
 
 
 
 
 

 
 

Møteprotokoll 
 

Utvalg: Nesset formannskap 

Møtested: Kommunestyresalen, Nesset kommunehus 

Dato: 04.04.2017 

Tidspunkt: 09:00 – 13:05 
 
 
 
 

Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Edmund Morewood Varaordfører SP 
Kari Petrine Fitje Øverås Medlem SP 
Toril Melheim Strand Medlem AP 
Anders Torvik Medlem AP 
May Tove Bye Aarstad Medlem AP 
Svein Atle Roset Medlem KRF 

 
Følgende faste medlemmer møtte ikke: 
Navn Funksjon Representerer 
Rolf Jonas Hurlen ORD H 

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
Eva Solstad Alme Rolf Jonas Hurlen H 

 
Merknader 

 Orienteringer og tur rundt helseløypa  v/enhetsleder Jan K. Schjølberg 

 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Anne Grete Klokset 
Vivian Høsteng 

Rådmann 
Politisk sekretær 
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Underskrift: 
 
Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført i møteboka, er i samsvar med det som ble vedtatt på 
møtet. 
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Saksliste 

Utvalgs- 
saksnr 

 
Innhold 

Unntatt 
offentlighet 

Arkiv- 
saksnr 

PS 26/17 Godkjenning av protokoll fra forrige møte   

PS 27/17 Referatsaker   

RS 11/17 Utvikling av byggefelt på Gussiås  2017/300 

PS 28/17 GID 059/015 - Søknad om bygging av naust/garasje på fritidseiendom- 
Einar Morewood 

 2017/25 

PS 29/17 GID 108/006/002 - Ny behandling-oppføring av mur/parkeringsplass - 
Lars Arve Mittet 

 2016/508 

PS 30/17 Dispensasjon fra kommuneplanens areadel - Uttak av grus fra 
Klyvånatippen 

 2015/1351 

PS 31/17 Deltakelse i prosjekt vedr. Velferdsteknologi i Romsdal  2016/440 

PS 32/17 Forslag til kommunal forskrift om rett til opphold i sykehjem - høring  2015/1360 

PS 33/17 Søknad om støtte/tilskudd til Nesset Musikkfest 2017  2016/411 
 

PS 26/17 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 

Behandling i Nesset formannskap - 04.04.2017  

Protokoll fra formannskapets møte 09.03.2017 ble godkjent og signert. 
 

Vedtak i Nesset formannskap – 04.04.2017 

Protokoll fra formannskapets møte 09.03.2017 ble godkjent og signert. 
 
 

PS 27/17 Referatsaker 

RS 11/17 Utvikling av byggefelt på Gussiås 

Behandling i Nesset formannskap - 04.04.2017  

Ordføreren orienterte. 
 
Til RS 11/17: Utvikling av byggefelt på Gussiås 
Det ble enighet om at ordføreren tar initiativ til møte med aktuelle parter. 
 

Vedtak i Nesset formannskap – 04.04.2017 

Til RS 11/17: Utvikling av byggefelt på Gussiås 
Det ble enighet om at ordføreren tar initiativ til møte med aktuelle parter. 
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PS 28/17 GID 059/015 - Søknad om bygging av naust/garasje på 
fritidseiendom- Einar Morewood 

Behandling i Nesset formannskap - 09.03.2017  

Edmund Morewood fremmet følgende utsettelsesforslag: 
 

Saken utsettes til formannskapsmøte 04.04.2017. Det gjennomføres befaring før saken behandles. 
 
Morewoods forslag ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Nesset formannskap – 09.03.2017 

Saken utsettes til formannskapsmøte 04.04.2017. Det gjennomføres befaring før saken behandles. 
 

Behandling i Nesset formannskap - 04.04.2017  

Det ble foretatt befaring før saken ble behandlet. Under befaringen delte Einar Morewood ut brev med 
tilleggsopplysninger, datert 04.03.2017.  
 
