
Nesset kommune

Møteprotokoll

Utvalg: Nesset kommunestyre

Møtested: Kommunestyresalen, Nesset kommunehus

Dato: 21.03.2013

Tidspunkt: 14:00 – 17:45

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn Funksjon Representerer
Rolf Jonas Hurlen Ordfører H
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
Jan Rindli Medlem SP
Aina Trælvik Remmen Medlem FRP
Roar Andrè Flataker Medlem H
Stephan Berg Medlem H
Magne Bugge Medlem H
Marit-Solveig Finset Medlem H
Marte Meisingset Evensen Medlem H
Ola Einar Stolsmo Medlem H
Lynn Brakstad Medlem KRF
Gunvor Gussiås Medlem KRF
Arild Svensli Medlem INNB

Følgende faste medlemmer møtte ikke:

Navn Funksjon Representerer
Edmund Morewood VARAO SP
Mellvin Arvid Steinsvoll MEDL AP
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Følgende varamedlemmer møtte:

Navn Møtte for Representerer
Siw Maridal Bugge Mellvin Arvid Steinsvoll AP
Vegard Øverås Lied Edmund Morewood SP

Merknader

Rådmannen orienterte om at det i kommunestyrets møte 25.04.13 vil komme sak om 
endring i organiseringen for samfunn, utvikling og tekniske tjenester. Stillingene som ass. 
rådmann og enhetsleder for samfunn, utvikling og tekniske tjenester vil bli lyst ut med 
forbehold om kommunestyrets godkjenning. Arbeiderpartiet ba om og fikk innvilget 
gruppemøte.

Fra administrasjonen møtte:

Navn Stilling
Liv Fleischer Husby Rådmann
Bjørn Stensjø
Toril Melheim Strand (sak 13)
Claus Reiners (sak 16)
Vivian Høsteng

Ass. rådmann
Prosjektleder folkehøgskole
Prosjektleder teknisk drift
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

______________________ _______________________
       Paul Edvin Nauste Marte Meisingset Evensen
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Saksliste

Utvalgs-

saksnr Innhold

Unntatt

offentlighet

Arkiv-

saksnr

PS 8/13 Godkjenning av protokoll

PS 9/13 Spørsmål til ordføreren

PS 10/13 Referatsaker

RS 8/13 Kontrollrapport 2012 vedrørende 
skatteoppkreverfunksjonen i Nesset kommune

2008/447

PS 11/13 Tilrettelegging av kommunale bygg for mer effektiv og 
rasjonell helhetlig drift av barnehage, barneskole og 
kulturskole som også innbefatter lukking av avvik i 
Eidsvåg barnehage.

2010/917

PS 12/13 Forskrift om organisering av grunnskolen i Nesset, -
endring

2012/1401

PS 13/13 Godkjenning av søknad om å få opprette Eresfjord 
Folkehøgskole, freds- og menneskerettskolen.

2012/1006

PS 14/13 Uttale vedrørende omorganisering av 110-sentralene i 
politidistriktene Sunnmøre, Nordmøre og Romsdal, Sør-
Trøndelag, Nord-Trøndelag, samt kommunene Os i 
Hedmark, Vanylven og Bindal

2013/123

PS 15/13 Anmodning om bosetting av flyktninger for 2013 og 
2014

2013/69

PS 16/13 Badeplass Eidsvågleira - revidert planløsning 2008/1120

PS 17/13 Oppstart av planarbeid - Boligområde i Eresfjord 2011/541

PS 18/13 Investeringsbudsjettet for 2013 - regulering 2012/640

PS 19/13 Godkjenning av ny selskapsavtale for Interkommunalt 
arkiv for Møre og Romsdal IKS

2008/1111

PS 8/13 Godkjenning av protokoll

Behandling i Nesset kommunestyre - 21.03.2013 

Protokoll fra kommunestyrets møte 07.02.2013 ble godkjent og signert.

Vedtak i Nesset kommunestyre - 21.03.2013

Protokoll fra kommunestyrets møte 07.02.2013 ble godkjent og signert.
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PS 9/13 Spørsmål til ordføreren

Behandling i Nesset kommunestyre - 21.03.2013 

Det var ingen innkomne spørsmål.

PS 10/13 Referatsaker

RS 8/13 Kontrollrapport 2012 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen i Nesset kommune 
Skatteetaten

Behandling i Nesset kommunestyre - 21.03.2013 

Rådmannen orienterte.

Referatsaken ble tatt til orientering.

Vedtak i Nesset kommunestyre - 21.03.2013

Referatsaken ble tatt til orientering.

