektmidler til sosiale seniorer i Nesset og prosjektmidler til ungdomstiltak har vært viktige for 
bemanningen i Nesset frivilligsentral. 
 
Det er naturlig at vi følger videre opp det positive arbeidet Frivilligsentralen representerer for 
lokalmiljøet med nok midler til videre utvikling i nye Molde kommune. Økonomiplanen 2019- 2023 
har lagt føringer som allerede er kommunisert inn i Fellesnemnda i forarbeidet til kommende år. 
 
Det er naturlig å drøfte økte ressurser til Nesset frivilligsentral med 100 % stilling som daglig leder i 
tillegg til vurdering av ressurser til ungdomstiltak og drift av utstyrspoolen, samt kultur/ miljøtiltak 
for eldre. 
 Andre stikkord kan være fredagskafe, leksehjelp, babytreff, handlehjelp. 
 
Ordføreren svarte: 
Her er mitt svar på Sveins spørsmål om å øke stillingen på frivilligsentralen fra 50% til 100%: 
 
Bruken av den gamle barnehagen i Eidsvåg med frivilligsentral, ungdomsklubb, utstyrspool, gratis 
utleie av møterom og mange andre aktiviteter er en av de mange suksesshistoriene vi tar med oss 
inn i nye Molde kommune.   



 

 Side 6 av 16

Spørsmålet fra Svein Roset om å utvide stillingen i frivilligsentralen er etter min vurdering en 
budsjettsak, som må foreslås når vi har den politiske behandlingen av budsjettet i nye Molde. Å 
plukke ut enkeltsaker nå mener jeg både er feil tidspunkt og feil i forhold til den budsjettprosessen 
det er lagt opp til i nye Molde. 
 

PS 83/19 Referatsaker 

RS 43/19 Møteprotokoll 18.09.2019 - Fellesnemnda i nye Molde kommune Fellesnemnda i nye Molde 
kommune 

RS 44/19 Møteprotokoll - 18.10.2019 - møte i representantskapet i Møre og Romsdal Revisjon IKS Møre og 
Romsdal revisjon 

RS 45/19 Protokoll fra stiftelsesmøte og stiftelsesdokument for Møre og Romsdal Revisjon SA Møre og 
Romsdal revisjon 

RS 46/19 Krav til avslutning og etterdrift av Møllestøvdeponiet i Raudsand - Kopi av brev fra 
Miljødirektoratet Miljødirektoratet 

RS 47/19 Kopi av brev - Klage på vedtak - Bergmesteren Raudsand Tingvoll Kommune 

Behandling i Nesset kommunestyre - 31.10.2019  

Referatsakene ble tatt til orientering. 
 

Vedtak i Nesset kommunestyre - 31.10.2019 

Referatsakene ble tatt til orientering. 
 

PS 84/19 Rapport - kontrollutvalgets virksomhet i valgperioden 

Behandling i Nesset kommunestyre - 31.10.2019  

Det ble presisert at det er kontrollutvalgets innstilling. 
 
Kontrollutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Nesset kommunestyre - 31.10.2019 

Kommunestyret tar framlagte rapport om kontrollutvalget sin virksomhet i valgperioden 2015 – 
2019 til vitende.   
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PS 85/19 Orienteringssak: Nesset Kraft AS - konvertering av ansvarlig lån 
til egenkapital 

Behandling i Nesset formannskap - 10.10.2019  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt tilrådd. 
 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap - 10.10.2019 

Nesset kommunestyre tar saken til orientering.  

 

Behandling i Nesset kommunestyre - 31.10.2019  

Formannskapets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Nesset kommunestyre - 31.10.2019 

Nesset kommunestyre tar saken til orientering.  

 

PS 86/19 Økning av avgift for feste av grav 

Behandling i Nesset formannskap - 10.10.2019  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt tilrådd. 
 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap - 10.10.2019 

Nesset kommune vedtar å øke festeavgiften for grav til kr 1500 for en festetid på 10 år. Endringene 
gjøres gjeldende fra 2019.  

 

Behandling i Nesset kommunestyre - 31.10.2019  

Mellvin Steinsvoll fremmet følgende forslag: 
Nesset kommune vedtar å øke festeavgiften for grav til kr 1500 for en festetid på 10 år. 
Endringene gjøres gjeldende fra 2020.  

