
 

 

 

 
 

 

 

Møteprotokoll 
 

Utvalg: Nesset kommunestyre 

Møtested: Kommunestyresalen, Nesset kommunehus 

Dato: 25.05.2016 

Tidspunkt: 14:00 – 17:30 

 
 

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 
Stein Ivar Bjerkeli Medlem AP 
Kjersti Hafsås Svensli Medlem AP 
Eva Solstad Alme Medlem H 
Ola Einar Stolsmo 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 
Ivar Henning Trælvik Medlem FRP 
Jan Ståle Alme Medlem INNB 

 
Følgende faste medlemmer møtte ikke: 
Navn Funksjon Representerer 

Karianne Rindli MEDL AP 
Rune Skjørsæther MEDL H 

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 

Anita Sagli Karianne Rindli AP 
Magne Bugge Rune Skjørsæther UAV 

 

Merknader 

Bernt Angvik, enhetsleder for teknisk, samfunn og utvikling (TSU) fra 04.04.2016, presenterte 
seg. 
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Kommunereformen var tema i siste del av møtet. Rådmannen orienterte om intensjonsavtale 
av 19.05.2016 mellom kommunene Gjemnes, Molde og Nesset. Rådmannen og ordføreren 
svarte på spørsmål, før det ble åpnet for innlegg.  
 

 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 

Liv F. Husby 
Anne Grete Klokset 
Solfrid Svensli (sak 43) 
Vivian Høsteng 

Rådmann 
Ass. rådmann 
Økonomisjef 
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  

Kjersti Hafsås Svensli  Kari Petrine F. Øverås 
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Saksliste 

Utvalgs- 

saksnr 

 

Innhold 

Unntatt 

offentlighet 

Arkiv- 

saksnr 

PS 36/16 Godkjenning av protokoll   

PS 37/16 Spørsmål til ordføreren   

PS 38/16 Referatsaker   

RS 9/16 Protokoll fra møte i kontrollutvalget i Nesset 28.04.16  2015/1728 

RS 10/16 Protokoll fra generalforsamling i Samspleis AS 20.04.2016  2008/1480 

RS 11/16 Protokoll - representantskapsmøte 14.04.2016, budsjett og 
økonomiplan Interkommunalt arkiv for Møre og Romsdal IKS 

 2008/1111 

RS 12/16 Møteprotokoll fra konstituerende representantskapsmøte i Møre og 
Romsdal Revisjon IKS 

 2015/412 

RS 13/16 IKT Orkidé sin Årsberetning 2015 med regnskap  2008/168 

RS 14/16 Årsmelding, rekneskap og revisjonsrapport 2015 - Nesset Fjellstyre  2008/1026 

RS 15/16 Årsmelding 2015 - Pasient- og brukerombudet i Møre og Romsdal  2011/322 

RS 16/16 Regler for representasjon av begge kjønn i styret i kommunalt 
kontrollerte aksjeselskaper 

 2016/532 

RS 17/16 Vedtak om nye 110-regioner og samlokalisering av 
nødmeldingstjenesten 

 2015/1499 

RS 18/16 Informasjon om vedtatt investeringsprogram for fylkesvegar 2017-
2023 

 2015/1283 

RS 19/16 Nasjonal transportplan 2018-2029 - uttale fra Nesset kommune  2016/401 

PS 39/16 Sluttbehandling - Gang- og sykkelvei til Jevika på Rød  2013/708 

PS 40/16 Finansiering - Gangveiforbindelse Nedre Liedgardsvei  2015/1647 

PS 41/16 Årsmelding og regnskap 2015 - Mardølafondet  2016/262 

PS 42/16 Årsmelding 2015 - Miljøfondet for Eikesdal og Eresfjord  2010/387 

PS 43/16 Årsrapport 2015 Nesset kommune, inkl. årsberetning og 
årsregnskap 

 2015/874 

PS 44/16 Justering av eierandel - Interkommunalt arkiv for Møre og 
Romsdal (IKA) 

 2008/1111 

PS 45/16 Søknad om  skjenkebevilling - Eikesdal Nye Dampskipselskap 
AS, Mardøla  og Vertshuset Eikesdal 

 2016/566 

PS 46/16 Nesset Fjellstyre - Søknad nr III - Godkjenning av hjort og 
elgvald 

 2011/1583 

PS 47/16 Søknad om støtte til dekning av kostnad til forsterking av 
strømtilførsel til Nesset prestegard. 

 2008/414 

PS 48/16 Søknad om støtte til utgjeving av "Historiebok for gruvebygda 
Raudsand" 

 2016/479 

PS 49/16 Valg av faste møtefullmektiger for forliksrådet for perioden 
01.05.2016 - 31.12.2020 

 2016/39 

PS 50/16 Valg av forliksrådsmedlemmer for perioden 01.01.2017 - 
31.12.2020 

 2016/39 

PS 51/16 Valg av skjønnsmedlemmer for perioden 01.01.2017 - 31.12.2020  2016/39 
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PS 36/16 Godkjenning av protokoll 

Behandling i Nesset kommunestyre - 25.05.2016  

Protokoll fra kommunestyrets møte 17.03.2016 ble godkjent og signert. 
 