PS 11/13 Tilrettelegging av kommunale bygg for mer effektiv og rasjonell 
helhetlig drift av barnehage, barneskole og kulturskole som også innbefatter 
lukking av avvik i Eidsvåg barnehage.

Behandling i Nesset formannskap - 07.03.2013 

Edmund Morewood fratrådte som inhabil.

Kari Petrine F.Øverås ba om gruppemøte.

Senterpartiet ved Kari P. F. Øverås fremmet følgende forslag:

1. Nesset kommune skal til en hver tid ha full barnehagedekning iht. Barnehageloven § 
12a

2. For å lukke avvikene fra Arbeidstilsynet og Kystlab bygges dagens barnehage om 
kombinert med 1. etasjes bygg på tidligere gymsal ved barnetrinnet.

3. Utgår

4. Dagens gymsal rives og det bygges nye lokaler til en 2 avdelings barnehage.

5. Rivning av gymsalen og bygging av nye barnehageavdelinger er tatt inn i 
investeringsbudsjettet med kr 3 mill i 2013 og kr 12 650 mill i 2014

6. Kulturskolens aktiviteter samles og flyttes til barneskolen. Dette vil gi Kulturskolen 
langt bedre lokaler enn i dag. Kulturskolen vil fremstå som ett mer profilerbart tilbud. Det 
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inngås samarbeidsavtale mellom barneskolen og Kulturskolen om disponering/sambruk 
av lokaler.

7. Dagens drift av barneskole, barnehage og kulturskole opprettholdes i hele 
byggeperioden.

8. En forutsetter at dagens midlertidige drift av barnehage i lokaler i Småskolen, 
godkjennes av arbeidstilsynet frem til ny barnehage står ferdig.

9. Utvalg for teknisk, næring og miljø oppnevner byggekomite for prosjektet.

Rådmannens forslag ble satt opp mot Senterpartiets forslag og stemt over punktvis.

Pkt 1 Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt tilrådd
Pkt 2 Rådmannens innstilling fikk 4 stemmer. 2 stemte for Senterpartiets forslag
Pkt 3 Rådmannens innstilling fikk 4 stemmer. 2 stemte for Senterpartiets forslag
Pkt 4 Rådmannens innstilling fikk 4 stemmer. 2 stemte for Senterpartiets forslag
Pkt 5 Rådmannens innstilling fikk 4 stemmer. 2 stemte for Senterpartiets forslag
Pkt 6 Rådmannens innstilling fikk 4 stemmer. 2 stemte for Senterpartiets forslag
Pkt 7 Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt tilrådd
Pkt 8 Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt tilrådd
Pkt 9 Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt tilrådd

Forslag til vedtak i Nesset formannskap - 07.03.2013

1. Nesset kommune skal til en hver tid ha full barnehagedekning iht. Barnehageloven § 12a 

2. For å lukke avvikene fra Arbeidstilsynet og Kystlab tilrettelegges Mellomtrinnsbygget for 
barnehagedrift. Lokalene vil gi en fremtidsrettet løsning hva angår rasjonell drift, fleksibilitet 
og antall barn. 

3. Barneskolen (Småskolen og Mellomtrinnet) samles i ett bygg. Elevene ved Mellomtrinnet 
flyttes over til Småskolen. Dette vil gi en mer rasjonell drift og økt faglig kvalitet. 

4. Dagens gymsal rives og det bygges nye undervisningslokaler i en etasje for å ha kapasitet til 
elevene fra Mellomtrinnet. 

5. Rivning av gymsalen og bygging av nye undervisningslokaler er tatt inn i 
investeringsbudsjettet med kr. 3 mill. i 2013 og kr. 10 mill. i 2014 (K-sak 138/12)
Investeringsbudsjettet økes ytterligere med kr 1.250 mill til kr. 11,250 mill i 2014 for 
fullfinansiering av prosjektet.

6. Kulturskolens aktiviteter samles og flyttes til den nye barneskolen. Dette vil gi Kulturskolen 
langt bedre lokaler enn i dag. Kulturskolen vil fremstå som ett mer profilerbart tilbud.
Det inngås samarbeidsavtale mellom barneskolen og Kulturskolen om disponering/sambruk 
av lokaler.

7. Dagens drift av barneskole, barnehage og kulturskole opprettholdes i hele byggeperioden. 
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8. En forutsetter at dagens midlertidige drift av barnehage i lokaler i Småskolen, godkjennes av 
arbeidstilsynet frem til ny barnehage står ferdig.

9. Utvalg for teknisk, næring og miljø oppnevner byggekomite for prosjektet.

Behandling i Nesset kommunestyre - 21.03.2013 

Rådmannen orienterte. 

