
 

  

Møteprotokoll 
Utvalg: Bystyret 

Møtested: Bystyresalen, Rådhuset 

Dato: 19.06.2018 

Tidspunkt: 13:00 
 
Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn 
Ordfører Kjell Neergaard, varaordfører Ragnhild Helseth, Nora Korsnes Wårle, Kirsti 
Dyrnes, Kjell Terje Fevåg, Sven Erik Olsen, Berit Tønnesen, Helge Kruse, Astrid Willa 
Eide Hoem, Ronny Myrset, Dagfinn Ripnes, Torbjørn Sagen, Asgeir Hansen, Asle Andre 
Audestad Orseth, Halph Michael Herter, Line Karlsvik, Annika Indergaard, Maritta 
Boxaspen Ohrstrand, Øyvind Frode Lyngås, Jorunn Kvernen, Ole Kristian Gundersen, 
Henrik Stensønes, Ida Mildrid Drøpping Myren, Mildrid Fiske, Elin Wasmuth Hansen, 
Ken Alvin Jenssen, Berit Marie Frey, Geir Nordli, Robert Nordvik, Erik Aukan, Ther 
Junge og Stein Kristiansen 

 
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
Navn Funksjon Representerer 
Bjarne Storfold Elde Medlem AP 
Anne Elisabeth Nilssen Medlem AP 
Terje Larsen Medlem AP 
Anton Monge Medlem H 
Ole Henning Ødegård Medlem FRP 
Torhild Tønnesen Haugnes Medlem AP 
Torill Brunsvik Medlem R 
Line Hatmosø Hoem Medlem AP 
Roy-Olav Holten Medlem Uavhengig 
Hans Christian Aandahl Medlem Uavhengig 
Linda Myrset Medlem AP 
Clas Emil Kjøl Medlem SP 
John Erik Åndahl – permisjon 
Helge Kruse møter fast i permisjonsperioden 

AP 

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
Asbjørn Jordahl Torhild Tønnesen Haugnes AP 
Steinar Betten Line Hatmosø Hoem AP 
Per Einar Honstad Terje Larsen AP 
Hivzija Kazinic Anne Elisabeth Nilssen AP 
Hanne Haavde Stenseth Bjarne Storfold Elde AP 
Arne Bjerkås Linda Myrset AP 
Knut Garshol Anton Monge H 
Ove Storbukt Clas Emil Kjøl SP 
Stig Arve Rovik Roy-Olav Holten Uavhengig 
Jan Leon Tyrhaug Hans Christian Aandahl Uavhengig 



Nils Einar Bjerkås Ole Henning Ødegård FRP 
Kitty Williams Torill Brunsvik R 

 
Merknader 

 43 voterende ved oppstart. Berit Tønnesen (AP) og Astrid W. Hoem (AP) møtte 
ikke til start, og tiltred møtet til behandling av PS 18/45 Bypakke for 
Kristiansund. Bystyret var fulltallig fra PS 18/45. 

 Ordføreren opplyste om at PS 18/52 Kvalitetsmelding for 2017 blir utsatt 
dersom tiden ikke strekker til. Saken ble utsatt. 

 Følgende ble ettersendt 18.06.2018: 
- Liste over lag og organisasjoner som har fritak fra eiendomsskatt. Slik er PS 

18/35 Søknad om fritak for eiendomsskatt etter esktl § 7 a som ble utsatt 
15.05. Slik er saken klar til behandling i bystyret. Det ble ikke rom for 
behandling i gjeldene møte. 

- Et ekstra vedlegg til PS 18/55 Port Arthur havn vest - behandling av klage 
på bystyrets vedtak, Vedr. notat til klage. 

 MERK: Interpellasjon fra FRP vedr tilfluktsrom FO 18/8 inneholder også en 
interpellasjon vedrørende bygging av nytt sykehjem. Interpellasjonen finnes i 
saksdokumentene s. 592. 

 

 
 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Arne Ingebrigtsen 
Karl Kjetil Skuseth 
Kjell Inge Mathisen 
Odd-Arild Bugge 
Martin Gjendem 
Mortensen 
Tormod Skundberg 
Johan Kinderberg 
Maria Laingen 
Toril Skram 

Rådmann 
Kommunalsjef 
Brannsjef 
Byplansjef 
Økonomisjef 
 
Plan- og byggesjef 
Reguleringsplanlegger 
Rådgiver, strategiseksjonen SVV 
Bysekretær 

  
 

 

Saksliste 

Utvalgs- 
saksnr 

Innhold Arkiv- 
saksnr 

PS 18/42 Godkjenning av protokoll fra møte 15.05.2018 2015/35821 

PS 18/43 Kommuneplanens samfunnsdel 2018 - 2030, målprosess 2018 2018/1133 

PS 18/44 Den modige byen med gjennomgående entreprenør- og 
innovasjonskultur 

2018/1753 

PS 18/45 Bypakke for Kristiansund 2014/215963 

PS 18/46 Etablering av Nordmøre interkommunale brann- og 
redningstjeneste 

2018/2544 

PS 18/47 Vedtak om lokalisering av ny brannstasjon - ny vurdering 2018/1981 

PS 18/48 Årsrapport 2017 for Kristiansund kommune 2018/1707 



PS 18/49 Regnskap 2017 - Kristiansund kommune 2018/1707 

PS 18/50 Kristiansund Havnekasse - Regnskap 2017 2018/1707 

PS 18/51 Kristiansund kommunale Sundbåtvesen KF - Regnskap 2017 2018/1707 

PS 18/52 Kvalitetsmelding for 2017 2014/178510 

PS 18/53 Kriterier for vurdering av skoletomter 2018/1384 

PS 18/54 Søknad om samarbeidsavtale mellom Kristiansund kommune og 
Ørnvika og Ånes velforening 

