
 

 

 

 
 

 

 

Møteprotokoll 
 

Utvalg: Nesset formannskap 

Møtested: Kommunestyresalen, Nesset kommunehus 

Dato: 02.02.2017 

Tidspunkt: 10:00 – 13:45 

 
 
 
 

Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 

Rolf Jonas Hurlen Ordfører H 
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 

Edmund Morewood VARAO SP 
 

Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 

Eva Solstad Alme Edmund Morewood H 
 

Merknader 

Frokostmøte med næringslivet kl. 08:00. 
 
Formannskapsmøtet startet med befaring i Nessethallen. 
 

 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 

Anne Grete Klokset 
Hogne Frydenlund (sakene 10 og 11) 
Anita Marie Meisingset (sak 13) 
Jan Karstein Schjølberg (sak 13) 
Vivian Høsteng 

Rådmann 
Plan/miljøvernleder 
Prosjektleder teknisk, samfunn og 
utvikling 
Enhetsleder helse og omsorg 
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 1/17 Godkjenning av protokoll fra forrige møte   

PS 2/17 Referatsaker   

RS 1/17 Kopi av brev til fylkesmannen i Sør-Trøndelag - oppnevning av 
settefylkesmann - klage etter plan- og bygningsloven 

 2013/827 

RS 2/17 Endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og 
tjenestesteder i Møre og Romsdal politidistrikt 

 2016/701 

RS 3/17 Kopi av brev sendt til politidirektøren - Uttale om geografiske 
driftsenheter i Møre og Romsdal politidistrikt 

 2016/701 

RS 4/17 Opparbeidelse av Alstadplassen-sluttrapport  2017/64 

RS 5/17 Turstien opp til Mardalsfossen - vedlikehold  2015/801 

PS 3/17 Sykefravær 2016  2016/529 

PS 4/17 GID 040/003 - Arealoverføring til GID 040/011 - Dispensasjon 
fra kommuneplanens arealdel 

 2016/1413 

PS 5/17 GID 040/003 - Arealoverføring til GID 040/054 - Dispensasjon 
fra kommuneplanens arealdel 

 2016/1414 

PS 6/17 GID 040/003 - Arealoverføring til GID 040/063 - Dispensasjon 
fra kommuneplanens arealdel 

 2017/14 

PS 7/17 GID 099/001 - Opprettelse av ny grunneiendom - Dispensasjon 
fra kommuneplanens arealdel. 

 2016/1377 

PS 8/17 GID 038/038 - Søknad om kjøp av tilleggsareal  2016/760 

PS 9/17 GID 050/013 - Søknad om dispensasjon for å bygge hytte på 
tomt avsatt til bolig- Per Arnt Harnes 

 2016/1164 

PS 10/17 Egengodkjenning - Reguleringsplan for Haramsmarka boligfelt  2011/541 

PS 11/17 Tyvika hytteområde - offentlig ettersyn  2015/1543 

PS 12/17 Prosjekt - Utbedring av Lensmannsbrekka  2017/92 

PS 13/17 Nybygg helsesenter, omsorgsboliger og hjemmetjeneste  2016/638 

PS 14/17 Invitasjon til deltagelse i etablering av  fiskeri- og 
havbrukssenter i Midsund(FHS AS) 

 2017/53 

PS 15/17 Nesset Sparebanks generalforsamling - reduksjon av antall 
medlemmer 

 2015/1382 

PS 16/17 Ny selskapsavtale for RIR (Romsdalshalvøya Interkommunale 
Renovasjonsselskap IKS) 

 2016/1229 

 

PS 1/17 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 

Behandling i Nesset formannskap - 02.02.2017  

Protokoll fra formannskapets møte 24.11.2016 ble godkjent og signert. 
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Vedtak i Nesset formannskap – 02.02.2017 

Protokoll fra formannskapets møte 24.11.2016 ble godkjent og signert. 
 
 

PS 2/17 Referatsaker 

RS 1/17 Kopi av brev til fylkesmannen i Sør-Trøndelag - oppnevning av settefylkesmann - klage etter plan- og 
bygningsloven 

RS 2/17 Endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Møre og Romsdal 
politidistrikt 

RS 3/17 Kopi av brev sendt til politidirektøren - Uttale om geografiske driftsenheter i Møre og Romsdal 
politidistrikt 

RS 4/17 Opparbeidelse av Alstadplassen-sluttrapport 

RS 5/17 Turstien opp til Mardalsfossen - vedlikehold 

Behandling i Nesset formannskap - 02.02.2017  

Ordføreren orienterte.  
 