Innbyggerlista fremmet følgende forslag:

1. Nesset kommune skal til enhver tid ha full barnehagedekning iht. barnehageloven § 
12a.

2. For å lukke avvikene fra Arbeidstilsynet og Kystlab tilrettelegges Mellomtrinnet på 
Holtan for barnehagedrift/småskole.

3. Barneskolen (småskolen og mellomtrinnet) samles fortrinnsvis i ett bygg. 
Elevene ved mellomtrinnet flyttes over til småskolen.
Det forutsettes en fleksibilitet der seksåringene og evt. sjuåringene har tilhold på 
Holtan når det måtte være nødvendig.

4. Dagens gymsal ved barneskolen settes i stand slik at den kan brukes til undervisning. 
Det betyr at restverdien tas vare på (eksisterende vegger og fundament benyttes) og 
bygget renoveres og settes i stand etter dagens krav og tilnærmet samme stil. 
Som en følge av dette unngår man problematikken med krav om grunnundersøkelser 
og ny reguleringsplan.

5. Renovering av gymsalen er tatt inn i investeringsbudsjettet med kr. 3mill. i 2013. 
Resten blir å ta med i budsjettet for 2014.

6. Kulturskolens aktiviteter samles og flyttes til en av skolene i Eidsvåg.

Punkt 7, 8 og 9 som rådmannens innstilling.

Senterpartiet ved Kari P. F. Øverås fremmet sin innstilling fra formannskapet: 

1. Nesset kommune skal til en hver tid ha full barnehagedekning iht. Barnehageloven § 
12a

2. For å lukke avvikene fra Arbeidstilsynet og Kystlab bygges dagens barnehage om 
kombinert med 1. etasjes bygg på tidligere gymsal ved barnetrinnet.

3. Utgår

4. Dagens gymsal rives og det bygges nye lokaler til en 2 avdelings barnehage.

5. Rivning av gymsalen og bygging av nye barnehageavdelinger er tatt inn i 
investeringsbudsjettet med kr 3 mill i 2013 og kr 12 650 mill i 2014

6. Kulturskolens aktiviteter samles og flyttes til barneskolen. Dette vil gi Kulturskolen 
langt bedre lokaler enn i dag. Kulturskolen vil fremstå som ett mer profilerbart tilbud. 
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Det inngås samarbeidsavtale mellom barneskolen og Kulturskolen om 
disponering/sambruk av lokaler.

7. Dagens drift av barneskole, barnehage og kulturskole opprettholdes i hele 
byggeperioden.

8. En forutsetter at dagens midlertidige drift av barnehage i lokaler i Småskolen, 
godkjennes av arbeidstilsynet frem til ny barnehage står ferdig.

9. Utvalg for teknisk, næring og miljø oppnevner byggekomite for prosjektet.

Forslagene ble satt opp mot hverandre, og stemt over punktvis. Det ble gitt anledning til å 
stemme alternativt. 

Punkt 1: 
Identiske forslag fra formannskapet, Innbyggerlista og Senterpartiet v/Kari P. F. Øverås.
Formannskapets forslag ble enstemmig vedtatt

Punkt 2:
Innbyggerlistas forslag fikk 1 stemme og falt. 20 stemte imot.
Senterpartiet v/Kari P. F. Øverås’ forslag fikk 5 stemmer og falt. 16 stemte imot.
Formannskapets forslag ble vedtatt med 15 stemmer. 6 stemte imot.

Punkt 3:
Innbyggerlistas forslag fikk 1 stemme og falt. 20 stemte imot.
Senterpartiet v/Kari P. F. Øverås’ forslag fikk 5 stemmer og falt. 16 stemte imot.
Formannskapets forslag ble vedtatt med 16 stemmer. 5 stemte imot.

Punkt 4:
Innbyggerlistas forslag fikk 2 stemmer og falt. 19 stemte imot.
Senterpartiet v/Kari P. F. Øverås’ forslag fikk 5 stemmer og falt. 16 stemte imot.
Formannskapets forslag fikk 15 stemmer. 6 stemte imot.

Punkt 5:
Innbyggerlistas forslag fikk 1 stemme og falt. 20 stemte imot.
Senterpartiet v/Kari P. F. Øverås’ forslag fikk 5 stemmer og falt. 16 stemte imot.
Formannskapets forslag fikk 16 stemmer. 5 stemte imot.

Punkt 6:
Innbyggerlistas forslag fikk 1 stemme og falt. 20 stemte imot.
Senterpartiet v/Kari P. F. Øverås’ forslag er identisk med formannskapets forslag.  
Formannskapets forslag ble enstemmig vedtatt.

