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Møtebehandling

Framlegg til vedtak framsett i møte av Frode Gjelstenli (FRP):

Alternativt forslag fra Vestnes FrP
Handlingsdel 2022-2025

Vestnes kommunestyre vedtar kommuneplanen sin handlingsdel 2022-2025 slik det går fram i
administrasjonssjefen sitt forslag til handlingsdel, økonomiplan og budsjett 2022-2025 med
disse endringene:
Det må jobbes med gode kollektivløsninger om en eventuell Møreakse blir en realitet. Den
dagen det eventuelt settes trafikk på Møreaksen fra Ørskogfjellet vil timeekspressen slutte å gå
via Vestnes sentrum. Det vil fordre at det er opprettet pendlerparkering og bussterminal på
Trohaugen med både venterom og toalettfasiliteter.
Kollektivtilbudet fra Vestnes – Rekdal er forholdsvis dårlig og det vil være lite sannsynlig at
kollektivsatsningen økes i distriktene. Møre og Romsdal skal bli miljøfylke nr. 1, signalene er at
kollektivsatsningen økes i byene og de store tettstedene mens små bygder og samfunn vil miste
tilbudet.
Kommunestyret er urolig for at Vestnes sentrum med Møreaksen, vil bli ett tettsted i bakevja
og vil miste mye av sin styrke som et sterkt handelssentrum.
Kommunestyret må jobbe for at ett godt kollektivtilbud med både buss og hurtigbåt er på plass
om Møreaksen blir en realitet.
Kommunestyret må jobbe for at det ikke settes bompenger på tilførselsveger på fv vei 661 og
Nakkedalen ved en eventuell Møreakse.
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Kommunestyret må jobbe for at det etableres næringsareal og bustadstomter i hele
kommunen.
Økonomiplan og budsjett 2022-2025
Vestnes kommunestyre vedtar økonomiplanen for 2022-2025 og årsbudsjett for 2022 i samsvar
med bevillingsoversiktene etter §5-4 og §5-6, slik det går fram administrasjonssjefen sitt forslag
til handlingsdel, økonomiplan og budsjett 2022-2025 med disse endringene:
+ kr. 2 000 000 skatt og ramme.
+ kr.538 000 Romsdal regionråd, Sunnmøre regionråd, Visit Nordmøre og Romsdal og
lyntogforum
+ kr. 700 000 Vestnes Næringsforum (Fortsetter som medlem med kr. 50 000)
Sum Ut 3 268 000

Kr. 1 400 000 Eiendomsskatt (- 1promille)
Kr. 150 000 Julegave ansatte
Kr. 1 000 000 kommunalsjef samfunn og utvikling
Sum 2 550 000
Investering og låneopptak
1. Vestnes kommunestyre vedtar investeringsbudsjettet for 2022 i samsvar med
bevillingsoversiktene etter § 5-5, slik det går fram i administrasjonssjefen sitt forslag til
handlingsdel, økonomiplan og budsjett 2022-2025 med disse endringene:
-

Kr. 2 500 000 oppgradering av utleieboliger.
Kr. 250 000 til å rive bolig Tomrefjord.

2. Vestnes kommunestyre godkjenner låneopptak på kr 14,000 mill. kroner til finansiering
av kommunen sine investeringer, jf. Kommunelova §14-15 første ledd. Ordførar får
fullmakt til å godkjenne låneopptak og rentevilkår.
3. Vestnes kommunestyre godkjenner låneopptak på 20 mill. kroner til finansiering av
videre utlån til bustadformål, jf. Kommunelova §14-17. Ordførar får fullmakt til å
godkjenne endelige lånevilkår.
Eiendomsskatt:
2. Generell skattesats vert sett til 4,0 promille. For bustad og fritidsbustad, næring vert
skattesatsen holdt uendra på 4,0 promille. Skattesatsen på det særskilte
skattegrunnlaget er 4,0 promille. jf. Eiedomsskatteloven § 11, 1. ledd og § 13

