
Nesset kommune

Møteprotokoll

Utvalg: Nesset formannskap

Møtested: Kommunestyresalen, Nesset kommunehus

Dato: 11.04.2013

Tidspunkt: 09:00 17:10

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn Funksjon Representerer
Rolf Jonas Hurlen Leder H
Edmund Morewood Nestleder SP
Kari Petrine Fitje Øverås Medlem SP
Mellvin Arvid Steinsvoll Medlem AP
Lilly K. Svensli Medlem AP
Audhild Nauste Medlem AP

Følgende faste medlemmer møtte ikke:

Navn Funksjon Representerer
Lynn Brakstad MEDL KRF

Følgende varamedlemmer møtte:

Navn Møtte for Representerer
Roar Andrè Flataker Lynn Brakstad H

Merknader

 Orientering om Kristiansund og Nordmøre Turistforening v/Erik Gudmundsen

 Orientering om pågående småkraftprosjekt i kommunen v/ordfører og 
næringskonsulent John Walseth

 Knut Arne Vike fra Nesset Kraft AS orienterte om status for finansiering av utbygging 
av fiberkabel fra Eresfjord til Eikesdal. Det var enighet i formannskapet om at Nesset 
Kraft AS jobber videre med dette.

Det ble foretatt bedriftsbesøk hos Aleris på Rød og Raudsand.
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Fra administrasjonen møtte:

Navn Stilling
Liv Fleischer Husby Rådmann
Bjørn Stensjø
John Walseth (orientering)

Ass.rådmann
Næringskonsulent

Vivian Høsteng 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 28/13 Godkjenning av protokoll fra forrige møte

PS 29/13 Referatsaker

RS 7/13 Tilsegn om tilskot frå kap.551 post 61- Næringsretta 
midlar til regional utvikling, kompensasjon for auka 
arbeidsgivaravgift 2012 - tilsegn 2013

2008/217

RS 8/13 Referat frå møtet i styringsgruppa for Romsdal 
vassområde 22.01.2013

2011/1192

RS 9/13 Kopi av brev til Oppland fylkeskommune - Regional 
delplan for Dovrefjell - vedtak om planprogram

2011/1466

RS 10/13 Kopi - Dam Aursjø i Nesset kommune. Klassifisering -
vedtak

2013/272

PS 30/13 Endring av politivedtekter for Nesset kommune. 2012/1402

PS 31/13 Uttale - Forslag til skjøtselsplan og skjøtselsavtale -
Prestneset - Nesset kommune

2013/214

PS 32/13 Konstituering av valgstyret og valg av sekretær 2012/539

PS 33/13 Organisasjonsendringer Nesset kommune 2013/354

PS 34/13 Kommunal overtakelse av vei, vann- og avløp i 
Sjøgarden boligfelt

2010/1298

PS 35/13 Sluttrapport med byggeregnskap for rehabilitering av 
svømmehall ved Nesset U-skole

2010/351

PS 36/13 Kjøp av konkursbo Brækken eiendom AS til bruk som 
strøsandlager og næringsareal

X 2013/219
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PS 28/13 Godkjenning av protokoll fra forrige møte

Behandling i Nesset formannskap - 11.04.2013 

Protokoll fra formannskapets møte 07.03.2013 ble godkjent og signert.

Vedtak i Nesset formannskap – 11.04.2013

Protokoll fra formannskapets møte 07.03.2013 ble godkjent og signert.

PS 29/13 Referatsaker

RS 7/13 Tilsegn om tilskot frå kap.551 post 61- Næringsretta midlar til regional utvikling, 
kompensasjon for auka arbeidsgivaravgift 2012 - tilsegn 2013

RS 8/13 Referat frå møtet i styringsgruppa for Romsdal vassområde 22.01.2013

RS 9/13 Kopi av brev til Oppland fylkeskommune - Regional delplan for Dovrefjell - vedtak om 
planprogram

RS 10/13 Kopi - Dam Aursjø i Nesset kommune. Klassifisering - vedtak

Behandling i Nesset formannskap - 11.04.2013 

Ordføreren orienterte.

