
 
 
 
 
 

 
 

Møteprotokoll 
 

Utvalg: Nesset kommunestyre 

Møtested: Kommunestyresalen, Nesset kommunehus 

Dato: 21.06.2018 

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 
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 
Jan Ståle Alme Medlem INNB 

 
Følgende faste medlemmer møtte ikke: 
Navn Funksjon Representerer 
Jan Rindli 
Tone Skjørsæther 

MEDL 
MEDL 

UAV 
FRP 

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
Stig Arild Arvesen 
Lars Myrset 

Jan Rindli 
Tone Skjørsæther 

SP 
FRP 
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Merknader 
 Kulturelt innslag v/Nesset Musikkfest 
 Orientering om militærøvelsen Trident Juncture v/områdesjef Kurt B. Aure 
 Orientering om salg/kjøp av Nesset prestegård v/ Ola Tjelle 
 Nytt helsehus i Eidsvåg – arbeidet så langt og videre framdrift v/rådmann 

 
Orienteringene ble tatt til etterretning. 

 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Anne Grete Klokset 
Anne Karin Sjøli 
Hege Frisvold 

Rådmann 
Personalsjef 
Politisk sekretær 

  
  



 

 Side 3 av 11

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  

Rune Skjørsæther  Mellvin Steinsvoll 
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PS 50/18 Ungdomsklubben Grotta - utviding av stilling som 
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MERKNAD: PS 50/18 ble flyttet til før PS 48/18. 

PS 44/18 Godkjenning av protokoll 

Behandling i Nesset kommunestyre - 21.06.2018  

Protokoll fra møte i Nesset kommunestyre 25.5.2018 ble godkjent og signert. 
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Vedtak i Nesset kommunestyre - 21.06.2018 

Protokoll fra møte i Nesset kommunestyre 25.5.2018 ble godkjent og signert. 
 
 

PS 45/18 Spørsmål til ordføreren 

 
 
 
Spørsmål fra KRF ved Svein Roset. 
Gang/sykkelveg til Rød. Hardgaut- Jevika. 
Fylkestinget behandler nå i juni Investeringsprogram for fylkesveger 2019- 2027. 
På side 21 i saka er bygging av Gang- Sykkelveg Hardgaut- Jevika omtalt.  
Jeg viser til referat fra møte de 8. mai 2018 med Sweco AS og Statens Vegvesen. 
Målsetting om byggestart 2019 slik man tidligere også har ønsket fra Nesset, ligger fast. 
 
Basert på status juni 2018 var det ønskelig at sake ble behandlet i fylkestinget juni 2018 
for å holde fremdriftsplan. Jfr. at Fellesnemnda i nye Molde kommune enstemmig har vedtatt 
forskottering. 
 
Vil ordføreren fortsatt jobbe for at Nesset kommune sørger for at fremdriftsplan med 
oppstart 2019 kan holdes slik at anlegget lagt på veg er ferdigstilt innen ny kommune er 
etablert.? I denne sammenheng se etter mulig anbudsutlysing med forbehold om fylkestingets  
vedtak i oktober gjennom et samarbeid Sweco AS / Samspleis AS.? 
 
Ordføreren svarte: 
Ja, ordføreren vil arbeide for at det snarest blir oppstart av arbeidet med gang- og sykkelvegen på 
Rød. Vi har holdt på med denne saken i snart 40 år, og nå er vi endelig kommet på oppløpssiden 
etter en skikkelig lang og tung maraton. Skulle bare mangle at vi ikke alle skulle være opptatt av 
denne for oss viktige saken. 
 
Så er vi i den situasjonen at vi er avhengige av andre. Selv om dette er en forskutteringssak, hvor nye 
Molde kommune vil forskuttere kostnadene for fylket, så er ikke dette lenger en enkel sak. 
 
Jeg fulgte streamingen av debatten i fylkestinget på tirsdag om Investeringsprogrammet for 
fylkesveger for 2019-2027. Investeringsprogrammet ble vedtatt av fylkestinget og her er gang- og 
sykkelvegen på Rød kommentert. Blant annet med forenkla standard, og at det blir lagt fram en 
endelig søknad om forskuttering til fylkestinget i oktober. 
 
Mange av de som tok ordet i saken snakket varmt om satsingen på gang- og sykkelveger. Men den 
store elefanten i rommet er Nordøyvegen. 
 