 

Rådmannens innstilling fikk 0 stemmer og falt. 
Mellvin Steinsvoll sitt forslag ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Nesset kommunestyre - 31.10.2019 

Nesset kommune vedtar å øke festeavgiften for grav til kr 1500 for en festetid på 10 år. Endringene 
gjøres gjeldende fra 2020.  
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PS 87/19 Nesset omsorgssenter - innkjøp av trådløs nett 

Behandling i Nesset formannskap - 10.10.2019  

Utvalg for helse og omsorg sitt forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt tilrådd. 
 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap - 10.10.2019  

Trådløsnettverk ved Nesset omsorgssenter bl.a. til bruk for beboerne innkjøpes og settes opp i løpet 
av 2019. 

Kostnaden på kr. 275.000 inkl. mva. finansieres ved lånemidler. 

 

Behandling i Nesset kommunestyre - 31.10.2019  

Formannskapets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak i Nesset kommunestyre - 31.10.2019 

Trådløsnettverk ved Nesset omsorgssenter bl.a. til bruk for beboerne innkjøpes og settes opp i løpet 
av 2019. 

Kostnaden på kr. 275.000 inkl. mva. finansieres ved lånemidler. 

 

PS 88/19 Helsehus - Byggestart og behov for økt totalramme 

Behandling i Nesset kommunestyre - 31.10.2019  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Nesset kommunestyre - 31.10.2019 

Nesset kommunestyre godkjenner byggestart for prosjekt 600350 Helsehus. 

Nesset kommunestyre godkjenner ny totalramme på kr 138 000 000 for prosjektnr 600350 Helsehus, 
en økning på kr 7 300 000. 

Økt totalramme finansieres med kr 1 400 000 i momskompensasjon og kr 5 900 000 i bruk av 
lånemidler/ låneopptak. 

 

PS 89/19 Prosjekt 600344 - Nybygg bofellesskap Holtan 

Behandling i Nesset formannskap - 10.10.2019  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt tilrådd. 
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Forslag til vedtak i Nesset formannskap - 10.10.2019 

Prosjekt 600344 omsorgsboliger for funksjonshemmede på Holtan: 

 Konkurransen avlyses.  
 Nesset kommunestyre godkjenner videre arbeid med prosjektet i henhold til alternativ 2 i 

dette saksfremlegget. 
 Det jobbes videre med skisser, behov og funksjonsbeskrivelse for å se på muligheter for 

arealreduksjoner, rimeligere kvaliteter og andre mulige besparelser i prosjektet. Det 
planlegges fortsatt for 8 boliger i bofellesskap.  

 Reviderte skisser og funksjonsbeskrivelse utarbeides.   
 Omsorgsboliger for funksjonshemmede på Holtan lyses ut som ny anbudskonkurranse 

omkring årsskiftet 2019/2020, med tilbudsfrist i 1. kvartal 2020. 

 

Behandling i Nesset kommunestyre - 31.10.2019  

Formannskapets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Nesset kommunestyre - 31.10.2019 

Prosjekt 600344 omsorgsboliger for funksjonshemmede på Holtan: 

 Konkurransen avlyses.  
 Nesset kommunestyre godkjenner videre arbeid med prosjektet i henhold til alternativ 2 i 

dette saksfremlegget. 
 Det jobbes videre med skisser, behov og funksjonsbeskrivelse for å se på muligheter for 

arealreduksjoner, rimeligere kvaliteter og andre mulige besparelser i prosjektet. Det 
planlegges fortsatt for 8 boliger i bofellesskap.  

 Reviderte skisser og funksjonsbeskrivelse utarbeides.   
 Omsorgsboliger for funksjonshemmede på Holtan lyses ut som ny anbudskonkurranse 

omkring årsskiftet 2019/2020, med tilbudsfrist i 1. kvartal 2020. 

 

PS 90/19 Reguleringsplan Eidsvåg sentrum - Sluttbehandling 

Behandling i Nesset formannskap - 10.10.2019  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt tilrådd. 
 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap - 10.10.2019  

Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 12-12 vedtas endring av del av reguleringsplan Eidsvåg 
sentrum, bestående av planbeskrivelse, plankart datert 02.05.19 med tilhørende bestemmelser datert 
26.9.2019.  