2017/274 

PS 18/55 Port Arthur havn vest - behandling av klage på bystyrets vedtak 2008/247 

PS 18/56 R-296 Storhaugen panorama, detaljregulering - behandling av 
planinitiativ 

2018/1164 

PS 18/57 Søknad om fritak for eiendomsskatt etter esktl § 7 a. (utsatt i 
forrige møte) 

2018/2333 

 INTERPELLASJONER  

FO 18/6 Interpellasjon vedrørende konserndannelse i NEAS 2008/495 

FO 18/7 Interpellasjon om nikab- og burkaforbud 2008/495 

FO 18/8 Interpellasjon - Kapasiteten til tilfluktsrommene i Kristiansund 2008/495 
 
 

PS 18/42 Godkjenning av protokoll fra møte 15.05.2018 
2015/35821 

Behandling i Bystyret - 19.06.2018  

 
I samsvar med innstillingen gjorde bystyret følgende enstemmige 
 

vedtak 
Protokoll fra møte 15.05.2018 godkjennes. 

 
 

PS 18/43 Kommuneplanens samfunnsdel 2018 - 2030, 
målprosess 2018  

2018/1133 

Behandling i Bystyret - 19.06.2018  

 
På vegne av Rødt fremmet Kitty Williams følgende utsettelsesforslag: 

Saken utsettes og det legges opp til en ny runde med målprosess i hovedutvalg, 
og behandling i formannskap og bystyre. 

 
VOTERING utsettelsesforslaget: 
Utsettelsesforslaget:   Fikk 37 mot 6 stemmer og sto. 
   
 
I samsvar med utsettelsesforslag fremmet i møtet, gjorde bystyret, med 37 mot 6 
stemmer, følgende  



vedtak 

Saken utsettes og det legges opp til en ny runde med målprosess i hovedutvalg, 
og behandling i formannskap og bystyre. 
 

 
 

PS 18/44 Den modige byen med gjennomgående 
entreprenør- og innovasjonskultur  

2018/1753 

Behandling i Bystyret - 19.06.2018  

Asgeir B. Hansen (V) ønsket å få sin habilitet vurdert da han er daglig leder i Vindel AS.  
Hansen fratrådte under behandling av habilitetsspørsmålet. 
Kommuneadvokaten var forspurt i saken og tilrådde at Hansen erklæres inhabil etter Fvl. 
6 1.ledd bokstav d nr 2. Altså - kan ha økonomisk interesse av vedtaket. 
Et samlet bystyre erklærte Hansen som inhabil i saken. 
Per O. Sefland (V) tok hans sted i saken. 
 
Før formannskapets behandling av saken hadde rådmannen bedt kommuneadvokaten 
vurdere sin habilitet som innstiller i saken da han er styremedlem i Vindel AS. 
Kommuneadvokaten mente at rådmannen er inhabil i saken. 
Som følge av denne vurderingen overtok ordfører saken.  
Ordføreren fant ingen grunn til å endre innstillingen, og saken ble lagt frem med 
ordførers innstilling. 
 
Torbjørn Sagen (H), Asle A. Orseth (MDG) og Hanne H. Stenseth (AP) ønsket å få sin 
habilitet vurdert da rådmannen er erklært inhabil i saken og de tre overnevnte er ansatt 
i kommunen og har rådmannen som øverste leder. 
Det tre fratrådte under behandling av habilitetsspørsmålet. 
Et samlet bystyre erklærte Sagen, Orseth og Stenseth som inhabile i saken. 
Ingen tok deres sted i saken. 
40 voterende i saken. 
 
Ordføreren opplyste om at den reelle økningen i driftstøtte er på 300.000,- da det 
allerede ligger inne 450.000,- for de neste årene. 
 
 
VOTERING: 
Innstillingen:   Fikk 38 mot 2 stemmer, og sto. 
 
 
 
I samsvar med ordførers innstilling gjorde bystyret, med 38 mot 2 stemmer, følgende  

vedtak 

Kristiansund kommune ønsker at Vindel AS skal være motoren i å sikre den 
gjennomgående entreprenør- og innovasjonskulturen i Kristiansund jamfør mål i 
kommuneplanens samfunnsdel. 
 
