
 
 
 
 
 

 
 

Møteprotokoll 
 

Utvalg: Nesset kommunestyre 

Møtested: Kavli Moen Gård 

Dato: 06.12.2019 

Tidspunkt: 14.00 – 18.15 
 
 
 
 

Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Rolf Jonas Hurlen Ordfører  
Edmund Morewood Varaordfører SP 
Toril Melheim Strand Medlem AP 
May Tove Bye Aarstad Medlem AP 
Anders Torvik Medlem AP 
Mellvin Arvid Steinsvoll Medlem AP 
Karianne Rindli Medlem AP 
Stein Ivar Bjerkeli Medlem AP 
Kjersti Hafsås Svensli Medlem AP 
Eva Solstad Alme Medlem H 
Ola Einar Stolsmo Medlem H 
Rune Skjørsæther Medlem H 
Arild Svensli Medlem H 
Edith Kristine S. Bjerkeset Medlem H 
Ole Marvin Aarstad Medlem SP 
Kari Petrine Fitje Øverås Medlem SP 
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 
Jan Rindli MEDL UAV 

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
Stig Arild Arvesen Jan Rindli SP 
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Merknader 
Rådmannen orienterte om status for Nesset kommune ved inngangen til 2020 og ny 
kommune.  
 
Tone Skjørsæther hadde permisjon til kl. 16 og deltok fra PS 97/19. 

 
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  

Eva Solstad Alme  Toril Melheim Strand 
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Saksliste – Nesset kommunestyre 06.12.2019 

Utvalgs- 
saksnr. 

 
Innhold 

Unntatt 
offentlighet 

Arkiv- 
saksnr. 

PS 95/19 Godkjenning av protokoll   

PS 96/19 Spørsmål til ordføreren   

PS 97/19 Referatsaker   

RS 48/19 Kopi av brev - avvisning av klage fra Tingvoll kommune  2013/1139 

RS 49/19 Kontrollutvalget i Nesset - protokoll fra møtet 07.10.2019  2015/1728 

PS 98/19 600158/600324 Flerbrukshall - sluttrapport  2008/195 

PS 99/19 600288 Eidsvåg sentrum, Alstadplassen - sluttrapport  2015/1731 

PS 100/19 600317 Trafikksikring kommunale veger - sluttrapport  2015/1258 

PS 101/19 Høringsuttalelse - Skattlegging av vannkraftverk (NOU 
2019) 

 2008/1395 

PS 102/19 Tilstandsrapport for grunnskolen 2019  2011/369 

PS 103/19 Salg av kommunale boliger - Kråkholmvegen 38 og 
Hammervollhagen 10B 

 2019/1000 

PS 104/19 Forslag til medlemmer til kommunedelsutvalget i 
Nesset 2019-2023 

 2014/579 

PS 105/19 Budsjettkorrigering - desember 2019  2018/668 

PS 106/19 Aksjekjøpsavtale - ***** ***** ***** ***** ***** ***** X 2019/1437 

PS 107/19 Godkjenning av protokoll   

 
 

PS 95/19 Godkjenning av protokoll 

Behandling i Nesset kommunestyre - 06.12.2019  

Protokollen fra kommunestyremøte 31.10.2019 ble godkjent og signert. 
 

Vedtak i Nesset kommunestyre - 06.12.2019 

Protokollen fra kommunestyremøte 31.10.2019 ble godkjent og signert. 
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PS 96/19 Spørsmål til ordføreren 

Behandling i Nesset kommunestyre - 06.12.2019  

Spørsmål fra Mellvin Steinsvoll, AP 
Utbedring/vedlikehold av de kommunale vårer - status.  
Manglende utbedring/vedlikehold av de kommunale vårer oppleves som en utfordring og problem i 
enkelte bygder. Som eksempel vises til flere henvendelser fra Nauste Vel i Eresfjord.  
Med bakgrunn i flere skriftlige bekymringsmeldinger, spørsmål i kommunestyret og at Nesset fra 
01.01.2020 blir en del av Nye Molde kommune, er det av interesse å vite hvordan saken står.  
Håper ordføreren under kommunestyrets møte 6. desember 2019 kan gi svar på hvor saken står og 
hva som er planlagt videre. 
 
