
 
 
 
 
 

 
 

Møteprotokoll 
 

Utvalg: Nesset formannskap 

Møtested: Kommunestyresalen, Nesset kommunehus 

Dato: 07.12.2017 

Tidspunkt: 09:00 – 14:45 
 
 
 
 

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

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
   

 
Merknader 
Prosjektleder Britt Rakvåg Roald deltok i første del av møtet, og status og det videre arbeidet med Nye 
Molde kommune ble diskutert. Det ble enighet om at det settes av tid til orientering og gruppearbeid i 
kommunestyremøte 14.12.2017. 
 
Rådmannens forslag til møteplan 2018 ble delt ut. Tas opp som referatsak i kommunestyremøte 
14.12.2017. 
 
Ordføreren orienterte om den pågående saken om grensejustering mot deler av Gjemnes kommune. 
Formannskapet tok saken til orientering. 
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Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Hogne Frydenlund (sak 119) 
Vivian Høsteng 

Plan/miljøvernleder 
Politisk sekretær 

 
 
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 112/17 Godkjenning av protokoll fra forrige møte   

PS 113/17 Referatsaker   

RS 37/17 Kopi av brev til Real Alloy - Midlertidig tillatelse til økt utslipp av 
fosfin til luft gis til Real Alloy Norway AS avd. Raudsand 

 2015/319 

RS 38/17 Kopi - Pålegg om innsending av informasjon i forbindelse med 
endring av tillatelsen til Real Alloy Norway avd. Raudsand 

 2015/319 

RS 39/17 Utviklingsplan for Helse Møre og Romsdal HF 2019-2022 - 
høringssvar fra Romsdal Regionråd (ROR)  
(ettersendt 04.12.2017) 

 2017/1319 

PS 114/17 Sykefravær pr 3. kvartal 2017  2017/552 

PS 115/17 Nybygg helsesenter, omsorgsboliger og hjemmetjeneste - 
Detaljprosjekt 

 2016/638 

PS 116/17 Oppseiing av avtale om kulturskolesamarbeid med Gjemnes  2010/1408 

PS 117/17 Rullering av handlingsplan for idrett, fysisk aktivitet og kulturbygg 
2018-2019 

 2012/95 

PS 118/17 Kraftpris 2018 til sluttbrukere i Nesset  2008/280 

PS 119/17 GID 079/034 - Fradeling av to parseller - Dispensasjon  2016/1235 
 

PS 112/17 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 

Behandling i Nesset formannskap - 07.12.2017  

Protokoll fra formannskapets møte 23.11.2017 ble godkjent og signert. 
 

Vedtak i Nesset formannskap – 07.12.2017 

Protokoll fra formannskapets møte 23.11.2017 ble godkjent og signert. 
 
 

PS 113/17 Referatsaker 

RS 37/17 Kopi av brev til Real Alloy - Midlertidig tillatelse til økt utslipp av fosfin til luft gis til Real Alloy 
Norway AS avd. Raudsand 

RS 38/17 Kopi - Pålegg om innsending av informasjon i forbindelse med endring av tillatelsen til Real Alloy 
Norway avd. Raudsand 

RS 39/17 Utviklingsplan for Helse Møre og Romsdal HF 2019-2022 - høringssvar fra Romsdal Regionråd 
(ROR) 

Behandling i Nesset formannskap - 07.12.2017  

./. RS 39/17 «Utviklingsplan for Helse Møre og Romsdal 2019-2022 – høringssvar fra Romsdal Regionråd 
(ROR)» ble ettersendt 04.12.2017. 
 
Referatsakene ble tatt til orientering. 
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Vedtak i Nesset formannskap – 07.12.2017 

Referatsakene ble tatt til orientering. 
 
 

PS 114/17 Sykefravær pr 3. kvartal 2017 

Rådmannens innstilling 

Sykefraværsrapport pr. 3 kvartal 2017 tas til orientering 
 

Behandling i Nesset formannskap - 07.12.2017  

Edmund Morewood var ikke tilstede under behandling og avstemming.  
 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 07.12.2017 

Sykefraværsrapport pr. 3 kvartal 2017 tas til orientering 
 
 

PS 115/17 Nybygg helsesenter, omsorgsboliger og hjemmetjeneste - 
Detaljprosjekt 

Rådmannens innstilling 

Nesset kommunestyre godkjenner oppstart av Detaljprosjekt nybygg helsesenter, omsorgsboliger og 
hjemmetjeneste i henhold til investeringsreglementets pkt. 3, 4 og 5. Detaljprosjekt gjennomføres i 2018. 
 
Prosjektet videreføres innenfor godkjent totalramme på kr 123 000 000. Etter at detaljprosjektet er ferdig 
legges det fram sak til Nesset kommunestyre, som må godkjenne oppstart av hovedprosjektet 
 

Behandling i Nesset formannskap - 07.12.2017  

Edmund Morewood var ikke tilstede under behandling og avstemming.  
 
Formannskapet ble enige om følgende tilleggsforslag: 
 

Det er viktig at bygging av nytt helsehus kommer i gang så fort som mulig. Det er ønskelig at det 
legges vekt på brev fra fylkesmannen om at det så langt det lar seg gjøre legges til rette for solvendte 
leiligheter. 

 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
Formannskapets tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 
 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 07.12.2017 

Nesset kommunestyre godkjenner oppstart av Detaljprosjekt nybygg helsesenter, omsorgsboliger og 
hjemmetjeneste i henhold til investeringsreglementets pkt. 3, 4 og 5. Detaljprosjekt gjennomføres i 2018. 
 
