
 

 

 

 
 

 

 

Møteprotokoll 
 

Utvalg: Nesset kommunestyre 

Møtested: Kommunestyresalen, Nesset kommunehus 

Dato: 20.10.2016 

Tidspunkt: 14:00 – 19:00 

 
 

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 
Eva Solstad Alme Medlem H 
Ola Einar Stolsmo Medlem H 
Arild Svensli Medlem H 
Edith Kristine S. Bjerkeset  
(perm. kl. 18:10. f.o.m. sak 108) 

Medlem H 

Ole Marvin Aarstad Medlem SP 
Kari Petrine Fitje Øverås Medlem SP 
Jan Rindli (perm. kl. 17:00, f.o.m. sak 99)  Medlem UAV 
Svein Atle Roset Medlem KRF 
Svanhild Kvernberg Medlem KRF 
Ivar Henning Trælvik Medlem FRP 

 
Følgende faste medlemmer møtte ikke: 
Navn Funksjon Representerer 

Kjersti Hafsås Svensli MEDL AP 
Jan Ståle Alme MEDL INNB 
Rune Skjørsæther MEDL H 

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 

Anita Sagli (perm. kl. 17:30, f.o.m. sak 101) Kjersti Hafsås Svensli AP 
Magne Bugge Rune Skjørsæther UAV 
Hildegunn Sjølseth Jan Ståle Alme INNB 
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Merknader 

Kommunestyret møttes først på Nesset prestegard for orientering om forhandlingene om ny 
leieavtale med Opplysningsvesenets fond og gjennomførte tiltak i 2016 
 
Orientering om gjennomføring av ombygging av demensavdeling Nesset omsorgssenter 
v/prosjektleder Anita Marie Meisingset.  
 

 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 

Anne Grete Klokset 
Solfrid Svensli 
Anne-Karin Sjøli 
Anita Marie Meisingset  
(orientering ombygging demensavd.) 
Jan Karstein Schjølberg  
(orientering ombygging demensavd.) 
Vivian Høsteng 
 

Kst. Rådmann 
Økonomisjef 
Personalsjef 
Prosjektleder kommunale bygg TSU 
 
Enhetsleder helse og omsorg 
 
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  

Kari Petrine Fitje Øverås  Jan Rindli 
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Saksliste 

Utvalgs- 

saksnr 

 

Innhold 

Unntatt 

offentlighet 

Arkiv- 

saksnr 

PS 96/16 Godkjenning av protokoll   

PS 97/16 Spørsmål til ordføreren   

PS 98/16 Referatsaker   

RS 25/16 Oppmoding om busetting 2017 - reduksjon av vedtak  2013/69 

RS 26/16 Protokoll fra møte i kontrollutvalget i Nesset 04.10.2016  2015/1728 

PS 99/16 Revidering av lokal forskrift om gebyr for gjennomføring av 
tilsyn og feiing 

 2016/378 

PS 100/16 Eidsvåg kunstgressbane, vedlikehold og utstyr  2016/1033 

PS 101/16 Utbedring av kommunal veg ved Hammervollhagen 26  2015/1727 

PS 102/16 Trafikksikringstiltak Furulundvegen på Raudsand  2016/1031 

PS 103/16 Utbytting av traktor på teknisk driftsavdeling  2016/582 

PS 104/16 Tilbud om tilbakekjøp av aksjer i Kystlab-PreBio AS  2008/519 

PS 105/16 Studiesenteret Nesset - Søknad om driftstilskudd for 2. halvår 
2016 - Nesset Næringsforum AS 

 2009/425 

PS 106/16 Tilskudd -  prosjekt "Overvåking av Snøhettaområdet 2014-
2017: villrein, ferdsel og forvaltning" 

 2014/1186 

PS 107/16 Økonomi- og finansrapportering per 31.08.2016 (2. tertial)  2016/429 

PS 108/16 Budsjettkorrigeringer - 2. halvår 2016  2015/1077 

PS 109/16 Kommunereformen - organisering av interimperioden  2015/1373 

PS 110/16 Nesset Kraft AS - Oppfølging av selskapskontroll  2016/877 

PS 111/16 Plan for selskapskontroll 2016 - 2019  2015/1729 

PS 112/16 Nesset kommune - plan for forvaltningsrevisjon for perioden 
2016 - 2029 

 2016/501 

PS 113/16 Forslag til budsjett for 2017 for kontroll og tilsyn  2016/458 

PS 114/16 Sluttbehandling - Reguleringsplan for Haramsmarka boligfelt 
(saken ble trukket) 

 2011/541 

 

PS 96/16 Godkjenning av protokoll 

Behandling i Nesset kommunestyre - 20.10.2016  

Protokoll fra kommunestyrets møte 22.09.2016 ble godkjent og signert. 
 