Vedtak i Nesset kommunestyre – 25.05.2016 

Protokoll fra kommunestyrets møte 17.03.2016 ble godkjent og signert. 
 
 

PS 37/16 Spørsmål til ordføreren 

Behandling i Nesset kommunestyre - 25.05.2016  

Spørsmål fra Høyre v/Arild Svensli: 
Kommunestyret har vedtok i 2015 å gå sammen med Aukra, Midsund, Molde og Rauma om en 
innkjøpssamarbeid. Vil eksisterende rammeavtaler med lokale bedrifter bli videreført? Vil det for 
fremtiden bli lagt til rette for at også mindre lokale bedrifter kan delta i konkurransen om 
rammeavtaler? 
 
Ass. rådmann svarte: 
Svaret er ja, men;  
Offentlige anskaffelser har utviklet seg til å bli omfattende, kompetansekrevende og ressurskrevende 
prosesser.  Som kommune er vi bundet av lov og forskrifter om offentlig anskaffelser. En anskaffelse 
skal så langt det er mulig være basert på konkurranse.  
Offentlighetsloven stiller grunnleggende krav til at det ved en offentlig anskaffelse: 

 ikke skal foregå diskriminering mellom leverandører 

 ikke skal bruke standarder og tekniske spesifikasjoner som et virkemiddel for å hindre 

konkurranse eller 

 ikke dele opp en planlagt anskaffelse i den hensikt å unngå at bestemmelser i lov kommer til 

anvendelse 

 Hovedregel: Lov om offentlig anskaffelser kap. 6 § 6-1 punkt 4 – En rammeavtale kan ikke inngås 
for mer enn fire år. 
 
Nesset kommune har forpliktet seg ved vedtak i Nesset kommunestyre – 17.09.2015: 
1) Nesset kommune inngår interkommunalt samarbeid på innkjøpsområdet - gjeldende fra 
01.01.2016. Samarbeidet blir organisert som administrativt vertskommunesamarbeid etter 
Kommuneloven § 28 b med Molde kommune som vertskommune. Vedlagt forslag til 
samarbeidsavtale godkjennes. 
 
2) Nesset kommune ber rådmannen delegere myndighet til å gjøre vedtak av ikke prinsipiell 
karakter etter Lov om offentlig anskaffelse og andre aktuelle lover og forskrifter til rådmannen i Molde 
kommune. (Hva betyr dette?) 
 
3) Det blir tatt hensyn til deltakelse i samarbeidet ved behandling av budsjettet for 2016. 
 (Beregnet kostnader for Nesset kommune i 2016 Kr 524 000) 
 
4) Innkjøpsstrategi for Molde kommune skal også gjelde for det interkommunale samarbeidet. 
Rådmannen i Molde kommune(vertskommunen) får myndighet til å tilpasse strategidokumentet 
som følge av dette. 
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5) Reglement for samarbeidet tas til orientering. 
(Ved felles rammeavtaler er det antatt at det er realistisk å oppnå en 10 -20 % kostnadsreduksjon.) 
 
Interkommunalt innkjøpssamarbeid - Organisering: 

1. Rådmannsutvalg 

Samarbeidet er organisert slik at rådmennene i samarbeidskommunene utgjør rådmannsutvalget for 
samarbeidet. Rådmann i vertskommunen er leder.  
Rådmannsutvalget har sagt i sitt møte 12.02.2016 at: 

 de vil vite hvor stor andel felles rammeavtaler til enhver tid utgjør i den enkelte kommune.  

 Lojalitet til rammeavtaler 

 Konkurranser vedrørende behov for nye rammeavtaler skal prioriteres 

 Dersom kommunene ikke ønsker å delta i nye rammeavtaler må det begrunnes.  

  
2. Innkjøpsråd: 

Her sitter representanter fra alle deltakerkommunene. Skal sikre faglig medvirkning fra alle 
deltakerkommunene. Innkjøpsrådet har sagt noe om hvordan innkjøpskontoret skal bruke sine 
ressurser og felles rammeavtaler er et prioritert område. Ut fra det har innkjøpsrådet gjort 
prioritering i forhold til hvilke konkurranser som skal kjøres i 2016.   
 
I innkjøpsrådet sitt møte 03.05.16 var deltakerkommunene enig om at det var viktig at 
konkurransene ble tilpasset lokale forhold, dvs at det så langt råd ble gitt mulighet for små og 
mellomstore leverandører å inngi tilbud på hele og deler av konkurransen, f.eks for deler av 
produktområdet eller for den enkelte kommune, ikke nødvendigvis for alle samlet. Dvs. at når det 
skal kjøres nye konkurranser kan disse tilpasses lokale forhold. Derfor er det viktig at vi er med og 
deltar når nytt konkurransegrunnlag skal utformes, tilpasse det lokale forhold. Kommer vi til at 
dette er en konkurranse som vi ikke ønsker å delta i skal det begrunnes hvorfor.   
 