 

Behandling i Nesset kommunestyre - 31.10.2019  

Formannskapets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
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Vedtak i Nesset kommunestyre - 31.10.2019  

Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 12-12 vedtas endring av del av reguleringsplan Eidsvåg 
sentrum, bestående av planbeskrivelse, plankart datert 02.05.19 med tilhørende bestemmelser datert 
26.9.2019.  

 

PS 91/19 Opparbeidelse av lekeplass i Eresfjord 

Behandling i Nesset kommunestyre - 31.10.2019  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Nesset kommunestyre - 31.10.2019 

Vises til brev fra Vårsol 4 H ved Othelia Alexander. 

Nesset kommune tar initiativ til at areal regulert til lekeplass i boligfelt blir opparbeidet. Det bevilges 
kr 250 000 til formålet.  

Kostnadene med opparbeidelsen finansieres med inntekter fra salg av eiendommen GID 069/012, 
Eresfjord trygdeheim. 

 

PS 92/19 Etablering av kommunedelsutvalg i Nesset - forslag til 
reglement for utvalget 

Behandling i Nesset kommunestyre - 31.10.2019  

Mellvin Steinsvoll ba om å få vurdert sin habilitet. 
Mellvin Steinsvoll ble enstemmig erklært habil. 
 
Stein Ivar Bjerkeli fremmet følgende forslag fra Arbeiderpartiet og Høyre: 

Nesset kommune vedtar at det skal være et kommunedelsutvalg i Nesset og et eget utvalg 
for kraftfondet i nye Molde kommune. 
 
Kommunedelsutvalget i Nesset 
Forslag til reglement for kommunedelsutvalg i Nesset godkjennes med disse endringene: 
 
I punkt 2. Arbeidsområder 
Kommunedelsutvalget viktigste arbeidsområder er 
- lokal stedsutvikling 
- styre for ulike bygdemobiliseringsprosjekt 
- lokale kultur og idrettstilbud 
- andre lokale tilbud 
 
Utvalget skal ivareta og fremme forslag og innspill til utvikling av lokalmiljøet overfor 
kommunens politiske organer. 
 
Punkt 10. Tilskudd 
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Kommunedelsutvalget kan søke Utvalg for kraftfondet om tilskudd til finansiering av ulike 
tiltak. 
 
Utvalg for kraftfondet 
Det opprettes et eget utvalg for kraftfondet med navnet Utvalg for kraftfondet. Utvalget skal, 
ifølge det reglementet som er vedtatt for fondet, nyttes til finansiering av tiltak som kan 
fremme næringslivet og trygge bosettingen i gamle Nesset kommune, og da fortrinnsvis i 
bygdene Eresfjord og Eikesdal. 
 
Vedtekter for kraftfondet i Molde kommune, sak PS 67/18 endres og tilpasses Utvalg for 
kraftfondet. Dette gjøres ved at: 
Ordet fondsstyre i § 6 byttes ut med Utvalg for kraftfondet. 
- § 6, 2. ledd, 5. ledd og 6. ledd – ordet fondsstyre byttes ut med: Utvalg for kraftfondet. 
- § 6, siste ledd endres slik at formannskapet i nye Molde blir klageinstans for vedtak som 

er fattet av Utvalg for kraftfondet. 
- § 8 – Vedtektene trenger ikke fylkesmannen sin godkjenning. Andre og tredje setning i § 

8 strykes. 
 
Resten av § 6 beholdes uendret. 

 
 

Senterpartiet v/Ola Tjelle fremmet følgende tillegg til rådmannens innstilling: 
Reglement for kommunedelsutvalget i Nesset: 
 
Punkt 3. Arbeidsområder - første avsnitt endres til: 
Kommunedelsutvalget viktigste arbeidsområder fremgår av intensjonsavtalen, lokal 
stedsutvikling, styre for bruk av konsesjonsavgifter, styr for ulike 
bygdemobiliseringsprosjekt, lokale kultur og idrettstilbud. Konsesjonsavgiftene skal, ifølge 
det reglementet som er vedtatt for fondet, nyttes til finansiering av tiltak som kan fremme 
næringslivet og trygge bosettingen i gamle Nesset kommune. 
 