For å sikre et gjennomgripende og godt tilbud til grundere og etablere fra barneskole og 
fram til vekst i eksisterende bedrifter tilrås: 
 



1. Vindel AS tildeles driftsstøtte for 2018 kr. 750 000,-. 
a. Drift av hoppid.no  
b. Inkluderer næringsfaglig vurdering 
c. Tidligere avtaler utgår  

 
2. Vindel tildeles årlig driftsstøtte fra og med 2019 kr. 750 000,-. 

a. Støtten søkes innarbeidet i budsjettarbeidet for 2019 og årene framover. 
b. Oppdatert avtale og oppdragsbrev ivaretas av rådmannen 

 
Støtten fra 2019 skal: 
1. Sikre opprettholdelse av førstelinjetjenesten for etablerere (hoppid.no) i 

samsvar med partnerskapsavtalen. 
a. øke antallet levedyktige etableringer og rapportere på antall 

henvendelse/veiledninger/etableringer/ overlevelse  
b. Være et kvalitetstilbud til små etablerere for å sikre gjennomgående 

entreprenør- og innovasjonskultur.  
2. Sikre kompetente og kunnskapsrike veiledere. 
3. Holde seg oppdaterte på de store utviklingstrekkene innen entreprenørskap og 

innovasjon. 
4. Sikre kompetente bedrifter som deltagere i Ungt Entreprenørskap sine 

program. 
5. Gi årlig rapportering til kommunen om Vindels totale drift. 
6. Utøve næringsfaglige vurderinger etter forespørsel fra NAV 

 
 
 

PS 18/45 Bypakke for Kristiansund  

2014/215963 

Behandling i Bystyret - 19.06.2018  

Berit Tønnesen (AP) og Astrid W. Hoem (AP) ankom møtet. Bystyret er fulltallig.   
45 voterende. 
 
Maritta B. Ohrstrand (SP) ba om å få sin habilitet vurdert da hun er grunneier i 
Kråkhaugen. 
Kommuneadvokaten er forespurt i saken og tilrådde at Ohrstrand erklæres inhabil etter 
Fvl 6 1.ledd bokstav d nr 2. Altså - kan ha økonomisk interesse av vedtaket. 
Er samlet bystyre erklærte Maritta B. Ohrstrand som inhabil i saken. 
John Kuløy (SP) tok hennes sted i saken. 
 
 
Etter forslag fra MDG var alle gruppeledere tildelt 5 minutters taletid i saken. 
 
 
På vegne av Venstre fremmet Ragnhild Helseth (V) følgende alternative forslag: 

Kristiansund kommune ønsker å bygge en fremtidsrettet samferdselsløsning for 
byen og regionen gjennom å etablere en bypakke for finansiering av utbygging. 

  
Både alternativ A med tunnel gjennom Kråkhaugen og alternativ B med åpen 
skjæring gjennom Kråkhaugen må utredes og planmessig behandles. Begge 
alternativene omfatter tiltak Kråkhaugen på Nordlandet, prosjektene på Rensvik, 
Trollsvingen, samt byutviklinga- og kollektivtiltak. 
  



Det må legges til rette med infrastruktur som sikrer ladepunkter elbil, distribusjon 
H2 og biogass og for digitale løsninger for transport 

  
Som ledd i tilrettelegging kollektivsatsing tas sundbåten med i vurdering sammen 
med buss. 

 
 
På vegne av Rødt fremmet Kitty Williams følgende tilleggsforslag: 
 

Eventuelle bompenger som tas inn ved bompengefinansiering av bypakken skal 
benyttes til å finansiere kollektivtrafikk, ikke vei. Veinettet er statens 
ansvarsområde, og bilistene betaler allerede høye avgifter som skal være med å 
dekke disse utgiftene. En bomring bør være med på å finansiere og stimulere til 
økt kollektivtrafikk. Her er sykkelvei et sentralt element som må være med i 
beregningen fra dag en.  

Pengene som hentes inn ved bompengefinansiert innfartsvei må gå tilbake til 
trafikantene ved at bussprisene subsidieres slik at det stimuleres til økt antall 
busspassasjerer til og fra sentrum. Sundbåten bør også tildeles midler herfra for å 
øke frekvensen og senke prisene. 

Det sentrale her må være at bypakken, slik den eventuelt vil framstå, må 
stimulere til mindre bilbruk, ikke mer.     

 
På vegne av FRP fremmet Robert Nordvik følgende forslag: 

FrP ønsker folkeavstemning om bompengefinansiering av bypakken i 
Kristiansund, noe som vi mener er så stor inngrep i folks økonomi/hverdag. 

 
 
På vegne av MDG fremmet Asle A. Orseth følgende alternative forslag: 

Kristiansund kommune ønsker å bygge en framtidsrettet samferdselsløsning for 
byen og regionen gjennom å etablere en bypakke for finansering av utbyggingen.  

1. Kommunen tilrår at alternativ B i saksframlegget legges til grunn for 
bypakken, sett bort i fra tiltaket på Nordlandet med veg i åpen skjæring 
gjennom Kråkhaugen.  

I tillegg ønskes følgende tiltak tatt inn i bypakken: 

2. Full utbygging av sykkelveinett ihht hovedplan for sykkel 
3. Finansiering av kollektivtilbud, herunder Sundbåt og buss. Det bør utredes 

alternative modeller, der pengene skal brukes til redusert takst, 0-takst, 
økt frekvens, nye ruter og/eller utvidelse av eksisterende ruter. 