 
Det ble enighet om følgende: 
 

Det vises til søknad av 09.01.2017 fra Einar Morewood.  
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 1-8 og 19-1 gis det dispensasjon til bygging av 
båthus/garasje på fritidseiendommen Skålneset GID 059/015. 
 
Etter befaring mener formannskapet at omsøkte tiltak ikke er til hinder for allmenn ferdsel og 
friluftsliv. Vegetasjon og berg vil ikke påføres skade da båttopptrekk vil skje på eksisterende gammel 
båtstø, etter avtale med eier av GID 059/004. 

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

Vedtak i Nesset formannskap – 04.04.2017 

Det vises til søknad av 09.01.2017 fra Einar Morewood.  
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 1-8 og 19-1 gis det dispensasjon til bygging av båthus/garasje på 
fritidseiendommen Skålneset GID 059/015. 
 
Etter befaring mener formannskapet at omsøkte tiltak ikke er til hinder for allmenn ferdsel og friluftsliv. 
Vegetasjon og berg vil ikke påføres skade da båttopptrekk vil skje på eksisterende gammel båtstø, etter avtale 
med eier av GID 059/004. 
 
 

PS 29/17 GID 108/006/002 - Ny behandling-oppføring av mur/parkeringsplass 
- Lars Arve Mittet 

Rådmannens innstilling 

Nesset kommune viser til søknad datert 25/4-16 og til § 29-4  3.ledd bokstav b) i plan og bygningsloven og gir 
tillatelse til å plassere støttemuren ca 1 m fra byte mot nabo Egil Nerland. 
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Kommunen mener at tiltaket er et såkalt «mindre tiltak» som omfattes av § 29-4 3.ledd bokstav b) i plan og 
bygningsloven. 
 

Behandling i Nesset formannskap - 04.04.2017  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Nesset formannskap – 04.04.2017 

Nesset kommune viser til søknad datert 25/4-16 og til § 29-4 3.ledd bokstav b) i plan og bygningsloven og gir 
tillatelse til å plassere støttemuren ca 1 m fra byte mot nabo Egil Nerland. 
 
Kommunen mener at tiltaket er et såkalt «mindre tiltak» som omfattes av § 29-4 3.ledd bokstav b) i plan og 
bygningsloven. 
 
 

PS 30/17 Dispensasjon fra kommuneplanens areadel - Uttak av grus fra 
Klyvånatippen 

Rådmannens innstilling 

Det vises til arronderingsplan for Kløyvåtippen, datert 30.11.2016,  utarbeidet av landskapsarkitekt  Roger 
Tokle AS.   
 
Nesset kommune gir med hjemmel fra plan- og bygningslovens §19-3 midlertidig dispensasjon fra 
kommuneplanens arealdel til uttak av inntil 10 000 m3 masser fra området. 
 
Det gis dispensasjon fra krav om reguleringsplan da det er laget en arronderingsplan som er forelagt 
Direktoratet for mineralforvaltning og Norges vassdrag og energidirektoratet.  
Det legges til grunn at det skal nyttes tidligere dumpet tunnelmasser til knusing for å produsere veigrus.  På sikt 
vil det medfører at tipplassen blir redusert og mindre synlig i terrenget.  
 
Det settes følgende vilkår; 

- Det må føres logg som viser mengde uttak av grusmasser. 
- Ingen maskinaktivitet i uttaksområdet på søndager/helligdager og under villreinjakta.  

 
Det vises ellers til vilkår som NVE har satt i brev av 30.01.2017.  
 

Behandling i Nesset formannskap - 04.04.2017  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Nesset formannskap – 04.04.2017 

Det vises til arronderingsplan for Kløyvåtippen, datert 30.11.2016, utarbeidet av landskapsarkitekt Roger Tokle 
AS.   
 
Nesset kommune gir med hjemmel fra plan- og bygningslovens §19-3 midlertidig dispensasjon fra 
kommuneplanens arealdel til uttak av inntil 10 000 m3 masser fra området. 
 