 

Edmund Morewood ba om gruppemøte. 
 
Ordføreren la opp til prøveavstemning. 
Rådmannens innstilling fikk 12 stemmer. 
Forslaget til Arbeiderpartiet og Høyre fikk 9 stemmer. 
 
Tilleggsforslaget til Senterpartiet ble vedtatt mot 7 stemmer. 
 
Ved endelig avstemning ble rådmannens innstilling med Senterpartiets tilleggsforslag vedtatt med 
17 mot 4 stemmer.  
 

Vedtak i Nesset kommunestyre - 31.10.2019 

Nesset kommune vedtar at det skal være et kommunedelsutvalg i Nesset. Forvaltning av 
Kraftfondet legges til kommunedelsutvalget.  

Forslag til reglement for kommunedelsutvalg i Nesset godkjennes.  
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Vedtekter for kraftfondet i Molde kommune, vedtatt av Nesset kommunestyre den 25.10.2018 sak 
67/18 endres og tilpasses reglementet for kommunedelsutvalget.  

 
Følgende endringer ble vedtatt i utkast til reglementet for kommunedelsutvalget: 
Punkt 3. Arbeidsområder - første avsnitt endres til: 
Kommunedelsutvalget viktigste arbeidsområder fremgår av intensjonsavtalen, lokal stedsutvikling, 
styre for bruk av konsesjonsavgifter, styr for ulike bygdemobiliseringsprosjekt, lokale kultur og 
idrettstilbud. Konsesjonsavgiftene skal, ifølge det reglementet som er vedtatt for fondet, nyttes til 
finansiering av tiltak som kan fremme næringslivet og trygge bosettingen i gamle Nesset kommune. 
 

PS 93/19 Økonomi- og finansrapporteringer per 31.8.2019 ( 2. tertial) 

Behandling i Nesset formannskap - 10.10.2019  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt tilrådd. 
 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap - 10.10.2019 

Økonomi- og finansrapportering for Nesset kommune per 31.8.2019 tas til orientering. 

 

Behandling i Nesset kommunestyre - 31.10.2019  

Formannskapets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Nesset kommunestyre - 31.10.2019  

Økonomi- og finansrapportering for Nesset kommune per 31.8.2019 tas til orientering. 

 

PS 94/19 Budsjettkorrigeringer oktober 2019 

Behandling i Nesset formannskap - 10.10.2019  

Rådmannen endret sin innstilling med følgende tillegg: 
Det vises til kommunestyrets vedtak i møte 21.03.2019, sak 25/19, hvor kommunestyret ønsker å 
konvertere ansvarlig lån på kr 36,7 mill. til egenkapital i Nesset Kraft AS. Generalforsamlingen i 
Nesset Kraft AS har vedtatt konverteringen i møte 23.05.2019. Oppgjøret skal vises i kommunens 
bevilgningsregnskap iht. GKRS (God Kommunal RegnskapsSkikk). Budsjettkorrigering foretas i 
kommunens investeringsbudsjettet: 

 Innbetaling av avdrag økes med kr 36,7 mill. 
 Kjøp av aksjer og andeler økes med kr 36,7 mill. 

 
Rådmannens innstilling med tillegg ble enstemmig vedtatt tilrådd. 
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Forslag til vedtak i Nesset formannskap - 10.10.2019 

1. Driftsbudsjettet for 2019 korrigeres med følgende inntekter/utgifter: 
 

Formål 
Reduserte 
utgifter / økte 
inntekter (+) 

Økte utgifter / 
reduserte 
inntekter (-) 

Salg av konsesjonskraft 1 600 000  
Nesset kraft, netto utbytte og renter ansvarlig lån 636 000  
Eiendomsskatt 590 000  
Kommunale fellesutgifter  2 000 000 
Servicekontoret, forsinkelse i kjøp av tjenester ang. arkiv 170 000  
Helse og omsorg, merutgifter opplæring Gerica   350 000 
NAV  500 000 
Avsettes til disposisjonsfond  146 000 
Balanse 2 996 000 2 996 000 