Til RS 2/17: 
Det ble enighet om at sak om klage på politidirektoratets beslutning tas opp til behandling i 
kommunestyrets møte 16.02.2017.  
 
Til RS 5/17: 
Svein Atle Roset fremmet følgende forslag: 
 

Formannskapet ber om at administrasjonen legger frem sak til formannskap og kommunestyre 
der det blir vurder: 

a) Fast årlig tilskudd til vedlikehold ved bruk av aktuelle fond som prioriterer indre deler 
av kommunen. 

b) Kommunal overtakelse av stien til Mardalsfossen og konsekvensene av dette.  

 
Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
De øvrige referatsakene ble tatt til orientering. 
 

Vedtak i Nesset formannskap – 02.02.2017 

Til RS 2/17: 
Det ble enighet om at sak om klage på politidirektoratets beslutning tas opp til behandling i 
kommunestyrets møte 16.02.2017.  
 
Til RS 5/17: 
Formannskapet ber om at administrasjonen legger frem sak til formannskap og kommunestyre der 
det blir vurder: 
a) Fast årlig tilskudd til vedlikehold ved bruk av aktuelle fond som prioriterer indre deler av 

kommunen. 
b) Kommunal overtakelse av stien til Mardalsfossen og konsekvensene av dette.  
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De øvrige referatsakene ble tatt til orientering. 
 
 

PS 3/17 Sykefravær 2016 

Rådmannens innstilling 

Sykefraværsrapport 2016 tas til orientering 
 

Behandling i Nesset formannskap - 02.02.2017  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 02.02.2017 

Sykefraværsrapport 2016 tas til orientering 
 
 

PS 4/17 GID 040/003 - Arealoverføring til GID 040/011 - Dispensasjon fra 
kommuneplanens arealdel 

Rådmannens innstilling 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 gis det varig dispensasjon fra kommuneplanens 
arealdel for arealoverføring av om lag 1,1 daa fra gbnr 40/3 til gbnr 40/11. Arealoverføring kan 
tillates da hensynet bak bestemmelsen det dispenseres fra ikke blir vesentlig satt til side og at 
fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene. 
 
Formannskapet gjør imidlertid oppmerksom på at arealformålet i kommuneplanens arealdel forblir 
uendret og at forhold i grunnen avklares før byggetillatelse kan gis. 
 
Partene anbefales å slå sammen eiendommene gbnr 40/3 og 40/9 før arealoverføringen tinglyses. 
 
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 20-1 godkjenner Nesset kommune arealoverføring av om 
lag 1,1 daa fra gbnr 40/3 til gbnr 40/11.  
 

Behandling i Nesset formannskap - 02.02.2017  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Nesset formannskap – 02.02.2017 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 gis det varig dispensasjon fra kommuneplanens 
arealdel for arealoverføring av om lag 1,1 daa fra gbnr 40/3 til gbnr 40/11. Arealoverføring kan 
tillates da hensynet bak bestemmelsen det dispenseres fra ikke blir vesentlig satt til side og at 
fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene. 
 
Formannskapet gjør imidlertid oppmerksom på at arealformålet i kommuneplanens arealdel forblir 
uendret og at forhold i grunnen avklares før byggetillatelse kan gis. 
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Partene anbefales å slå sammen eiendommene gbnr 40/3 og 40/9 før arealoverføringen tinglyses. 
 
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 20-1 godkjenner Nesset kommune arealoverføring av om 
lag 1,1 daa fra gbnr 40/3 til gbnr 40/11.  
 
 

PS 5/17 GID 040/003 - Arealoverføring til GID 040/054 - Dispensasjon fra 
kommuneplanens arealdel 

Rådmannens innstilling 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 gis det varig dispensasjon fra kommuneplanens 
arealdel for arealoverføring av om lag 250 m² fra gbnr 40/3 til gbnr 40/54. Arealoverføring kan 
tillates da hensynet bak bestemmelsen det dispenseres fra ikke blir vesentlig satt til side og at 
fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene. 
 
Formannskapet gjør imidlertid oppmerksom på at arealformålet i kommuneplanens arealdel forblir 
uendret og at forhold i grunnen avklares før framtidige byggetillatelser kan gis. 
 