 
Spørsmål fra Arbeiderpartiet v/Toril Melheim Strand: 
Arbeiderpartiet ber om at du orienterer kommunestyret om stoda i kommunereformprosessen.  
På kva bakgrunn kunne ordføraren gå vidare med nye forhandlingar når vi har eit tydeleg resultat 
frå folkerøystinga, og dessutan eit kommunestyrevedtak som seier at det skal vere minimum tre 
landkommunar - i tillegg til Nesset, som går saman med Molde? 
 
Ordføreren svarte: 
Det startet med møtet i Prosjektgruppa for kommunereformen onsdag den 27. april der vi skulle 
tolke resultatene av folkeavstemningen. Her ble prosjektgruppen enige om å invitere fylkesmannen 
til formannskapsmøtet den 12. mai for å utveksle synspunkter om vegen videre. I møtet med 
fylkesmannen ble det klart at det ikke var godt nok med et svar som sa at vi skulle stå alene. Vi fikk 
råd om å komme med en løsning som hadde et første ønske og et andre ønske. Formannskapet 
vedtok da med 4 mot 2 stemmer å forhandle videre med Molde og andre kommuner. Det har 
forhandlingsutvalget gjort og vi har så langt en avtale med Molde og Gjemnes. I den 
intensjonsavtalen er det tatt høgde for avtalen Molde har med Midsund, og det er åpnet for at flere 
kommuner kan komme til. 
 
Om det nå blir flere landkommuner som vil forhandle med Molde vet vi ikke. Rådmannen skal legge 
frem saken med sin innstilling til formannskapet 09.06. og kommunestyret 23.06.2016.  
 
 
Spørsmål fra Arbeiderpartiet v/Mellvin Steinsvoll: 
Anleggelse av snøscooterløyper i Nesset: 
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Nesset kommune kom med i ordningen med muligheter til å anlegge løypenett for snøscooter.  I den 
forbindelse ble det nedsatt et utvalg som fikk som mandat å legge fram forslag til løypenett og lokal 
forskrift. Hvor står saken og hvilken fremdriftsplan arbeides det etter? 
 
Ordføreren svarte: 
Nesset kommune søkte i 2013 om å få delta i ei forsøksordning ned etablering av snøscooterløyper. I 
den forbindelse ble det opprettet ei lokal arbeidsgruppe med representanter fra Eidsvåg IL, Nesset 
snøscooterklubb, Nesset bondelag og ett medlem fra TNM. I 2014 ble forsøksordningen avviklet og i 
stedet ble lov om motorferdsel i utmark og vassdrag endret slik at kommunene gis adgang til å 
fastsette løyper for kjøring med snøscooter på vinterføre, jfr § 4a.  Selv om det i lovverket er gitt en 
mulighet for å etablere snøscooterløyper er det forholdsvis omfattende planarbeid som må 
gjennomføres før det eventuelt kan åpnes for snøscooterløyper i en kommune. I tillegg må alle 
berørte grunneiere gi samtykke for etablering av løypetrase.  
 
Arbeidsgruppa i Nesset har hatt to møter. Etter sommerferien vil rådmannen innkalle til nytt møte 
slik at gruppa kan oppsummere sitt arbeid. 
 
Det kan ellers nevnes at i vinter har det vært en ny søknadsrunde for bruk av snøscooter i Nesset. 
Der det er gitt dispensasjon til bruk av snøscooter for transport av varer og utstyr til egen hytte 
gjelder dispensasjonen frem til 20.04.2019. 
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PS 38/16 Referatsaker 

RS 9/16 Protokoll fra møte i kontrollutvalget i Nesset 28.04.16 Kontrollutvalgssekretariatet 

RS 10/16 Protokoll fra generalforsamling i Samspleis AS 20.04.2016 Samspleis AS 

RS 11/16 Protokoll - representantskapsmøte 14.04.2016, budsjett og økonomiplan Interkommunalt arkiv for 
Møre og Romsdal IKS Interkommunalt arkiv Møre og Romsdal IKS 

RS 12/16 Møteprotokoll fra konstituerende representantskapsmøte i Møre og Romsdal Revisjon IKS 
Prosessleder Asmund Kristoffersen 

RS 13/16 IKT Orkidé sin Årsberetning 2015 med regnskap IKT Orkidè 

RS 14/16 Årsmelding, rekneskap og revisjonsrapport 2015 - Nesset Fjellstyre Nesset Fjellstyre 

RS 15/16 Årsmelding 2015 - Pasient- og brukerombudet i Møre og Romsdal Pasient- og brukerombudet i 
Møre og Romsdal 

RS 16/16 Regler for representasjon av begge kjønn i styret i kommunalt kontrollerte aksjeselskaper Kommunal- 
og moderniseringsdepartementet v/Statsråden 

RS 17/16 Vedtak om nye 110-regioner og samlokalisering av nødmeldingstjenesten Direktoratet for 
samfunnssikkerhet og beredskap 

RS 18/16 Informasjon om vedtatt investeringsprogram for fylkesvegar 2017-2023 Møre og Romsdal 
fylkeskommune 

RS 19/16 Nasjonal transportplan 2018-2029 - uttale fra Nesset kommune  

Behandling i Nesset kommunestyre - 25.05.2016  

Ordføreren orienterte. 
 
