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Dato: 06.06.2019 
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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. 
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Saksliste – Nesset formannskap, 06.06.2019 

Utvalgs- 
saksnr 

 
Innhold 

Unntatt 
offentlighet 

Arkiv- 
saksnr 

PS 51/19 Godkjenning av protokoll fra forrige møte   

PS 52/19 Referatsaker   

RS 20/19 Oversendelse av kopi av brev fra Miljødirektoratet til Tingvoll 
kommune 

 2018/1610 

RS 21/19 Oversendelse av kopi av brev fra Miljødirektoratet - varsel om pålegg 
til å dekke møllstøvdeponi 

 2013/1139 

RS 22/19 Utkast - tillatelse etter forurensningsloven for deponi 2 og 
møllestøvdeponiet 

 2013/1139 

RS 23/19 Ras på Eikesdalsvegen - oppmoding fra Eikesdal bygdelag  2019/619 

RS 24/19 Korrespondanse om steinsprang - Eikesdalsvegen  2019/619 

PS 53/19 Sykefravær pr. 1.kvartal  2019/556 

PS 54/19 Opprettelse av kommunekomité for TV-Aksjonen 2019 - CARE  2019/543 

PS 55/19 Høring av planprogram for utarbeidelse av Hovedplan 
trafikksikkerhet 2020-2024 - Molde, Midsund og Nesset 
kommuner 

 2019/622 

PS 56/19 Abonnementsvilkår for vann og avløp - Nye Molde kommune  2019/666 

PS 57/19 "Villreinfangst som Verdensarv" - Tilskudd  2019/356 

PS 58/19 Krafthistorie for Nesset - redaksjonskomite og bevilgning til 
prosjekt 

 2010/1336 

PS 59/19 Søknad om tilskot til kjøp av Nesset prestegard og 
delfinansiering av istandsetting av hovedhuset. 

 2019/433 

PS 60/19 Etablering av Nordmøre og Romsdal brann og redning IKS  2019/681 

PS 61/19 Nesset Musikkfest 2019 - søknad om støtte/tilskudd  2016/411 

PS 62/19 Økonomi- og finansrapportering per 30.4.2019 (1. tertial)  2019/385 

PS 63/19 Budsjettkorrigeringer - juni 2019  2018/668 

PS 64/19 GID 074/013 - Eresfjord brannstasjon - Søknad om dispensasjon  2018/1278 
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PS 51/19 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 

Behandling i Nesset formannskap - 06.06.2019  

Protokollen fra møte 14.05.2019 ble godkjent og signert. 
 

Vedtak i Nesset formannskap - 06.06.2019 

Protokollen fra møte 14.05.2019 ble godkjent og signert. 
 

PS 52/19 Referatsaker 

RS 20/19 Oversendelse av kopi av brev fra Miljødirektoratet til Tingvoll kommune 

RS 21/19 Oversendelse av kopi av brev fra Miljødirektoratet - varsel om pålegg til å dekke møllstøvdeponi 

RS 22/19 Utkast - tillatelse etter forurensningsloven for deponi 2 og møllestøvdeponiet 

RS 23/19 Ras på Eikesdalsvegen - oppmoding fra Eikesdal bygdelag 

RS 24/19 Korrespondanse om steinsprang - Eikesdalsvegen 

Behandling i Nesset formannskap - 06.06.2019  

Referatsakene ble tatt til orientering. 
 

Vedtak i Nesset formannskap - 06.06.2019  

Referatsakene ble tatt til orientering. 
 

PS 53/19 Sykefravær pr. 1.kvartal 

Behandling i Administrasjonsutvalget - 03.06.2019  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt tilrådd. 
 

Vedtak i Administrasjonsutvalget - 03.06.2019 

Sykefraværsrapporten pr. 1. kvartal 2019 tas til orientering. 

 

Behandling i Nesset formannskap - 06.06.2019  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt tilrådd. 
 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap - 06.06.2019 

Sykefraværsrapporten pr. 1. kvartal 2019 tas til orientering. 
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PS 54/19 Opprettelse av kommunekomité for TV-Aksjonen 2019 - CARE 

Behandling i Nesset formannskap - 06.06.2019  

Det ble enighet om følgende: 
Formannskapets medlemmer oppnevnes som kommunekomite for TV-aksjonen 2019. 
Ordfører er leder. 