4. Gang- og sykkelbro over Vågen skal utredes. 

Bypakken vil etter dette alternativet få en anslått kostnadsramme på 730 mill. 
kroner. Av dette forutsettes 180 mill. kroner i statsmidler og 20 mill. kroner fra 
fylkeskommunen. Dette gir 27 % offentlig finansiering.  

5. Det forutsettes to bompengesnitt hhv. på Nordsundbrua og Omsundbrua. 
Rushtidsavgift skal utredes som alternativ til flat sats. Avgiften bør 
utformes slik at den i snitt gir en inntekt som tilsvarer 5 års 
nedbetalingstid av investeringsmidlene, eller maks 20 kr pr passering i 
gjennomsnitt.  



Det forutsettes timesregel, rabatt knyttet til brikke og et månedstak for antall 
passeringer.  

 
 
På vegne av SP fremmet Ken Alvin Jenssen følgende tilleggsforslag: 

Det utredes om gratis sundbåt kan inngå i pakken samt utvidelse av 
Parkeringshus / plasser ved sundbåtkaiene kan inngå i bypakken. 

 
 
 
VOTERING: 
Forslag fra FRP:    Fikk 6 stemmer og falt.  
Forslag fra Venstre:    Fikk 6 stemmer og falt. 
Forslag fra MDG:    Fikk 4 stemmer og falt.  
Innstilligen:     Fikk 40 mot 5 stemmer og sto. 
Forslag fra SP:    Fikk 25 mot 20 stemmer og sto. 
Forslag fra Rødt:    Fikk 2 mot 43 stemmer og falt. 
Innstillingen med vedtatte tillegg: Enstemmig vedtatt. 
 
 
I samsvar med innstilligen, og forslag fremmet i møtet, gjorde bystyret følgende 
enstemmige 

vedtak 

Kristiansund kommune ønsker å bygge en framtidsrettet samferdselsløsning for 
byen og regionen gjennom å etablere en bypakke for finansering av utbyggingen.  

 
Kommunen tilrår at alternativ B i saksframlegget legges til grunn for bypakken. 
Alternativet omfatter tiltakene på Nordlandet med veg i åpen skjæring gjennom 
Kråkhaugen, prosjektene på Rensvik, Trollsvingen, samt byutviklings- og 
kollektivtiltak.  

 
Alternativet med tunnel gjennom Kråkhaugen på Nordlandet må også utredes og 
planmessig behandles. 

 
Bypakken etter alternativ B får en anslått kostnadsramme på 950 mill. kroner. Av 
dette forutsettes 250 mill. kroner i statsmidler og 20 mill. kroner fra 
fylkeskommunen. Dette gir 28 % offentlig finansiering.  

 
Det forutsettes to bompengesnitt hhv. på Nordsundbrua og Omsundbrua.  

 
Kommunen ber om at bompengesatsen settes til kr 20,-  pr. passering, 
timesregel, rabatt knyttet til brikke og et månedstak for antall passeringer. 
Nedbetalingstiden er beregnet til 6,5 år.  
 
Det utredes om gratis sundbåt kan inngå i pakken samt utvidelse av 
Parkeringshus / plasser ved sundbåtkaiene kan inngå i bypakken. 

 
 



PS 18/46 Etablering av Nordmøre interkommunale 
brann- og redningstjeneste  

2018/2544 

Behandling i Bystyret - 19.06.2018  

 
I samsvar med innstilligen gjorde bystyret følgende enstemmige 

vedtak 

1. Kristiansund kommune tilbyr seg å være vertskommune for et administrativt 
vertskommunesamarbeid etter kommunelovens § 28 1b for Nordmøre 
interkommunale brann- og redningstjeneste.  

2. Avtaleforslag KL §28 1b administrativt vertskommunesamarbeid vedtas. 
Rådmannen gis fullmakt til å foreta mindre justeringer av avtalen. 

3. Ansvar for alle investeringer i biler og brannstasjoner samt driftsutgift til husleie 
ligger igjen hos den enkelte kommune.  

4. Lønnskostnader inkl. sosiale utgifter for brannkonstabler belastes den enkelte 
samarbeidskommune hvor brannkonstablene er stasjonert.  

5. Lønnskostnader inkl. sosiale utgifter for administrativt personell og øvrige netto 
driftsutgifter fordeles forholdsmessig 61,5 % per innbygger og 38,5 % per 
samarbeidskommune. 

6. Utregnet kompetanseetterslep jf GAP betales inn av den enkelte over 4 år. 
(fondsavsettes)  

7. Fremtidig kompetansekrav dekkes av samarbeidet - inkl. i årskostnad. 
8. Kostnader ved større hendelser dekkes av samarbeidet. 
9. Merinntekter som NiBR skaper inngår i samarbeidet. 

 
 
 

PS 18/47 Vedtak om lokalisering av ny brannstasjon - ny 
vurdering  

2018/1981 

Behandling i Bystyret - 19.06.2018  

 
Stig Rovik (U), Dagfinn Ripnes (H) og Robert Nordvik (FRP) fikk innvilget permisjon og 
forlot møtet. 
42 voterende i møtet. 
 