Om milliardsprekken på Nordøyvegen utløser et ekstraordinært fylkesting står igjen å se, men 
uansett så står ikke det vedtaket fylkestinget gjorde på tirsdag seg lenger enn til fylkestingets neste 
møte i oktober. 
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For å si det litt forenklet så er gang og sykkelvegens skjebne sammen med både driften av de 
fylkeskommunale tjenestetilbudene og alle de andre investeringsprosjektene i fylkeskommunen 
avhengig av at våre fylkespolitikere finner en løsning på finansieringen av milliardsprekken på 
Nordøyvegen. 
 
Jeg håper og tror at våre fylkespolitikere finner en løsning slik at vi kan få med oss fylkestinget på en 
forskutteringsløsning på oktobertinget, og kvittere ut gang og sykkelvegen på Rød før vi blir en del 
av nye Molde kommune. 
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Spørsmål fra AP ved Torill Melheim Strand  
Formannskapet fekk til møtet den 15.05.18 denne referatsaka: 
«RAPPORT FRA ACTECAN OM GABLERS PENSJONSANALYSER FOR NYE ASKER KOMMUNE 
OG NYE MOLDE KOMMUNE» 
 
Rapporten er bestilt av Pensjonskontoret og avdekker mange feil og manglar i Gabler sitt arbeid med 
å samanlikne dei to pensjonskassane vi har i Molde, Midsund og Nesset. Det understrekar at Gabler 
sin analyse ikke var så nøytral og uavhengig som intensjonen i bestillinga var. 
 
I formannskapet sitt møte i mai vart vi enige om at denne saka er svært viktig og at kommunestyret 
også måtte få denne informasjonen. Ordføraren meinte at vi måtte vente til Gabler hadde gitt sitt 
tilsvar til rapporten, noko dei hadde frist først i mai med å gjere. 
 
1. Kvifor er ikkje denne rapporten orientert om eller lagt fram for kommunestyret i dag? 
 
2 Vil ordføraren sørge for at rapporten blir utsendt saman med Gabler sitt svar så fort som råd? 
 
 
Ordføreren svarte: 
I formannskapet den 15. mai hadde vi som referatsak en rapport som gikk på Gablers 
pensjonsanalyse for Molde og andre kommuner. 
  
I rapporten blir det hevdet at det er en rekke svakheter og store ulikheter i flere av de beregningene 
som Gabler har vurdert spesielt i forhold til KLP. Pensjonskontoret mener at sammenligningen av 
KLP og Molde pensjonskasse er ubalansert framstilt. Gabler ble bedt om å svare på påstandene, og 
det skal de nå ha gjort. 
 
Valg av pensjonskasse skal gjøres av det enkelte kommunestyre i løpet av høsten 2018. 
  
Prosjektrådmann har lagt følgende tidsplan for saksbehandlingen og drøftingene av denne saken: 
 
24. august  Saken ferdig og klar for drøftinger 
3. september Drøfting med hovedorganisasjonene hvor de tillitsvalgte blir invitert med en 

representant fra hver hovedorganisasjon i hver kommune. Da snakker vi om 
UNIO, LO; YS og akademikerne 

12. september            Drøfting i PSU jfr vedtekter for PSU 
26. september            Behandling i fellesnemnda 
  
 Så skal saken behandles i de enkelte kommunestyrene høsten 2018. For vårt vedkommende er det 
naturlig at saken kommer til behandling i formannskap/kommunestyret i oktober eller november. Vi 
bruker den tiden vi trenger i forhold til å få en godt beslutningsgrunnlag og god behandling av 
saken.  
 
Her er det lagt et løp fra prosjektrådmannens side som følger avtaleverket, og det har ikke jeg tenkt å 
overprøve. Så slik står saken i dag. 
 
Interpellasjon fra Mellvin Steinsvoll: 
Sak: Vistdal bofellesskap – nødvendig opprusting  
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Antall eldre i Norge generelt, vil øke sterkt i tiden frem mot 2040. I aldersgruppen 80+, er økningen 
beregnet til mer enn ca 50 %. Utviklingen på dette området de nærmeste årene, vil gi kommune-
Norge store utfordringer og det er ingen grunn til å tro, at utfordringene blir mindre hverken i 
dagens Nesset kommune, eller i Nye Molde kommune. Med det som bakteppe, er viktig at det settes 
fokus på hvordan de forskjellige nivå i kommunens omsorgstrapp blir tilrettelagt.  
 
 Ombyggingen ved NOS vil slik det er god grunn til å tro, gi et stort løft både til deler av den 
pleietrengende befolkning i Nesset og ansatte ved institusjon. I midlertid så er det opp i den 
tilfredshet som er ved at NOS fornyes, en bekymring ved at ombyggingen vil resultere i et bortfall av 
9 sårt tiltrengte plasser. Kommunestyret i Nesset er kjent med de utfordringer som ligger i det 
økende behov for omsorgsplasser på de forskjellige nivåer i tiden som kommer. Kommunestyret i 
Nesset må finne løsninger. 
 