RS 10/16:  
Svein Atle Roset orienterte og svarte på spørsmål. 
 
Referatsakene ble tatt til orientering. 
 

Vedtak i Nesset kommunestyre – 25.05.2016 

Referatsakene ble tatt til orientering. 
 
 

PS 39/16 Sluttbehandling - Gang- og sykkelvei til Jevika på Rød 

Behandling i Nesset kommunestyre - 25.05.2016  

Svein Atle Roset fremmet følgende tillegg til rådmannens innstilling: 
 

Nesset kommune vil etter at reguleringsplanen er godkjent oversende denne til Statens 
vegvesen/ Møre og Romsdal fylkeskommune som må innarbeide tiltaket i 
investeringsprogrammet.  
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Nesset kommune viser til investeringsprogram fylkesveger 2017-2023 for Møre og Romsdal 
fylkeskommune og ber om at gang- og sykkelveg Jevika – Hargaut - Hammervoll i planen 
blir prioritert frem tidsmessig til utbygging med bakgrunn i kommunalt utarbeidd 
reguleringsplan. 

 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Rosets tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt.  
 

Vedtak i Nesset kommunestyre – 25.05.2016 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 vedtas detaljreguleringsplan for gang- og sykkelveg, 
Jevika - Hargota, med plankart og bestemmelser revidert 20.05.2016 og planbeskrivelse.   
 
Nesset kommune vil etter at reguleringsplanen er godkjent oversende denne til Statens vegvesen/ 
Møre og Romsdal fylkeskommune som må innarbeide tiltaket i investeringsprogrammet.  

 
Nesset kommune viser til investeringsprogram fylkesveger 2017-2023 for Møre og Romsdal 
fylkeskommune og ber om at gang- og sykkelveg Jevika – Hargaut - Hammervoll i planen blir 
prioritert frem tidsmessig til utbygging med bakgrunn i kommunalt utarbeidd reguleringsplan. 
 
 

PS 40/16 Finansiering - Gangveiforbindelse Nedre Liedgardsvei 

Behandling i Nesset formannskap - 12.05.2016  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 12.05.2016 

Nesset kommune gjennomfører bygging av gangveiforbindelse mellom Solbjørbakken og Eidsvåg 
barneskole. Gangveiforbindelsen delfinansieres med kr 430 000 fra Statens vegvesen. Når det er 
innhentet pristilbud gjennom anbudsprosess på Doffin vil kommunens finansiering avklares med 
egen sak, budsjettkorrigering, i kommunestyremøte 23.06.2016.   
 

Behandling i Nesset kommunestyre - 25.05.2016  

Formannskapets forslag ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Nesset kommunestyre – 25.05.2016 

Nesset kommune gjennomfører bygging av gangveiforbindelse mellom Solbjørbakken og Eidsvåg 
barneskole. Gangveiforbindelsen delfinansieres med kr 430 000 fra Statens vegvesen. Når det er 
innhentet pristilbud gjennom anbudsprosess på Doffin vil kommunens finansiering avklares med 
egen sak, budsjettkorrigering, i kommunestyremøte 23.06.2016.   
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PS 41/16 Årsmelding og regnskap 2015 - Mardølafondet 

Behandling i Nesset formannskap - 12.05.2016  

Mardølafondets forslag ble enstemmig vedtatt. 
 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 12.05.2016 

Årsmelding og regnskap 2015 godkjennes. 
 

Behandling i Nesset kommunestyre - 25.05.2016  

Formannskapets forslag ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Nesset kommunestyre – 25.05.2016 

Årsmelding og regnskap 2015 for Mardølafondet godkjennes. 
 
 

PS 42/16 Årsmelding 2015 - Miljøfondet for Eikesdal og Eresfjord 

Behandling i Miljøfondet for Eresfjord og Eikesdal - 02.05.2016  

Enstemmig som rådmannens innstilling. 
 

Vedtak i Miljøfondet for Eresfjord og Eikesdal - 02.05.2016 

Årsmelding og regnskap 2015 for Miljøfondet for Eikesdal og Eresfjord godkjennes.  
 

Behandling i Nesset kommunestyre - 25.05.2016  

Miljøfondets forslag ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Nesset kommunestyre – 25.05.2016 

Årsmelding og regnskap 2015 for Miljøfondet for Eikesdal og Eresfjord godkjennes.  
 
 

PS 43/16 Årsrapport 2015 Nesset kommune, inkl. årsberetning og 
årsregnskap 

Behandling i Nesset formannskap - 12.05.2016  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 12.05.2016 

1. Nesset kommunes årsrapport for 2015, inklusive årsberetning og årsregnskap, godkjennes. 
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2. Driftsregnskapet for 2015 avsluttes med et mindreforbruk (regnskapsmessig overskudd) på  
kr 6 465 222.  Beløpet avsettes til disposisjonsfond, herav kr 96 675 til utviklingsfondet. 
 