Referatsakene ble tatt til orientering

Vedtak i Nesset formannskap – 11.04.20123

Referatsakene ble tatt til orientering

PS 30/13 Endring av politivedtekter for Nesset kommune.

Rådmannens innstilling

Politivedtekter med endringer gjøres gjeldende for Nesset kommune. Politivedtektene skal 
godkjennes av Justis- og beredskapsdepartementet etter vedtak fra kommunestyret i Nesset. 

Behandling i Nesset formannskap - 11.04.2013 

Rådmannen endret sin innstilling til følgende:

I henhold til forvaltningsloven § 37 legges forslag til ny forskrift om politivedtekt i 
Nesset ut til offentlig høring. Høringsfrist 4 uker.
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Rådmannens endrede forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i Nesset formannskap – 11.04.2013

I henhold til forvaltningsloven § 37 legges forslag til ny forskrift om politivedtekt i Nesset ut til 
offentlig høring. Høringsfrist 4 uker.

PS 31/13 Uttale - Forslag til skjøtselsplan og skjøtselsavtale - Prestneset -
Nesset kommune

Behandling i Utvalg for helse, oppvekst og kultur - 02.04.2013 

Enstemmig som rådmannens innstilling.

Forslag til vedtak i Utvalg for helse, oppvekst og kultur - 02.04.2013

Uttale til Forslag til skjøtselsplan og forslag til skjøtselsavtale for Prestneset:
Nesset kommune håper at tilrettelegging og god skjøtsel av Prestneset kan gjere at fleire kan 
bruke området til rekreasjon, at natur og kulturminne blir teke godt vare på og brukt som kjelde 
til kunnskap og formidling av historie. 
Under forslaga til tiltak bør det innarbeidast plan for toalett/servicebygg som del av 
tilrettelegging som universelt utforma turmål. Iverksetting av tiltaka føreset at finansiering er på 
plass.

Behandling i Nesset formannskap - 11.04.2013 

Det var enighet om følgende endring i rådmannens innstilling:

Hele første setning og første del av andre setning strykes. Forslaget blir som følger:

God skjøtsel av Prestneset kan gjere at fleire kan bruke området til rekreasjon, at natur og 
kulturminne blir teke godt vare på og brukt som kjelde til kunnskap og formidling av 
historie. 

Under forslaga til tiltak bør det innarbeidast plan for toalett/servicebygg som del av 
tilrettelegging som universelt utforma turmål. Iverksetting av tiltaka føreset at 
finansiering er på plass.

Det endrede forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i Nesset formannskap – 11.04.20123

God skjøtsel av Prestneset kan gjere at fleire kan bruke området til rekreasjon, at natur og 
kulturminne blir teke godt vare på og brukt som kjelde til kunnskap og formidling av historie. 

Under forslaga til tiltak bør det innarbeidast plan for toalett/servicebygg som del av 
tilrettelegging som universelt utforma turmål. Iverksetting av tiltaka føreset at finansiering er på 
plass.
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PS 32/13 Konstituering av valgstyret og valg av sekretær

Rådmannens innstilling

Ingen

Behandling i Nesset formannskap - 11.04.2013 

Ordføreren fremmet følgende forslag: 

Som valgstyre velges formannskapets faste medlemmer, samt Aina Trælvik Remmen fra 
Fremskrittspartiet og Arild Svensli fra Innbyggerlista. 

Som sekretær velges rådmannen.

Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i Nesset formannskap – 11.04.2013

Som valgstyre velges formannskapets faste medlemmer, samt Aina Trælvik Remmen fra 
Fremskrittspartiet og Arild Svensli fra Innbyggerlista. 

Som sekretær velges rådmannen

PS 33/13 Organisasjonsendringer Nesset kommune

Behandling i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 04.04.2013 

Rådmannens innstilling vedtatt med 6 mot 1 stemme.