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 20-1 godkjenner Nesset kommune arealoverføring av om 
lag 250 m² fra gbnr 40/3 til gbnr 40/54.  
 

Behandling i Nesset formannskap - 02.02.2017  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Nesset formannskap – 02.02.2017 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 gis det varig dispensasjon fra kommuneplanens 
arealdel for arealoverføring av om lag 250 m² fra gbnr 40/3 til gbnr 40/54. Arealoverføring kan 
tillates da hensynet bak bestemmelsen det dispenseres fra ikke blir vesentlig satt til side og at 
fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene. 
 
Formannskapet gjør imidlertid oppmerksom på at arealformålet i kommuneplanens arealdel forblir 
uendret og at forhold i grunnen avklares før framtidige byggetillatelser kan gis. 
 
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 20-1 godkjenner Nesset kommune arealoverføring av om 
lag 250 m² fra gbnr 40/3 til gbnr 40/54.  
 
 

PS 6/17 GID 040/003 - Arealoverføring til GID 040/063 - Dispensasjon fra 
kommuneplanens arealdel 

Rådmannens innstilling 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 gis det varig dispensasjon fra kommuneplanens 
arealdel for arealoverføring av om lag 6,1 daa fra gbnr 40/3 til gbnr 40/63. Arealoverføring kan 
tillates da hensynet bak bestemmelsen det dispenseres fra ikke blir vesentlig satt til side og at 
fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene. 
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Formannskapet gjør imidlertid oppmerksom på at arealformålet i kommuneplanens arealdel forblir 
uendret. 
 
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 20-1 godkjenner Nesset kommune arealoverføring av om 
lag 6,1 daa fra gbnr 40/3 til gbnr 40/63.  
 

Behandling i Nesset formannskap - 02.02.2017  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Nesset formannskap – 02.02.2017 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 gis det varig dispensasjon fra kommuneplanens 
arealdel for arealoverføring av om lag 6,1 daa fra gbnr 40/3 til gbnr 40/63. Arealoverføring kan 
tillates da hensynet bak bestemmelsen det dispenseres fra ikke blir vesentlig satt til side og at 
fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene. 
 
Formannskapet gjør imidlertid oppmerksom på at arealformålet i kommuneplanens arealdel forblir 
uendret. 
 
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 20-1 godkjenner Nesset kommune arealoverføring av om 
lag 6,1 daa fra gbnr 40/3 til gbnr 40/63.  
 
 

PS 7/17 GID 099/001 - Opprettelse av ny grunneiendom - Dispensasjon 
fra kommuneplanens arealdel. 

Rådmannens innstilling 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 gis det varig dispensasjon fra kommuneplanens 
arealdel for omdisponere 187 m² fra eksisterende boligbebyggelse til eksisterende fritidsbebyggelse. 
 
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 20-1 godkjenner Nesset kommune opprettelse av en ny 
grunneiendom på 187 m² fra gbnr 99/1. Den nye eiendommen er grunn rundt eksisterende 
fritidsbolig kalt «Torstua».  
 

Behandling i Nesset formannskap - 02.02.2017  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Nesset formannskap – 02.02.2017 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 gis det varig dispensasjon fra kommuneplanens 
arealdel for omdisponere 187 m² fra eksisterende boligbebyggelse til eksisterende fritidsbebyggelse. 
 
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 20-1 godkjenner Nesset kommune opprettelse av en ny 
grunneiendom på 187 m² fra gbnr 99/1. Den nye eiendommen er grunn rundt eksisterende 
fritidsbolig kalt «Torstua».  
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PS 8/17 GID 038/038 - Søknad om kjøp av tilleggsareal 

Rådmannens innstilling 

Nesset kommune tilbyr eiere av gbnr 38/39 å kjøpe hele Sjølivegen 27.  
 
Pris settes til kr. 30/m². 
Pris beregnes etter regler for prisfastsetting av kommunale boligtomter. 
Alle omkostninger i forbindelse med grunnkjøpet, som saksbehandlingsgebyr, oppmålingsgebyr og 
tinglysingskostnader, foreløpig beregnet til kr. 12 688, dekkes av kjøper. 
 
Rådmannen gis fullmakt til å søke om arealoverføring dersom kjøper aksepterer betingelsene. 
 