Ordføreren svarte: 
Det har vært en befaring på vorene i kommunen. Asplan viak har utarbeidet et kostnadsoverslag for 
disse, både for en utbedring som gjør det trygt å ferdes på vorene og en for totalrenovasjon av 
vorene. 
Denne rapporten er videresendt til «nye» Molde kommune v/kommunal drift, som vil ta dette videre 
til investeringsplanen og videre politisk behandling. 
 
 
Resolusjon til kommunestyret v/Svein Atle Roset 
Nesset kommunestyre vedtok enstemmig følgende uttale om organisering og lokalisering av NAV i 
nye Molde: 

Nesset kommune er opptatt av best mulig NAV -tilbud i Nesset også i nye Molde. 
I denne sammenheng må antall kommunalt ansatte i NAV med arbeidssted Nesset 
opprettholdes med åpningstider for publikum slik at brukerne får nødvendig tjenestetilbud 
lokalt. 
 
Nesset kommune viser i denne sammenheng til vedlagte vedtak i Fellesnemnda 20.03.2019: 
Sak PS 8/19 Organisering og lokalisering av nye NAV Molde. 
Saksprotokoll i Fellesnemnda Nye Molde kommune- 20.03.2019 
Vedtak  
1. Fellesnemnda for nye Molde kommune stiller seg bak hovedlinjene i forslag til organisering og 
lokalisering av NAV i nye Molde kommune slik det fremkommer i forslaget fra arbeidsgruppen.  
 
2. Fellesnemnda for nye Molde kommune ber om at hovedprinsipp omkring lokalisering av 
arbeidsplasser i nye Molde kommune også gjøres gjeldende for kommunalt ansatte i NAV, slik at 
kommunalt ansatte i hovedsak får beholde nåværende arbeidssted.  

1. Fellesnemnda for nye Molde kommune ber om at NAV har faste åpningstider for «drop in» på 
dagens avdelingar. 

Nesset kommunestyre viser til at det er knyttet usikkerhet til om organiseringen av NAV 
planlegges i Nesset er i samsvar med vedtak i Fellesnemnda med aktivitet og kontorplasser i 
Eidsvåg slik også intensjonsavtalen pekte på med tjenester nær der folk bor. 
Nye Molde kommune må ta hensyn til ovenstående og sikre et tjenestetilbud i Eidsvåg med 
flest mulig åpne kontordager i uken. 
 



 

 Side 6 av 15

Kommunestyret peker i tillegg på uttaleretten til eldrerådet og rådet for mennesker med 
nedsatt funksjonsevne. 

 

FO 2/19 Forslag til endring av vedtekter for kraftfondet i Molde 
kommune 

Behandling i Nesset kommunestyre - 06.12.2019  

Ordføreren orienterte om reglene for interpellasjon. 
 
Interpellasjon fra Arbeiderpartiet v/Mellvin Steinsvoll  

Vedtekter for kraftfondet i Molde kommune 
Det vises til vedtak i kommunestyret 25.10.2018 sak PS 67/18 - Forslag til vedtekter for 
kraftfondet i Molde kommune.  
Det vises til vedtak i kommunestyret 31.10.2019 sak PS 92/19 - Etablering av  
kommunedelsutvalg i Nesset - forslag til reglement for utvalget.  
Under behandling av sak PS 92/19 - Etablering av kommunedelsutvalg i Nesset - forslag til 
reglement for utvalget, ble både oppheving av tidligere vedtak i vedtektssaken og endringer 
av vedtektene for kraftfondet blandet inn i behandlingen.  
Slik jeg ser det, har ikke sak om endringer av vedtak av 25.10.2018 i sak PS 67/18, fått riktig 
behandling. Vedtak av 25.10.2018 sak PS 67/18 er fortsatt gjeldende.  
Jeg ber ordføreren under kommunestyrets møte 6. desember 2019, bidra til at eventuell tvil i 
saken blir ryddet unna. 