Behandling i Nesset kommunestyre - 25.05.2016  

Økonomisjef Solfrid Svensli orienterte og svarte på spørsmål.  
 
Formannskapets forslag ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Nesset kommunestyre – 25.05.2016 

1. Nesset kommunes årsrapport for 2015, inklusive årsberetning og årsregnskap, godkjennes. 
 

2. Driftsregnskapet for 2015 avsluttes med et mindreforbruk (regnskapsmessig overskudd) på  
kr 6 465 222.  Beløpet avsettes til disposisjonsfond, herav kr 96 675 til utviklingsfondet. 

 

 

PS 44/16 Justering av eierandel - Interkommunalt arkiv for Møre og 
Romsdal (IKA) 

Rådmannens innstilling 

Nesset Kommune godkjenner endring av eierandelene i Interkommunalt arkiv for Møre og Romsdal 
IKS, organisasjonsnummer 982330459, i samsvar med vedtak i representantskapet i selskapet i sak 9 
den 14. april 2016. 
 
§ 5 i selskapsavtalen lyder etter endringene: 

§ 5 Innskuddsplikt og eierandeler 
Deltakerne betaler årlig inn midler til drift av selskapet i samsvar med vedtak i 
representantskapet. Grunnlaget for utrekningen av driftstilskuddet skal være folketallet ved 
siste årsskifte og en fordelingsnøkkel som blir fastlagt av representantskapet. For deltakere 
som ikke kan legge folketall til grunn, og for nye deltakere, skal innskuddet fastsettes av 
representantskapet. 
Oppgave over kostnader og fordeling av disse for den enkelte deltaker skal ligge ved 
selskapsavtalen, og må vedtas særskilt av hver enkelt deltaker. 

 
Eierandelen for hver enkelt deltaker blir fastsett slik det går fram av vedlagte oppstilling over 
eierandel og deltakerinnskudd. Eierandelen er utregnet i prosent og gir slik fordeling: 
1502  Molde   6,156 
1504  Ålesund  10,141 
1505  Kristiansund  5,717 
1511  Vanylven  1,483 
1514  Sande   1,344 
1515  Herøy   2,621 
1516  Ulstein  2,513 
1517  Hareid   1,868 
1519  Volda   2,634 
1520  Ørsta   2,960 
1523  Ørskog  1,294 
1524  Norddal  1,163 
1525  Stranda  1,750 
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1526  Stordal  1,038 
1528 Sykkylven  2,362 
1529  Skodje   1,754 
1531  Sula   2,617 
1532  Giske   2,446 
1534  Haram   2,666 
1535  Vestnes  2,151 
1539  Rauma  2,326 
1543  Nesset   1,426 (1,418) 
1545  Midsund  1,250 
1546  Sandøy  1,087 
1547  Aukra   1,535 
1548  Fræna   2,769 
1551  Eide   1,525 
1554  Averøy  1,994 
1557  Gjemnes  1,351 
1560  Tingvoll  1,452 
1563  Sunndal  2,260 
1566  Surnadal  2,023 
1567  Rindal   1,240 
1571  Halsa   1,143 
1573  Smøla   1,261 
1576  Aure   1,538 
1500  Møre og Romsdal fylkeskommune 17,142 

Sum 100,000 
 

Eierandelen blir justert hvert fjerde år ut fra folketallet, første gang i 2004. Eierandelen skal også 
justeres ved inn- og utmelding. 
 

Behandling i Nesset kommunestyre - 25.05.2016  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Nesset kommunestyre – 25.05.2016 

Nesset Kommune godkjenner endring av eierandelene i Interkommunalt arkiv for Møre og Romsdal 
IKS, organisasjonsnummer 982330459, i samsvar med vedtak i representantskapet i selskapet i sak 9 
den 14. april 2016. 
 
§ 5 i selskapsavtalen lyder etter endringene: 

§ 5 Innskuddsplikt og eierandeler 
Deltakerne betaler årlig inn midler til drift av selskapet i samsvar med vedtak i 
representantskapet. Grunnlaget for utrekningen av driftstilskuddet skal være folketallet ved 
siste årsskifte og en fordelingsnøkkel som blir fastlagt av representantskapet. For deltakere 
som ikke kan legge folketall til grunn, og for nye deltakere, skal innskuddet fastsettes av 
representantskapet. 
Oppgave over kostnader og fordeling av disse for den enkelte deltaker skal ligge ved 
selskapsavtalen, og må vedtas særskilt av hver enkelt deltaker. 

