
 
 
 

PS 19/9 Godkjenning av protokoll fra møte 04.12.2018 og 22.01.2019 2015/35924 
 
PS 19/10 Politisk behandling av sluttregnskap for store Investeringsprosjekter 
2019/501 
 
Saken gjelder: Politisk behandling av sluttregnskap for store investeringsprosjekter; Tempoveien 23, 
Allanengen skole og Nordlandet ungdomsskole. 
 
Rådmannens innstilling: Bystyret vedtar sluttregnskapene for prosjektene: Tempoveien 23, 
Allanengen skole og Nordlandet ungdomsskole 
 
PS 19/11 Eiendomsskatt - justering av promillesats for næring 2018/4348 
 
Saken gjelder: Utskriving av eiendomsskatt for næring med 5,7 promille i 2019. 
 
Rådmannens innstilling: Den generelle eiendomsskattesatsen skrives ut med 5,7 promille for 2019, 
en reduksjon fra 6,7 promille i forhold til bystyrets vedtak 27. desember i 2018. For boliger og fritid 
skrives det ut med differensiert promille i henhold til nevnte vedtak. Etter nye prognoser vil ikke 
endringen få budsjettmessige virkninger. 

PS 19/12 Organisering av felles prosjekt for kommunenes videre arbeide med 
Helseplattformen 2017/1257 
 

Saken gjelder: Helseplattformen. Nordmøre regionråd har bedt sitt AU om å utarbeide felles politisk 
sak til kommunene for hvordan kommunene på Nordmøre kan organisere sitt videre arbeid med 
Helseplattformen. 

Rådmannens innstilling:  

• Kristiansund kommune ønsker å delta i et felles Orkide-prosjekt for Helseplattformen. 
• Bystyret aksepterer rollen som prosjekteier for prosjektet 
• Bystyret er kjent med at prosjektdeltakelsen krever intern prioritering av ressurser, og gir 

rådmann fullmakt til å prioritere prosjektet. 

PS 19/13 Byen som regional motor 2019 2015/10653 
 

Saken gjelder: Beskrivelse av aktuelle delprosjekter som det skal søkes om tilskudd til gjennom fylket 
sitt prosjekt «Byen som regional motor 2019». 

Rådmannens innstilling: Prosjektet «Byen som regional motor» har allerede bidratt til byfornyelse og 
økt engasjement. Det er ønskelig å videreføre dette arbeidet. Rådmannen tilrår derfor at foreslåtte 



delprosjekt vedtas, slik at det kan søkes om tilskudd fra fylkets program «Byen som regional motor 
2019». Søknadsfrist er 22. mars 2019. 

 
PS 19/14 Årsavslutning kommunalt næringsfond 2018 2019/171 
 
Saken gjelder: Kommunalt næringsfond og årsavslutning for 2018. Her kommer en oversikt over hva 
som gjenstår av prosjekter/tildelinger og saldo på bankinnskudd. Det er disse to parameterne som gir 
saldo for næringsfondet for 2019. I skrivende stund har ikke Møre og Romsdal Fylkeskommune 
foretatt tildeling av friske midler. Det er også usikkert om det blir tildeling i 2019, da det er store kutt 
i kap. 550.64 som skal gå til distriktsutvikling av denne typen. 
 
Rådmannens innstilling: 

Formannskapet tar årsavslutningen for næringsfondet 2018 til orientering. Formannskapet ber 
rådmannen åpne næringsfondet for nye søknader i 2019 med søknadsfrister 01. april og 01. 
september. Formannskapet ber rådmannen prioritere følgende bransjer for årets første utlysning: 
Reiseliv og havrommet. 

 
Referatsaker: 
RS 19/20 Høring - ny kontrollutvalgs- og revisjonsforskrift 2015/33248 
RS 19/21 Lov og forskrift - teknisk standarder til ladepunkter og fyllestasjoner for alternative drivstoff 
– høring 2019/304 
RS 19/22 Høring: Bedre regulering av større utbyggingsprosjekter - rapport fra ekspertutvalg - forslag 
om endringer i eierseksjonsloven 2017/3377 
RS 19/23 Høring: Digitalisering i kommunal sektor 2016/3674 
RS 19/24 Høring – forslag til læreplan i norsk for voksne innvandrere nivå C1 2014/452685 
RS 19/25 Høring - Innføring av AutoPASS takstregulativ på fergesamband 2018/4893 
RS 19/26 Høring av søknad fra Replast AS om tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven 
2016/1734 
 
Andre referatsaker  
RS 19/27 Barn og unge i kommunal planlegging * 2018/2891 
RS 19/28 R-286 - Rv. 70 Rensvikkrysset - Rensvikholmen, detaljregulering, intern varsling om høring 
og offentlig ettersyn 2015/34170 
RS 19/29 Bemerkninger til valg av lokalisering for ny brannstasjon i Kristiansund kommune 
2018/1981 
RS 19/30 Pressemelding arbeidsmarkedet januar 2019 2009/22 
RS 19/31 ALGER - framtidas industri i dag 2009/22 
RS 19/32 Ny brannstasjon Kristiansund kommune, att.: advokat Vidar Riksfjord 2009/22 

 
Alle sakspapirerene kan du lese i sin helhet her: 
https://innsyn.kristiansund.kommune.no/Dmb/ShowDmbDocument?mId=1619&documentTypeId=
MI 
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