
 

Nesset kommune 

 
 

  

 

Møteprotokoll 

 

Utvalg: Nesset kommunestyre 

Møtested: Kommunestyresalen, Nesset kommunehus 

Dato: 04.09.2014 

Tidspunkt: 14:00 – 16:40 

 

Følgende faste medlemmer møtte: 

Navn Funksjon Representerer 

Rolf Jonas Hurlen Ordfører H 

Edmund Morewood Varaordfører SP 

Mellvin Arvid Steinsvoll Medlem AP 

Audhild Nauste Medlem AP 

Lilly K. Svensli Medlem AP 

Stein Ivar Bjerkeli Medlem AP 

Paul Edvin Nauste Medlem AP 

Karianne Rindli Medlem AP 

Anders Torvik Medlem AP 

Kari Petrine Fitje Øverås Medlem SP 

Aina Trælvik Remmen Medlem FRP 

Stephan Berg Medlem H 

Marit-Solveig Finset Medlem H 

Marte Meisingset Evensen Medlem H 

Ola Einar Stolsmo (t.o.m. sak 

61, perm. kl. 16:30) 

Medlem H 

Lynn Brakstad Medlem KRF 

Gunvor Gussiås Medlem KRF 

Arild Svensli Medlem INNB 

 

Følgende faste medlemmer møtte ikke: 

Navn Funksjon Representerer 

Jan Rindli MEDL SP 

Magne Bugge MEDL H 

Roar Andrè Flataker MEDL H 

 

Følgende varamedlemmer møtte: 
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Navn Møtte for Representerer 

Jan Erik Nerland Jan Rindli SP 

Steinar Sevaldsen (fra kl. 14:15) Roar Andrè Flataker H 

Knut Arne Bugge Magne Bugge H 

 

Merknader 

Flyktningkonsulent Line Solberg orienterte og svarte på spørsmål 

 

 

Fra administrasjonen møtte: 

Navn Stilling 

Liv Fleischer Husby Rådmann 

Anne Grete Klokset 

Hogne Frydenlund (sak 58) 

Vivian Høsteng 

Ass. Rådmann 

Miljøvernleder 

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 

 

 

 

______________________  _______________________ 

         Gunvor Gussiås           Mellvin Steinsvoll 
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Saksliste 

Utvalgs- 

saksnr 

 

Innhold 

Unntatt 

offentlighet 

Arkiv- 

saksnr 

PS 57/14 Godkjenning av protokoll   

PS 58/14 Spørsmål til ordføreren   

PS 59/14 Referatsaker   

RS 16/14 Fagleder skatt - utsettelse av ansettelse 

 Kommunestyrets vedtak i møte 22.5.2014, sak 38/14 

 2014/209 

RS 17/14 Ruteendringsprosessen 2015 - innspill fra Nesset 

kommune 

 2014/670 

RS 18/14 Kontrollutvalget i Nesset - Protokoll fra møte 

23.06.2014 

 2011/1565 

RS 19/14 Informasjon om avvikling av forsøksordning  2013/1140 

PS 60/14 Studiesenteret Nesset - Søknad om driftstilskudd for 2. 

halvår 2014 - Nesset Næringsforum AS 

 2009/425 

PS 61/14 Søknad om driftstilskudd for årene 2015, 2016 og 2017 - 

Nesset Næringsforum AS 

 2010/1053 

PS 62/14 KS sin medvirkning i lokale og regionale prosesser i en 

kommunereform. 

 2014/579 

PS 63/14 Deltagelse i ny interkommunal revisjonsordning i Møre 

og Romsdal. 

 2012/238 

PS 64/14 Offentlig ettersyn - merknader til Kommunedelplan Nytt 

akuttsjukehus i Nordmøre og Romsdal 

 2014/809 

PS 65/14 Offentlig ettersyn - merknader Nytt akuttsjukehus i 

Nordmøre og Romsdal 

 2014/827 

PS 66/14 Offentlig ettersyn - merknader Nytt akuttsjukehus i 

Nordmøre og Romsdal, Gjemnes kommune. 

 2014/827 

PS 67/14 Offentlig ettersyn -  Konsekvensutredning nytt sjukehus 

Nordmøre og Romsdal 

 2014/827 

PS 68/14 Interpellasjon - økonomisk gjennomgang - 

forstudiegruppe innen pleie og omsorg 

  

 

 

PS 57/14 Godkjenning av protokoll 

Behandling i Nesset kommunestyre - 04.09.2014  

Protokoll fra kommunestyrets møte 19.06.2014 ble godkjent og signert. 
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Vedtak i Nesset kommunestyre – 04.09.2014 

Protokoll fra kommunestyrets møte 19.06.2014 ble godkjent og signert. 

 

 

PS 58/14 Spørsmål til ordføreren 

Behandling i Nesset kommunestyre - 04.09.2014  

Spørsmål fra Nesset FrP v/Aina Trælvik Remmen  

Så er det høst, og oppstart av nytt skoleår og barnehageår. 