Forslag til vedtak i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 04.04.2013

Kommunens organisasjonsstruktur endres fra 01.08.13.
Endringen medfører at Enhet for tekniske drift endres til Enhet for samfunn, utvikling og 
tekniske tjenester. Den nye enheten organiseres med mellomledere/avdelingsledere som 
rapporterer til enhetsleder. Mellomleder-/avdelingsleder- stillingene lyses ut internt i enheten. 
Merkostnader dekkes inn av ledige lønnsmidler i 2013 og innarbeides i budsjett for 2014.
Avdeling for samfunn og utvikling avvikles fra samme dato.
Rådmannen har delegert ansvar i forhold til ansvar og oppgavefordeling i organisasjonen.
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Nesset kommune 2013
Rådmann

Barnehager
Helse og 
omsorg

EBUS IBUS Samfunn, 
utvikling og 

tekniske 
tjenester

NAV
Service-
kontoret

Stab/ støtte

Ass. 
rådmann

Behandling i Nesset formannskap - 11.04.2013 

Rådmannen orienterte.

Arbeiderpartiet fremmet følgende forslag:

Saken oversendes kommunestyret uten tilråding. 

Til kommunestyrets behandling bes det om at de økonomiske konsekvensene, samt 
fagorganisasjonenes uttalelser til den foreslåtte organisasjonsendringen legges frem.

Arbeiderpartiets forslag ble enstemmig vedtatt.

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 11.04.20123

Saken oversendes kommunestyret uten tilråding. 

Til kommunestyrets behandling bes det om at de økonomiske konsekvensene, samt 
fagorganisasjonenes uttalelser til den foreslåtte organisasjonsendringen legges frem.

PS 34/13 Kommunal overtakelse av vei, vann- og avløp i Sjøgarden boligfelt

Behandling i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 04.04.2013 

Arild Svensli ble erklært inhabil og deltok ikke i behandlingen av denne saken.

Enstemmig som rådmannens innstilling.

Forslag til vedtak i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 04.04.2013

Nesset kommune overtar vederlagsfritt fra Sjøgarden boligutvikling as, infrastruktur som 
ledningsnett for vann- og avløp samt veier inklusiv veibelysning i Sjøgarden boligfelt. 
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Rådmannen får delegert ansvaret med å utarbeide en avtale mellom Nesset kommune og 
Sjøgarden boligutvikling as. Avtalen skal som minimum inneholde følgende punkter:

 Krav til dokumentasjon vedrørende utført arbeid med vann- og avløpsnettet 
 Frist for når dokumentasjonen skal være forelagt kommunen
 Overtakelsestidspunkt for vann- og avløpsnettet skal framgå
 Det skal tinglyses erklæring om at Nesset kommune får ha og vedlikeholde ledningsnettet 

i Sjøgarden boligfelt gnr 29, bnr 349
 Opprettelse av veien som egen eiendom og kostnadsfri overdragelse til kommunen
 Tidsfrist vedrørende montering av veibelysning
 Tekniske krav til veibelysningen
 Tekniske krav til veioppbygningen
 Tidsfrister vedrørende opparbeidelse av vei, inklusiv tidspunkt for asfaltering
 Tidspunkt for når Nesset kommune overtar ansvar for alt vedlikehold av ledningsnett og 

veier

Behandling i Nesset formannskap - 11.04.2013 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 11.04.20123

Nesset kommune overtar vederlagsfritt fra Sjøgarden boligutvikling as, infrastruktur som 
ledningsnett for vann- og avløp samt veier inklusiv veibelysning i Sjøgarden boligfelt. 