Det gis dispensasjon fra krav om reguleringsplan da det er laget en arronderingsplan som er forelagt 
Direktoratet for mineralforvaltning og Norges vassdrag og energidirektoratet.  
Det legges til grunn at det skal nyttes tidligere dumpet tunnelmasser til knusing for å produsere veigrus.  På sikt 
vil det medfører at tipplassen blir redusert og mindre synlig i terrenget.  
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Det settes følgende vilkår; 

- Det må føres logg som viser mengde uttak av grusmasser. 
- Ingen maskinaktivitet i uttaksområdet på søndager/helligdager og under villreinjakta.  

 
Det vises ellers til vilkår som NVE har satt i brev av 30.01.2017. 
 
 

PS 31/17 Deltakelse i prosjekt vedr. Velferdsteknologi i Romsdal 

Rådmannens innstilling 

1. Nesset kommune ønsker å delta i et felles spredningsprosjekt for Velferdsteknologi i Romsdal i samsvar 
med vedlagt skisse som er laget for å søke eksterne midler våren 2017. 
 

2. Rådmannen får fullmakt til å avgjøre endelig deltakelse etter at finansieringen er avklart samt eventuelt 
inngå forpliktende samarbeidsavtale med øvrige deltakerkommuner for perioden 2017-2019 

3. Kommunestyret er kjent med at prosjektdeltakelsen krever intern prioritering av menneskelige og 
økonomiske ressurser i egen helse og omsorgstjeneste i den perioden prosjektet pågår.  

4. Kommunestyret ber om at nødvendige investeringsmidler for anskaffelse av aktuell velferdsteknologi 
innarbeides i kommende økonomiplan 

 

Behandling i Nesset formannskap - 04.04.2017  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 04.04.2017 

1. Nesset kommune ønsker å delta i et felles spredningsprosjekt for Velferdsteknologi i Romsdal i samsvar 
med vedlagt skisse som er laget for å søke eksterne midler våren 2017. 
 

2. Rådmannen får fullmakt til å avgjøre endelig deltakelse etter at finansieringen er avklart samt eventuelt 
inngå forpliktende samarbeidsavtale med øvrige deltakerkommuner for perioden 2017-2019. 

3. Kommunestyret er kjent med at prosjektdeltakelsen krever intern prioritering av menneskelige og 
økonomiske ressurser i egen helse og omsorgstjeneste i den perioden prosjektet pågår.  
 

4. Kommunestyret ber om at nødvendige investeringsmidler for anskaffelse av aktuell velferdsteknologi 
innarbeides i kommende økonomiplan. 

 
 

PS 32/17 Forslag til kommunal forskrift om rett til opphold i sykehjem - 
høring 

Rådmannens innstilling 

1. Forslag til kommunal forskrift om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende boform særlig tilrettelagt for 
heldøgns omsorg – kriterier og venteliste, sendes på høring til relevante kommunale råd. 
 

2. Høringsfristen settes til 13. mai 2017. 
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Behandling i Nesset formannskap - 04.04.2017  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Nesset formannskap – 04.04.2017 

1. Forslag til kommunal forskrift om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende boform særlig tilrettelagt for 
heldøgns omsorg – kriterier og venteliste, sendes på høring til relevante kommunale råd. 
 

2. Høringsfristen settes til 13. mai 2017. 
 
 

PS 33/17 Søknad om støtte/tilskudd til Nesset Musikkfest 2017 

Rådmannens innstilling 

Nesset kommune innvilger et tilskudd på kr 100 000 til Nesset Musikkfest 2017.  
Tilskuddet dekkes av kraftfondet.  
 

Behandling i Nesset formannskap - 04.04.2017  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Nesset formannskap – 04.04.2017 

Nesset kommune innvilger et tilskudd på kr 100 000 til Nesset Musikkfest 2017.  
Tilskuddet dekkes av kraftfondet.  