 

Jeg registrerer at nybygget ved barneskolen er tatt i bruk av elevene fra mellomtrinnet, men hvor 

er fremdriften i ombyggingen av mellomtrinnet? Jeg mener det ble sagt at barnehagen skulle ta 

over mellomtrinnet i september, og jeg spør om hvor langt ombyggingen har kommet, og når skal 

barnehagen starte opp drift der? 

 

Jeg spør også om hvor mange barn som har søkt om og fått plass ved de tre barnehagene i 

Eidsvåg-området, og hvordan barna er fordelt ved disse. 

 

Ordføreren svarte: 
Kommunestyret behandlet 22.05.2014 sak om tilleggsbevilgning på kr 3,8 mill. til det som kalles 

«relokalisering av barnehage, barneskole og kulturskole». Ombyggingen ved mellomtrinnet, som 

var planlagt iverksatt 15.08.2014, ble utsatt pga. at kostandene var for store i forhold til bevilget 

ramme. Gjelder spesielt det å redusere de branntekniske inngrepene i bygningsmassen, og også 

redusere omfanget på prosjektet. For å unngå flere forsinkelser er prosjektet i gang fra 

01.09.2014. Nesset Bygg har fått jobben og de har allerede startet med innvendig rivning. 

Byggetiden er anslått til 16 uker, det betyr at utpå nyåret er antakeligvis barnehagen klar til 

innflytting på mellomtrinnet. Det er oppnevnt en byggekomite for prosjektet, Magne Bugge er 

leder. 

 

Rådmannen svarte: 

Vi har ordinært fellesopptak i februar, i tillegg har det på bakgrunn av vedtak om opptak 

gjennom hele året blitt tatt inn barn hele tiden. Alle søkerne har fått plass i den barnehagen de 

hadde som førstevalg. Neste opptak er 15.09.2014 og vi har plass til alle som søker. Ved oppstart 

av nytt barnehageår 13.08.2014 startet det 1 barn i Liedgarden barnehage, 3 i Farmen 

friluftsbarnehage og 12 i Eidsvåg barnehage.  

 

 

Spørsmål fra Nesset SP v/Kari Petrine F. Øverås  
1. Ynskjer orientering i forhold til drift av barnehagane i kommunen. Status for barnehage på 

tidlegare mellomtrinn Eidsvåg. Antal barn i barnehagane, barn på venteliste, opningstider i 

Eidsvåg, Eresfjord og Vistdal. 

 

2. Ynskjer orientering i forhold til NOS, Vistdal Bofellesskap. Korleis er situasjonen i forhold til 

plassar/behov? Kva med antal liggedøgn på sjukehuset? 

 

3. Kommunestyremøtet 02.10.2014 fell saman med Jubileumsmarkering i Eresfjord. Skulen er 50 

år. Ordførar vil bli invitert. Markering vil starte 15.00 med utstillingar/ sal av mat mm, program 

seinare. Kan kommunestyremøte flyttast til anna dag/dato? 
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Rådmannen svarte på spørsmål 1 

Antall barn i barnehagene er pr. i dag fordelt slik: Eidsvåg barnehage 63 barn, Eresfjord 

barnehage 12 barn, Vistdal barnehage 8 barn, Liedgarden barnehage 19 barn og Farmen 

friluftsbarnehage 15 barn. Alle barnehagene har ledig kapasitet. Det er litt forskjell på hvor 

mange stor- eller småbarnsplasser, det er flest storbarnsplasser, men vi har også plasser til de 

små. Vi opererer ikke med venteliste siden vi har kapasitet til å ta inn barn etterhvert. Men vi har 

seks søknader liggende. Har to barn som ønsker plass i Vistdal fra 01.12.2014, og vi har fire barn 

som ønsker plass fra 01.01.2015. To av disse ønsker plass ved Eidsvåg barnehage, en ønsker 

plass i Eresfjord barnehage og en ønsker plass ved Farmen friluftsbarnehage. Disse søknadene vil 

bli behandlet nå ved andregangsopptaket, siden dette var søknader langt fram i tid. Alle kommer 

til å få plass som ønsket. Når det gjelder åpningstider har alle foreldre anledning til å komme 

med ønske om åpningstid utover den ordinære åpningstiden. I vedtektene er det en forutsetning 

for endring at det i Eidsvåg må være fire barn som har behov og ved barnehagene i indre må det 

være to barn. De kommunale barnehagene har følgende ordinære åpningstider: Eidsvåg kl. 

06:50-16:00, Eresfjord kl. 07:00-16:00 og Vistdal (fire dager i uken) kl. 07:00-16:00. Det er 

ingen i Eresfjord som har meldt behov for lengre åpningstid. I Vistdal er det meldt behov for tre 

barn i Vistdal, men ikke som en fast ordning. I Eidsvåg er det 8-10 barn som har meldt behov for 

åpningstid til 16:30, ingen har behov for senere enn det. Alle som har meldt behov har fått 

innfridd ønsket, og det gjelder dager (ikke hele uker).  