 
På vegne av Høyre fremmet Torbjørn Sagen følgende utsettelsesforslag: 
 

Saken utsettes og det blir utført en utredning i henhold til § 10 i forslaget for ny 
dimensjoneringsforskrift. 
Kristiansund brann- og redningsvesen skal utarbeide en beredskapsanalyse på 
bakgrunn av risiko- og sårbarhetsanalysen og forebyggendeanalysen. 
Beredskapsanalysen skal angi hvilke uønskede hendelser det skal etableres 
beredskap for, og vurderingene som ligger til grunn for organiseringen, 
utrustningen og bemanningen av brann- og redningsvesenet.  

 



Beredskapsanalysen skal identifisere hvilke ressurser som er nødvendig for en 
tilfredsstillende håndtering av hendelsene. 
Vurderingen av antall personer i beredskapsstyrken, vaktberedskapen, antall 
vaktlag og lokaliseringen av beredskapsstyrken skal omfatte: 

a) risikoen i ansvarsområdet 
b) kravet til utrykningstid 
c) oppmøtetiden for personellet som skal møte for førsteinnsats og videre 

innsats og 
d) samarbeid med andre brann- og redningsvesen 

Tillegg: 
 Det blir utarbeidet arealbehov (bygningsmasse). 
 Det blir utarbeidet et kostnad forslag som tar høyde for tomtekostnadene, slik 

at det blir mulig å sammenligne andre alternativer.    
 
 
På vegne av Rødt fremmet Stein Kristiansen følgende utsettelsesforslag: 
 

Rødt mener at alternativ plassering av brannstasjonen bør utredes med argument 
i de nye opplysningene som har framkommet og at en plassering av brannstasjon 
i Kristiansund må sees i sammenheng med en eventuell bypakke som legger 
veldig tydelige føringer for utbyggingen av veinettet.  
En utbedring av veinettet bør ligge for dagen før man avgjør plassering slik at den 
reelle utrykkingstiden som beregnes blir basert på faktiske forhold snarere enn 
dagens forhold.  

 
Et annet aspekt ved denne saken er levekårsaspektet. Er det foretatt en 
helsekonsekvensutredning i tråd med folkehelselovens paragraf 11 hva gjelder en 
lokalisering av brannstasjon på Goma? Er det tatt hensyn til utviklingen av Goma 
som bydel i dette? I så fall, hvor vises dette?  

 
 
VOTERING – utsettelsesforslagene: 
Utsettelsesforslag fra Høyre:  Fikk 10 stemmer og falt. 
Utsettelsesforslag fra Rødt:  Fikk 4 stemmer og falt. 
 
Saken tas opp til behandling. 
 
 
På vegne av venstre fremmet Ragnhild Helseth følgende tilleggsforslag: 
 

Ved valg av Goma for lokalisering av ny brannstasjon, må utforming av 
brannstasjonen utformes slik at den i tillegg til funksjon for formål, også 
tilfredsstiller estetiske kvaliteter som er tilpasset omliggende boligbebyggelse. 
Likeså må tilkomst til brannstasjonen sikre trygg ferdsel for beboerne i området. 

 
På vegne av Rødt fremmet Stein Kristiansen følgende tillegg: 

Dersom valget faller på Goma, skal det gjennomføres kompenserende tiltak, for å 
bedre på eventuelle forverrende forholdene for beboerne i området. Dette kan 
være støydemping, byforskjønning eller anleggelse av "aktivitetsområder", for 
eksempel park. 
 

 
VOTERING: 
Innstillingen:   Fikk 38 mot 4 stemmer og sto. 
Forslag fra Venstre:  Enstemmig vedtatt. 
Forslag fra Rødt:  Enstemmig vedtatt. 
 



 
 
I samsvar med innstilligen gjorde bystyret følgende enstemmige 

vedtak 

Ny brannstasjon for Kristiansund kommune lokaliseres på tomta til gamle Goma 
barneskole. 
Det lyses ut anbudskonkurranse for regulering av området, rivning av den gamle 
skolen og bygging av ny brannstasjon med tilhørende kaianlegg til tjenestens 
redningsbåt. 
To boliger innenfor planområdet forutsettes innløst. 
 
Brannstasjonen utformes slik at den i tillegg til funksjon for formål, også 
tilfredsstiller estetiske kvaliteter som er tilpasset omliggende boligbebyggelse. 
Likeså må tilkomst til brannstasjonen sikre trygg ferdsel for beboerne i området. 

 
Det skal gjennomføres kompenserende tiltak, for å bedre på eventuelle 
forverrende forholdene for beboerne i området. Dette kan være støydemping, 
byforskjønning eller anleggelse av "aktivitetsområder", for eksempel park. 

 
 

PS 18/48 Årsrapport 2017 for Kristiansund kommune 
2018/1707 

Behandling i Bystyret - 19.06.2018  

 
Henrik Stensønes (SP) fikk innvilget permisjon og forlot møtet. 
41 voterende til stede. 
 
Årsrapport 2017 og Regnskap 2017 (PS 18/48 og 49) ble debattert under ett. 
 
I samsvar med innstilligen gjorde bystyret følgende enstemmige 

vedtak 

Bystyret vedtar årsrapporten til Kristiansund kommune for 2017. 
 
 

PS 18/49 Regnskap 2017 - Kristiansund kommune 
2018/1707 

Behandling i Bystyret - 19.06.2018  

 
Årsrapport 2017 og Regnskap 2017 (PS 18/48 og 49) ble debattert under ett. 
 