 
Det ble enstemmig vedtatt å behandle interpellasjonen. 
 
Rådmannen hadde forberedt behandling av interpellasjonen. Sak om vedtektene i kraftfondet ble 
delt ut og behandlet. 
 

Nesset kommunestyre sitt vedtak den 25.10.2018 sak 67/18 -Vedtekter for kraftfondet for 
Nesset i Molde kommune oppheves.  

Forvaltning av Kraftfondet legges til kommunedelsutvalget i Nesset i Molde kommune, jfr. 
Sak 92/19 i Nesset kommunestyre.    

Nesset kommunestyre godkjenner nye vedtekter for Kraftfondet for Nesset i Molde 
kommune.  

De nye vedtektene for Kraftfondet for Nesset i Molde kommune lyder slik:  

§ 1 Hjemmel og Kapital 

Etter kgl.res. av 31 juli 1953, 10. juli 1959, 28. januar1965 og 31. juli 1970 og etter nærmere regler og 
fordeling er Molde kommune tildelt årlige konsesjonsavgifter. Avgiftene skal gå inn i et kraftfond og 
skal nyttes i henhold til disse vedtektene.  
 

§ 2 Formål 

Fondet skal nyttes til finansiering av tiltak som kan fremme næringslivet og trygge bosettinga i gamle 
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Nesset kommune, og da fortrinnsvis i bygdene Eresfjord og Eikesdal. I denne sammenheng bør midlene 
hovedsakelig nyttes til finansiering av kommunale utbyggingstiltak, videreutvikling av næringslivet 
og i samsvar med kommunen sin næringsplan. Fondet kan og nyttes til finansiering av kommunale 
fellestiltak. 

 

 § 3 Støtteformer 

Tilskudd kan gis som tilskudd til 
 

a) Kommunale grunnlagsinvesteringer som støtter utviklinga av næringslivet i kommunen, 
kommunal utredning og planlegging, i særlige tilfeller til dekning av kommunen sin egenkapital 
i viktige kommunale grunnlagsinvesteringsprosjekt og til kommunikasjonsutbygging når det 
vert sett på som ei kommunal grunnlagsinvestering. 

b) Investeringstilskudd. 

c) Bedriftsutviklingstilskudd. 

d) Kommunale næringsutviklingstiltak. 

e) Tilskudd til landbruk, fortrinnsvis fellestiltak. 
 
Det kan og gis stønad i form av lån. Disse skal bare gis når virksomheten har avgjørende betydning for 
kommunen eller et bygdesamfunn, og det er utelukket at kapitaltilførsel til tiltaket kan finansieres 
gjennom ordinære finansieringskilder. 
 
Kjøp av aksjer i private bedrifter kan gjøres i unntakstilfelle. 
 
Prosjekt som medvirker til å betre sysselsettinga for kvinner og ungdom bør prioriteres. 

§ 4 Støttevilkår 

Samla støtte til private næringstiltak skal som hovedregel ikke overstige 50 % av tiltaket sitt samla 
kapitalbehov.  
 
Støtten skal være begrenset til det som reglene for bagatellmessig støtte tillater, jf.§ 5. 
 
Fondet sin aksjedel i privat næringsvirksomhet kan ikke overstige 30 % av aksjekapitalen. 
 
Vilkåra for lån skal fastsettes i hvert enkelt tilfelle. Avdrags- og/eller rentefridom kan likevel ikke gis 
for lengre tidsrom enn tre år. 

§ 5 Forhold til internasjonale forpliktelser på statsstøtteområdet 

Bruken av fondet må være i samsvar med det internasjonale regelverk Norge har sluttet seg til på 
statsstøtteområdet. 

§ 6 Forvaltning. 

Fondet forvaltes av kommunedelsutvalget for Nesset i Molde kommune.  Sammensetning, valg og 
valgordning - se vedtekter for kommunedelsutvalget punkt 4. 
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Budsjett og regnskap skal være integrert i kommunens budsjett og regnskap i samsvar med gjeldende 
forskrifter.  