 
Eierandelen for hver enkelt deltaker blir fastsett slik det går fram av vedlagte oppstilling over 
eierandel og deltakerinnskudd. Eierandelen er utregnet i prosent og gir slik fordeling: 
1502  Molde   6,156 
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1504  Ålesund  10,141 
1505  Kristiansund  5,717 
1511  Vanylven  1,483 
1514  Sande   1,344 
1515  Herøy   2,621 
1516  Ulstein  2,513 
1517  Hareid   1,868 
1519  Volda   2,634 
1520  Ørsta   2,960 
1523  Ørskog  1,294 
1524  Norddal  1,163 
1525  Stranda  1,750 
1526  Stordal  1,038 
1528 Sykkylven  2,362 
1529  Skodje   1,754 
1531  Sula   2,617 
1532  Giske   2,446 
1534  Haram   2,666 
1535  Vestnes  2,151 
1539  Rauma  2,326 
1543  Nesset   1,426 (1,418) 
1545  Midsund  1,250 
1546  Sandøy  1,087 
1547  Aukra   1,535 
1548  Fræna   2,769 
1551  Eide   1,525 
1554  Averøy  1,994 
1557  Gjemnes  1,351 
1560  Tingvoll  1,452 
1563  Sunndal  2,260 
1566  Surnadal  2,023 
1567  Rindal   1,240 
1571  Halsa   1,143 
1573  Smøla   1,261 
1576  Aure   1,538 
1500  Møre og Romsdal fylkeskommune 17,142 

Sum 100,000 
 

Eierandelen blir justert hvert fjerde år ut fra folketallet, første gang i 2004. Eierandelen skal også 
justeres ved inn- og utmelding. 
 
 

PS 45/16 Søknad om  skjenkebevilling - Eikesdal Nye Dampskipselskap 
AS, Mardøla  og Vertshuset Eikesdal 

Behandling i Utvalg for helse og omsorg - 19.05.2016  

Enstemmig som rådmannens innstilling. 
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Forslag til vedtak i Utvalg for helse og omsorg - 19.05.2016 

Vertshuset Eikesdal/ Eikesdal nye dampskipsselskap AS ved Nikolai Finset gis skjenkebevilling for 
all alkoholholdig drikk i perioden 23.6.2016 – 30.09.2020  
 
Skjenkebevilling gis under forutsetning av at: 

 Politi og NAV v/sosialtjenesten ikke har merknader. 

 Bekreftelse på firmaregistrering fra Mattilsynet fremlegges. 

 
Nikolai Finset godkjennes som styrer.  
 
Tidsbegrensninger for skjenking av alkoholholdig drikk:  
Inne:  Gruppe 1 og 2 - under 22 volumprosent, alle dager, kl 08.00 – 02.00  
Inne:  Gruppe 3 - under 60 volumprosent, alle dager kl 13.00 – 01.00  
Ute:  Gruppe 1 og 2 -  under 22 volumprosent, alle dager kl 13.00 – 24.00  
 
Skjenkebevillingen kan ikke utøves på andre områder enn på definert område ute og inne.  
 
Det betales et årlig bevillingsgebyr på bakgrunn av forrige års salgsvolum etter satser fastsatt i  
Alkoholloven og beregnet gebyr av kommunen. 
 
Bevilling gis med hjemmel i «Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v.» «Forskrift til lov om 
omsetning av alkoholholdig drikk og serveringsloven for Nesset kommune» og «Forskrift om omsetning av 
alkoholholdig drikk mv.» 
 

Behandling i Nesset kommunestyre - 25.05.2016  

Forslag fra utvalg for helse og omsorg fikk 18 stemmer og ble vedtatt. 3 stemte imot. 
 

Vedtak i Nesset kommunestyre – 25.05.2016 

Vertshuset Eikesdal/ Eikesdal nye dampskipsselskap AS ved Nikolai Finset gis skjenkebevilling for 
all alkoholholdig drikk i perioden 23.6.2016 – 30.09.2020  
 
Skjenkebevilling gis under forutsetning av at: 

 Politi og NAV v/sosialtjenesten ikke har merknader. 

 Bekreftelse på firmaregistrering fra Mattilsynet fremlegges. 
 
Nikolai Finset godkjennes som styrer.  
 
Tidsbegrensninger for skjenking av alkoholholdig drikk:  
Inne:  Gruppe 1 og 2 - under 22 volumprosent, alle dager, kl 08.00 – 02.00  
Inne:  Gruppe 3 - under 60 volumprosent, alle dager kl 13.00 – 01.00  
Ute:  Gruppe 1 og 2 -  under 22 volumprosent, alle dager kl 13.00 – 24.00  
 
Skjenkebevillingen kan ikke utøves på andre områder enn på definert område ute og inne.  
 
Det betales et årlig bevillingsgebyr på bakgrunn av forrige års salgsvolum etter satser fastsatt i 
alkoholloven og beregnet gebyr av kommunen. 
 
Bevilling gis med hjemmel i «Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v.», «Forskrift til lov om 
omsetning av alkoholholdig drikk og serveringsloven for Nesset kommune» og «Forskrift om omsetning av 
alkoholholdig drikk mv.» 
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PS 46/16 Nesset Fjellstyre - Søknad nr III - Godkjenning av hjort og 
elgvald 

Behandling i Nesset formannskap - 12.05.2016  

Toril Melheim Strand er medlem i Nesset fjellstyre og ba om at hennes habilitet ble vurdert. Hun ble 
enstemmig vurdert habil og deltok i behandlingen av saken. 
 
Hogne Frydenlund orienterte. 
 
Svein Atle Roset fremmet rådmannens innstilling: 
 

Det vises til søknad av 07.01.2016 fra Nesset fjellstyre om å få godkjenne deler av areal 
innenfor Eresfjord og Vistdal Statsallmenning som jaktvald for elg – og hjortejakt.  
 