 

Rådmannen svarte på spørsmål 2 
Ved Nesset omsorgssenter (NOS) har vi pr. i dag overbelegg. Dvs. at vi har en person mer på 

korttidsavdelingen, og to pasienter må der dele rom. Sjukeheimsavdelingen har også overbelegg, 

der er det en pasient som ligger på et kontor. Demensavdelingen har ni pasienter til sine ni 

plasser. Hittil i år har vi betalt for 49 liggedøgn på sykehuset, 45 av disse har vært i juli og 

august. Ved Vistdal bofellesskap er det pr. i dag utleid til fire, og bemanningssituasjonen er 

redusert i henhold til kommunestyrevedtaket. Når det gjelder situasjonen i forhold til plasser og 

behov sier loven at vi skal gi et helsetilbud, og det gjør vi. Det er ikke alltid dette tilbudet er ved 

institusjon, men alle som har behov får forsvarlig hjelp hos oss i dag. Ventelister til 

institusjonsplasser er det ikke anledning til å operere med, alle skal ha et forsvarlig hjelpetilbud 

fra oss og det får de. 

 

Ordføreren svarte på spørsmål 3 

Det er hyggelig å bli invitert, og ordføreren ønsker å komme på jubileumsmarkeringen. Men det 

er vanskelig å flytte kommunestyremøtet, den fastsatte møteplanen bør følges. Oppfordrer heller 

skolen om å flytte tidspunkt og kanskje dag slik at politikerne får anledning til å stille opp.  

 

 

Spørsmål fra Nesset AP v/Anders Torvik 
Legevakta i Nesset i sommer 

Hvorfor har ikke legevakta fungert tilfredsstillende for innbyggerne i Nesset i sommer? Kan 

ordføreren greie ut om situasjonen angående legevakta mellom kl. 16:00 og 21:00 fra mandag til 

fredag? Hvorfor har pasientene måtte dra til Molde etter kl. 16:00? 

 

Ordføreren svarte: 
Det var sykdom ved legekontoret som gjorde at de måtte stenge mellom kl. 16:00 og 21:00. Dette 

har vært kunngjort på hjemmesidene til kommunen og ved oppslag på legekontoret.  

 

Rådmannen svarte: 
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Dessverre har det vært uheldige situasjoner ved legekontoret i sommer. I utgangspunktet så vi at 

dette ville bli en vanskelig sommer, og etter avtale med legene forsøkte vi å få tak i en vikar, noe 

vi ikke fikk til. Legene ble enige om dette skulle løses sammen, men da en av legene ble 

sykemeldt falt turnusen sammen. For å løse situasjonen fikk vi til en avtale med Molde 

interkommunale legevakt de dagene vi ikke hadde mannskap her. Legevakten er ikke noe vi 

oppsøker, men ringer og får en avtale med. Alle som har ringt har fått beskjed om at oppmøtested 

var i Molde. I denne perioden, som var på ni uker, fikk vi ansatt en vikarlege som var her i tre 

uker. Vedkommende ble kun satt inn på dagvakter, og tok ikke legevakttimer på ettermiddagene. 

Til sammen ble dette 36 ettermiddager, og i løpet av disse ukene var det 2,4 henvendelser pr. 

vakt mellom kl 16:00-21:00. Mellom kl. 21:00-08:00 var det mindre enn én henvendelse pr. 

døgn. Legene er nok de første til å beklage at det ble slik, men dette var en situasjon som ikke var 

forutsatt. Vi syns likevel at vi fikk til en god ordning, og mener at det har fungert greit.  

 

 

Spørsmål fra Nesset KrF v/Lynn Brakstad 

Når får vi orientering om Frivilligsentral av gruppa som er nedsatt til å jobbe med saken? 

 

Ordføreren svarte: 
Arbeidet i arbeidsgruppa er ferdig, og de tilrår at det søkes om tilskudd til frivilligsentral for en 

prøveperiode på to år. Saken vil først bli behandlet i utvalg for helse, oppvekst og kultur, deretter 

i kommunestyret i forbindelse med budsjettbehandlingen.  

 

 

Spørsmål fra Nesset KrF v/Gunvor Gussiås  

1. Hva er status på gjennomføring av gangveg på Rød? 

 

2. Vedlikehold av Gamle Gussiåsveien på Gussiås 

Etter lang tid med fravær av vedlikehold av Gamle Gussiåsvei er veidekket nå på deler av 

strekningen i ferd med å gå i oppløsning. De verste hullene har beboerne selv fylt opp med grus, 

og i sommer har det kommet frustrerte henvendelser til Bygdalaget fra beboere. 

 

Nesset kommune bør ikke være bekjent av å ha ansvar for drift og vedlikehold av veier som er i 

så dårlig forfatning. Har kommunen en plan for vedlikehold på denne veien og i hvilket 

tidsperspektiv? 

 

Ordføreren svarte: 

Spørsmål 1 

Planarbeidet er godt i gang, konsulentselskapet Sweco er engasjert til å utføre arbeidet. De 

nødvendige arkeologiske undersøkelsene starter i løpet av høsten, og informasjon og framdrift vil 

bli lagt ut på kommunens hjemmesider. Det tas sikte på å arrangere en såkalt åpen kontordag i 

november, der publikum får anledning til å komme med innspill og kommentarer til det 

planarbeidet som pågår. 