Fondsmidlene skal settes på rentebærende konto. Rente og avdrag tilbakeføres fondet.  

Et mindretall i kommunedelsutvalget kan kreve en sak inn for kommunestyret til endelig vedtak når 
det gjelder bruk av fondskapitalen. Et slikt krav må settes fram i møtet der vedtaket blir gjort.  

Kommunedelsutvalget kan delegere avgjørelsesmyndighet til rådmannen i kurante saker innenfor 
nærmere angitt fullmaktsgrenser. 

Part i saken kan klage kommunedelsutvalget sitt vedtak inn for formannskapet i Molde kommune. 
Videre blir forvaltningsloven sine bestemmelser når det gjelder begrunnelsesplikt, innsyn og 
veiledning gjort gjeldende.  

 

§ 7 Årsmelding 

Det skal kvart år legges fram for kommunestyret et regnskap og en oversikt over bruken av fondet.  

§ 8 Godkjenning av vedtekter 

Vedtektene kan endres av Molde kommunestyre. Vedtektene trenger ikke godkjenning av 
fylkesmannen.  

 
Rådmannen rettet sin innstilling i § 2 Formål med å ta ut siste del av 1. setning: og da fortrinnsvis i 
bygdene Eresfjord og Eikesdal. 
 
Mellvin Steinsvoll fremmet følgende forslag: 

§ 2 Formål første setning, første del endres til: 
Fondet skal nyttes til finansiering av tiltak som kan fremme næringslivet og trygge 
bosettinga i tidligere Nesset kommune, 

 
Jan Ståle Alme fremmet følgende forslag: 

§ 3 ny bokstav f) tilskudd til kultur og idrett 
 
Ole Marvin Aarstad fremmet følgende forslag: 

§ 3 bokstav e) endres til: tilskudd til landbruk 
 
Toril Melheim Strand fremmet følgende forslag: 

§ 2 siste del av første setning tas inn igjen i vedtektene; og da fortrinnsvis bygdene Eresfjord 
og Eikesdal. 

 
Ordføreren la opp til en subsidiær avstemming: 
Rådmannens innstilling fikk 11 stemmer. 
Toril Melheim Strand sitt forslag fikk 9 stemmer. 
 
Ved endelig avstemming ble rådmannens innstilling vedtatt mot 3 stemmer. 
 
Mellvin Steinsvoll sitt forslag ble enstemmig vedtatt. 
Ole Marvin Aarstad sitt tilleggsforslag ble vedtatt mot 2 stemmer. 
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Jan Ståle Alme trakk sitt forslag. 
 

Vedtak i Nesset kommunestyre - 06.12.2019 

Nesset kommunestyre sitt vedtak den 25.10.2018 sak 67/18 -Vedtekter for kraftfondet for Nesset i 
Molde kommune oppheves.  

Forvaltning av Kraftfondet legges til kommunedelsutvalget i Nesset i Molde kommune, jfr. Sak 92/19 
i Nesset kommunestyre.    

Nesset kommunestyre godkjenner nye vedtekter for Kraftfondet for Nesset i Molde kommune.  

De nye vedtektene for Kraftfondet for Nesset i Molde kommune lyder slik:  

§ 1 Hjemmel og Kapital 

Etter kgl.res. av 31 juli 1953, 10. juli 1959, 28. januar1965 og 31. juli 1970 og etter nærmere regler og 
fordeling er Molde kommune tildelt årlige konsesjonsavgifter. Avgiftene skal gå inn i et kraftfond og skal 
nyttes i henhold til disse vedtektene.  

    § 2 Formål 

Fondet skal nyttes til finansiering av tiltak som kan fremme næringslivet og trygge bosettinga i tidligere 
Nesset kommune. I denne sammenheng bør midlene hovedsakelig nyttes til finansiering av kommunale 
utbyggingstiltak, videreutvikling av næringslivet og i samsvar med kommunen sin næringsplan. Fondet kan 
og nyttes til finansiering av kommunale fellestiltak. 