Vedtak i Nesset kommunestyre – 20.10.2016 

Protokoll fra kommunestyrets møte 22.09.2016 ble godkjent og signert. 
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PS 97/16 Spørsmål til ordføreren 

Behandling i Nesset kommunestyre - 20.10.2016  

Det var ikke meldt inn noen spørsmål. 
 
 

PS 98/16 Referatsaker 

RS 25/16 Oppmoding om busetting 2017 - reduksjon av vedtak Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) 

RS 26/16 Protokoll fra møte i kontrollutvalget i Nesset 04.10.2016 Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal 

Behandling i Nesset kommunestyre - 20.10.2016  

Ordføreren orienterte. 
 
Referatsakene ble tatt til orientering. 
 

Vedtak i Nesset kommunestyre – 20.10.2016 

Referatsakene ble tatt til orientering. 
 
 

PS 99/16 Revidering av lokal forskrift om gebyr for gjennomføring av 
tilsyn og feing 

Behandling i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 29.09.2016  

Molde brann- og redningstjeneste v/Jon Børge Horneland orienterte og svarte på spørsmål. 
 
Rådmannen la til følgende i sin innstilling: 
 
 Forskriften gjøres gjeldene fra 01.01.2017. 
 
Rådmannens innstilling, med tillegg, ble enstemmig vedtatt. 
 

Forslag til vedtak i Utvalg for teknisk, næring og miljø – 29.09.2016 

Lokal forskrift om gebyr for gjennomføring av lovbestemt tilsyn med og feiing av fyringsanlegg for 
Nesset kommune godkjennes. Vedtaket fattes med hjemmel i § 28 i brann- og eksplosjonsvern-loven 
av 14. juni 2002 nr. 20, samt forskrift om brannforebygging av 17. desember 2015. 
 
Gebyrsats skal justeres årlig i forhold til den generelle pris- og lønnsveksten. 
 
Forskriften gjøres gjeldene fra 01.01.2017. 
 

Behandling i Nesset kommunestyre - 20.10.2016  

Rådmannen endret første avsnitt av § 4 i forskriften til følgende: 
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For tilsyn med fyringsanlegg som benyttes til oppvarming av byggverk etter behov, samt 
feiing av røykkanaler etter behov, betales pr 01.01.2016 årlig gebyr beregnet etter selvkost. 
 
Annet feierarbeid utført av feiervesenet, utføres etter brann- og redningstjenestens gjeldende 
timesats.  
 
Gebyrfritak forutsetter at ildsted ikke er i bruk.  

 
Molde brann- og redningstjeneste v/Jon Børge Horneland var til stede og svarte på spørsmål.  
 
Edmund Morewood ba om gruppemøte.  
 
Arild Svensli fremmet følgende utsettelsesforslag: 
 

Saken utsettes. Tas opp til ny behandling i utvalg for teknisk, næring og miljø før endelig 
behandling i kommunestyret. 

 
Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt.  
 

Vedtak i Nesset kommunestyre – 20.10.2016 

Saken utsettes. Tas opp til ny behandling i utvalg for teknisk, næring og miljø før endelig behandling 
i kommunestyret. 
 
 

PS 100/16 Eidsvåg kunstgressbane, vedlikehold og utstyr 

Behandling i Nesset formannskap - 06.10.2016  

Ordføreren fremmet rådmannens innstilling: 
 

Kommunestyret godkjenner innkjøp av vedlikeholdsutstyr til Eidsvåg kunstgressbane, iht. 
investeringsreglementets pkt 3, 4 og 5.  
 
Anslåtte kostnader legges inn i økonomiplan for 2017 – 2020. Innkjøpene gjennomføres i 
2017. Totalramme på kr 100 000. 
 
Kommunestyret tar stilling til om det er fortsatt behov for brøyting av kunstgressbanen 
vinterstid. 

 
Ordførerens forslag ble satt opp mot forslaget fra utvalg for teknisk, næring og miljø. 
 
Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt. Forslaget fra utvalg for teknisk, næring og miljø fikk 0 
stemmer og falt. 
 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 06.10.2016 

Kommunestyret godkjenner innkjøp av vedlikeholdsutstyr til Eidsvåg kunstgressbane, iht. 
investeringsreglementets pkt 3, 4 og 5.  
 
Anslåtte kostnader legges inni økonomiplan for 2017 – 2020. Innkjøpene gjennomføres i 2017. 
Totalramme på kr 100 000. 
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Kommunestyret tar stilling til om det er fortsatt behov for brøyting av kunstgressbanen vinterstid. 
 

Behandling i Nesset kommunestyre - 20.10.2016  

Edmund Morewood fremmet følgende forslag: 
 

Kommunestyret godkjenner innkjøp av vedlikeholdsutstyr til Eidsvåg kunstgressbane, iht. 
investeringsreglementets pkt 3, 4 og 5.  

 
Anslåtte kostnader legges inni økonomiplan for 2017 – 2020. Innkjøpene gjennomføres i 2017. 
Totalramme på kr 100 000. 

 
Morewoods forslag ble satt opp mot formannskapets forslag. Morewoods forslag ble enstemmig 
vedtatt. Formannskapets forslag fikk 0 stemmer og falt.  
 

Vedtak i Nesset kommunestyre – 20.10.2016 

Kommunestyret godkjenner innkjøp av vedlikeholdsutstyr til Eidsvåg kunstgressbane, iht. 
investeringsreglementets pkt 3, 4 og 5.  
 
Anslåtte kostnader legges inni økonomiplan for 2017 – 2020. Innkjøpene gjennomføres i 2017. 
Totalramme på kr 100 000. 
 
 

PS 101/16 Utbedring av kommunal veg ved Hammervollhagen 26 

Behandling i Nesset formannskap - 06.10.2016  

Forslag fra utvalg for teknisk, næring og miljø ble enstemmig vedtatt. 
 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 06.10.2016 

Det avsettes inntil kr. 118 000 til nødvendig tiltak for å utbedre overvannsproblem ved 
Hammervollhagen 26. Tiltaket finansieres ved bruk av ubrukte lånemidler. 
 

Behandling i Nesset kommunestyre - 20.10.2016  

Formannskapets forslag ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Nesset kommunestyre – 20.10.2016 

Det avsettes inntil kr. 118 000 til nødvendig tiltak for å utbedre overvannsproblem ved 
Hammervollhagen 26. Tiltaket finansieres ved bruk av ubrukte lånemidler. 
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PS 102/16 Trafikksikringstiltak Furulundvegen på Raudsand 

Behandling i Nesset formannskap - 06.10.2016  

Forslag fra utvalg for teknisk, næring og miljø ble enstemmig vedtatt. 
 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 06.10.2016 

Det avsettes inntil kr 65 000 for å etablere større snuplass på enden av Furulundvegen på Raudsand. 
Tiltaket finansieres ved bruk av ubrukte lånemidler. 
 

Behandling i Nesset kommunestyre - 20.10.2016  

Formannskapets forslag ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Nesset kommunestyre – 20.10.2016 

Det avsettes inntil kr 65 000 for å etablere større snuplass på enden av Furulundvegen på Raudsand. 
Tiltaket finansieres ved bruk av ubrukte lånemidler. 
 
 

PS 103/16 Utbytting av traktor på teknisk driftsavdeling 

Behandling i Nesset formannskap - 06.10.2016  

Edmund Morewood fremmet følgende forslag: 
 

Sak om utbytting av traktor på teknisk driftsavdeling vurderes under behandling av 
økonomiplan 2017-2020. 

 
Edmund Morewoods forslag ble satt opp mot forslaget fra utvalg for teknisk, næring og miljø. 
Morewoods forslag ble vedtatt med 6 stemmer. Forslag fra utvalg for teknisk, næring og miljø fikk 1 
stemme og falt.  
 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 06.10.2016 

Sak om utbytting av traktor på teknisk driftsavdeling vurderes under behandling av økonomiplan 
2017-2020. 
 

Behandling i Nesset kommunestyre - 20.10.2016  

Formannskapets forslag ble enstemmig vedtatt.  
 

Vedtak i Nesset kommunestyre – 20.10.2016 

Sak om utbytting av traktor på teknisk driftsavdeling vurderes under behandling av økonomiplan 
2017-2020. 
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PS 104/16 Tilbud om tilbakekjøp av aksjer i Kystlab-PreBio AS 

Behandling i Nesset formannskap - 06.10.2016  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 06.10.2016 

Det vises til brev av 31.08.2016. 
 