Nesset kommune vil ikke åpne for å legge til grunn areal over skoggrensa som tellende areal 
for å godkjenne vald for elg- og hjortejakt.  
Det vises og til brev av 09.10.2012 fra Fylkesmannen i Møre og Romsdal som har vurdert og 
stadfestet tidligere vedtak. Nesset kommune ser ingen grunn til å åpne for en skjønnsmessig 
vurdering med å ta inn bl.a areal over skoggrensen som hjort og elg bruker deler av året.  
Søknaden imøtekommes ikke.  

 
Arbeiderpartiet fremmet følgende forslag: 
 

Saken oversendes kommunestyret. Kommunestyret ber rådmannen vurdere konsekvensen 
av å imøtekomme søknaden, også for resten av kommunen. Hva vil det bety å heve grensen 
for tellende areal for hjort- og elgjakt opp til 1000 meter over havet. 

 
Ordføreren fremmet følgende tillegg til Rosets forslag: 
 
 Saken oversendes kommunestyret for behandling.  
 
Rosets forslag, med ordførerens tillegg, ble satt opp mot Arbeiderpartiets forslag.  
 
Arbeiderpartiets forslag fikk 3 stemmer. Rosets forslag, med ordførerens tillegg, fikk 3 stemmer og 
ble vedtatt med ordførerens dobbeltstemme. 
 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 12.05.2016 

Det vises til søknad av 07.01.2016 fra Nesset fjellstyre om å få godkjenne deler av areal innenfor 
Eresfjord og Vistdal Statsallmenning som jaktvald for elg – og hjortejakt.  
 
Nesset kommune vil ikke åpne for å legge til grunn areal over skoggrensa som tellende areal for å 
godkjenne vald for elg- og hjortejakt.  
Det vises og til brev av 09.10.2012 fra Fylkesmannen i Møre og Romsdal som har vurdert og 
stadfestet tidligere vedtak. Nesset kommune ser ingen grunn til å åpne for en skjønnsmessig 
vurdering med å ta inn bl.a areal over skoggrensen som hjort og elg bruker deler av året.  Søknaden 
imøtekommes ikke.  
 
Saken oversendes kommunestyret for behandling. 
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Behandling i Nesset kommunestyre - 25.05.2016  

Toril Melheim Strand og Stein Ivar Bjerkeli er medlemmer i Nesset fjellstyre og ba om at deres 
habilitet ble vurdert.  
 
Toril Melheim Strand ble enstemmig vurdert habil og deltok i behandlingen av saken. 
Stein Ivar Bjerkeli ble enstemmig vurdert habil og deltok i behandlingen av saken. 
 
Arbeiderpartiet fremmet følgende forslag: 
 

Kommunestyret ber rådmannen vurdere konsekvensen av å imøtekomme søknaden, også for 
resten av kommunen. Hva vil det bety å heve grensen for tellende areal for hjort- og elgjakt 
opp til 1000 meter over havet. 

 
Eva Solstad Alme ba om gruppemøte. 
 
Forslagene ble satt opp mot hverandre. 
 
Formannskapets forslag fikk 12 stemmer og ble vedtatt. Arbeiderpartiets forslag fikk 9 stemmer og 
falt. 
 

Vedtak i Nesset kommunestyre – 25.05.2016 

Det vises til søknad av 07.01.2016 fra Nesset fjellstyre om å få godkjenne deler av areal innenfor 
Eresfjord og Vistdal Statsallmenning som jaktvald for elg – og hjortejakt.  
 
Nesset kommune vil ikke åpne for å legge til grunn areal over skoggrensa som tellende areal for å 
godkjenne vald for elg- og hjortejakt.  
Det vises og til brev av 09.10.2012 fra Fylkesmannen i Møre og Romsdal som har vurdert og 
stadfestet tidligere vedtak. Nesset kommune ser ingen grunn til å åpne for en skjønnsmessig 
vurdering med å ta inn bl.a areal over skoggrensen som hjort og elg bruker deler av året.  Søknaden 
imøtekommes ikke.  
 
 

PS 47/16 Søknad om støtte til dekning av kostnad til forsterking av 
strømtilførsel til Nesset prestegard. 

Behandling i Nesset formannskap - 12.05.2016  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 12.05.2016 

Det vert løyvd kr 25.000,- frå Kraftfondet til delvis dekking av kostnader ved forsterka 

straumtilførsel på Nesset prestegard.  

Løyvinga vert overført til ansvar 2550 Museum (Nesset prestegard). 
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Behandling i Nesset kommunestyre - 25.05.2016  

Formannskapets forslag ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Nesset kommunestyre – 25.05.2016 

Det vert løyvd kr 25.000,- frå Kraftfondet til delvis dekking av kostnader ved forsterka 

straumtilførsel på Nesset prestegard.  

Løyvinga vert overført til ansvar 2550 Museum (Nesset prestegard). 
 