Punktene 7, 8 og 9:
Identiske forslag fra formannskapet, Innbyggerlista og Senterpartiet v/Kari P. F. Øverås.
Formannskapets forslag ble enstemmig vedtatt.
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Vedtak i Nesset kommunestyre - 21.03.2013

1. Nesset kommune skal til en hver tid ha full barnehagedekning iht. Barnehageloven § 12a 

2. For å lukke avvikene fra Arbeidstilsynet og Kystlab tilrettelegges Mellomtrinnsbygget for 
barnehagedrift. Lokalene vil gi en fremtidsrettet løsning hva angår rasjonell drift, fleksibilitet 
og antall barn. 

3. Barneskolen (Småskolen og Mellomtrinnet) samles i ett bygg. Elevene ved Mellomtrinnet 
flyttes over til Småskolen. Dette vil gi en mer rasjonell drift og økt faglig kvalitet. 

4. Dagens gymsal rives og det bygges nye undervisningslokaler i en etasje for å ha kapasitet til 
elevene fra Mellomtrinnet. 

5. Rivning av gymsalen og bygging av nye undervisningslokaler er tatt inn i 
investeringsbudsjettet med kr. 3 mill. i 2013 og kr. 10 mill. i 2014 (K-sak 138/12)
Investeringsbudsjettet økes ytterligere med kr 1.250 mill til kr. 11,250 mill i 2014 for 
fullfinansiering av prosjektet.

6. Kulturskolens aktiviteter samles og flyttes til den nye barneskolen. Dette vil gi Kulturskolen 
langt bedre lokaler enn i dag. Kulturskolen vil fremstå som ett mer profilerbart tilbud.
Det inngås samarbeidsavtale mellom barneskolen og Kulturskolen om disponering/sambruk 
av lokaler.

7. Dagens drift av barneskole, barnehage og kulturskole opprettholdes i hele byggeperioden. 

8. En forutsetter at dagens midlertidige drift av barnehage i lokaler i Småskolen, godkjennes av 
arbeidstilsynet frem til ny barnehage står ferdig.

9. Utvalg for teknisk, næring og miljø oppnevner byggekomite for prosjektet.

PS 12/13 Forskrift om organisering av grunnskolen i Nesset, - endring

Behandling i Nesset formannskap - 07.03.2013 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt tilrådd

Forslag til vedtak i Nesset formannskap - 07.03.2013

Med hjemmel i Opplæringslova § 8-1 vedtas forskrift om organisering av grunnskolen i Nesset 
kommune.

Forskrift om organisering av grunnskolen i Nesset kommune:

1. Elevene fra bygdene Gussiås, Ranvik, Tjelle og Rød i vest, fra Raudsand og Eidsøra i øst, 
og fra Bugge i sør, samt Eidsvåg sogner til Eidsvåg barne- og ungdomsskole.

2. Elevene fra Eresfjord og Eikesdal sogner til Eresfjord barne- og ungdomsskole.
3. Elevene fra Vistdal sogner til Vistdal skole fra 1.-7.trinn, og til Eresfjord barne- og 

ungdomsskole fra 8.-10.trinn.
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Behandling i Nesset kommunestyre - 21.03.2013 

Formannskapets forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i Nesset kommunestyre - 21.03.2013

Med hjemmel i Opplæringslova § 8-1 vedtas forskrift om organisering av grunnskolen i Nesset 
kommune.

Forskrift om organisering av grunnskolen i Nesset kommune:

1. Elevene fra bygdene Gussiås, Ranvik, Tjelle og Rød i vest, fra Raudsand og Eidsøra i øst, og 
fra Bugge i sør, samt Eidsvåg sogner til Eidsvåg barne- og ungdomsskole.

2. Elevene fra Eresfjord og Eikesdal sogner til Eresfjord barne- og ungdomsskole.
3. Elevene fra Vistdal sogner til Vistdal skole fra 1.-7.trinn, og til Eresfjord barne- og 

ungdomsskole fra 8.-10.trinn.

PS 13/13 Godkjenning av søknad om å få opprette Eresfjord Folkehøgskole, 
freds- og menneskerettskolen.

Behandling i Nesset formannskap - 07.03.2013 

Rådmannens innstilling ble einstemmig vedtatt tilrådd

Forslag til vedtak i Nesset formannskap - 07.03.2013

Kommunestyret i Nesset stiller seg bak vedlagde søknad til Kunnskapsdepartementet om å få 
opprette Eresfjord Folkehøgskole, freds- og menneskerettskolen. Kommunestyret ser utvikling av 
ein ny folkehøgskole i eit samfunnsutviklingsperspektiv der det fell naturleg å ha fokus på freds- og 
menneskerettsarbeid i lys av nessetgjeldingen, Bjørnstjerne Bjørnson, sin innsats for ytringsfridom, 
undertrykte og forfølgde.