Nesset kommune takker nei til tilbudet om salg av aksjer i Kystlab-PreBio AS.  
 

Behandling i Nesset kommunestyre - 20.10.2016  

Formannskapets forslag ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Nesset kommunestyre – 20.10.2016 

Det vises til brev av 31.08.2016. 
 
Nesset kommune takker nei til tilbudet om salg av aksjer i Kystlab-PreBio AS.  
 
 

PS 105/16 Studiesenteret Nesset - Søknad om driftstilskudd for 2. halvår 
2016 - Nesset Næringsforum AS 

Behandling i Nesset formannskap - 06.10.2016  

Ordføreren er styremedlem i Nesset Næringsforum AS og ba om at hans habilitet ble vurdert. Han 
ble enstemmig vurdert inhabil og trådte tilbake. 
 
Varaordføreren ledet den videre behandlingen. 
 
Det ble enighet om følgende forslag: 
 
 Det vises til søknad av 01.09.16 fra Nesset Næringsforum AS. 
 

Det bevilges et tilskudd på kr. 150 000 som dekkes over kraftfondet. Forutsetningene i k-sak 
60/14 står ved lag, slik at organisasjonsform og dermed finansieringsform i regional eller 
lokal regi må endelig løses i 2017. 

 
Rådmannens innstiling ble satt opp mot formannskapets forslag. Rådmannens innstilling fikk 0 
stemmer og falt. Formannskapets forslag ble enstemmig vedtatt.  
 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 06.10.2016 

Det vises til søknad av 01.09.16 fra Nesset Næringsforum AS. 
 
Det bevilges et tilskudd på kr. 150 000 som dekkes over kraftfondet. Forutsetningene i k-sak 60/14 
står ved lag, slik at organisasjonsform og dermed finansieringsform i regional eller lokal regi må 
endelig løses i 2017. 
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Behandling i Nesset kommunestyre - 20.10.2016  

Ordføreren er styremedlem i Nesset Næringsforum AS og ba om at hans habilitet ble vurdert. Han 
ble enstemmig vurdert inhabil og trådte tilbake. 
 
Varaordføreren ledet den videre behandlingen. 
 
Formannskapets forslag ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Nesset kommunestyre – 20.10.2016 

Det vises til søknad av 01.09.16 fra Nesset Næringsforum AS. 
 
Det bevilges et tilskudd på kr. 150 000 som dekkes over kraftfondet. Forutsetningene i k-sak 60/14 
står ved lag, slik at organisasjonsform og dermed finansieringsform i regional eller lokal regi må 
endelig løses i 2017. 
 
 

PS 106/16 Tilskudd -  prosjekt "Overvåking av Snøhettaområdet 2014-
2017: villrein, ferdsel og forvaltnig" 

Rådmannens innstilling 

Det bevilges kr 20 000 fra Kraftfondet til prosjekt «overvåking av Snøhettaområdet 2014-2017 – 
villrein, ferdsel og forvalting. 
 

Behandling i Nesset kommunestyre - 20.10.2016  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Nesset kommunestyre – 20.10.2016 

Det bevilges kr 20 000 fra Kraftfondet til prosjekt «overvåking av Snøhettaområdet 2014-2017 – 
villrein, ferdsel og forvalting. 
 
 

PS 107/16 Økonomi- og finansrapportering per 31.08.2016 (2. tertial) 

Behandling i Nesset formannskap - 06.10.2016  

Økonomisjef Solfrid Svensli gav en kort orientering og svarte på spørsmål.  
 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 06.10.2016 

Økonomi- og finansrapportering for Nesset kommune per 31.08.2016 tas til orientering. 
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Behandling i Nesset kommunestyre - 20.10.2016  

Formannskapets forslag ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Nesset kommunestyre – 20.10.2016 

Økonomi- og finansrapportering for Nesset kommune per 31.08.2016 tas til orientering. 
 