 

Spørsmål 2 

Kommunen har allerede foretatt en opprusting av brua med et ekstra autovern. Uteavdelingen 

ved teknisk drift vil på bakgrunn av dette spørsmålet ta en ekstra runde for å se om det er noe 

som er prekært. Dersom det viser seg å være behov for ekstraordinære tiltak vil det måtte komme 

som en ekstra budsjettsak. 
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Spørsmål fra Innbyggerlista v/Arild Svensli 

Ønsker orientering om framdrifta vedr. idrettshallen 

 

Miljøvernleder Hogne Frydenlund svarte: 

Alle tilbydere til flerbrukshallen ble 25.06.2014 informert om at Nesset kommune ville innlede 

kontraktsforhandlinger med Lønnheim Entreprenør AS. Det er ikke kommet innsigelser til denne 

beslutningen. Første forhandlingsmøte med Lønnheim ble avholdt 08.07.2014, og det er en 

omforent intensjon om å inngå kontrakt innen utgangen av september. Det er søkt om fornying 

av forhåndsgodkjenning. Denne ble innvilget 28.02.2014, varer i to år, og kan fornyes. 

 

Rådmannen svarte: 

Norconsult oversendte i begynnelsen av juni sluttrapport for kvikkleireutredning for 

Holtanområdet og Stubø øst. Det innbefatter at Sintef Bygg AS har gjennomgått rapporten ved 

såkalt 3.partskontroll. Norconsult har lukket alle avvik som er anført i 3.partskontrollen fra 

Sintef, før sluttrapporten ble gitt til Nesset kommune 03.06.2014. 

 

Det er inngått avtale med Norconsult om utarbeidelse av kartpresentasjon og mengdeberegning 

for nødvendige sikringstiltak i Holtanområdet. Herunder inngår også utarbeidelse av underlag for 

utlysning av tilbudskonkurranse for gjennomføring av fysiske tiltak, avlasting av sensitive 

områder med ugunstig terrengprofil m.m. Levering av kart, mengdeberegning og anbudsunderlag 

forventes innen 14.09.2014. 

 

NVE har fått oversendt sluttrapporten, og har i brev av 06.08.2014 trukket innsigelsen knyttet til 

reguleringsplan for Holtanområdet. Det er påpekt behov for noen endringer av reguleringsformål. 

Sluttbehandling av saken vil bli påstartet i neste formannskapsmøte, 18.09.2014. 

 

 

Spørsmål fra Nesset AP v/Mellvin Steinsvoll 

1. Tolkning av kommuneloven  
Viser til Nesset kommune, ved ordføreren, sitt svar på min henvendelse om tolkning av 

kommuneloven §§ 32 og 34. Kommunens svar bekymrer meg. I kommunelovens § 32 nr 3, heter det 

følgende:  

 
Saklisten til møtet og andre dokumenter som ikke er unntatt fra offentlighet, skal være tilgjengelig 

for allmennheten. Møte som skal holdes for åpne dører, skal gjøres kjent på hensiktsmessig måte.  

 

Paragrafen er klar på tilgjengeligheten for allmennheten. Jeg tolker det som en klar bestemmelse for 

et åpent demokrati. Med bakgrunn i min tolkning av kommunelovens § 32 nr 3 og kommunens svar 

til meg i brev av 29. september 2014, ber jeg ordføreren svare på følgende spørsmål:  

 

Hva vil ordføreren som den øverste politiske leder på heltid, foreta seg for at kommunelovens klare 

pålegg om offentliggjøring av saker som skal til behandling av saker i kommunale organer blir 

gjennomført i Nesset?  

 

2. Mørkvatnet som drikkevannskilde for store deler av ytre Nesset  
Slik det er grunn til å tro, er det en del usikkerheter omkring drikkevannskilden Mørkvatnet. Salg av 

Heina Kraftverk, samt forholdene omkring klausulering, gjør abonnenter og grunneiere usikre. Med 

bakgrunn i rettsbokutskrift av 23. april 2014, og at Mørkvatnet også i framtiden skal være vannkilde 

for store deler av Nesset, ber jeg ordføreren redegjøre for situasjon slik den i realiteten er. 
 

Ordføreren svarte på spørsmål 1 
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Alle politiske møter er i prinsippet åpne møter. Vi legger ut møteplanen halvårsvis på kommunen 

sine hjemmesider, dette er en god ordning som gjør at både media og folk flest vet når det er 

møter. Noen dager før et møte sender vi innkalling og sakliste. Det som det siktes til i spørsmålet 

er saker som blir ettersendt eller tatt opp direkte i møtet. Årsaker til at dette skjer av og til er at 

administrasjonen har et stort arbeids- og tidspress, det er ikke et forsøk på å holde saker unntatt 

offentligheten eller å «kuppe» politikerne. Ordføreren kan ikke garantere at dette ikke vil skje 

igjen, sannsynligvis vil det måtte bli slik av og til selv om det ikke er ønskelig. Det er det 

politiske utvalget selv som setter dagsorden og bestemmer hvilke saker de ønsker å behandle. 

Ordføreren er kjent med at saken er klaget inn for fylkesmannen, og dersom fylkesmannen 

kommer frem til en annen konklusjon vil det bli tatt til etterretning.  