§ 3 Støtteformer 

Tilskudd kan gis som tilskudd til 
 

a) Kommunale grunnlagsinvesteringer som støtter utviklinga av næringslivet i kommunen, kommunal utredning 
og planlegging, i særlige tilfeller til dekning av kommunen sin egenkapital i viktige kommunale 
grunnlagsinvesteringsprosjekt og til kommunikasjonsutbygging når det vert sett på som ei kommunal 
grunnlagsinvestering. 

b) Investeringstilskudd. 

c) Bedriftsutviklingstilskudd. 

d) Kommunale næringsutviklingstiltak. 

e) Tilskudd til landbruk. 
 
Det kan og gis stønad i form av lån. Disse skal bare gis når virksomheten har avgjørende betydning for 
kommunen eller et bygdesamfunn, og det er utelukket at kapitaltilførsel til tiltaket kan finansieres gjennom 
ordinære finansieringskilder. 
 
Kjøp av aksjer i private bedrifter kan gjøres i unntakstilfelle. 
 
Prosjekt som medvirker til å betre sysselsettinga for kvinner og ungdom bør prioriteres. 
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§ 4 Støttevilkår 

Samla støtte til private næringstiltak skal som hovedregel ikke overstige 50 % av tiltaket sitt samla 
kapitalbehov.  
 
Støtten skal være begrenset til det som reglene for bagatellmessig støtte tillater, jf.§ 5. 
 
Fondet sin aksjedel i privat næringsvirksomhet kan ikke overstige 30 % av aksjekapitalen. 
 
Vilkåra for lån skal fastsettes i hvert enkelt tilfelle. Avdrags- og/eller rentefridom kan likevel ikke gis for lengre 
tidsrom enn tre år. 

§ 5 Forhold til internasjonale forpliktelser på statsstøtteområdet 

Bruken av fondet må være i samsvar med det internasjonale regelverk Norge har sluttet seg til på 
statsstøtteområdet. 

§ 6 Forvaltning. 

Fondet forvaltes av kommunedelsutvalget for Nesset i Molde kommune.  Sammensetning, valg og valgordning 
- se vedtekter for kommunedelsutvalget punkt 4. 

Budsjett og regnskap skal være integrert i kommunens budsjett og regnskap i samsvar med gjeldende 
forskrifter.  

Fondsmidlene skal settes på rentebærende konto. Rente og avdrag tilbakeføres fondet.  

Et mindretall i kommunedelsutvalget kan kreve en sak inn for kommunestyret til endelig vedtak når det gjelder 
bruk av fondskapitalen. Et slikt krav må settes fram i møtet der vedtaket blir gjort.  

Kommunedelsutvalget kan delegere avgjørelsesmyndighet til rådmannen i kurante saker innenfor nærmere 
angitt fullmaktsgrenser. 

Part i saken kan klage kommunedelsutvalget sitt vedtak inn for formannskapet i Molde kommune. Videre blir 
forvaltningsloven sine bestemmelser når det gjelder begrunnelsesplikt, innsyn og veiledning gjort gjeldende.  

§ 7 Årsmelding 

Det skal kvart år legges fram for kommunestyret et regnskap og en oversikt over bruken av fondet.  

§ 8 Godkjenning av vedtekter 

Vedtektene kan endres av Molde kommunestyre. Vedtektene trenger ikke godkjenning av fylkesmannen.  
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PS 97/19 Referatsaker 

RS 48/19 Kopi av brev - avvisning av klage fra Tingvoll kommune 

RS 49/19 Kontrollutvalget i Nesset - protokoll fra møtet 07.10.2019 

Behandling i Nesset kommunestyre - 06.12.2019  

Referatsakene ble tatt til orientering. 
 

Vedtak i Nesset kommunestyre - 06.12.2019 

Referatsakene ble tatt til orientering. 
 