Nesset kommune tek ansvar for å førebu oppretting av eit eigarselskap som kan stå for 
overtaking av Eira Gjestegård, renovering og nødvendig nybygg til lokale for folkehøgskolen. Eit 
slikt selskap skal opprettast når Kunnskapsdepartementet har svara ja på søknaden. 

Nesset kommune tek ansvar for å førebu oppretting av ei stifting som skal drive Eresfjord 
Folkehøgskole, freds- og menneskerettskolen. Stiftinga skal leige, eventuelt kjøpe, skolebygga
som lokale for folkehøgskolen. Ei slik stifting skal opprettast når Kunnskapsdepartementet har 
svara ja på søknaden. 

Nesset Kommune vil arbeide vidare for å skaffe fleire offentlege og private samarbeidspartar 
som vil bidra til at folkehøgskolen kan starte opp med det beste innhaldet og utan altfor høg 
husleige.
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Rådmannen får fullmakt til å forbetre søknaden og til å skaffe nødvendige vedlegg fram til 
søknadsfristen 1. april.

Behandling i Nesset kommunestyre - 21.03.2013 

./. Notat datert 20.03.13 Endringar i sak 13/13 sidan handsaminga i formannskapet 07.03.13 ble 
distribuert til møtedeltakernes iPad.

Prosjektleder for folkehøgskoleToril Melheim Strand orienterte.

Rådmannen la til følgende setning i fjerde avsnitt i sin innstilling:

Ein stipulerer å skaffe ti millionar kroner i eigenkapital.

Det var enighet om at siste setning i formannskapets forslag utgår.

Formannskapets forslag ble delt opp ved avstemmingen. 

1.til 4.avsnitt i formannskapets forslag ble enstemmig vedtatt.
Rådmannens tillegg til 4. avsnitt ble enstemmig vedtatt.
Siste setning i formannskapets forslag utgår.

Vedtak i Nesset kommunestyre - 21.03.2013

Kommunestyret i Nesset stiller seg bak vedlagde søknad til Kunnskapsdepartementet om å få 
opprette Eresfjord Folkehøgskole, freds- og menneskerettskolen. Kommunestyret ser utvikling av 
ein ny folkehøgskole i eit samfunnsutviklingsperspektiv der det fell naturleg å ha fokus på freds- og 
menneskerettsarbeid i lys av nessetgjeldingen, Bjørnstjerne Bjørnson, sin innsats for ytringsfridom, 
undertrykte og forfølgde.

Nesset kommune tek ansvar for å førebu oppretting av eit eigarselskap som kan stå for 
overtaking av Eira Gjestegård, renovering og nødvendig nybygg til lokale for folkehøgskolen. Eit 
slikt selskap skal opprettast når Kunnskapsdepartementet har svara ja på søknaden. 

Nesset kommune tek ansvar for å førebu oppretting av ei stifting som skal drive Eresfjord 
Folkehøgskole, freds- og menneskerettskolen. Stiftinga skal leige, eventuelt kjøpe, skolebygga
som lokale for folkehøgskolen. Ei slik stifting skal opprettast når Kunnskapsdepartementet har 
svara ja på søknaden. 

Nesset Kommune vil arbeide vidare for å skaffe fleire offentlege og private samarbeidspartar 
som vil bidra til at folkehøgskolen kan starte opp med det beste innhaldet og utan altfor høg 
husleige. Ein stipulerer å skaffe ti millionar kroner i eigenkapital.
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PS 14/13 Uttale vedrørende omorganisering av 110-sentralene i 
politidistriktene Sunnmøre, Nordmøre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-
Trøndelag, samt kommunene Os i Hedmark, Vanylven og Bindal

Rådmannens innstilling

1. Nesset kommune ser det som positivt at nødmeldingstjenesten blir styrket gjennom 
etablering av et Nødnett med felles nødnummer og nødalarmeringssentraler.

2. Kommunen er imidlertid i tvil om det er fornuftig å legge ned 110-sentralen for Møre og 
Romsdal og flytte tjenesten til en større sentral i Trondheim.

3. 110-sentralen i Ålesund er i dag en av landets mest robuste, og har så langt dokumentert
meget god faglig kvalitet. Det er ingen grunn til å tro at sentralen ikke vil oppfylle de 
krav til robusthet som fremtidens nødmeldetjeneste vil kreve.