 

PS 108/16 Budsjettkorrigeringer - 2. halvår 2016 

Behandling i Nesset formannskap - 06.10.2016  

Økonomisjef Solfrid Svensli gav en kort orientering og svarte på spørsmål.  
 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 06.10.2016 

1. Driftsbudsjettet for 2016 korrigeres med følgende inntekter/utgifter: 
 

Formål 
Reduserte 
utgifter / økte 
inntekter (+) 

Økte utgifter / 
reduserte 
inntekter (-) 

Eidsvåg barne- og ungdomsskole, innsparing 1 700 000  

Barnehagene, innsparing 700 000  

Teknisk, samfunn og utvikling, vedlikehold veger, 
bygg, mv.   1 900 000 

Avsetning til disposisjonsfond  500 000 

Balanse 2 400 000 2 400 000 

 
 
2. Investeringsbudsjettet for 2016 korrigeres med følgende tall: 

 

Formål 
Budsjett 

2016 

Endringer 
budsjett 

2016 

Korrigert 
budsjett 

2016 

Totalramme 
(*=korr) 

600158 Flerbrukshall, prosj.ledelse, uforutsette 
kostnader, jf. 600324 5 830 000 -3 000 000 2 830 000 8 420 000 

600324 Flerbrukshall, totalentrepr. Lønnheim, 
jf. 600158 30 000 000 6 306 000 36 306 000 44 000 000 

600234 IKT-investeringer 1 000 000  450 000 1 450 000 *1 450 000 

600284 Sikring kvikkleireomr. i Eidsvåg 9 200 000 -3 500 000 5 700 000 9 469 000 

600285 Grøfting langs kommunale veger 500 000 -100 000 400 000 500 000 

600288 Eidsvåg sentrum (Alstadplassen) 2 570 000 -150 000 2 420 000 3 000 000 

600291 Forlengelse av avløpsrør 1 050 000 -1 014 000 36 000 1 141 000 

600296 Renseanlegg Eidsvåg vannverk 14 000 000 -9 800 000 4 200 000 22 350 000 

600322 Vakt- og mannskapsbil, brann, K 95/15 5 375 000 -5 375 000 0 5 375 000 

600323 Utstyr brann, K 95/15 638 000 -346 000 292 000 638 000 

600325 Eidsvåg barnehage, utelager/avf.bod 300 000 350 000 650 000 *650 000 

600330 NOS, ombygg demensavd., gjennomfø 15 000 000 -14 250 000 750 000 50 000 000 
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600334 Kjøp av eiendom 2 970 000 61 000 3 031 000 *3 031 000 

Sum redusert bevilgning totalt for 2016  -30 368 000   

 
Bevilgning til investeringer for 2016 reduseres med kr 30 368 000.  
 
Finansieringen justeres tilsvarende: 

Redusere kompensasjon for merverdiavgift: kr   3 500 000  
Redusere bruk av lånemidler:   kr 26 868 000 
 

Behandling i Nesset kommunestyre - 20.10.2016  

Arbeiderpartiet fremmet følgende forslag til endring i punkt 2: 
 
 Prosjekt 600325 Eidsvåg barnehage, utelager/avfallsbod, blir ikke tilført kr 350 000 ekstra. 
 
Arild Svensli ba om gruppemøte. 
 
Høyre fremmet følgende forslag til endring i punkt 2: 
 

Prosjekt 600325 tas ut av saken og oversendes kontrollutvalget for vurdering før ny 
behandling i kommunestyret. 

 
Begge forslagene ble deretter trukket og det ble enighet om følgende forslag til endring i punkt 2: 
 

Prosjekt 600325 Eidsvåg barnehage, utelager/avfallsbod, blir ikke tilført kr 350 000 ekstra. 
Saken oversendes kontrollutvalget for vurdering før ny behandling i kommunestyret. 

 
Formannskapets forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Kommunestyrets forslag til endring i punkt 2 ble enstemmig vedtatt.  
 

Vedtak i Nesset kommunestyre – 20.10.2016 

1. Driftsbudsjettet for 2016 korrigeres med følgende inntekter/utgifter: 
 

Formål 
Reduserte 
utgifter / økte 
inntekter (+) 

Økte utgifter / 
reduserte 
inntekter (-) 

Eidsvåg barne- og ungdomsskole, innsparing 1 700 000  

Barnehagene, innsparing 700 000  

Teknisk, samfunn og utvikling, vedlikehold veger, 
bygg, mv.   1 900 000 

Avsetning til disposisjonsfond  500 000 

Balanse 2 400 000 2 400 000 

 
2. Investeringsbudsjettet for 2016 korrigeres med følgende tall: 

 