Kjøper gis frist til xx.xx.2017 til å akseptere betingelsene. 
 

Behandling i Nesset formannskap - 02.02.2017  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.  
 

Vedtak i Nesset formannskap – 02.02.2017 

Nesset kommune tilbyr eiere av gbnr 38/39 å kjøpe hele Sjølivegen 27.  
 
Pris settes til kr. 30/m². 
Pris beregnes etter regler for prisfastsetting av kommunale boligtomter. 
Alle omkostninger i forbindelse med grunnkjøpet, som saksbehandlingsgebyr, oppmålingsgebyr og 
tinglysingskostnader, foreløpig beregnet til kr. 12 688, dekkes av kjøper. 
 
Rådmannen gis fullmakt til å søke om arealoverføring dersom kjøper aksepterer betingelsene. 
 
Kjøper gis frist til xx.xx.2017 til å akseptere betingelsene. 
 
 

PS 9/17 GID 050/013 - Søknad om dispensasjon for å bygge hytte på tomt 
avsatt til bolig- Per Arnt Harnes 

Rådmannens innstilling 

Nesset kommune viser til søknad datert 03.09.2016 fra Per Arnt Harnes om dispensasjon fra 
kommuneplanen for å bygge hytte på tomt/areal som er avsatt til boligformål.  
 
Med hjemmel i Plan og bygningsloven § 19-2 gir Nesset kommune dispensasjon fra kommuneplanen 
for bygging av hytte på eiendommen GID 050/013. Denne eiendommen er i dag avsatt til 
boligformål.  
 

Behandling i Nesset formannskap - 02.02.2017  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.  
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Vedtak i Nesset formannskap – 02.02.2017 

Nesset kommune viser til søknad datert 03.09.2016 fra Per Arnt Harnes om dispensasjon fra 
kommuneplanen for å bygge hytte på tomt/areal som er avsatt til boligformål.  
 
Med hjemmel i Plan og bygningsloven § 19-2 gir Nesset kommune dispensasjon fra kommuneplanen 
for bygging av hytte på eiendommen GID 050/013. Denne eiendommen er i dag avsatt til 
boligformål.  
 
 

PS 10/17 Egengodkjenning - Reguleringsplan for Haramsmarka boligfelt 

Rådmannens innstilling 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven §12-12 vedtas detaljreguleringsplan for Haramsmarka 
boligfelt, PlanID 2016002, med plankart datert 16.12.2016 og bestemmelser av 05.12.2016.  
 

Behandling i Nesset formannskap - 02.02.2017  

Plan/miljøvernleder Hogne Frydenlund orienterte og svarte på spørsmål.  
 
Det ble enighet om følgende tilleggsforslag: 
 

Nesset kommune setter straks i gang arbeidet med å kostnadsberegne utbyggingen av feltet. 
Ordføreren tar initiativ til møte med grunneier før kommunestyremøtet 16.02.2017 for å 
avklare eierskap og videre fremdrift for utbyggingen av feltet. 

 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
Formannskapets tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 
 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 02.02.2017 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven §12-12 vedtas detaljreguleringsplan for Haramsmarka 
boligfelt, PlanID 2016002, med plankart datert 16.12.2016 og bestemmelser av 05.12.2016.  
 
Nesset kommune setter straks i gang arbeidet med å kostnadsberegne utbyggingen av feltet. 
Ordføreren tar initiativ til møte med grunneier før kommunestyremøtet 16.02.2017 for å avklare 
eierskap og videre fremdrift for utbyggingen av feltet. 
 
 

PS 11/17 Tyvika hytteområde - offentlig ettersyn 

Rådmannens innstilling 

Det vises til forslag for detaljreguleringsplan for Tyvika hytteområde, datert 11.08.2016.  
 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 legges forslag til detaljreguleringsplan for Tyvika 
hytteområde, datert 11.08.2016, ut til offentlig ettersyn med følgende alternativer: 
 

Alternativ nr  Arealformål i planforslag 11.08.16 Reguleres til  

1 - med 
rekkefølgebestemmelse 

BFF2 (Fritidsbebyggelse – frittliggende) BFF2 
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2 BFF 2 Parkeringsplasser (SSP) 

 
Rekkefølgebestemmelse: Det tillates ikke bygging i område BFF2 før område er BFF1 er ferdig 
utbygd.  
 