4. Utredningen fra DSB er mangelfull når det gjelder dokumentasjon på nødvendigheten av 
flyttingen. Det er ikke gjort noen risiko- og sårbarhetsanalyse som understøtter vedtaket. 
Og det er heller ikke gjort noen konsekvensanalyse som stiller de to løsningene opp mot 
hverandre. 

5. Vi mener derfor at beslutningsgrunnlaget er for dårlig, noe som i ettertid kan gi utilsiktede 
negative konsekvenser for befolkningen i Møre og Romsdal. 

6. Det er ikke dokumentert at den skisserte omorganiseringen vil opprettholde tryggheten for 
innbyggerne i Nesset kommune.

7. Denne uttalelsen er å betrakte som en innvending til direktoratets vedtak.

Behandling i Nesset kommunestyre - 21.03.2013 

Ordføreren fremmet følgende forslag til nytt punkt 2:

Kommunen ønsker ikke å legge ned 110-sentralen i Møre og Romsdal og flytte tjenesten 
til en større sentral i Trondheim.

Rådmannens innstilling ble stemt over punktvis:

Punktene 1, 3, 4, 5, 6 og 7 i rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Punkt 2 i rådmannens innstilling ble satt opp mot ordførerens forslag.
Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt. Rådmannens innstilling fikk 0 stemmer og falt.

Vedtak i Nesset kommunestyre - 21.03.2013

1. Nesset kommune ser det som positivt at nødmeldingstjenesten blir styrket gjennom etablering 
av et Nødnett med felles nødnummer og nødalarmeringssentraler.

2. Kommunen ønsker ikke å legge ned 110-sentralen i Møre og Romsdal og flytte tjenesten til en 
større sentral i Trondheim.

3. 110-sentralen i Ålesund er i dag en av landets mest robuste, og har så langt dokumentert 
meget god faglig kvalitet. Det er ingen grunn til å tro at sentralen ikke vil oppfylle de krav til 
robusthet som fremtidens nødmeldetjeneste vil kreve.

4. Utredningen fra DSB er mangelfull når det gjelder dokumentasjon på nødvendigheten av 
flyttingen. Det er ikke gjort noen risiko- og sårbarhetsanalyse som understøtter vedtaket. Og 
det er heller ikke gjort noen konsekvensanalyse som stiller de to løsningene opp mot 
hverandre. 
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5. Vi mener derfor at beslutningsgrunnlaget er for dårlig, noe som i ettertid kan gi utilsiktede 
negative konsekvenser for befolkningen i Møre og Romsdal. 

6. Det er ikke dokumentert at den skisserte omorganiseringen vil opprettholde tryggheten for 
innbyggerne i Nesset kommune.

7. Denne uttalelsen er å betrakte som en innvending til direktoratets vedtak.

PS 15/13 Anmodning om bosetting av flyktninger for 2013 og 2014

Rådmannens innstilling

Det vises til brevet fra IMDi Midt- Norge hvor Nesset kommune blir anmodet om å ta imot 10 
flyktninger i 2013 og det samme antallet i 2014. 
Nesset kommune vil være positiv til å ta sitt ansvar ved å ta i mot flyktninger til bosetting og 
kommunestyret ber administrasjonen snarest gå i dialog med IMDi Midt- Norge for 
tilrettelegging for bosetting.

Behandling i Nesset kommunestyre - 21.03.2013 

./. Brev av 13.01.13 fra IMDi – Anmodning om bosetting av flyktninger for 2013 og 2014 ble 
distribuert til møtedeltakernes iPad.

Senterpartiet fremmet følgende forslag:

Det vises til brev fra IMDi Midt-Norge hvor Nesset kommune blir anmodet om å ta imot 10 
flyktninger i 2013 og det samme antallet i 2014.

Nesset kommune vil være positiv til å ta sin del av ansvaret, men følgende forhold bør være 
avklart i forkant.

1. Boforhold i sentrumsnære boenheter, med muligheter il integrering i lokalsamfunnet.
2. Tilrettelagte arbeidsplasser/arbeidstreningsopplegg
3. Tilrettelegging for opplæring/utdanning

Saken blir tatt opp til ny behandling i kommunestyrets møte 20.06.2013.

Senterpartiets forslag ble satt opp mot rådmannens innstilling.

Senterpartiets forslag ble enstemmig vedtatt. Rådmannens innstilling fikk 0 stemmer og falt.

Vedtak i Nesset kommunestyre - 21.03.2013

Det vises til brev fra IMDi Midt-Norge hvor Nesset kommune blir anmodet om å ta imot 10 
flyktninger i 2013 og det samme antallet i 2014.