 

Rådmannen svarte på spørsmål 2 

Det ble foretatt en klausulering i perioden 2008-2010, og det var en person som fikk litt 

erstatning. I ettertid ser man at dette burde vært gjort før Mørkvatnet ble valgt som 

drikkevannskilde. Det har vært en jordskifterett og slutningen, som sier noe om rettighetene til 

regulering, kom 19.08.2014. Her blir det blant annet lagt føringer for vannstandsregulering og 

vedlikehold av damanlegget, og dette gjelder både Mørkvatnet og Måsvatnet på Rødfjellet. 

Eierne gis mulighet til å regulere vannstanden med 1,2 meter, noe som kan gi oss bekymringer 

over tid i forhold til kapasitet. I verste fall vil vi stå med lite vann. Rettsboka fra jordskifteretten 

gir egentlig bare svar på det vi allerede vet, det er ikke gjort noen endringer. Det gjør oss litt 

usikre i forhold til det videre arbeidete, og det vurderes nå om vi skal ta en prat med han vi anser 

som kommuneadvokaten vår for å se på hvordan vi skal gå frem og om vi skal ha en skjønnsrett i 

forhold til nedtapping og behov for vann som drikkevann. Drikkevannet er en samfunnsoppgave. 

Ellers er dette en sak som kommer innunder hovedplan for vann, altså kapasitet både når det 

gjelder vannforsyning og tilrettelegging av ledningsnett. Det diskuteres også om vi bør ha to 

vannkilder, dette er saker som vil komme frem i denne hovedplanen som det nå arbeides med.  

 

 

Interpellasjon fra Nesset AP v/Mellvin Steinsvoll 

Ordføreren orienterte om reglene for interpellasjon. 

 

Evaluering/revidering av organisering og delegasjonsreglement for Nesset kommune 

Etter interpellasjon under kommunestyrets møte 05. september 2013, fremmet jeg følgende 

forslag: Rådmannen gis i oppdrag å legge fram sak om evaluering/revidering av dagens 

organisering og delegasjonsregler. Det forutsettes at saken blir å behandle i god tid før neste 

kommunestyreperiode. Forslaget ble enstemmig vedtatt av kommunestyret.  

 

I kommunestyret 22. mai 2014 ba jeg i et spørsmål til ordføreren om status i saken. Ordføreren 

henviste da til administrasjon som svarte at arbeidet var på blokka, men ikke kommet i gang, Det 

er bare ett år til neste kommunestyreperiode starter. Da det ikke er grunn til å tro at arbeidet med 

kommunestyrets bestilling er kommet i gang, ber jeg ordføreren redegjøre for hvor saken står og 

tidsplan for arbeidet. Jeg forbeholder meg rett til å fremme forslag i saken om det skulle vise seg 

nødvendig. 

 

Ordføreren svarte: 

Det vil bli lagt frem sak til formannskapet 18.09.2014 med forslag om at det oppnevnes ei 

arbeidsgruppe som får et mandat og ei fremdriftsplan i forhold til å revidere dagens 

delegasjonsreglement. 

 

Steinsvoll godtok svaret og trakk interpellasjonen.  
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PS 59/14 Referatsaker 

RS 16/14 Fagleder skatt - utsettelse av ansettelse 

 Kommunestyrets vedtak i møte 22.5.2014, sak 38/14 Liv Fleischer Husby 

RS 17/14 Ruteendringsprosessen 2015 - innspill fra Nesset kommune Møre og Romsdal 

fylkeskommune 

RS 18/14 Kontrollutvalget i Nesset - Protokoll fra møte 23.06.2014 Kontrollutvalgssekretariat 

for Romsdal 

RS 19/14 Informasjon om avvikling av forsøksordning Det kongelige klima- og 

miljøverndepartement 

Behandling i Nesset kommunestyre - 04.09.2014  

Rådmannen, ordføreren og leder i kontrollutvalget orienterte. 

 

Referatsakene ble tatt til orientering. 

 

Vedtak i Nesset kommunestyre – 04.09.2014 

Referatsakene ble tatt til orientering. 

 

 

PS 60/14 Studiesenteret Nesset - Søknad om driftstilskudd for 2. halvår 2014 - 

Nesset Næringsforum AS 

Behandling i Nesset formannskap - 28.08.2014  

Styreleder i Nesset næringsforum, Stig Bjarne Silseth, var til stede og orienterte/svarte på 

spørsmål. 

 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 28.08.2014 

Det vises til søknad av 16.07.14 fra Nesset Næringsforum AS. 

 

Studiesenteret i Nesset innvilges et tilskudd kr 150 000 for 2. halvår 2014. Beløpet finansieres av 

kraftfondet. 

 

En ny organisasjonsmodell som sikrer forutsigbarhet for Studiesenteret må være avklart, før 

eventuelt Nesset kommune skal bidra økonomisk etter 2014. 
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Behandling i Nesset kommunestyre - 04.09.2014  

Formannskapets forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak i Nesset kommunestyre – 04.09.2014 

Det vises til søknad av 16.07.14 fra Nesset Næringsforum AS. 

 

Studiesenteret i Nesset innvilges et tilskudd kr 150 000 for 2. halvår 2014. Beløpet finansieres av 

kraftfondet. 