Med dagens plassbehov utgjør Vistdal bofellesskap en viktig og nødvendig del av kommunens 
plassportefølje. Slik en ser behovet for plasser innen pleie- og omsorg i tiden fremover, vil det selv 
med bygging av nytt helsehus med 16 omsorgsleiligheter med heldøgns pleie ved kommunehuset, 
være behov for Vistdal bofellesskap også i overskuelig fremtid. Bygningsmassen ved Vistdal 
bofellesskap har rundet 40 år og bærer preg av at det i denne tiden er blitt foretatt minimalt med 
opprusting og vedlikehold. Med bakgrunn i at vi som bor i indre deler av Nye Molde kommune, har 
behov for de plasser som Vistdal bofellesskap representerer også i fremtiden, må bygningsmassen 
snarest renoveres.  
 
Ut fra en slik vurdering, fremmer jeg følgende forslag: 
 
1. Nesset kommune har behov for Vistdal bofellesskap i sin tilbudsstruktur innen     
helse/pleie/omsorg i overskuelig fremtid. 
 
2. For at Vistdal bofellesskap skal ha en plass i den fremtidige tilbudsstrukturen i Nesset, må 
bygningsmassen renoveres. 
 
3. Det foretas en beregning av omfang og kostnader ved nødvendig renovering/vedlikehold av 
bygningsmassen og utstyr ved Vistdal bofellesskap. 
 
 4. Kostnadene ved nødvendig renovering/vedlikehold av bygningsmasse og utstyr innarbeides i 
budsjettet for 2019.    
 
Ordføreren svarte på interpellasjonen. 
 
Behandling i Nesset kommunestyre 21.06.2018 
Behandlingen av interpellasjonene ble tatt opp til avstemming: 
Ett enstemmig kommunestyre vedtok å behandle interpellasjonen. 
 
Forslaget til Mellvin Steinsvoll ble enstemmig vedtatt. 
 
Ordføreren fremmet følgende forslag: 
Saken oversendes administrasjonen og vurderes i forbindelse med Helse- og omsorgsplanen for 
2019-2025. Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak i Nesset kommunestyre 21.06.2018 
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1. Nesset kommune har behov for Vistdal bofellesskap i sin tilbudsstruktur innen     
helse/pleie/omsorg i overskuelig fremtid. 
 
2. For at Vistdal bofellesskap skal ha en plass i den fremtidige tilbudsstrukturen i Nesset, må 
bygningsmassen renoveres. 
 
3. Det foretas en beregning av omfang og kostnader ved nødvendig renovering/vedlikehold av 
bygningsmassen og utstyr ved Vistdal bofellesskap. 
 
 4. Kostnadene ved nødvendig renovering/vedlikehold av bygningsmasse og utstyr innarbeides i 
budsjettet for 2019.    
 
Saken oversendes administrasjonen og vurderes i forbindelse med Helse- og omsorgsplanen for 
2019-2025. 
 
 

PS 46/18 Referatsaker 

Behandling i Nesset kommunestyre - 21.06.2018  

Referatsak ble tatt til orientering. 
 

Vedtak i Nesset kommunestyre - 21.06.2018 

Referatsak ble tatt til orientering. 
 

RS 20/18 Rådet for eldre og funksjonshemma - årsmelding 2017  

PS 47/18 Økonomi- og finansrapportering per 30.4.2018 (1. tertial) 

Behandling i Nesset formannskap - 07.06.2018  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.  
 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap - 07.06.2018  

Økonomi- og finansrapportering for Nesset kommune per 30.4.2018 tas til orientering. 
 

Behandling i Nesset kommunestyre - 21.06.2018  

Formannskapets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Nesset kommunestyre - 21.06.2018 

Økonomi- og finansrapportering for Nesset kommune per 30.4.2018 tas til orientering. 
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PS 48/18 Budsjettkorrigeringer juni 2018 

 

Behandling i Nesset kommunestyre - 21.06.2018  

 
Ordføreren la opp til en tredelt avstemming: 

1. Driftsbudsjettet ble enstemmig vedtatt med tillegg av 30 % stilling som ungdomsarbeider vedtatt i PS 
50/18. 
 

2. Investeringsbudsjettet ble enstemmig vedtatt som rådmannens forslag.  

Ola Einar Stålsmo fremmet følgende forslag: Det avsettes kr 120 000,- til fartsdumper på 
Øvre og nedre Liedgardsveg. Tiltaket finansieres av allerede tildelte midler på kr 3 mill.  til 
asfaltering i 2018. 