Formål 
Budsjett 

2016 

Endringer 
budsjett 

2016 

Korrigert 
budsjett 

2016 

Totalramme 
(*=korr) 

600158 Flerbrukshall, prosj.ledelse, uforutsette 
kostnader, jf. 600324 5 830 000 -3 000 000 2 830 000 8 420 000 
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600324 Flerbrukshall, totalentrepr. Lønnheim, 
jf. 600158 30 000 000 6 306 000 36 306 000 44 000 000 

600234 IKT-investeringer 1 000 000  450 000 1 450 000 *1 450 000 

600284 Sikring kvikkleireomr. i Eidsvåg 9 200 000 -3 500 000 5 700 000 9 469 000 

600285 Grøfting langs kommunale veger 500 000 -100 000 400 000 500 000 

600288 Eidsvåg sentrum (Alstadplassen) 2 570 000 -150 000 2 420 000 3 000 000 

600291 Forlengelse av avløpsrør 1 050 000 -1 014 000 36 000 1 141 000 

600296 Renseanlegg Eidsvåg vannverk 14 000 000 -9 800 000 4 200 000 22 350 000 

600322 Vakt- og mannskapsbil, brann, K 95/15 5 375 000 -5 375 000 0 5 375 000 

600323 Utstyr brann, K 95/15 638 000 -346 000 292 000 638 000 

600330 NOS, ombygg demensavd., gjennomfø 15 000 000 -14 250 000 750 000 50 000 000 

600334 Kjøp av eiendom 2 970 000 61 000 3 031 000 *3 031 000 

Sum redusert bevilgning totalt for 2016  -30 718 000   

 
Bevilgning til investeringer for 2016 reduseres med kr 30 718 000.  
 
Finansieringen justeres tilsvarende: 
 

Redusere kompensasjon for merverdiavgift: kr   3 500 000  
Redusere bruk av lånemidler:   kr 27 218 000 

 
Prosjekt 600325 Eidsvåg barnehage, utelager/avfallsbod, blir ikke tilført kr 350 000 ekstra. Saken 
oversendes kontrollutvalget for vurdering før ny behandling i kommunestyret. 
 
 

PS 109/16 Kommunereformen - organisering av interimperioden 

Behandling i Nesset formannskap - 06.10.2016  

Toril Melheim Strand fremmet følgende forslag til endring: 
 

Ny første setning i punkt 3: 
Det etableres et interimsstyre bestående av ordførere, varaordførere, representanter for de 
største opposisjonspartiene, tillitsvalgte og rådmenn i de tre kommunene, til sammen 15 
representanter. 

 
 Nytt punkt 5: 
 Økonomisk dekning må være innenfor fylkesmannens skjønnsmidler. 
 
Toril Melheim Strand endret forslaget til et oversendingsforslag til interimsstyret. 
 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Oversendingsforslaget til interimsstyret fra Toril Melheim Strand ble enstemmig vedtatt. 
 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 06.10.2016 

1. Det lyses ut en tidsavgrenset stilling fram til 1. oktober 2017 (med mulighet for forlengelse) som 

prosjektleder med ansvar for å starte samordning av prosesser i arbeidet med å etablere nye 

Molde kommune.  Prioriterte arbeidsoppgaver vil være knyttet til søknaden av 31.08.2016 om 



 

 Side 13 av 16 

skjønnsmidler (interkommunalt samarbeid, lokaldemokratimodeller og framtidig 

pensjonskasse), samt mandat og arbeidsoppgaver for fellesnemda. 

2. Prosjektlederen blir av praktiske årsaker midlertidig ansatt i Molde kommune, jfr. melding om 

utbetaling av skjønnsmidler.  Prosjektlederen rapporterer til interimsstyret.  Rådmennene utgjør 

referansegruppe for prosjektlederen.  

3. Det etableres et interimsstyre bestående av ordførere, varaordførere, representanter for de 

største opposisjonspartiene og rådmenn i de tre kommunene, til sammen 12 representanter.  

Interimsstyret ledes av ordføreren i Molde kommune. Interimsstyret møtes månedlig, og 

prosjektlederen er sekretær for interimsstyret.  

4. Dersom saker som tas opp i interimsstyret er av en slik karakter at de krever politisk behandling 

i perioden, skal det forberedes likelydende saksframlegg for de tre kommunene i samråd med 

rådmennene. Avhengig av sakenes karakter, kan prosjektlederen eller ulike 

kommuneadministrasjoner forberede disse sakene.  

