
 
 
 
 
 

 
 

Møteprotokoll 
 

Utvalg: Utvalg for teknisk, næring og miljø 

Møtested: Formannskapets møterom, Nesset kommunehus 

Dato: 12.09.2019 

Tidspunkt: 12.00 – 14.45 
 
 
 
 

Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Arild Svensli Leder H 
Ole Marvin Aarstad Nestleder SP 
Svanhild Kvernberg Medlem KRF 
Kristin Reitan Medlem SP 
Stein Ivar Bjerkeli Medlem AP 
Marianne Stensvold Medlem AP 

 
Følgende faste medlemmer møtte ikke: 
Navn Funksjon Representerer 
Siw Maridal Bugge MEDL AP 

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
Gunnhild Reitan Siw Maridal Bugge AP 

 
 

 
 

Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Bernt Angvik enhetsleder TSU 
Vegard Øverås Lied (RS 6/19) avdelingsleder 
Anita Marie Meisingset (RS 7/19) prosjektleder 
Hogne Frydenlund (PS 27/19) plan/miljøvernleder 
Rolf Jonas Hurlen ordfører 
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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. 
 
 
 

   

   

   

   

 
 

Saksliste – Utvalg for teknisk, næring og miljø 12.09.2019 

Utvalgs- 
saksnr 

 
Innhold 

Unntatt 
offentlighet 

Arkiv- 
saksnr 

PS 22/19 Godkjenning av protokoll fra forrige møte   

PS 23/19 Referatsaker   

RS 6/19 Særutskrift Abonnementsvilkår for vann og avløp - Nye Molde 
kommune 

 2019/666 

RS 7/19 Investeringsprosjekter 2019 - Orientering, september  2019/116 

PS 24/19 Etablering av Nordmøre og Romsdal brann og redning IKS  2019/681 

PS 25/19 Etablere ny ambulansestasjon i Nesset, oppstart detaljprosjekt  2019/951 

PS 26/19 Uttalelse - Forslag til Nasjonal ramme for vindkraft  2019/466 

PS 27/19 Høring - Endringer i rovviltforvaltningen  2019/720 
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PS 22/19 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 

Behandling i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 12.09.2019  

Protokollen fra møte 09.05.2019 ble godkjent og signert. 
 

Vedtak i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 12.09.2019 

Protokollen fra møte 09.05.2019 ble godkjent og signert. 
 

PS 23/19 Referatsaker 

RS 6/19 Særutskrift Abonnementsvilkår for vann og avløp - Nye Molde kommune 

RS 7/19 Investeringsprosjekter 2019 - Orientering, september 

Behandling i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 12.09.2019  

Referatsakene ble tatt til orientering. 
 
Til RS 6/19 Abonnementsvilkår for vann og avløp 
Utvalg for teknisk, næring og miljø støtter vedtaket i Nesset kommunestyre og er opptatt av at 
beredskapen på vann og avløp minst opprettholdes på dagens nivå. 
 

Vedtak i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 12.09.2019  

Referatsakene ble tatt til orientering. 
 
Til RS 6/19 Abonnementsvilkår for vann og avløp 
Utvalg for teknisk, næring og miljø støtter vedtaket i Nesset kommunestyre og er opptatt av at 
beredskapen på vann og avløp minst opprettholdes på dagens nivå. 
 

PS 24/19 Etablering av Nordmøre og Romsdal brann og redning IKS 

Behandling i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 12.09.2019  

Arild Svensli fremmet følgende forslag: 
Ett av flere argument for å danne en ny og større kommune var å kunne legge ned de fleste 
interkommunale samarbeid. Dette i erkjennelse av at slike samarbeid har ett stort 
underskudd av demokratisk/politisk styring. 
 
Vi er nå i ferd med å opprette kanskje det største interkommunale samarbeidet noensinne. 
Nye Molde kommune har en slik størrelse at et slikt samarbeid ikke er nødvendig. I følge 
saksutredningen er det foreslåtte samarbeidet i hovedsak konstruert for å kunne tilfredsstille 
de mindre kommunenes behov for skikkelig brannvern.  
 