Nesset kommune vil være positiv til å ta sin del av ansvaret, men følgende forhold bør være 
avklart i forkant.
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1. Boforhold i sentrumsnære boenheter, med muligheter il integrering i lokalsamfunnet.
2. Tilrettelagte arbeidsplasser/arbeidstreningsopplegg
3. Tilrettelegging for opplæring/utdanning

Saken blir tatt opp til ny behandling i kommunestyrets møte 20.06.2013.

PS 16/13 Badeplass Eidsvågleira - revidert planløsning

Behandling i Nesset formannskap - 07.03.2013 

Saken ble ettersendt til møtedeltakernes iPad 05.03.2013.

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt tilrådd

Forslag til vedtak i Nesset formannskap - 07.03.2013

Rådmannen ser positivt på administrasjonens forslag til endringer i planløsningen. Endringen 
medfører at badeplassen ligger litt mer beskyttet ved uvær. Vi får også etablert et større 
toalettbygg og naust enn opprinnelig forutsatt innenfor samme kostnadsramme.

1. Revidert planløsning med strandsone vendt mot nord vedtas.

2. Eksisterende bygning (gårdssaga) bevares. Det etableres toalettbygg og naust i bygget. 

Behandling i Nesset kommunestyre - 21.03.2013 

Formannskapets forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i Nesset kommunestyre - 21.03.2013

Rådmannen ser positivt på administrasjonens forslag til endringer i planløsningen. Endringen 
medfører at badeplassen ligger litt mer beskyttet ved uvær. Vi får også etablert et større 
toalettbygg og naust enn opprinnelig forutsatt innenfor samme kostnadsramme.

1. Revidert planløsning med strandsone vendt mot nord vedtas.

2. Eksisterende bygning (gårdssaga) bevares. Det etableres toalettbygg og naust i bygget. 

PS 17/13 Oppstart av planarbeid - Boligområde i Eresfjord

Behandling i Nesset formannskap - 07.03.2013 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt tilrådd
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Forslag til vedtak i Nesset formannskap - 07.03.2013

I medhold av Plan- og bygningslovens § 12-8 starter Nesset kommunen arbeid med å lage 
reguleringsplan for deler av følgende eiendommer GID 093/048, 091/015 og 093/077.
Formålet med planarbeidet er blant annet å legge til rette for boligbebyggelse med adkomstvei.

Det vises til at Fylkesmannen i Møre og Romsdal i brev av 20.01.12 har gitt aksept for å legge til 
rette for boligtomter på deler av eiendommen GID 093/048. 

Planarbeidet vil ha en totalkostnad på kr 160 000. Det innvilges et tilskudd på kr 100 000 fra 
Kraftfondet. Det søkes om tilskudd fra Utviklingsfondet til dekning av resterende beløp.  

Behandling i Nesset kommunestyre - 21.03.2013 

Merknad fra Vegard Øverås Lied:

Jeg er positivt til boligfeltet i Eresfjord. Men jeg vil påpeke at det gjort en 
saksbehandlingsfeil i denne saken, noe jeg vil skal være notert i referatet fra 
kommunestyret. Jeg/ vi eier (har tinglyst skjøte på) eiendommen 093/077, og har ikke på 
noe tidspunkt blitt formelt informert om planene vedrørende regulering av vår eiendom 
093/ 077. Dette kan ikke være riktig saksbehandling.

Vegard Øverås Lied ble vurdert inhabil og trådte tilbake.

Formannskapets forslag ble vedtatt med 18 stemmer. 2 stemte imot.

Vedtak i Nesset kommunestyre - 21.03.2013

I medhold av Plan- og bygningslovens § 12-8 starter Nesset kommunen arbeid med å lage 
reguleringsplan for deler av følgende eiendommer GID 093/048, 091/015 og 093/077.
Formålet med planarbeidet er blant annet å legge til rette for boligbebyggelse med adkomstvei.

Det vises til at Fylkesmannen i Møre og Romsdal i brev av 20.01.12 har gitt aksept for å legge til 
rette for boligtomter på deler av eiendommen GID 093/048. 

Planarbeidet vil ha en totalkostnad på kr 160 000. Det innvilges et tilskudd på kr 100 000 fra 
Kraftfondet. Det søkes om tilskudd fra Utviklingsfondet til dekning av resterende beløp.  