Prosjektet videreføres innenfor godkjent totalramme på kr 123 000 000. Etter at detaljprosjektet er ferdig 
legges det fram sak til Nesset kommunestyre, som må godkjenne oppstart av hovedprosjektet. 
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Det er viktig at bygging av nytt helsehus kommer i gang så fort som mulig. Det er ønskelig at det legges vekt 
på brev fra fylkesmannen om at det så langt det lar seg gjøre legges til rette for solvendte leiligheter. 
 
 

PS 116/17 Oppseiing av avtale om kulturskolesamarbeid med Gjemnes 

Behandling i Utvalg for oppvekst og kultur - 29.11.2017  

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 

Forslag til vedtak i Utvalg for oppvekst og kultur - 29.11.2017 

Avtale om samarbeid mellom Gjemnes kommune og Nesset kommune om felles kulturskole blir sagt opp i tråd 
med bestemmelsane i avtalens pkt. 1.1 og pkt. 7 innan utgangen av 2017 med virkning fra 1.08.2019 (skuleåret 
2019/2020). 
Samarbeidsavtalen og ordninga med arbeidsutval gjeld ut oppseiingstida.  
 

Behandling i Nesset formannskap - 07.12.2017  

Forslag til vedtak fra utvalg for oppvekst og kultur ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Nesset formannskap – 07.12.2017 

Avtale om samarbeid mellom Gjemnes kommune og Nesset kommune om felles kulturskole blir sagt opp i tråd 
med bestemmelsane i avtalens pkt. 1.1 og pkt. 7 innan utgangen av 2017 med virkning fra 1.08.2019 (skuleåret 
2019/2020). 
 
Samarbeidsavtalen og ordninga med arbeidsutval gjeld ut oppseiingstida.  
 
 

PS 117/17 Rullering av handlingsplan for idrett, fysisk aktivitet og kulturbygg 
2018-2019 

Behandling i Utvalg for oppvekst og kultur - 29.11.2017  

Ettersendt den 27.11.2017 
 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 

Forslag til vedtak i Utvalg for oppvekst og kultur - 29.11.2017 

Rullert handlingsplan for idrett, fysisk aktivitet og kulturbygg for perioden 2018-2019 vedtas. 
 

Behandling i Nesset formannskap - 07.12.2017  

Det ble enighet om følgende tillegg til punktet «Ordinære anlegg: friluftslivanl., turvegar, turløyper, turstiger» i 
forslaget til handlingsplan: 
 

Stibygging til Prestaksla og stibygging/forlenging inn til Mardalsfossen settes inn som uprioriterte 
anlegg i langtidsplanen. Det avklares hvem som skal være tiltakshaver. 

 
Forslag til vedtak fra utvalg for oppvekst og kultur ble enstemmig vedtatt. 



 
 Side 6 av 7

Formannskapets tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 
 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 07.12.2017 

Rullert handlingsplan for idrett, fysisk aktivitet og kulturbygg for perioden 2018-2019 vedtas. 
 
Stibygging til Prestaksla og stibygging/forlenging inn til Mardalsfossen settes inn som uprioriterte anlegg i 
langtidsplanen. Det avklares hvem som skal være tiltakshaver. 
 
 

PS 118/17 Kraftpris 2018 til sluttbrukere i Nesset 

Rådmannens innstilling 

Fast kraftpris til sluttbrukere i Nesset settes til: 
1-års fastpris 2018:  35,9 øre/KWh + fastbeløp pr mnd. på kr 39,-. 
 

Behandling i Nesset formannskap - 07.12.2017  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Nesset formannskap – 07.12.2017 

Fast kraftpris til sluttbrukere i Nesset settes til: 
 

1-års fastpris 2018:  35,9 øre/KWh + fastbeløp pr mnd. på kr 39,-. 
 
 

PS 119/17 GID 079/034 - Fradeling av to parseller - Dispensasjon 

Rådmannens innstilling 

Vises til søknad av 20.05.2017, om fradeling av en parsell, ca 2 dekar, fra eiendommen GID 079/034. 
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 gis det dispensasjon fra krav om reguleringsplan da søknaden 
dreier seg om tomt rundt eksisterende hytte. Det gis anledning å fradele parsell til fritidsbebyggelse som er i 
samsvar med formålet i kommuneplanens arealdel.  
Fradeling av parsell, merket nr 1 i søknaden, imøtekommes ikke.  Det foreligger vesentlige 
friluftslivsinteresser og av den grunn må videre hyttebygging i området avklares gjennom egen 
reguleringsplanprosess.  Det åpnes ikke opp for fradeling av hyttetomt i areal som i kommuneplanens arealdel 
er satt av til LNF-formål.  
Det legges til grunn at fremtidig utbyggingsstrategi i området er avklart i kommuneplanens arealdel.  
Søknaden er vurdert etter Naturmangfoldlovens §§ 8-12.  
   

Behandling i Nesset formannskap - 07.12.2017  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
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Vedtak i Nesset formannskap – 07.12.2017 

Vises til søknad av 20.05.2017, om fradeling av en parsell, ca 2 dekar, fra eiendommen GID 079/034. 
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 gis det dispensasjon fra krav om reguleringsplan da søknaden 
dreier seg om tomt rundt eksisterende hytte. Det gis anledning å fradele parsell til fritidsbebyggelse som er i 
samsvar med formålet i kommuneplanens arealdel.  
 
Fradeling av parsell, merket nr 1 i søknaden, imøtekommes ikke. Det foreligger vesentlige friluftslivsinteresser 
og av den grunn må videre hyttebygging i området avklares gjennom egen reguleringsplanprosess. Det åpnes 
ikke opp for fradeling av hyttetomt i areal som i kommuneplanens arealdel er satt av til LNF-formål.  
Det legges til grunn at fremtidig utbyggingsstrategi i området er avklart i kommuneplanens arealdel.  
Søknaden er vurdert etter Naturmangfoldlovens §§ 8-12.  
 
 