Behandling i Nesset formannskap - 02.02.2017  

Plan/miljøvernleder Hogne Frydenlund orienterte og svarte på spørsmål.  
 
Det ble enighet om følgende forslag: 
 
 Det vises til forslag for detaljreguleringsplan for Tyvika hytteområde, datert 11.08.2016.  
 

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 legges forslag til detaljreguleringsplan for 
Tyvika hytteområde, datert 11.08.2016, ut til offentlig ettersyn. 

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

Vedtak i Nesset formannskap – 02.02.2017 

Det vises til forslag for detaljreguleringsplan for Tyvika hytteområde, datert 11.08.2016.  
 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 legges forslag til detaljreguleringsplan for Tyvika 
hytteområde, datert 11.08.2016, ut til offentlig ettersyn. 
 
 

PS 12/17 Prosjekt - Utbedring av Lensmannsbrekka 

Rådmannens innstilling 

Nesset kommune har som målsetting å starte arbeidet med utbedring av Lensmannsbrekka før 2020 
for å tilrettelegge strekningen bedre for gående og syklende.  
 
Det fremmes egen sak om finansiering for prosjektering når det er innhentet pristilbud for å lage 
byggeplan og anbudsdokumenter.  
 

Behandling i Nesset formannskap - 02.02.2017  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Nesset formannskap – 02.02.2017 

Nesset kommune har som målsetting å starte arbeidet med utbedring av Lensmannsbrekka før 2020 
for å tilrettelegge strekningen bedre for gående og syklende.  
 
Det fremmes egen sak om finansiering for prosjektering når det er innhentet pristilbud for å lage 
byggeplan og anbudsdokumenter.  
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PS 13/17 Nybygg helsesenter, omsorgsboliger og hjemmetjeneste 

Rådmannens innstilling 

Kommunestyret godkjenner oppstart av Detaljprosjekt nybygg helsesenter, omsorgsboliger og 
hjemmetjeneste i henhold til investeringsreglementets pkt. 3, 4 og 5.  
 
Hovedprosjektets anslåtte kostnader på kr 122 300 000 legges inn i økonomiplanen for 2018 – 2020, 
og fordeles på 2018 og 2019. Totalramme kr 123 000 000.  
 
Prosjektet finansieres med økt låneopptak, tilskudd fra Husbanken og 
merverdiavgiftskompensasjon. 
 
Detaljprosjektet gjennomføres i 2017, og gis bevilgning på kr 700 000. Bevilgningen finansieres med 
kr 600 000 i bruk av lånemidler og kr 100 000 i merverdiavgiftskompensasjon. 
 

Behandling i Nesset formannskap - 02.02.2017  

./. Forslag til skisser ble distribuert 01.02.2017. 
 
Prosjektleder Anita Marie Meisingset orienterte og svarte på spørsmål.  
 
Ordføreren fremmet følgende tillegg til rådmannens innstilling: 
 

Før detaljprosjekteringen iverksettes utlyses det en konkurranse med forhandlinger om 
bygging av 16 omsorgsboliger i Eidsvåg sentrum med lokaler for hjemmetjenesten etter 
Hammarøymodellen og Husbankens normer for tilskudd. Tomtevalg, løsninger, 
driftsmodeller og husleie foreslås av anbyder. 
 
Før en eventuell rehabilitering av Østfløyen avklares det med dagens leietakere interessen 
for renovering eller sanering og et nytt helsebygg sør for dagens bygg. Det gjennomføres 
også forhandlinger med Helseforetaket om plassering av ny ambulansestasjon i det tenkte 
helsebygget.   
 
Ny sak om valg av alternative løsninger for helsesenter, omsorgsboliger og hjemmetjeneste 
legges fram for kommunestyret til sluttbehandling i juni 2017.   

 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
Ordførerens tilleggsforslag fikk 4 stemmer og ble vedtatt. 3 stemte imot.  
 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 02.02.2017 

Kommunestyret godkjenner oppstart av Detaljprosjekt nybygg helsesenter, omsorgsboliger og 
hjemmetjeneste i henhold til investeringsreglementets pkt. 3, 4 og 5.  
 
Hovedprosjektets anslåtte kostnader på kr 122 300 000 legges inn i økonomiplanen for 2018 – 2020, 
og fordeles på 2018 og 2019. Totalramme kr 123 000 000.  
 