Nesset kommune er skeptisk til å danne ett så stort interkommunalt samarbeid som her er 
skissert. Dette med begrunnelse i at bla slike samarbeid har ett stort underskudd av politisk 
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styring. Skulle brannsamarbeidet i midlertidig tvinge seg frem, ser Nesset det som en 
selvfølge at indre del av samarbeidet styres i fra Eidsvåg brannstasjon. Det betyr i klartekst at 
de faste stillingene som skal betjene indre del for lokasjon i Eidsvåg/Molde kommune. 
 

Arild Svensli sitt forslag fikk 1 stemme og falt. 
Rådmannens innstilling ble vedtatt tilrådd med 6 stemmer. 
 

Forslag til vedtak i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 12.09.2019 

1.  Nesset kommune går inn som deltaker i Nordmøre og Romsdal brann og redning IKS. Det 
interkommunale selskapet skal være operativt fra 01.01.2020.  

2.  Etableringen av selskapet forberedes og gjennomføres i løpet av 2019.  

3.  Budsjett for første driftsår behandles gjennom kommunenes ordinære budsjettprosess høsten 
2019.  

4.  Selskapsavtale datert 24.05.2019 godkjennes.  

5.  Eierstrategi datert 15.05.2019 godkjennes og legges til grunn for drift og utvikling av brann- 
og redningstjenesten.  

6.  Nesset kommune velger følgende fast representant og vararepresentant til 
representantskapet: Ordfører og varaordfører  

Representantskapet konstitueres så snart det er praktisk mulig, og styret for selskapet velges 
i tråd med instruks for valgkomiteen.  

7.  Nesset kommune finansierer sin selskapskapital med at kr 118 240 overføres fra 
driftsregnskapet til investeringsregnskapet. 

 

PS 25/19 Etablere ny ambulansestasjon i Nesset, oppstart detaljprosjekt 

Behandling i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 12.09.2019  

Formannskapets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt tilrådd. 
 

Forslag til vedtak i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 12.09.2019 

Nesset kommunestyre godkjenner oppstart av detaljprosjekt for ny ambulansestasjon i tilknytning til 
nytt helsehus i Eidsvåg sentrum.  

Nesset kommunestyre godkjenner en bevilgning på kr 400 000 til detaljprosjekt. Bevilgningen 
finansieres ved bruk av disposisjonsfondet kr 350.000 og kr 50.000 i tilskudd til prosjektering fra 
Helse Møre og Romsdal HF. 

 

PS 26/19 Uttalelse - Forslag til Nasjonal ramme for vindkraft 

Behandling i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 12.09.2019  

Det ble enighet om følgende: 
Utvalg for teknisk, næring og miljø er imot utbygging av vindkraft i Nesset. 
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Enstemmig vedtatt tilrådd. 
 

Vedtak i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 12.09.2019 

Utvalg for teknisk, næring og miljø er imot utbygging av vindkraft i Nesset. 
 

PS 27/19 Høring - Endringer i rovviltforvaltningen 

Behandling i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 12.09.2019  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt tilrådd.  
 

Forslag til vedtak i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 12.09.2019 

Viser til høringsnotat fra Klima- og miljødepartementet – Forslag til endringer i 
naturmangfoldloven, rovviltforskriften og forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst.   

Nesset kommune mener det ikke er hensiktsmessig at fylkesgrensene skal legges til grunn for 
inndeling av nye forvaltningsregioner.  Større fjellområder, som f.eks Sunndalsfjella - 
Dovrefjellområdet bør inngå i samme forvaltningsregion i stedet for å bli berørt av tre ulike regioner 
(Region Midt-Norge/ Region Vestlandet/ Region Østlandet).  

Nesset kommune mener det er mest naturlig at fjellområdet Dovrefjell-Sunndalsfjella inngår i 
samme forvaltningsregion som Innlandet, eller at dagens åtte forvaltningsregioner opprettholdes 
med noen geografiske justeringer.  

Vi ser ingen store utfordringer med at fylkestinget oppnevner medlemmer til flere ulike 
rovviltnemnder.  

Nesset slutter seg ellers til uttalelsen fra landsstyret for Utmarkskommunenes Sammenslutning 
(USS) fattet i møte 28. august.  

 