 

Vedtak i Nesset formannskap - 06.06.2019 

Formannskapets medlemmer oppnevnes som kommunekomite for TV-aksjonen 2019. Ordfører er 
leder. 
 

PS 55/19 Høring av planprogram for utarbeidelse av Hovedplan 
trafikksikkerhet 2020-2024 - Molde, Midsund og Nesset kommuner 

Behandling i Nesset formannskap - 06.06.2019  

Svein Roset fremmet følgende tillegg til rådmannens innstilling: 
Nesset kommune viser til sitt vedtak i sak PS 15/18 datert 22.03.2018 Forskuttering av gang - 
og sykkelveg Jevika -Hargaut langs FV 62. 
Videre vedtak i Fellesnemnda nye Molde i sak 17/18 datert 25.04.2018 der Fellesnemnda 
slutter seg til forskuttering. 
Nesset kommune ber om at dette blir et prioritert prosjektet for realisering i forkant av 
hovedplan for trafikksikkerhet evt. som etappevis utbygging etter signalene fra Møre og 
Romsdal fylkeskommune. 
Nesset kommune viser ellers til de prioriterte trafikksikkerhetstiltak inklusive gang/ 
sykkelveger i Midsund- Molde og Nesset i gjeldende fylkesvegplan. 

 
 
Formannskapet ble enig om følgende i tillegg til rådmannens innstilling: 

Nesset kommune viser også til punkt 5.1 i intensjonsavtalen mellom kommunene og vil 
spesielt fremheve behovet for å bedre kollektiv tilbudet fra alle deler av den nye kommunen 
inn til kommunesenteret. 

 
Rådmannens innstilling med tillegg ble enstemmig vedtatt tilrådd. 
 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap - 06.06.2019  

Forslag til planprogram for Kommunedelplan Hovedplan trafikksikkerhet 2020-2024 for nye Molde 
kommune legges ut til offentlig ettersyn i 6 uker i samsvar med plan- og bygningslovens §§ 4-1 og 
11-13. Det varsles samtidig om oppstart av planarbeidet. 

 

Nesset kommune viser til sitt vedtak i sak PS 15/18 datert 22.03.2018 Forskuttering av gang - og 
sykkelveg Jevika -Hargaut langs FV 62. 
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Videre vedtak i Fellesnemnda nye Molde i sak 17/18 datert 25.04.2018 der Fellesnemnda slutter seg 
til forskuttering. 
Nesset kommune ber om at dette blir et prioritert prosjektet for realisering i forkant av hovedplan 
for trafikksikkerhet evt. som etappevis utbygging etter signalene fra Møre og Romsdal 
fylkeskommune. 
Nesset kommune viser ellers til de prioriterte trafikksikkerhetstiltak inklusive gang/ sykkelveger i 
Midsund- Molde og Nesset i gjeldende fylkesvegplan. 
 
Nesset kommune viser også til punkt 5.1 i intensjonsavtalen mellom kommunene og vil spesielt 
fremheve behovet for å bedre kollektiv tilbudet fra alle deler av den nye kommunen inn til 
kommunesenteret. 
 

PS 56/19 Abonnementsvilkår for vann og avløp - Nye Molde kommune 

Behandling i Nesset formannskap - 06.06.2019  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt tilrådd. 
 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap - 06.06.2019 

Utkast til Abonnementsvilkår for vann og avløp vedtas lagt ut til høring og offentlig ettersyn i en 
periode på minimum seks uker. 
 

PS 57/19 "Villreinfangst som Verdensarv" - Tilskudd 

Behandling i Nesset formannskap - 06.06.2019  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt tilrådd. 
 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap - 06.06.2019  

Nesset kommune bevilger kr 20 000 i tilskudd til prosjektet «Villreinfangsten som verdensarv» 

Beløpet dekkes ved bruk av Kraftfondet.   
Det gis tilskudd til prosjektet da Nesset kommune mener «Villreinfangst som verdensarv» bl.a kan 
ha positive ringvirkninger for turist- og reiselivsnæringen.  