PS 18/13 Investeringsbudsjettet for 2013 - regulering

Behandling i Nesset formannskap - 07.03.2013 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt tilrådd

Forslag til vedtak i Nesset formannskap - 07.03.2013

Nesset kommune regulerer investeringsbudsjett for 2013 i henhold til følgende tabell:
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Prosj.
nr

Navn på prosjekt
Opprinnelig 

budsjett 
2013

Regulering 
budsjett 

2013

Oppdatert 
bevilgning 

2013

Oppdatert 
totalramme for 

prosjektet

600127 Badeplass Eidsvågleira 2 150 000 83 000 2 233 000 2 500 000

600147 Eidsvåg sentrum 0 58 000 58 000 10 000 000

600152 Utvidelse NOS 0 278 000 278 000 26 677 000

600156 Aktivitetstssenteret 0 79 000 79 000 6 345 000

600158 Flerbrukshall 20 000 000 606 000 20 606 000 45 325 000

600211 Parkering heimetjenesten, søppelrom NOS 500 000 111 000 611 000 650 000

600231 Parkering ved småskolen og NOS 600 000 320 000 920 000 1 000 000

600245 Oppgradering kommuneveg Meisalstranda 0 273 000 273 000 600 000

600252 Parkering ved prestegarden 0 462 000 462 000 500 000

600257 Strandpromenaden 0 929 000 929 000 1 000 000

Tillegg IKT-investeringer 1 217 000 100 000 1 317 000 1 317 000

24 467 000 3 299 000 27 766 000 95 914 000

Økt finansieringsbehov er på kr 3 299 000 og finansieres slik:

Obligatorisk overføring fra drift til investering (mva 80 pst) kr    440 000
Ubrukte lånemidler kr 2 859 000
Total finansiering kr 3 299 000

Som en konsekvens av ytterligere bevilgning til investeringer endres driftsbudsjettet. Inntektene 
på momskompensasjon økes med kr 550 000. Obligatorisk overføring til investeringsbudsjettet 
økes med kr 440 000. Kr 110 000 avsettes til disposisjonsfond.

Bevilgning for tildeling av startlån økes med kr 2 107 000, fra kr 2 000 000 til kr 4 107 000. 
Tilleggsbevilgningen finansieres med ubrukte lånemidler.

Behandling i Nesset kommunestyre - 21.03.2013 

Formannskapets forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i Nesset kommunestyre - 21.03.2013

Nesset kommune regulerer investeringsbudsjett for 2013 i henhold til følgende tabell:

Prosj.
nr

Navn på prosjekt
Opprinnelig 

budsjett 
2013

Regulering 
budsjett 

2013

Oppdatert 
bevilgning 

2013

Oppdatert 
totalramme for 

prosjektet

600127 Badeplass Eidsvågleira 2 150 000 83 000 2 233 000 2 500 000

600147 Eidsvåg sentrum 0 58 000 58 000 10 000 000

600152 Utvidelse NOS 0 278 000 278 000 26 677 000

600156 Aktivitetstssenteret 0 79 000 79 000 6 345 000

600158 Flerbrukshall 20 000 000 606 000 20 606 000 45 325 000

600211 Parkering heimetjenesten, søppelrom NOS 500 000 111 000 611 000 650 000
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600231 Parkering ved småskolen og NOS 600 000 320 000 920 000 1 000 000

600245 Oppgradering kommuneveg Meisalstranda 0 273 000 273 000 600 000

600252 Parkering ved prestegarden 0 462 000 462 000 500 000

600257 Strandpromenaden 0 929 000 929 000 1 000 000

Tillegg IKT-investeringer 1 217 000 100 000 1 317 000 1 317 000

24 467 000 3 299 000 27 766 000 95 914 000

Økt finansieringsbehov er på kr 3 299 000 og finansieres slik:

Obligatorisk overføring fra drift til investering (mva 80 pst) kr    440 000
Ubrukte lånemidler kr 2 859 000
Total finansiering kr 3 299 000

Som en konsekvens av ytterligere bevilgning til investeringer endres driftsbudsjettet. Inntektene 
på momskompensasjon økes med kr 550 000. Obligatorisk overføring til investeringsbudsjettet 
økes med kr 440 000. Kr 110 000 avsettes til disposisjonsfond.

Bevilgning for tildeling av startlån økes med kr 2 107 000, fra kr 2 000 000 til kr 4 107 000. 
Tilleggsbevilgningen finansieres med ubrukte lånemidler.

PS 19/13 Godkjenning av ny selskapsavtale for Interkommunalt arkiv for 
Møre og Romsdal IKS

Rådmannens innstilling

Kommunestyret godkjenner ny selskapsavtalen for Interkommunalt arkiv for Møre og Romsdal 
IKS.

Behandling i Nesset kommunestyre - 21.03.2013 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i Nesset kommunestyre - 21.03.2013

Kommunestyret godkjenner ny selskapsavtalen for Interkommunalt arkiv for Møre og Romsdal 
IKS.