Prosjektet finansieres med økt låneopptak, tilskudd fra Husbanken og 
merverdiavgiftskompensasjon. 
 
Detaljprosjektet gjennomføres i 2017, og gis bevilgning på kr 700 000. Bevilgningen finansieres med 
kr 600 000 i bruk av lånemidler og kr 100 000 i merverdiavgiftskompensasjon. 
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Før detaljprosjekteringen iverksettes utlyses det en konkurranse med forhandlinger om bygging av 
16 omsorgsboliger i Eidsvåg sentrum med lokaler for hjemmetjenesten etter Hammarøymodellen og 
Husbankens normer for tilskudd. Tomtevalg, løsninger, driftsmodeller og husleie foreslås av 
anbyder. 
 
Før en eventuell rehabilitering av Østfløyen avklares det med dagens leietakere interessen for 
renovering eller sanering og et nytt helsebygg sør for dagens bygg. Det gjennomføres også 
forhandlinger med Helseforetaket om plassering av ny ambulansestasjon i det tenkte helsebygget.   
 
Ny sak om valg av alternative løsninger for helsesenter, omsorgsboliger og hjemmetjeneste legges 
fram for kommunestyret til sluttbehandling i juni 2017.   
 
 

PS 14/17 Invitasjon til deltagelse i etablering av fiskeri- og 
havbrukssenter i Midsund (FHS AS) 

Rådmannens innstilling 

Det vises til epost datert 11.01.17 fra ordføreren i Midsund kommune. 
 
Nesset kommune takker ja til invitasjonen om å delta på eiersida i etablering av et Fiskeri- og 
havbrukssenter i Midsund. Kommunen tegner seg for aksjekjøp med inntil kr 100 000. Kjøp av aksjer 
i FHS AS finansieres ved bruk av midler fra Kraftfondet. 
 

Behandling i Nesset formannskap - 02.02.2017  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 02.02.2017 

Det vises til epost datert 11.01.17 fra ordføreren i Midsund kommune. 
 
Nesset kommune takker ja til invitasjonen om å delta på eiersida i etablering av et Fiskeri- og 
havbrukssenter i Midsund. Kommunen tegner seg for aksjekjøp med inntil kr 100 000. Kjøp av aksjer 
i FHS AS finansieres ved bruk av midler fra Kraftfondet. 
 
 

PS 15/17 Nesset Sparebanks generalforsamling - reduksjon av antall 
medlemmer 

Rådmannens innstilling 

Det vises til brev av 25.11.2016 fra Nesset Sparebank om endring av bankens vedtekter og reduksjon 
av antall medlemmer i bankens generalforsamling.  
 
Som medlemmer og varamedlemmer til generalforsamlingen i Nesset Sparebank velges:  
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Behandling i Nesset formannskap - 02.02.2017  

Ordføreren ba om forslag. 
 
Det ble enighet om følgende:  
 
 Som medlemmer og varemedlem til generalforsamlingen i Nesset Sparebank velges: 

 
Medlemmer    Varamedlem 
Eva Solstad Alme   Stein Ivar Bjerkeli 
Cecilie Skjengen 
Magny Torvik 

 
Formannskapets forslag ble enstemmig vedtatt. 
 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 02.02.2017 

Det vises til brev av 25.11.2016 fra Nesset Sparebank om endring av bankens vedtekter og reduksjon 
av antall medlemmer i bankens generalforsamling.  
 
Som medlemmer og varamedlem til generalforsamlingen i Nesset Sparebank velges:  
 
Medlemmer    Varamedlem 
Eva Solstad Alme   Stein Ivar Bjerkeli 
Cecilie Skjengen 
Magny Torvik 
 
 

PS 16/17 Ny selskapsavtale for RIR (Romsdalshalvøya Interkommunale 
Renovasjonsselskap IKS) 

Rådmannens innstilling 

Nesset kommunestyre godkjenner Representantskapet i RIR sitt forslag av 18.11.16 til selskapsavtale 
(vedtekter) for Romsdalshalvøya Interkommunale Renovasjonsselskap IKS (RIR) 
 

Behandling i Nesset formannskap - 02.02.2017  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 02.02.2017 

Nesset kommunestyre godkjenner Representantskapet i RIR sitt forslag av 18.11.16 til selskapsavtale 
(vedtekter) for Romsdalshalvøya Interkommunale Renovasjonsselskap IKS (RIR) 
 
 

 