 

En ny organisasjonsmodell som sikrer forutsigbarhet for Studiesenteret må være avklart, før 

eventuelt Nesset kommune skal bidra økonomisk etter 2014. 

 

 

PS 61/14 Søknad om driftstilskudd for årene 2015, 2016 og 2017 - Nesset 

Næringsforum AS 

Behandling i Nesset formannskap - 28.08.2014  

Styreleder i Nesset næringsforum, Stig Bjarne Silseth, var til stede og orienterte/svarte på 

spørsmål. 

 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 28.08.2014 

Det vises til søknad av 12.07.14 fra Nesset Næringsforum AS. 

 

Nesset Næringsforum AS innvilges et årlig tilskudd stort kr. 575.000 for årene 2015, 2016 og 

2017. I 2017 legges det opp til en ny evaluering, som skal danne grunnlaget for eventuell videre 

finansiering.  

 

I summen på kr 575.000 ligger også all kompensasjon for drift av Hoppid – kontoret i henhold til 

partnerskapsavtalen mellom Innovasjon Norge, Møre og Romsdal fylke og Nesset kommune 

datert 17.01.13. 

 

Tilskuddet til Nesset Næringsforum AS på kr 575 000 pr. år dekkes ved bruk av kraftfondet. 

 

Behandling i Nesset kommunestyre - 04.09.2014  

Daglig leder i Nesset Næringsforum, Ulrik Molton, var til stede og orienterte/svarte på spørsmål. 

 

Formannskapets forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak i Nesset kommunestyre – 04.09.2014 

Det vises til søknad av 12.07.14 fra Nesset Næringsforum AS. 
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Nesset Næringsforum AS innvilges et årlig tilskudd stort kr. 575.000 for årene 2015, 2016 og 

2017. I 2017 legges det opp til en ny evaluering, som skal danne grunnlaget for eventuell videre 

finansiering.  

 

I summen på kr 575.000 ligger også all kompensasjon for drift av Hoppid- kontoret i henhold til 

partnerskapsavtalen mellom Innovasjon Norge, Møre og Romsdal fylke og Nesset kommune 

datert 17.01.13. 

 

Tilskuddet til Nesset Næringsforum AS på kr 575 000 pr. år dekkes ved bruk av kraftfondet. 

 

 

PS 62/14 KS sin medvirkning i lokale og regionale prosesser i en 

kommunereform. 

Behandling i Nesset formannskap - 28.08.2014  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 28.08.2014 

Nesset kommune gir sin tilslutning til at KS deltar som faglig tilrettelegger og koordinator for 

lokale/regionale prosesser i det kommunereformarbeidet regjeringen etter stortingsvedtak har 

invitert kommunene til. 

 

Behandling i Nesset kommunestyre - 04.09.2014  

Formannskapets forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak i Nesset kommunestyre – 04.09.2014 

Nesset kommune gir sin tilslutning til at KS deltar som faglig tilrettelegger og koordinator for 

lokale/regionale prosesser i det kommunereformarbeidet regjeringen etter stortingsvedtak har 

invitert kommunene til. 

 

 

PS 63/14 Deltagelse i ny interkommunal revisjonsordning i Møre og Romsdal. 

Rådmannens innstilling 

1. Kommunestyret slutter seg til utredningen om etablering av en ny interkommunal 

revisjonsordning i fylket, og at Nesset kommune vil delta i forhandlingene om 

selskapsavtalen for det interkommunale selskapet.  

 

2. Kontrollutvalget blir bedt om å velge representant fra kommunen i forhandlingene om 

avtaleverket for den interkommunale revisjonsordningen og gitt fullmakt til å ta stilling til 

konkrete spørsmål som i den sammenheng måtte bli lagt fram. 

3. Styringsgruppen for utredningsprosessen oppfordres til å gjennomføre forhandlingsprosessen 

og legge fram en omforent avtalestruktur for det nye selskapet.  
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Behandling i Nesset kommunestyre - 04.09.2014  

./. Styringsgruppas forslag, datert 30.04.2014, ble ettersendt til møtedeltakernes iPad 29.08.2014. 

./. Kontrollutvalgets særutskrift av 23.06.2014 ble ettersendt til møtedeltakernes iPad 04.09.2014. 

 

Nytt saksframlegg ble lagt fram i møtet grunnet feil ved det utsendte saksframlegget med 

vedlegg. Det var enighet i kommunestyret om å behandle saken på grunnlag av det nye 

saksframlegget. De ettersendte vedleggene følger det nye saksframlegget. 

 

Kontrollutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak i Nesset kommunestyre – 04.09.2014 

1. Kommunestyret slutter seg til utredningen om etablering av en ny interkommunal 

revisjonsordning i fylket, og at Nesset kommune vil delta i forhandlingene om selskapsavtalen for 

det interkommunale selskapet.  

 

2. Kontrollutvalget blir bedt om å velge representant fra kommunen i forhandlingene om 

avtaleverket for den interkommunale revisjonsordningen og gitt fullmakt til å ta stilling til 

konkrete spørsmål som i den sammenheng måtte bli lagt fram. 