I samsvar med innstilligen gjorde bystyret følgende enstemmige 

vedtak 

Bystyret vedtar regnskapet for 2017. 
 

Overskudds-/underskuddsmodellen blir praktisert og vedtas med 
budsjettendringer i tråd med oversikt i saksframlegget. 



 
Udekket beløp i investeringsregnskapet på 9,006 millioner kroner føres opp til 
dekning i budsjettet for 2018 og finansieres ved salg av eiendom. 

 
 

PS 18/50 Kristiansund Havnekasse - Regnskap 2017 
2018/1707 

Behandling i Bystyret - 19.06.2018  

 
I samsvar med innstilligen gjorde bystyret følgende enstemmige 

vedtak 

Bystyret vedtar regnskap 2017 for Kristiansund Havnekasse.  
 

Udekket regnskapsmessig merforbruk på 242 957 kroner dekkes gjennom bruk 
av disposisjonsfond.  

 
 

PS 18/51 Kristiansund kommunale Sundbåtvesen KF - 
Regnskap 2017  

2018/1707 

Behandling i Bystyret - 19.06.2018  

 
I samsvar med innstilligen gjorde bystyret følgende enstemmige 

vedtak 

Regnskapet 2017 for Kristiansund kommune Sundbåtvesen KF med tilhørende 
styreberetning godkjennes.  
 

 
 

PS 18/52 Kvalitetsmelding for 2017  

2014/178510 

Behandling i Bystyret - 19.06.2018  

 
Ordføreren foreslo at saken ble utsatt til første bystyre etter sommeren. 
 
I samsvar med utsettelsesforslaget gjorde bystyret følgende enstemmige 

vedtak 

Saken utsettes. 
 
 



PS 18/53 Kriterier for vurdering av skoletomter 
2018/1384 

Behandling i Bystyret - 19.06.2018  

 
Annika Indergaard (KRF) og fikk innvilget permisjon og forlot møtet. 
40 voterende i møtet. 
 
Sven Erik Olsen (AP) ønsket å få sin habilitet vurdert da han er ansatt og tillitsvalgt ved 
Atlanten vgs. som kan være et av tomtealternativene i saken. 
Olsen fratrådte under behandling av habilitetssaken. 
Kommuneadvokaten hadde vurdert saken og tilrådte at Olsen ble erklært habil i saken. 
Et samlet bystyre erklærte Olsen som habil i saken. 
Olsen tiltrådte møtet igjen. 
 
På vegne av Rødt fremmet Stein Kristiansen følgende tilleggsforslag: 

Det tilføres til kriterier for valg av skoletomt: Helsekonsekvensvurdering av 
fysiske og sosiale faktorer som kan påvirke særlig utsatte grupper i samfunnet 
avhengig av vag av aktuelle tomter, vektes med to, 2, poeng.  

  
 
VOTERING: 
Innstilligen:    Enstemmig vedtatt. 
Tillegg fra Rødt:  Enstemmig vedtatt. 
 
 
I samsvar med innstilligen gjorde bystyret følgende enstemmige 

vedtak 

- Kriteriene legges til grunn for rådmannens utredning og anbefaling av tomter for 
nye barneskoler som legges frem for politisk behandling 

- Metodikken anvendes for vurdering av tomt for begge nye skoler.  
- Kriteriene tillegges ulik vekt, og vektes slik det fremkommer av 

vurderingsmatrisen. 
- Det tilføres til kriterier for valg av skoletomt: Helsekonsekvensvurdering av fysiske 

og sosiale faktorer som kan påvirke særlig utsatte grupper i samfunnet avhengig 
av vag av aktuelle tomter, vektes med to, 2, poeng.  

 

PS 18/54 Søknad om samarbeidsavtale mellom 
Kristiansund kommune og Ørnvika og Ånes velforening 
2017/274 

Behandling i Bystyret - 19.06.2018  

 
I samsvar med innstilligen gjorde bystyret følgende enstemmige 



vedtak 

1. Kristiansund kommune inngår samarbeidsavtale med Ørnvika og Ånes velforening 
om årlig økonomisk tilskudd på kr 20 000 for vedlikehold av Åneset lysløype over 
en periode på fire år med mulighet til forlengelse etter evaluering. 

2. Tilskuddet innarbeides i økonomiplan for årene 2019 – 2022.  
3. Kulturenheten har ansvaret for gjennomføring av avtalen og oppfølging av 

tiltaket. 

 
 

PS 18/55 Port Arthur havn vest - behandling av klage på 
bystyrets vedtak  

2008/247 

Behandling i Bystyret - 19.06.2018  

 
I samsvar med innstilligen gjorde bystyret, med 38 mot 2 stemmer, følgende  

vedtak 

Bystyret finner ikke grunn til å ta innkomne klage til følge og opprettholder sitt 
vedtak i sak 18/23, datert 10.4.2018. 

 
Saken oversendes Fylkesmannen i Møre og Romsdal til behandling. 