 

PS 58/19 Krafthistorie for Nesset - redaksjonskomite og bevilgning til 
prosjekt 

Behandling i Nesset formannskap - 06.06.2019  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt tilrådd. 
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Forslag til vedtak i Nesset formannskap - 06.06.2019 

Rådmannen får fullmakt til å nedsette redaksjonskomité på minst 3 personar og engasjere 
redaktør/forfattar for å fullføre Nesset si krafthistorie.  

Det skal settast av inntil kr. 400 000,- av disposisjonsfondet til arbeidet. Medlemmene i 
redaksjonskomiteen skal ha godtgjering etter lav sats. 

 

PS 59/19 Søknad om tilskot til kjøp av Nesset prestegard og 
delfinansiering av istandsetting av hovedhuset. 

Behandling i Nesset formannskap - 06.06.2019  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt tilrådd. 
 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap - 06.06.2019 

Nesset kommune gir tilskot på kr 1 400 000,- til Romsdalsmuseet til kjøp av Nesset prestegard og 
istandsetting av hovudhuset. Beløpet skal finansierast av gjenståande midlar på kraftfondet for 2019. 

 

PS 60/19 Etablering av Nordmøre og Romsdal brann og redning IKS 

Behandling i Nesset formannskap - 06.06.2019  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt tilrådd. 
 
Det ble enighet om følgende:  

Ordfører og varaordfører velges som fast representant og vararepresentant til 
representantskapet. 

 

Forslag til vedtak 

1.  Nesset kommune går inn som deltaker i Nordmøre og Romsdal brann og redning IKS. Det 
interkommunale selskapet skal være operativt fra 01.01.2020.  

2.  Etableringen av selskapet forberedes og gjennomføres i løpet av 2019.  

3.  Budsjett for første driftsår behandles gjennom kommunenes ordinære budsjettprosess høsten 
2019.  

4.  Selskapsavtale datert 24.05.2019 godkjennes.  

5.  Eierstrategi datert 15.05.2019 godkjennes og legges til grunn for drift og utvikling av brann- 
og redningstjenesten.  

6.  Nesset kommune velger følgende fast representant og vararepresentant til 
representantskapet: Ordfører og varaordfører. 

Representantskapet konstitueres så snart det er praktisk mulig, og styret for selskapet velges 
i tråd med instruks for valgkomiteen.  
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7.  Nesset kommune finansierer sin selskapskapital med at kr 118 240 overføres fra 
driftsregnskapet til investeringsregnskapet. 

 

PS 61/19 Nesset Musikkfest 2019 - søknad om støtte/tilskudd 

Behandling i Nesset formannskap - 06.06.2019 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt tilrådd. 
 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap - 06.06.2019 

Nesset kommune innvilger et tilskudd på kr 100 000 til Nesset Musikkfest 2019. 

Tilskuddet dekkes av disposisjonsfondet. 

 

PS 62/19 Økonomi- og finansrapportering per 30.4.2019 (1. tertial) 

Behandling i Nesset formannskap - 06.06.2019  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt tilrådd. 
 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap - 06.06.2019 

Økonomi- og finansrapportering for Nesset kommune per 30.04.2019 tas til orientering. 
 

PS 63/19 Budsjettkorrigeringer - juni 2019 

Behandling i Nesset formannskap - 06.06.2019  

Det ble enighet om følgende i tillegg til rådmannens innstilling: 
Investeringsbudsjettet for 2019 korrigeres med følgende tall. 

Formål 
Budsjett 

2019 

Endringer 
budsjett 

2019 

Korrigert 
budsjett 

2019 

Totalramme 
(*=korr) 

Asfaltering 0 4 000 000 4 000 000  
Bårerom NOS 0 700 000 700 000  
Plan for oppstart av rehabilitering Vistdal 
bofellesskap og kommunehuset 0 300 000 300 000  
 

Toril Melheim Strand fremmet følgende tilleggsforslag til investeringsbudsjettet: 
Det avsettes kroner 2 500 000 til planlegging av oppstart for rehabilitering av kommunehuset 
i 2019. 
 