PS 98/19 600158/600324 Flerbrukshall - sluttrapport 

Behandling i Nesset formannskap - 21.11.2019  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt tilrådd. 
 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap - 21.11.2019 

Nesset kommunestyre godkjenner sluttrapport per april 2018 for prosjekt 600158/600324 
Flerbrukshall/Nessethallen, slik den er avlagt. 

 

Behandling i Nesset kommunestyre - 06.12.2019  

Formannskapets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Nesset kommunestyre - 06.12.2019 

Nesset kommunestyre godkjenner sluttrapport per april 2018 for prosjekt 600158/600324 
Flerbrukshall/Nessethallen, slik den er avlagt. 

 

PS 99/19 600288 Eidsvåg sentrum, Alstadplassen - sluttrapport 

Behandling i Nesset formannskap - 21.11.2019  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt tilrådd. 
 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap - 21.11.2019 

Nesset kommunestyre godkjenner sluttrapport av 22.3.2018 for prosjekt 600288 Eidsvåg sentrum, 
Alstadplassen, slik den er avlagt. 
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Behandling i Nesset kommunestyre - 06.12.2019  

Formannskapets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Nesset kommunestyre - 06.12.2019 

Nesset kommunestyre godkjenner sluttrapport av 22.3.2018 for prosjekt 600288 Eidsvåg sentrum, 
Alstadplassen, slik den er avlagt. 

 

PS 100/19 600317 Trafikksikring kommunale veger - sluttrapport 

Behandling i Nesset formannskap - 21.11.2019  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt tilrådd. 
 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap - 21.11.2019 

Nesset kommunestyre godkjenner sluttrapport av 22.3.2018 for prosjekt 600317 Trafikksikring 
kommunale veger, slik den er avlagt. 

 

Behandling i Nesset kommunestyre - 06.12.2019  

Formannskapets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Nesset kommunestyre - 06.12.2019 

Nesset kommunestyre godkjenner sluttrapport av 22.3.2018 for prosjekt 600317 Trafikksikring 
kommunale veger, slik den er avlagt. 

 

PS 101/19 Høringsuttalelse - Skattlegging av vannkraftverk (NOU 2019) 

Behandling i Nesset kommunestyre - 06.12.2019  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Nesset kommunestyre - 06.12.2019 

Nesset kommunestyre gir sin tilslutning til høringsuttalen. Det vises til høringsuttale fra LVK. 

 

PS 102/19 Tilstandsrapport for grunnskolen 2019 

Behandling i Nesset kommunestyre - 06.12.2019   

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
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Vedtak i Nesset kommunestyre - 06.12.2019 

Tilstandsrapport for grunnskolen i Nesset 2019 tas til etterretning. 

 

PS 103/19 Salg av kommunale boliger - Kråkholmvegen 38 og 
Hammervollhagen 10B 

Behandling i Nesset kommunestyre - 06.12.2019  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Nesset kommunestyre - 06.12.2019 

Kråkholmvegen 38 selges til nåværende leietaker til antatt markedsverdi kr 500 000. 
Hammervollhagen 10B selges til nåværende leietaker til antatt markedsverdi kr 275 000. Salget 
reguleres av Borettslagslova og forbeholdes derfor av forkjøpsrett og godkjenning i 
borettslagsstyrene. 

 

PS 104/19 Forslag til medlemmer til kommunedelsutvalget i Nesset 2019-
2023 

Behandling i Nesset kommunestyre - 06.12.2019  

Toril Melheim Strand fremmet følgende tverrpolitiske forslag: 
Forslag til medlemmer til kommunedelsutvalget i Nesset 2019-2023 

Faste medlemmer av utvalget:  
- Stein Ivar Bjerkeli (AP) 
- Bjørn Ølander (SV) 
- Arild Høsteng (Frivillig organisasjon) 
- Karoline Øverås (Frivillig organisasjon) 
- Eva Solstad Alme (Frivillig organisasjon) 
 
Varaliste: 
- Jan Ståle Alme 
- Karianne Brude Lange 
- Joakim Molton 
- Vivian Høsteng 
- Ole Hendrik Rindli 
- Inga Berit Utigard 
- Bjørn Magne Øverås 