2

Verbalforslag:
1. Kommunestyret ber Administrasjonssjefen så snart som råd sette i gang prosessen med
å få på plass kommunalsjef for samfunn og utvikling. Vestnes kommune må styrke sitt
arbeid i samfunns utviklingen i egen organisasjon. En kommunalsjef på samfunn og
utvikling har vert savnet over år og det er tidligere ikke funnet rom for denne stillingen.
Denne stillingen vil frigjøre stillinger som kan yte en større innsats ut til næringsliv og
innbyggere i utviklingsarbeidet.
2. Kommunestyret ber administrasjonssjefen jobbe videre i tett samarbeid med Tremek AS
om hvilke tjenester som kan sees i sammenheng med kommunal drift, samt plassering
av Tremek på et bedre egna sentralt område.
3. Kommunestyret støtter arbeidet og tankene Administrasjonssjefen har omkring
omsorgstrappen mm og ber om å bli orientert underveis i prosessen. Tidlig innsats og
hjelp er viktig for at kommunen skal sikre at brukere får den hjelpen de trenger til rett
tid.
4. Kommunestyret ber administrasjonssjefen opprette ett integreringsbarometer. Dette
skal måle kvaliteten på integreringa i Vestnes sammenligna med andre kommuner. Hvor
godt kan en norsk, hvor stor del av de som går kommer gjennom
integreringsprogrammet kommer i jobb eller utdanning, og anna informasjon som kan si
noe om kvaliteten på integreringa vil vær viktige å få med.
5. Kommunestyret ber Administrasjonssjefen om å få taksert Vestnes energi mm for å få
en fullstendig oversikt over Vestnes kommune sine verdier.
6. Kommunestyret ber Administrasjonssjefen å kartlegge ledige husvære i Vestnes som
kan være aktuell for leie til eie.
7. Kommunestyret ber om at Havbruksfondet settes på fond. Om fondet skal brukes til
direkte drift må det komme sak i kommunestyre.
8. Kommunestyret ønsker å gi de ansatte en liten påskjønnelse til jul og ber
Administrasjonssjef og Ordfører muliggjør dette.
9. Stilling som familievernrettleier bør tas ut da stillingen ikke har blitt brukt til det
formålet som kommunestyret var forespeilet.
10. Vestnes kommunestyre vedtar og ikke å øke eiendomsskatten for næring på 1 promille.
Næringslivet kan ved å ikke få økt eiendomsskatt bidra med en større kontingent inn i
Vestnes Næringsforum. Kommunalsjef Samfunn og Utvikling kan bistå Vestnes
næringsforum ved behov.
11. Kommunestyret er tilfreds med det arbeidet Administrasjonssjefen har satt i gang med å
se på heltidskultur mm i ulike eninger. Kommunestyret har stor tro på de prosjektene
som er satt i gang og ber om at prosjektene fortsetter med mål om å styrke bemanning i
hjemmetjenestene og på Stella Maris.
12. Kommunestyret ber om at Administrasjonssjefen ser på muligheten for at Vestnes
Kommune kan utdanne flere av sine egne helsefagarbeidere til sykepleiere via
desentraliserte ordninger, mot en bindingstid etter endt utdanning. Kommunestyret ber
også om at det settes i gang et arbeid på om det kan være mulig å bruke pleieassistenter
på Stella Maris i den tiden på dagen det er mest krevende.
13. Kommunestyret ber Administrasjonssjefen holde god styring på økonomien og ta sikte
på å bygge opp fond slik at en ny felles ungdomsskole kan realiseres om få år, samt
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oppgradering av Tomrefjord skole og egna lokaler til kulturskolen. Videre må det
kartlegges hvorfor Vestnes kommune har så høyt antall på elever med
spesialundervisning og hvilke tiltak som kan gjøres for å endre dette. Midler som
frigjøres kan være med å styrke den enkelte skoles økonomi.
14. Kommunestyret ber Administrasjonssjefen kartlegge og se på løsninger på hvordan
kommunen kan legge til rette for at det vil være nok barnehageplasser tilgjengelig når
våre innbyggere har behov.

Votering

Innstillinga til administrasjonssjefen vart sett opp mot framlegg til vedtak framsett i møte av Frode
Gjelstenli (FRP). Innstillinga til administrasjonssjefen vart vedteken mot 1 røyst: Frode Gjelstenli (FRP).