Svein Roset fremmet følgende forslag: 
Formannskapet ønsker en fullstendig oversikt over kostnadene til rehabilitering av 
kommunehuset. Saken legges frem for formannskapet i møte 3. oktober. 
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Rådmannens innstilling med tillegg ble enstemmig vedtatt tilrådd. 
Toril Melheim Strand sitt forslag fikk 1 stemme og falt. 
Svein Roset sitt forslag ble enstemmig vedtatt. 
 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap - 06.06.2019  

 

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

Formål 
Reduserte 
utgifter / økte 
inntekter (+) 

Økte utgifter / 
reduserte 
inntekter (-) 

Momskompensasjon  500 000 
Rentekompensasjon  128 000 
Flyktningetjenesten  650 000 
Barnehagene  190 000 
Helse og omsorg  1 300 000 
Helse og omsorg, tilskudd ressurskrevende tjenester 2018 588 000  
Teknisk, samfunn og utvikling – veg og gatelys  630 000 
NAV  400 000 
Eiendomsskatt 200 000  
Skatt og rammeoverføringer, skatteinntekter 500 000  
Salg av konsesjonskraft 1 400 000  
Bruk av disposisjonsfond 1 110 000  
Balanse 3 798 000 3 798 000 

 
2. Investeringsbudsjettet for 2019 korrigeres med følgende tall: 

 

Formål 
Budsjett 

2019 

Endringer 
budsjett 

2019 

Korrigert 
budsjett 

2019 

Totalramme 
(*=korr) 

600290 Vann Meisal 3 000 000 2 379 000 5 379 000 6 000 000 
Ny: Nesset kirkelige fellesråd 0 560 000 560 000  
Ny: Sandvolleybane 0 183 000 183 000  
Ny: Kjøp av areal  0 50 000 50 000  
Ny: Asfaltering 0 4 000 000 4 000 000  
Ny: Bårerom NOS 0 700 000 700 000  
Ny: Plan for oppstart av rehabilitering Vistdal 
bofellesskap og kommunehuset 0 300 000 300 000  
Sum tillegg investeringer 2019  8 172 000   
 
Bevilgning til investeringer for 2019 økes med kr 8 172 000 
 
Finansieringen justeres tilsvarende: 
 

Salgsinntekter/refusjon (IKT Orkide)  kr     453 000 
Bruk av ubundet investeringsfond  kr     402 000   
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Øke kompensasjon for merverdiavgift: kr      986 000 
Øke bruk av lånemidler:   kr   6 331 000 

 

3. Korrigere finansiering av egenkapitalinnskudd i KLP for årene 2018 og 2019: 
 

Redusere bruk av lånemidler:   kr 1 740 000 
Øke bruk av investeringsfond:  kr 1 740 000 
 

4. Det vises til investeringsreglementets pkt. 13: 
 
  For 2019 skal budsjettert ubundet investeringsfond benyttes fullt ut før bruk av 

lånemidler. 
 
5. Opptak av lån 2019 
 
 Opptak av lån til investeringer for 2019 økes fra kr 55 543 000 til kr 60 000 000. 
 
Formannskapet ønsker en fullstendig oversikt over kostnadene til rehabilitering av kommunehuset. 
Saken legges frem for formannskapet i møte 3. oktober. 
 

PS 64/19 GID 074/013 - Eresfjord brannstasjon - Søknad om dispensasjon 

Behandling i Nesset formannskap - 06.06.2019  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Nesset formannskap - 06.06.2019  

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 gir Nesset kommune varig dispensasjon fra 
kommuneplanens arealdel fra formål boligbebyggelse til formål erverv (brannstasjon). 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven gir Nesset kommune varig dispensasjon til å plassere 
Eresfjord brannstasjon i sikkerhetsklasse F2 (200- års flom). Dette under forutsetning av at 
brannstasjonen skal være uten døgnbemanning og at strømførende kabler i bygget plasseres over 
flomnivå til F3 (1000-års flom). 

 