 
Leder: Kristin Reitan (SP) 
Nestleder: Stig Bjarne Silseth (H) 

 
Forslaget fra Toril Melheim Strand ble enstemmig vedtatt. 
Forslag om leder ble enstemmig vedtatt. 
Forslagom nestleder ble enstemmig vedtatt. 
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Vedtak i Nesset kommunestyre - 06.12.2019 

Forslag til medlemmer til kommunedelsutvalget i Nesset 2019-2023 
Leder: Kristin Reitan (SP) 
Nestleder: Stig Bjarne Silseth (H) 
  
Faste medlemmer av utvalget:  
- Stein Ivar Bjerkeli (AP) 
- Bjørn Ølander (SV) 
- Arild Høsteng (Frivillig organisasjon) 
- Karoline Øverås (Frivillig organisasjon) 
- Eva Solstad Alme (Frivillig organisasjon) 
 
Varaliste: 
- Jan Ståle Alme 
- Karianne Brude Lange 
- Joakim Molton 
- Vivian Høsteng 
- Ole Hendrik Rindli 
- Inga Berit Utigard 
- Bjørn Magne Øverås 
 

PS 105/19 Budsjettkorrigering - desember 2019 

Behandling i Nesset formannskap - 21.11.2019  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt tilrådd. 
 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap - 21.11.2019  

Driftsbudsjettet korrigeres ved at bevilgning til krafthistorie reduseres med kr 400 000 til  
kr 200 000. Bruk av disposisjonsfondet reduseres tilsvarende. 

 

Investeringsbudsjettet økes med kr 10 000, til kr 1 080 000 til kjøp av aksjer og andeler, for å dekke 
innskudd i Møre og Romsdal revisjon SA og Nordmøre og Romsdal brann og redning IKS.  

 

Pkt. 7 i kommunestyrets vedtak i møte 19.9.2019, sak 75/19, utgår. 

 

Investeringsbudsjettet finansieres med bruk av lånemidler på kr 10 000. 

 

Behandling i Nesset kommunestyre - 06.12.2019  

Rådmannen kom med følgende tillegg til sin innstilling: 
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I budsjettet for politisk virksomhet er det ikke tatt høyde for ettergodtgjøring til ordfører. Det 
er behov for kr 200 000 for å dekke nevnte formål. Økt bevilgning dekkes av mindre 
avsetning til disposisjonsfond. 

Formannskapets forslag til vedtak og rådmannens tillegg ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Nesset kommunestyre - 06.12.2019 

Driftsbudsjettet korrigeres ved at bevilgning til krafthistorie reduseres med kr 400 000 til  
kr 200 000. Bruk av disposisjonsfondet reduseres tilsvarende. 

 

Investeringsbudsjettet økes med kr 10 000, til kr 1 080 000 til kjøp av aksjer og andeler, for å dekke 
innskudd i Møre og Romsdal revisjon SA og Nordmøre og Romsdal brann og redning IKS.  

 

Pkt. 7 i kommunestyrets vedtak i møte 19.9.2019, sak 75/19, utgår. 

 

Investeringsbudsjettet finansieres med bruk av lånemidler på kr 10 000. 

 
I budsjettet for politisk virksomhet er det ikke tatt høyde for ettergodtgjøring til ordfører. Det er 
behov for kr 200 000 for å dekke nevnte formål. Økt bevilgning dekkes av mindre avsetning til 
disposisjonsfond. 
 

PS 106/19 Aksjekjøpsavtale - ***** ***** ***** ***** ***** ***** 

PS 107/19 Godkjenning av protokoll 

Behandling i Nesset kommunestyre - 06.12.2019  

Protokollen fra kommunestyremøte 06.12.2019 ble godkjent og signert. 
 

Vedtak i Nesset kommunestyre - 06.12.2019 

Protokollen fra kommunestyremøte 06.12.2019 ble godkjent og signert. 
 