 
 

PS 18/56 R-296 Storhaugen panorama, detaljregulering 
- behandling av planinitiativ  

2018/1164 

Behandling i Bystyret - 19.06.2018  

 
Ida M. D. Myren (SP), Ther Junge (U) og Jan Leon Tyrhaug (U) fikk innvilget permisjon 
og forlot møtet. 
37 voterende i møtet. 
 
 
På vegne av Høyre fremmet Torbjørn Sagen følgende alternative forslag: 

Bystyret vedtar å fortsette planinitiativet for Storhaugen panorama. 
 

 
VOTERING: 
Forslag fra Høyre:  Fikk 11 stemmer og falt. 
Innstillingen:   Vedtatt mot 3 stemmer. 
 
 
I samsvar med innstilligen gjorde bystyret, med 34 mot 3 stemmer, følgende  



vedtak 

Bystyret vedtar å stoppe planinitiativet for Storhaugen panorama. Tiltaket ligger 
utenfor kommunens byggeforbudsgrense mot sjø og i areal avsatt til friområde. 
Planinitiativet er med dette i strid med gjeldende kommuneplan. Planinitiativet 
strider også mot plan- og bygningsloven § 1-8, og statlig planretningslinje for 
differensiert forvaltning langs sjøen.  

 
 
 

FO 18/6 Interpellasjon vedrørende konserndannelse i 
NEAS  

2008/495 

Behandling i Bystyret - 19.06.2018  

Line Karlsvik (SV) og Sven Erik Olsen (AP) fikk innvilget permisjon og forlot møtet. 
35 voterende i møtet. 
 
Ordføreren er inhabil i saken da han er styreleder i NEAS, jf. Fvl 6 1.ledd bokstav d nr 2. 
Ordføreren fratrådte, og varaordfører tok hans sted i møtet. 
 
Interpellanten framførte interpellasjonen. 
 
Varaordfører ba rådmannen gi sitt svar. 
  

Hvem bestemmer hva og hvor  
Stortinget bestemmer etter forslag fra regjering lover, og ut fra rammer og 
intensjoner i loven lages detaljerte forskrifter. 

  
Stortinget har bestemt at innen 1.1.2021 må nettselskap organiseres som egne 
selskap. Grunnen er at myndighetene vil forsikre seg om at dette monopolet 
opptrer nøytralt i forhold til annen virksomhet. I praksis betyr det at Nett ikke kan 
eies av annen konkurransepreget virksomhet. Det må eies direkte av en eier, 
eller via et nøytralt holdingsselskap. Dette er også i tråd med føringer gitt av EU. 

  
Videre ha stortinget sagt at for nettselskap som har mer enn 30 000 kunder, skal 
det være et funksjonelt skille. Det betyr en ytterligere skjerpelse av nøytralitet. 
De kan ikke ha samme ledende personell i ledelsen. Knut Hansen som adm. dir i 
NEAS kan da ikke sitte i styret i både nett, og marked. De kan ikke bruke samme 
databaser. Flere slike forhold. Stortinget mente at et slik skille ville vært en 
økonomisk byrde for mindre selskap. Derfor ble grensen satt til 30 000 kunder. I 
dag er denne grensen 100 000kunder. 

  
Hva skjer lokalt 
Styret i NEAS har fra 1.1.2017 valg å dele virksomheten i to interne divisjoner. 
Nett og Marked. I Nett ligger Nett. I Marked ligger produksjon, stømsalg, 
bredbånd. All annen aktivitet. Dette er gjort for å ha forberede det pålagte skille, 
men styret har vurdert det slik at men ikke ønsker å ha flere enheter en strengt 
tatt nødvendig. Derfor bare to – Nett og Marked. 

  
Hva betyr det for Kristiansund kommune og eierskapet i NEAS 
Eierne i NEAS har synliggjort at de ønsker en kontroll av selskapet som er mest 
mulig som i dag. Ut fra dette ble det laget dokumentasjon som ble fremlagt på GF 



i 2017. Eierne ønsket da ikke å foreta en oppdeling i to selskap siden eierblokkene 
hadde ulikt syn på selskapets strategi. Dette håndterer styret på en god måte. 

  
Målet nå er at NEAS foretar en oppdeling i Nett og Marked med virkning fra 
1.1.2020. Styret vektlegger eieres signal om fortsatt å være tett på selskapet. 

  
Kristiansund kommune som eier må følge lover som er gitt. Vår vurdering er at 
selskapsmessig skille lever vi god med. Det funksjonelle skille blir vi ikke pålagt 
siden NEAS er 26 000 kunder. 

 
I bystyremøte 2. oktober 2018 vil styre- og representantskapsmedlemmer i 
selskap der kommunen har eierskap i, deriblant NEAS, orientere. 

 
 
Interpellanten takket for svaret, og ba om at bystyret skal holdes oppdatert om 
prosessen og økonomiske konsekvenser. 
 

FO 18/7 Interpellasjon om nikab- og burkaforbud 
2008/495 

Behandling i Bystyret - 19.06.2018  

 
Ordfører foreslo at interpellasjonen ble utsatt til neste møte da interpellanten hadde fått 
innvilget permisjon og forlatt møtet. 
 
I samsvar med innstillingen gjorde bystyret følgende enstemmige 

vedtak 

Interpellasjonen utsettes. 
 