 
Oversendingsforslag til interimsstyret: 
Ny første setning i punkt 3: 
Det etableres et interimsstyre bestående av ordførere, varaordførere, representanter for de største 
opposisjonspartiene, tillitsvalgte og rådmenn i de tre kommunene, til sammen 15 representanter. 
 
Nytt punkt 5: 
Økonomisk dekning må være innenfor fylkesmannens skjønnsmidler. 
 

Behandling i Nesset kommunestyre - 20.10.2016  

Formannskapets forslag ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Nesset kommunestyre – 20.10.2016 

1. Det lyses ut en tidsavgrenset stilling fram til 1. oktober 2017 (med mulighet for forlengelse) som 

prosjektleder med ansvar for å starte samordning av prosesser i arbeidet med å etablere nye 

Molde kommune.  Prioriterte arbeidsoppgaver vil være knyttet til søknaden av 31.08.2016 om 

skjønnsmidler (interkommunalt samarbeid, lokaldemokratimodeller og framtidig 

pensjonskasse), samt mandat og arbeidsoppgaver for fellesnemda. 

2. Prosjektlederen blir av praktiske årsaker midlertidig ansatt i Molde kommune, jfr. melding om 

utbetaling av skjønnsmidler.  Prosjektlederen rapporterer til interimsstyret.  Rådmennene utgjør 

referansegruppe for prosjektlederen.  

3. Det etableres et interimsstyre bestående av ordførere, varaordførere, representanter for de 

største opposisjonspartiene og rådmenn i de tre kommunene, til sammen 12 representanter.  

Interimsstyret ledes av ordføreren i Molde kommune. Interimsstyret møtes månedlig, og 

prosjektlederen er sekretær for interimsstyret.  

4. Dersom saker som tas opp i interimsstyret er av en slik karakter at de krever politisk behandling 

i perioden, skal det forberedes likelydende saksframlegg for de tre kommunene i samråd med 

rådmennene. Avhengig av sakenes karakter, kan prosjektlederen eller ulike 

kommuneadministrasjoner forberede disse sakene.  
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Oversendingsforslag til interimsstyret: 
Ny første setning i punkt 3: 
Det etableres et interimsstyre bestående av ordførere, varaordførere, representanter for de største 
opposisjonspartiene, tillitsvalgte og rådmenn i de tre kommunene, til sammen 15 representanter. 
 
Nytt punkt 5: 
Økonomisk dekning må være innenfor fylkesmannens skjønnsmidler. 
 
 

PS 110/16 Nesset Kraft AS - Oppfølging av selskapskontroll 

Behandling i Nesset formannskap - 06.10.2016  

Først ble revidert eierstrategi pr. 29.09.2016 gjennomgått. 
 
Det ble enighet om følgende forslag til endring: 
 

I femte avsnitt i kapittel 5 formateres teksten slik det fremgår tydeligere hva som er 
kjernevirksomhetsområdene. 

 
I første avsnitt i kapittel 6 strykes andre, tredje, fjerde, femte og sjette setning, og erstattes 
med følgende: «Generalforsamlingen velger valgkomite som består av tre medlemmer, med 
varamedlem i rekkefølge, hvorav ett medlem er på valg hvert år. Valgperioden er 3 år.» 
 
I andre avsnitt i kapittel 6 strykes første, tredje og sjette kulepunkt. 

 
I kapittel 7, punkt 7.2 skal følgende føyes til som siste setning i avsnittet Eierstrategi overfor 
Nesset Kraft AS: «Eiermøter i Nesset Kraft AS gjennomføres i tråd med egne retningslinjer.» 

 
Deretter ble retningslinjene gjennomgått. 
 
Det ble enighet om følgende forslag til endring: 
 
 Tredje kulepunkt under innkalling strykes. 
 Fjerde kulepunkt endres til følgende: «Innkalling skal utsendes senest 1 uke før møtet.» 

Sjette kulepunkt endres til følgende: «Nesset kommune eller styret i Nesset Kraft AS kan ta 
initiativ til å innkalle til eiermøter når det anses hensiktsmessig.» 

 
Rådmannens innstilling, med formannskapets endringer, ble enstemmig vedtatt. 
 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 06.10.2016 

Det vises til selskapskontroll i Nesset Kraft AS datert 10.04.15 og brev av 26.02.16 fra 
Kommunerevisjonsdistrikt 2. 
 