3. Styringsgruppen for utredningsprosessen oppfordres til å gjennomføre forhandlingsprosessen og 

legge fram en omforent avtalestruktur for det nye selskapet.  

 

 

PS 64/14 Offentlig ettersyn - merknader til Kommunedelplan Nytt 

akuttsjukehus i Nordmøre og Romsdal 

Behandling i Nesset formannskap - 28.08.2014  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 28.08.2014 

Nesset kommune har vurdert kommunene Gjemnes, Kristiansund og Molde sine tomtealternativ 

og konsekvensutredninger for nytt felles sjukehus for Nordmøre og Romsdal. 

 

Nesset kommune viser til tidligere uttaler og mener fortsatt at et felles sjukehus lokalisert til 

Hjelset vil være det beste for regionen og kommunens innbyggere. 

 

Av de tre tomtealternativene på Hjelset er Nesset kommune av den oppfatning at Opdøl vil være 

den beste plasseringen av det nye felles sjukehuset for Nordmøre og Romsdal. 

 

Behandling i Nesset kommunestyre - 04.09.2014  

Formannskapets forslag ble enstemmig vedtatt. 
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Vedtak i Nesset kommunestyre – 04.09.2014 

Nesset kommune har vurdert kommunene Gjemnes, Kristiansund og Molde sine tomtealternativ 

og konsekvensutredninger for nytt felles sjukehus for Nordmøre og Romsdal. 

 

Nesset kommune viser til tidligere uttaler og mener fortsatt at et felles sjukehus lokalisert til 

Hjelset vil være det beste for regionen og kommunens innbyggere. 

 

Av de tre tomtealternativene på Hjelset er Nesset kommune av den oppfatning at Opdøl vil være 

den beste plasseringen av det nye felles sjukehuset for Nordmøre og Romsdal. 

 

 

PS 65/14 Offentlig ettersyn - merknader Nytt akuttsjukehus i Nordmøre og 

Romsdal 

Behandling i Nesset formannskap - 28.08.2014  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 28.08.2014 

Nesset kommune har vurdert kommunene Gjemnes, Kristiansund og Molde sine tomtealternativ 

og konsekvensutredninger for nytt felles sjukehus for Nordmøre og Romsdal. 

 

Nesset kommune viser til tidligere uttaler og mener fortsatt at et felles sjukehus lokalisert til 

Hjelset vil være det beste for regionen og kommunens innbyggere. 

 

Av de tre tomtealternativene på Hjelset er Nesset kommune av den oppfatning at Opdøl vil være 

den beste plasseringen av det nye felles sjukehuset for Nordmøre og Romsdal 

 

Behandling i Nesset kommunestyre - 04.09.2014  

Formannskapets forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak i Nesset kommunestyre – 04.09.2014 

Nesset kommune har vurdert kommunene Gjemnes, Kristiansund og Molde sine tomtealternativ 

og konsekvensutredninger for nytt felles sjukehus for Nordmøre og Romsdal. 

 

Nesset kommune viser til tidligere uttaler og mener fortsatt at et felles sjukehus lokalisert til 

Hjelset vil være det beste for regionen og kommunens innbyggere. 

 

Av de tre tomtealternativene på Hjelset er Nesset kommune av den oppfatning at Opdøl vil være 

den beste plasseringen av det nye felles sjukehuset for Nordmøre og Romsdal 
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PS 66/14 Offentlig ettersyn - merknader Nytt akuttsjukehus i Nordmøre og 

Romsdal, Gjemnes kommune. 

Behandling i Nesset formannskap - 28.08.2014  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 28.08.2014 

Nesset kommune har vurdert kommunene Gjemnes, Kristiansund og Molde sine tomtealternativ 

og konsekvensutredninger for nytt felles sjukehus for Nordmøre og Romsdal. 

 

Nesset kommune viser til tidligere uttaler og mener fortsatt at et felles sjukehus lokalisert til 

Hjelset vil være det beste for regionen og kommunens innbyggere. 

 

Av de tre tomtealternativene på Hjelset er Nesset kommune av den oppfatning at Opdøl vil være 

den beste plasseringen av det nye felles sjukehuset for Nordmøre og Romsdal 

 

Behandling i Nesset kommunestyre - 04.09.2014  

Formannskapets forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak i Nesset kommunestyre – 04.09.2014 

Nesset kommune har vurdert kommunene Gjemnes, Kristiansund og Molde sine tomtealternativ 

og konsekvensutredninger for nytt felles sjukehus for Nordmøre og Romsdal. 

 

Nesset kommune viser til tidligere uttaler og mener fortsatt at et felles sjukehus lokalisert til 

Hjelset vil være det beste for regionen og kommunens innbyggere. 

 

Av de tre tomtealternativene på Hjelset er Nesset kommune av den oppfatning at Opdøl vil være 

den beste plasseringen av det nye felles sjukehuset for Nordmøre og Romsdal 

 

 

PS 67/14 Offentlig ettersyn -  Konsekvensutredning nytt sjukehus Nordmøre 

og Romsdal 

Behandling i Nesset formannskap - 28.08.2014  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 28.08.2014 

Nesset kommunestyre vurderer at konsekvensutredning om regionale konsekvenser for nytt 

sjukehus i Nordmøre og Romsdal klart peker mot en lokalisering i Molde. 