Formannskapet legg saka fram for kommunestyret med slik innstilling:

1. Handlingsdel 2022-2025
Vestnes kommunestyre vedtek kommuneplanen sin handlingsdel 2022-2025 slik det går fram i
administrasjonssjefen sitt forslag til handlingsdel, økonomiplan og budsjett 2022-2025.
2. Økonomiplan og budsjett 2022-2025
Vestnes kommunestyre vedtek økonomiplan for 2022-2025 og årsbudsjett for 2022 i samsvar
med bevillingsoversiktene etter §5-4 og §5-6, slik det går fram administrasjonssjefen sitt forslag
til handlingsdel, økonomiplan og budsjett 2022-2025
3. Investering og låneopptak
3.1. Vestnes kommunestyre vedtek investeringsbudsjettet for 2022 i samsvar med
bevillingsoversiktene etter § 5-5, slik det går fram i administrasjonssjefen sitt forslag til
handlingsdel, økonomiplan og budsjett 2022-2025
3.2. Vestnes kommunestyre godkjenner låneopptak på kr 16,932 mill. kroner til finansiering av
kommunen sine investeringar, jf. Kommunelova §14-15 første ledd. Ordførar får fullmakt til å
godkjenne låneopptak og rentevilkår.
3.3. Vestnes kommunestyre godkjenner låneopptak på 20 mill. kroner til finansiering av videre
utlån til bustadformål, jf. Kommunelova §14-17. Ordførar får fullmakt til å godkjenne endelege
lånevilkår.
4. Eigedomsskatt
4.1. I medhald av Eigedomsskattelova §§ 2 og 3, skriv Vestnes kommunestyre ut eigedomsskatt
for 2022 på alle faste eigedommar i heile kommunen. På tidlegare skattlagte verk og bruk skriv
Vestnes kommune ut skatt på næringsdelen (bygning og grunn). Ein skriv ut skatt på det
særskilde skattegrunnlaget redusert med fire sjuandedelar i 2022 (overgangsregel til §§ 3 og 4,
første ledd første pkt. i Eigedomsskattelova.
4.2. Generell skattesats vert sett til 5,0 promille. For bustad og fritidsbustad vert skattesatsen
halden uendra på 4,0 promille. Skattesatsen på det særskilte skattegrunnlaget er 4,0 promille.
jf. Eigedomsskattelova § 11, 1. ledd og § 13
4.3. Det vert ikkje rekna botnfrådrag for bustaddelen i bustadar og fritidsbustadar jf.
Eigedomsskattelova §§ 11, 2. ledd.
4.4. Som standard vert det 4 betalingsterminar jf. Eigedomsskattelova § 25. Vestnes tilbyr
fleksibel fakturering, der ein kan velje mellom 1, 4 eller 12 terminar etter visse reglar.
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4.5. For utskriving av eigedomsskatt på bustadeigedomar skal kommunen bruke Skatteetaten
sitt formuesgrunnlag for dei bustadane der dette er berekna (§ 8 C-1 i Eigedomsskattelova).
Elles skal Vestnes kommune sine gjeldande eigedomsskattevedtekter med revideringar
vedtekne av Vestnes kommunestyre, nyttast. Ny almenn taksering vert utsett. Gjeldane takstar
vert kontorjustert i 2022 med 10 %, med heimel i § 8 A-4 i Eigedomsskattelova.
4.6. Vestnes kommunestyre fritek etter § 7 i Eigedomsskattelova:
a. Eigedom åt stiftingar eller institusjonar som tek sikte på å gagne kommunen, fylke eller
staten.
b. Eigedom som har historisk verdi
5. Finansielle måltal
Vestnes kommunestyre vedtek følgjande finansielle måltal for økonomiplanperioden 20222025:
5.1. Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene (resultatgrad): Mellom 0,5 % - 1 %
5.2. Disposisjonsfond i prosent av driftsinntekter: Minimum 0,2 %
5.3. Gjeldsgrad (netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter): Lågare enn 85 %
6. Klimabudsjett og klimamål
6.1. Det skal arbeidast mot at Vestnessamfunnet sine klimautslepp skal innan 2030 vere
redusert med 60 % samanlikna med nivået i 2009. Dette omfattar både direkte utslett innanfor
kommunen sitt geografiske område og indirekte utslepp som følgje av aktivitetar initiert av
organisasjonen Vestnes kommune.
6.2. Det skal arbeidast mot at innan 2050 skal Vestnessamfunnet redusere sitt klimafotavtrykk
med 95 % samanlikna med nivået i 2009.
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