Nesset kommunestyre vedtar vedlagte retningslinjer for eiermøter i Nesset Kraft AS og vedlagte 
eierstrategi for Nesset Kraft AS 2016 – 2019. 
 
Nesset kommunestyret forutsetter at Nesset Kraft AS innretter seg etter til det nye lovene som er 
vedtatt angående skille mellom de konkurranseutsatte aktivitetene og monopolvirksomhet. 
 
Nesset kommunestyre krever ikke at låneopptak skal forankres i vedtak i generalforsamlingen. 
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Behandling i Nesset kommunestyre - 20.10.2016  

Formannskapets forslag ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Nesset kommunestyre – 20.10.2016 

Det vises til selskapskontroll i Nesset Kraft AS datert 10.04.15 og brev av 26.02.16 fra 
Kommunerevisjonsdistrikt 2. 
 
Nesset kommunestyre vedtar vedlagte retningslinjer for eiermøter i Nesset Kraft AS og vedlagte 
eierstrategi for Nesset Kraft AS 2016 – 2019. 
 
Nesset kommunestyre forutsetter at Nesset Kraft AS innretter seg etter de nye lovene som er vedtatt 
angående skille mellom de konkurranseutsatte aktivitetene og monopolvirksomhet. 
 
Nesset kommunestyre krever ikke at låneopptak skal forankres i vedtak i generalforsamlingen. 
 
 

PS 111/16 Plan for selskapskontroll 2016 - 2019 

Kontrollutvalgets innstilling 

Kommunestyret godkjenner kontrollutvalget sitt forslag til Nesset kommunes plan for 
selskapskontroll for perioden 2016-2019.  
 
Kontrollutvalget gis fullmakt til å prioritere selskap som ikke er tatt inn i planen, dersom utvalget 
finner dette nødvendig. 
 

Behandling i Nesset kommunestyre - 20.10.2016  

Kontrollutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Nesset kommunestyre – 20.10.2016 

Kommunestyret godkjenner kontrollutvalget sitt forslag til Nesset kommunes plan for 
selskapskontroll for perioden 2016-2019.  
 
Kontrollutvalget gis fullmakt til å prioritere selskap som ikke er tatt inn i planen, dersom utvalget 
finner dette nødvendig. 
 
 

PS 112/16 Nesset kommune - plan for forvaltningsrevisjon for perioden 
2016 - 2029 

Kontrollutvalgets innstilling 

Kommunestyret godkjenner kontrollutvalget sitt forslag til Nesset kommunes plan for 
forvaltningsrevisjon for perioden 2016 – 2019.  
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Kontrollutvalget gis fullmakt til å prioritere prosjekt som ikke er tatt inn i planen, dersom utvalget 
finner dette nødvendig. 
 

Behandling i Nesset kommunestyre - 20.10.2016  

Kontrollutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Nesset kommunestyre – 20.10.2016 

Kommunestyret godkjenner kontrollutvalget sitt forslag til Nesset kommunes plan for 
forvaltningsrevisjon for perioden 2016 – 2019.  
 
Kontrollutvalget gis fullmakt til å prioritere prosjekt som ikke er tatt inn i planen, dersom utvalget 
finner dette nødvendig. 
 
 

PS 113/16 Forslag til budsjett for 2017 for kontroll og tilsyn 

Kontrollutvalgets innstilling 

Kontrollutvalgets forslag til budsjett for 2017 med en ramme på kr 529 000 inkludert kjøp av 
revisjonstjenester og sekretariatstjenester for kontrollutvalget, vedtas. 
 

Behandling i Nesset kommunestyre - 20.10.2016  

Kontrollutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Nesset kommunestyre – 20.10.2016 

Kontrollutvalgets forslag til budsjett for 2017 med en ramme på kr 529 000 inkludert kjøp av 
revisjonstjenester og sekretariatstjenester for kontrollutvalget, vedtas. 
 
 

PS 114/16 Sluttbehandling - Reguleringsplan for Haramsmarka boligfelt 

Rådmannens innstilling 

Nesset kommune godkjenner med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12, Reguleringsplan for 
Haramsmarka boligfelt i Eresfjord, datert 13.10.2016.  
 

Behandling i Nesset kommunestyre - 20.10.2016  

Rådmannen trakk saken grunnet uavklarte innsigelser fra fylkesmannen. Saken vil bli tatt opp til 
behandling så snart som mulig.  
 
 

 