 

Behandling i Nesset kommunestyre - 04.09.2014  

Formannskapets forslag ble enstemmig vedtatt. 
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Vedtak i Nesset kommunestyre – 04.09.2014 

Nesset kommunestyre vurderer at konsekvensutredning om regionale konsekvenser for nytt 

sjukehus i Nordmøre og Romsdal klart peker mot en lokalisering i Molde. 

 

 

PS 68/14 Interpellasjon - økonomisk gjennomgang - forstudiegruppe innen 

pleie og omsorg 

Behandling i Nesset kommunestyre - 04.09.2014  

 

Interpellasjon fra Nesset Arbeiderparti v/Mellvin Steinsvoll 

 

Ordføreren orienterte om reglene for interpellasjon.  

 

Økonomisk gjennomgang – forstudiegruppe innen pleie og omsorg 

Nesset kommune er i gang med en totalgjennomgang av økonomien. Helse- og omsorg er 

sammen med barnehage/skole de største og viktigste sektorer kommunen har ansvar for.  

 

I en seriøs gjennomgang av kommunens framtidige økonomiske yteevne er det nødvendig å ha så 

riktige prognoser for framtiden som mulig. I dette er framtidige behov for antall 

institusjonsplasser, antall eldreboliger og utnyttelse av kommunens eksisterende bygningsmasse, 

viktige forhold å få best mulig kartlagt. I arbeidet med å få fram opplysninger om framtidige 

behov i pleie- og omsorg sektoren, er det nedsatt en arbeidsgruppe. Arbeidsgruppens innstilling 

skulle etter planen, legges fram for politisk behandling 1. juni 2014. Den planlagte fremleggelse 

1. juni 2014, ble administrativt utsatt til oktober 2014. Nå er det grunn til å tro at arbeidsgruppens 

innstilling blir ytterlig utsatt.  

 

Jeg ser arbeidsgruppens konklusjoner svært viktig i det videre arbeid med kommunens 

økonomiske yteevne og tillater meg derfor å fremme følgende forslag:  

 

Den nedsatte arbeidsgruppens konklusjoner er viktig for behandling av kommunens 

budsjett for 2015 og økonomiplan videre. Arbeidsgruppen får frist til 1. november 2014 

for å levere. 

 

Rådmannen svarte: 

Det er beklagelig at den nedsatte arbeidsgruppen ikke har hatt større fremdrift enn det den har. I 

interpellasjonen ligger det forventninger til det denne gruppa skal legge frem som vi ikke ser 

ligger i mandatet. Kommunestyret vedtok 07.11.2013 at «Det utarbeides en forstudie på grunnlag 

av resultatet fremlagt av arbeidsgruppa, samt eventuelt nybygg demensavdeling». 

 

Overskriften på den saken var Gjennomgang av pleie og omsorgstjenesten – forslag til 

endringer, ny behandling. Det var altså helse- og omsorgsplanen som var gjennomgått og gjort 

de endringer som arbeidsgruppen la fram. Vedtaket gikk da på å gå videre i forhold til det 

arbeidet, blant annet skulle forstudiet gi svar på investeringskostnader, arealbehov, 

driftskostnader og kvalitet på tjenestetilbudet. Det gjaldt da demensplasser og omsorgsboliger, 

antallet var allerede bestemt og ligger i gjennomgangen av pleie- og omsorgstjenesten og 
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revideringen av helse- og omsorgsplanen. Derfor jobber nå forstudiet frem alternativer både når 

det gjelder demensplasser og omsorgsboliger. Arbeidsgruppa som la fram sitt resultat i fjor høst 

var altså enige om antall, men ikke om plassering av demensplasser og omsorgsboliger. Det 

jobbes nå med tre alternativer for demensavdeling og tre alternativer for omsorgsboliger.  

 

Det beklages at forstudiet ligger etter tidsplanen, det skyldes at vi er avhengige av ekstern hjelp 

til fremdriften som ønskes. Det er purret på de eksterne som har fått oppdraget, men vi har nok 

ikke blitt prioritert slik som vi har ønsket. Vi har ingen motforestillinger til å få frist til 1. 

november 2014.  

 

 

Steinsvoll fremmet følgende forslag: 

 

Konklusjonene fra arbeidsgruppen oppnevnt av kommunestyret 07.11.2013, sak 92/13, er 

viktige for behandling av kommunens budsjett for 2015 og økonomiplan videre. 

Arbeidsgruppen får frist til 1. november 2014 for å levere.  

 

Det ble enstemmig vedtatt å ta opp interpellasjonen til behandling. 

 

Steinsvolls forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak i Nesset kommunestyret – 04.09.2014 

Konklusjonene fra den nedsatte forstudiegruppen som skulle kartlegge investeringskostnader, 

arealbehov, driftskostnader og kvalitet på tjenestetilbudet er viktige for behandling av 

kommunens budsjett for 2015 og økonomiplan videre. Forstudiegruppen får frist til 1. november 

2014 for å levere.  

 

 

 