 

PS 48/16 Søknad om støtte til utgjeving av "Historiebok for gruvebygda 
Raudsand" 

Behandling i Nesset formannskap - 12.05.2016  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 12.05.2016 

Solveig Hindhammer får Kr 30.000,- i støtte til trykking og utgjeving av Historiebok for gruvebygda 
Raudsand. Beløpet blir dekt frå kraftfondet. 

 

Behandling i Nesset kommunestyre - 25.05.2016  

Formannskapets forslag ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Nesset kommunestyre – 25.05.2016 

Solveig Hindhammer får kr 30.000,- i støtte til trykking og utgjeving av Historiebok for gruvebygda 
Raudsand. Beløpet blir dekt frå kraftfondet. 

 
 

PS 49/16 Valg av faste møtefullmektiger for forliksrådet for perioden 
01.05.2016 - 31.12.2020 

Behandling i Nesset formannskap - 12.05.2016  

Det ble enighet om følgende: 
 
 Saken behandles i kommunestyremøtet 25.05.2016 uten innstilling fra formannskapet.  
 
Dette ble enstemmig vedtatt 
 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 12.05.2016 

Saken behandles i kommunestyremøtet 25.05.2016 uten innstilling fra formannskapet. 
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Behandling i Nesset kommunestyre - 25.05.2016  

Ordføreren ba om forslag.  
 
Arbeiderpartiet fremmet følgende forslag: 
 
 Som fast møtefullmektig for forliksrådet velges Magny Torvik 
 
Ordføreren fremmet følgende forslag:  
 
 Som fast møtefullmektig for forliksrådet velges Jan Ståle Alme 
 
 Som fast møtefullmektig for forliksrådet velges Ivar Trælvik 
 
Forslagene ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Nesset kommunestyre – 25.05.2016 

Som faste møtefullmektiger for forliksrådet for perioden 01.05.2016 – 31.12.2020 velges følgende 
personer fra Nesset kommune: 
 
 Magny Torvik 
 Jan Ståle Alme 
 Ivar Henning Trælvik 
 
 

PS 50/16 Valg av forliksrådsmedlemmer for perioden 01.01.2017 - 
31.12.2020 

Formannskapets innstilling 

Som forliksrådsmedlemmer for perioden 01.01.2017 – 31.12.2020 foreslås følgende personer fra 
Nesset kommune: 
 

Medlemmer:     Varamedlemmer: 
Jan Rød, leder     1. Per Magne Brakstad 
Irene Glærum     2. Gunhild Reitan 
Linda Olsen     3. Jan Ståle Alme 

 

Behandling i Nesset kommunestyre - 25.05.2016  

./. Forespørsel om fritak, datert 19.05.2016, fra Jan Rød ble distribuert til møtedeltakernes iPad 
20.05.2016 
 
Det ble tatt utgangspunkt i formannskapets innstilling.  
 
Ordføreren ba om forslag. 
 
Svein Atle Roset foreslo følgende: 
  
 Som medlem i forliksrådet velges Per Magne Brakstad i stedet for Jan Rød.  
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Ordføreren ba om forslag til leder.  
 
Arbeiderpartiet foreslo følgende:  
 
 Som leder velges Irene Glærum 
 
Ordføreren ba om forslag til varamedlemmer. 
 
Ordføreren foreslo følgende: 
 

Som 1. varamedlem velges Magne Bugge i stedet for Per Magne Brakstad 
 
Arbeiderpartiet foreslo følgende:  
 
 Som 3. varamedlem velges Tor Steinar Lien i stedet for Jan Ståle Alme 
 
Alle forslagene ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Nesset kommunestyre – 25.05.2016 

Som forliksrådsmedlemmer for perioden 01.01.2017 – 31.12.2020 velges følgende personer fra Nesset 
kommune: 
 

Medlemmer:     Varamedlemmer: 
Irene Glærum, leder    1. Magne Bugge 
Per Magne Brakstad    2. Gunhild Reitan 
Linda Olsen     3. Tor Steinar Lien 

 
 

PS 51/16 Valg av skjønnsmedlemmer for perioden 01.01.2017 - 31.12.2020 

Formannskapets innstilling 

Som skjønnsmedlemmer for perioden 01.01.2017 – 31.12.2020 foreslås følgende personer fra Nesset 
kommune:  
 

Elektriker/bygningskyndig Magne Bugge 

Tømrer/bygningskyndig Håkon Nauste 

Tømrer/bygningskyndig John Arne Bugge 

Gardbruker/landbrukskyndig Svanhild Kvernberg 

Gardbruker/landbrukskyndig Linda Larssen 

 

Behandling i Nesset kommunestyre - 25.05.2016  

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Nesset kommunestyre – 25.05.2016 

Som skjønnsmedlemmer for perioden 01.01.2017 – 31.12.2020 foreslås følgende personer fra Nesset 
kommune:  
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Elektriker/bygningskyndig Magne Bugge 

Tømrer/bygningskyndig Håkon Nauste 

Tømrer/bygningskyndig John Arne Bugge 

Gardbruker/landbrukskyndig Svanhild Kvernberg 

Gardbruker/landbrukskyndig Linda Larssen 

 
 

 