 
2. Investeringsbudsjettet for 2019 korrigeres med følgende tall: 

 

Formål Budsjett 2019 
Endringer 
budsjett 

2019 

Korrigert 
budsjett 

2019 

Totalramme 
(*=korr) 

600234 IKT investeringer 500 000 366 000 866 000 *866 000 
600296 Renseanlegg Eidsvåg vannverk 3 213 000 -1 000 000 2 213 000 *21 350 000 
600330 NOS – ombygging dement 12 593 000 600 000 13 193 000 *68 778 000 
600341 Garasje til miljøbil og vedprod.lokale 787 000 -130 000 657 000 *1 427 000 
600343 Eresfjord brannstasjon 13 500 000 -5 600 000 7 900 000 14 325 000 
600350 Helsesenter, omsorgsboliger, heimetj. 50 000 000 -35 000 000 15 000 000 130 700 000 
600 362 Eresfjord barnehage, tilbygg 6 000 000  -2 000 000 4 000 000 8 000 000 
600367 Eresfjord brannstasjon, inventar 500 000 -500 000 0 500 000 
600371 Plan oppstart/rehab. Vistdal 
bofellesskap og kommunehuset 

300 000 -300 000 0 300 000 

600372 Plan oppstart/rehab. Kommunehuset i 
2019 

2 500 000 -2 500 000 0 2 500 000 

Nytt prosjekt: Tørketromler NOS 0 200 000 200 000 *200 000 
Nytt prosjekt: Digitalisering i skolen 0 454 000 454 000 *454 000 
Sum redusert bevilgning totalt for 2019  -45 410 000   
 
Bevilgning til investeringer for 2019 reduseres med kr 45 410 000. 
 
Finansieringen justeres tilsvarende: 
 

Redusere kompensasjon for merverdiavgift: kr   8 438 000 
Redusere tilskudd fra Husbanken:  kr   6 300 000 
Redusere bruk av lånemidler:   kr 30 672 000 

 

 
Det vises til kommunestyrets vedtak i møte 21.03.2019, sak 25/19, hvor kommunestyret ønsker å 
konvertere ansvarlig lån på kr 36,7 mill. til egenkapital i Nesset Kraft AS. Generalforsamlingen i 



 

 Side 14 av 16

Nesset Kraft AS har vedtatt konverteringen i møte 23.05.2019. Oppgjøret skal vises i kommunens 
bevilgningsregnskap iht. GKRS (God Kommunal RegnskapsSkikk). Budsjettkorrigering foretas i 
kommunens investeringsbudsjettet: 

 Innbetaling av avdrag økes med kr 36,7 mill. 
 Kjøp av aksjer og andeler økes med kr 36,7 mill. 

 

Behandling i Nesset kommunestyre - 31.10.2019  

Formannskapets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Det ble enighet om følgende: 

Det vises til rådmannens kommentarer vedrørende fellesutgifter IKT ved overgang IKT-
Orkidé til ROR-IKT fra 01.01.2019 i stedet for 01.01.2020. 
Økte utgifter/behov tilleggsbevilgning kr 2 mill. 
Økte utgifter investeringer. Kr 366.000,- 
 
Kommunestyret viser til behandlingen i Fellesnemnda 22.02.2019 i sak 2/19 rammebudsjett 
2019 for prosjekt nye Molde. 
Saken omhandler IKT fellesutgifter og Nesset spesielt med kostnader ved overgang til ROR 
IKT. 
 
Rammebudsjett for 2019 er samlet på kr 6 mill til IKT utgifter og kr 2 mill til generell refusjon 
kommunene. 
 
Kommunestyret ber om at økte utgifter til IKT overgang til ROR IKT for Nesset dekkes helt 
eller delvis innfor vedtatte fellesbudsjett i Fellesnemnda med begrunnelse i sakens forhistorie 
både i kommunen og i Fellesnemnda. 

Enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Nesset kommunestyre - 31.10.2019 

1. Driftsbudsjettet for 2019 korrigeres med følgende inntekter/utgifter: 
 

Formål 
Reduserte 
utgifter / økte 
inntekter (+) 

Økte utgifter / 
reduserte 
inntekter (-) 

Salg av konsesjonskraft 1 600 000  
Nesset kraft, netto utbytte og renter ansvarlig lån 636 000  
Eiendomsskatt 590 000  
Kommunale fellesutgifter  2 000 000 
Servicekontoret, forsinkelse i kjøp av tjenester ang. arkiv 170 000  
Helse og omsorg, merutgifter opplæring Gerica   350 000 
NAV  500 000 
Avsettes til disposisjonsfond  146 000 
Balanse 2 996 000 2 996 000 

 
2. Investeringsbudsjettet for 2019 korrigeres med følgende tall: 
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Formål Budsjett 2019 
Endringer 
budsjett 

2019 

Korrigert 
budsjett 

2019 

Totalramme 
(*=korr) 

600234 IKT investeringer 500 000 366 000 866 000 *866 000 
600296 Renseanlegg Eidsvåg vannverk 3 213 000 -1 000 000 2 213 000 *21 350 000 
600330 NOS – ombygging dement 12 593 000 600 000 13 193 000 *68 778 000 
600341 Garasje til miljøbil og vedprod.lokale 787 000 -130 000 657 000 *1 427 000 
600343 Eresfjord brannstasjon 13 500 000 -5 600 000 7 900 000 14 325 000 
600350 Helsesenter, omsorgsboliger, heimetj. 50 000 000 -35 000 000 15 000 000 130 700 000 
600 362 Eresfjord barnehage, tilbygg 6 000 000  -2 000 000 4 000 000 8 000 000 
600367 Eresfjord brannstasjon, inventar 500 000 -500 000 0 500 000 
600371 Plan oppstart/rehab. Vistdal 
bofellesskap og kommunehuset 

300 000 -300 000 0 300 000 

600372 Plan oppstart/rehab. Kommunehuset i 
2019 

2 500 000 -2 500 000 0 2 500 000 

Nytt prosjekt: Tørketromler NOS 0 200 000 200 000 *200 000 
Nytt prosjekt: Digitalisering i skolen 0 454 000 454 000 *454 000 
Sum redusert bevilgning totalt for 2019  -45 410 000   
 
Bevilgning til investeringer for 2019 reduseres med kr 45 410 000. 
 
Finansieringen justeres tilsvarende: 
 

Redusere kompensasjon for merverdiavgift: kr   8 438 000 
Redusere tilskudd fra Husbanken:  kr   6 300 000 
Redusere bruk av lånemidler:   kr 30 672 000 

 

 
Det vises til kommunestyrets vedtak i møte 21.03.2019, sak 25/19, hvor kommunestyret ønsker å 
konvertere ansvarlig lån på kr 36,7 mill. til egenkapital i Nesset Kraft AS. Generalforsamlingen i 
Nesset Kraft AS har vedtatt konverteringen i møte 23.05.2019. Oppgjøret skal vises i kommunens 
bevilgningsregnskap iht. GKRS (God Kommunal RegnskapsSkikk). Budsjettkorrigering foretas i 
kommunens investeringsbudsjett: 

 Innbetaling av avdrag økes med kr 36,7 mill. 
 Kjøp av aksjer og andeler økes med kr 36,7 mill. 

 
Det vises til rådmannens kommentarer vedrørende fellesutgifter IKT ved overgang IKT-Orkidé til 
ROR-IKT fra 01.01.2019 i stedet for 01.01.2020. 
Økte utgifter/behov tilleggsbevilgning kr 2 mill. 
Økte utgifter investeringer. Kr 366.000,- 
 
Kommunestyret viser til behandlingen i Fellesnemnda 22.02.2019 i sak 2/19 rammebudsjett 2019 for 
prosjekt nye Molde. 
Saken omhandler IKT fellesutgifter og Nesset spesielt med kostnader ved overgang til ROR IKT. 
 
Rammebudsjett for 2019 er samlet på kr 6 mill til IKT utgifter og kr 2 mill til generell refusjon 
kommunene. 
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Kommunestyret ber om at økte utgifter til IKT overgang til ROR IKT for Nesset dekkes helt eller 
delvis innfor vedtatte fellesbudsjett i Fellesnemnda med begrunnelse i sakens forhistorie både i 
kommunen og i Fellesnemnda. 
 