Rådmannen får delegert ansvaret med å utarbeide en avtale mellom Nesset kommune og 
Sjøgarden boligutvikling as. Avtalen skal som minimum inneholde følgende punkter:

 Krav til dokumentasjon vedrørende utført arbeid med vann- og avløpsnettet 
 Frist for når dokumentasjonen skal være forelagt kommunen
 Overtakelsestidspunkt for vann- og avløpsnettet skal framgå
 Det skal tinglyses erklæring om at Nesset kommune får ha og vedlikeholde ledningsnettet 

i Sjøgarden boligfelt gnr 29, bnr 349
 Opprettelse av veien som egen eiendom og kostnadsfri overdragelse til kommunen
 Tidsfrist vedrørende montering av veibelysning
 Tekniske krav til veibelysningen
 Tekniske krav til veioppbygningen
 Tidsfrister vedrørende opparbeidelse av vei, inklusiv tidspunkt for asfaltering
 Tidspunkt for når Nesset kommune overtar ansvar for alt vedlikehold av ledningsnett og 

veier

PS 35/13 Sluttrapport med byggeregnskap for rehabilitering av svømmehall 
ved Nesset U-skole

Rådmannens innstilling

Prosjekt Svømmehall Nesset U-skole – rehabilitering hadde en bevilgning på 2,7 mill kroner.  
Byggeregnskapet viser en overskridelse på kr 3 719,40. Prosjektet kom altså ut i tilnærmet 
balanse.



Side 9 av 10

Kommunestyret godkjenner byggeregnskapet for rehabilitering av svømmehallen.

Behandling i Nesset formannskap - 11.04.2013 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 11.04.20123

Prosjekt Svømmehall Nesset U-skole – rehabilitering hadde en bevilgning på 2,7 mill kroner.  
Byggeregnskapet viser en overskridelse på kr 3 719,40. Prosjektet kom altså ut i tilnærmet 
balanse.

Kommunestyret godkjenner byggeregnskapet for rehabilitering av svømmehallen.

PS 36/13 Kjøp av konkursbo Brækken eiendom AS til bruk som strøsandlager 
og næringsareal - Unntatt offentlighet jf. off.l. § 13/fvl. § 13.2

PS 37/13 Helleristningane på Bugge - drift og tilsyn angåande tilrettelegging 
for publikum

Rådmannens innstilling

Det settes av kr 44.000,- av Kraftfondet i samband med arbeidet med å ta i mot og tilrettelegge 
helleristningsområdet på Bugge betre for besøkande. Midlane skal danne grunnlaget for å inngå 
avtale om tilsyn av området, vask av toalett, søppeltømming mm. i sommarsesongen 2013. Det er 
viktig at dette blir forutsigbart og vidareført også i åra som kjem.

Behandling i Nesset formannskap - 11.04.2013 

Saken ble distribuert til møtedeltakernes iPad 11.04.2013.

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i Nesset formannskap – 11.04.20123

Det settes av kr 44.000,- av Kraftfondet i samband med arbeidet med å ta i mot og tilrettelegge 
helleristningsområdet på Bugge betre for besøkande. Midlane skal danne grunnlaget for å inngå 
avtale om tilsyn av området, vask av toalett, søppeltømming mm. i sommarsesongen 2013. Det er 
viktig at dette blir forutsigbart og vidareført også i åra som kjem.
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PS 38/13 Evaluering av legevaktsamarbeid - nedsetting av arbeidsgruppe

Behandling i Nesset formannskap - 11.04.2013 

Ordføreren tok opp saken i møtet.

Sak om evaluering av legevaktsamarbeidet skal opp til politisk behandling i juni.

Det var enighet om at det settes ned ei arbeidsgruppe som sammen med administrasjonen skal 
jobbe med saken. 

Audhild Nauste foreslo Mellvin Steinsvoll.
Mellvin Steinsvoll foreslo ordføreren.
Mellvin Steinsvoll foreslo Kari Petrine Fitje Øverås.

Ordføreren kaller inn til første møte.

Dette ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i Nesset formannskap – 11.04.2013

Sak om evaluering av legevaktsamarbeidet skal opp til politisk behandling i juni.

Det settes ned ei arbeidsgruppe som sammen med administrasjonen skal jobbe med saken. 
Arbeidsgruppen består av ordføreren, Mellvin Steinsvoll og Kari Petrine Fitje Øverås.

Ordføreren kaller inn til første møte.