 
3. Bevilgning til investeringer for 2018 økes med kr 3 543 000.  

 
Finansieringen justeres tilsvarende: 
 
Øke kompensasjon for merverdiavgift: kr    250 000  
Øke bruk av lånemidler:   kr 3 293 000 
 
Det vises til kommunestyrets vedtak i møte den 14.12.2017, sak 96/17, pkt. 2,5: 
Nesset kommune øker opptak av Startlån til videreutlån med kr 1 000 000, til kr 2 000 000 i 2018. 
Lånets løpetid er 25 år, herav 5 års avdragsfrihet.  
 
Enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak i Nesset kommunestyre - 21.06.2018  

 
1. Driftsbudsjettet for 2018 korrigeres med følgende inntekter/utgifter: 

 

Formål 
Reduserte 
utgifter / økte 
inntekter (+) 

Økte utgifter / 
reduserte 
inntekter (-) 

Skolefaglig rådgiver, ekstra kostnader vedr. Tøndergård  900 000 
Helse og omsorg, diverse merutgifter  1 800 000 
Teknisk, samfunn og utvikling, veg og vedlikehold bygg  750 000 
Avsatte reserver (lønnsoppgjøret) 350 000  
Pensjonskostnad inkl. arbeidsgiveravgift, 
rådmann reduserer enhetenes rammer 1 500 000  
Kultur, 30 % still ungdomsarbeider ungdomsklubb  75 000 
Bruk av disposisjonsfond 1 675 000  
Balanse 3 525 000 3 525 000 

 
 
2. Investeringsbudsjettet for 2018 korrigeres med følgende tall: 
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Formål 
Budsjett 

2018 

Endringer 
budsjett 

2018 

Korrigert 
budsjett 

2018 

Totalramme 
(*=korr) 

600296 Renseanlegg Eidsvåg vannverk 6 000 000 2 256 000 8 256 000 22 350 000 
600330 NOS – ombygging dement 40 700 000 -2 263 000 38 437 000 65 700 000 
600337 Flerbrukshall, inventar og utstyr 0 300 000 300 000  
600341 Aktivitetstjenesten, garasje og lager-
/produksjonslokale 800 000 650 000 1 450 000 *1 557 000 
600343 Eresfjord brannstasjon 3 100 000 2 900 000 6 000 000 *9 884 000 
600349 Brannsikring Holtan, botjeneste og 
omsorgsboliger 0 

700 000 700 000  

600357 EIBUS u-trinn, avfallsbod/utstyrsbod 
kunstgressbane mv. 

1 000 000 -1 000 000 0  

Sum økt bevilgning totalt for 2018  3 543 000   
 
Det avsettes kr 120 000,- til fartsdumper på Øvre og nedre Liedgardsveg. Tiltaket finansieres av 
allerede tildelte midler på kr 3 mill.  til asfaltering i 2018. 
 
Bevilgning til investeringer for 2018 økes med kr 3 543 000.  

 
Finansieringen justeres tilsvarende: 
 
Øke kompensasjon for merverdiavgift: kr    250 000  
Øke bruk av lånemidler:   kr 3 293 000 
 
Det vises til kommunestyrets vedtak i møte den 14.12.2017, sak 96/17, pkt. 2,5: 

Nesset kommune øker opptak av Startlån til videreutlån med kr 1 000 000, til kr 2 000 000 i 2018. 
Lånets løpetid er 25 år, herav 5 års avdragsfrihet 
 

PS 49/18 Sykefravær pr. 1. kvartal 2018 

Behandling i Nesset kommunestyre - 21.06.2018  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Nesset kommunestyre - 21.06.2018 

Sykefraværsrapport pr. 1.kvartal 2018 tas til orientering. 

 

PS 50/18 Ungdomsklubben Grotta - utviding av stilling som 
ungdomsarbeider. 

Behandling i Nesset kommunestyre - 21.06.2018  

Forslaget fra utvalget for oppvekst og kultur ble enstemmig vedtatt. 
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Vedtak i Nesset kommunestyre - 21.06.2018  

 

Ungdomsklubben får tilført midlar til ei 30 % stilling som ungdomsarbeider.  
 
Kostnaden med ei 30% stilling som ungdomsabeidar kjem på kr 150.000,- pr. år inkludert sosiale 
utgifter. For 2. halvår 2018  utgjer dette kr 75.000, 
 
Kostnadene finansieres i sak 48/18 for 2018, og innarbeides i ny økonomiplan for 2019-2022. 
 