 

FO 18/8 Interpellasjon - Kapasiteten til 
tilfluktsrommene i Kristiansund  

2008/495 

Behandling i Bystyret - 19.06.2018  

 
Øyvind F. Lyngås (U) fikk innvilget permisjon og forlot møtet. 
34 voterende i møtet. 
 
Interpellanten ønsket ikke å fremføre interpellasjonen. 
 
Ordføreren ga sitt svar: 
 

Med tilfluktsrom forstås permanente vernerom som vil kunne redusere omfanget 
av skader på befolkninga som følge av krigshandlinger.  
I Norge er det om lag 25 000 tilfluktsrom, med plass til cirka 2,5 millioner 
menneske.  
Tilfluktsrom er plasserte i de områder der en regner med at behovet er størst. 
De offentlige tilfluktsrommene er ment for tilfeldig forbipasserende. 



De private tilfluktsrommene er ment for de som oppholder seg i bygget når en 
hendelse skjer. 
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har det overordnede 
tilsyn/ godkjenning med bygging av tilfluktsrom. DSB gir nødvendige supplerende 
regler og bestemmelser om planlegging, utførelse, utstyr, vedlikehold og kontroll 
av tilfluktsrom. 
Direktoratet kan delegere deler av sin avgjørelses- og kontrollmyndighet til 
fylkesmennene, sivilforsvarskretsene, NHO ved Industrivernet eller andre 
institusjoner.  
Det påligger kommunen å kontrollere at bestemmelser om saksbehandling og 
teknisk utførelse, unntatt elektrotekniske installasjoner blir fulgt. Det er eieren, 
altså enten kommunen eller en privat aktør, som har ansvaret for vedlikeholdet 
av tilfluktsrommet. 
Etter kalde krigen har tilfluktsrommene fått en beskjeden oppmerksomhet. I 1995 
kom en ny forskrift som gjelder fremdeles. Stortinget har bestemt at de 
eksisterende tilfluktsrommene skal opprettholdes. 

 
Kristiansund kommune har pr i dag 66 tilfluktsrom fordelt på 14 offentlige og 52 
private tilfluktsrom. Standarden på tilfluktsrom varierer som følge av at de er 
bygde under ulike forskrifter, og varierende grad av vedlikehold.  

 
Kristiansund kommune brukte ca 1,3 mil kroner til oppgradering av offentlig 
tilfluktsrom i 2017/2018. Arbeidet er i sin helhet dekket av midler fra 
frikjøpsordningen som er godkjent av direktoratet for samfunnssikkerhet og 
beredskap (DSB)  

 
Det er varslet en gjennomgang av forskriftene for frikjøp av tilfluktsrom, i dag så 
er det nesten uten unntak en praksis at utbygger får innvilget søknaden om fritak 
for bygging av tilfluktsrom og dette har blitt godkjent av DSB. Nå varsler 
Regjeringen en mye strammere praksis om disse spørsmålene, men dette er 
utenfor kommunens kontroll slik at vi må forholde oss til gjeldene regelverk. 

 
Kommunen som eier av flere tilfluktsrom må selvfølgelig sette av vedlikeholds 
midler til tilfluktsrom og her vil eiendomsdrift få en sentral oppgave i å skaffe seg 
en oversikt over standard og behov.  

 
Interpellanten takket for svaret. 
 
 
 
Interpellasjon vedr. Bygging av nytt sykehjem 
Interpellanten ønsket ikke å fremføre interpellasjonen. 
 
Ordføreren ga sitt svar: 

Ja, ordføreren er opptatt av sykehjemsplasser. Ordføreren er opptatt av hele 
omsorgstrappa fra forebygging og rehabilitering til heldøgnsplasser for omsorg. 
Jeg ser at det er et stort behov for heldøgnsplasser i kommunen, der 
sykehjemsplasser er en del av dette. 

 
Nå har vi vedtatt at vi skal utarbeide en helhetlig plan for helse- og omsorg, og 
det er jo naturlig at behovet for sykehjemsplasser blir kartlagt og vurdert i 
arbeidet med den planen. 
Neste satsing er ombygging av Rokilde, som nå er i gang. Dette vil lette litt på 
trykket på etterspørselen etter heldøgnsplasser. Men det totale behovet for 
omsorgstjenester, og hvordan vi skal løse og organisere dette blir en del av 
planarbeidet. 
 



 
Interpellanten takket for svaret. 
 
 

PS 18/57 SØKNAD OM FRITAK FOR EIENDOMSSKATT 
ETTER ESKTL § 7 a  

2018/2333 

Behandling i Bystyret - 19.06.2018  

 
Følgende ble ettersendt 18.06.2018: 

 Liste over lag og organisasjoner som har fritak fra eiendomsskatt (etterspurt ved 
behandling i bystyret 15.05.2018).  

 
 
Ordfører foreslo at saken utsettes pga langt møte. 
 
I samsvar med utsettelsesforslaget fremmet i møtet gjorde bystyret følgende 
enstemmige 

vedtak 
 Saken utsettes. 
 
 
 
 
Denne protokollen er elektronisk godkjent og har ingen signatur. 
 
 
 

Kristiansund bystyre, 19.06.2018 
 
 

Kjell Neergaard 
Ordfører 

Toril Skram 
bysekretær


