
 
 
 
 
 

 
 

Møteprotokoll 
 

Utvalg: Nesset formannskap 

Møtested: Kommunestyresalen, Nesset kommunehus 

Dato: 04.05.2017 

Tidspunkt: 09:00 – 15:20 (Valgstyremøte fra kl. 14:00-14:20) 
 
 
 
 

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 
Nesset næringshage v/Ulrik Molton og Svein Atle Roset orienterte om planer og status for prosjektet 
Mardøla Formidlingssenter.  
 
Gussiås bygdalag v/Bjarne Bakken, André Gussiås og Malvin Gussiås orienterte om sine planer om 
utbygging av byggefelt på Gussiås. Administrasjonen bes legge fram sak for oppstart av 
reguleringsplanarbeid for boligfelt på Gussiås. 
 

 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Anne Grete Klokset 
Hildegunn Kvernberg Blø 

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 34/17 Godkjenning av protokoll fra forrige møte   

PS 35/17 Referatsaker   

RS 12/17 Referat fra interimsstyremøte Nye Molde kommune 21.04.2017  2016/1193 

PS 36/17 Diskusjonsnotat til politiske organ i kommunene  2016/1193 

PS 37/17 Mandat for fellesnemnda i nye Molde kommune  2017/476 

PS 38/17 Oppnevning av medlemmer til fellesnemnda for Nye Molde kommune  2017/476 

PS 39/17 Høringsuttalelse - Strategi for Romsdal regionråd  2017/435 

PS 40/17 GID 060/028 - Garasje- Daniel Bugge  2015/1265 

PS 41/17 GID 109/007 - Opprettelse av ny grunneiendom rundt tunet - 
Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel 

 2016/1232 

PS 42/17 Kjøp av eiendom GID 074/013 i Eresfjord  2017/334 

PS 43/17 Molde og Romsdal Havn IKS - Oppjustering av låneramme  2017/479 

PS 44/17 Årsmelding og regnskap 2016 - Mardølafondet  2017/135 

PS 45/17 Årsrapport 2016 Nesset kommune, inkl. årsberetning og årsregnskap  2016/429 

PS 46/17 Kjøp av tomt, Haramsmarka boligfelt (tatt opp i møtet)   
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PS 34/17 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 

Behandling i Nesset formannskap - 04.05.2017  

Protokoll fra formannskapets møte 04.04.2017 ble godkjent og signert.  
 

Vedtak i Nesset formannskap – 04.05.2017 

Protokoll fra formannskapets møte 04.04.2017 ble godkjent og signert.  
 
 

PS 35/17 Referatsaker 

RS 12/17 Referat fra interimsstyremøte Nye Molde kommune 21.04.2017 

Behandling i Nesset formannskap - 04.05.2017  

Ordføreren orienterte. 
 

Vedtak i Nesset formannskap – 04.05.2017 

Referatsaken tas til orientering. 
 
 

PS 36/17 Diskusjonsnotat til politiske organ i kommunene 

Rådmannens innstilling 

Ingen 
 

Behandling i Nesset formannskap - 04.05.2017  

Formannskapet gikk gjennom diskusjonsnotatet og besvarte spørsmål til drøfting. 
 
Politisk modell 

1. I intensjonsavtalen er det avtalt at kommunen skal styres etter formannskapsmodellen. Det er foreslått 
tre underutvalg. Hvilke hovedutvalg mener dere bør være i modellen? Hvilke saksområder bør ligge 
under hvert hovedutvalg? 
Ønsker å følge formannskapsmodellen. Næring bør etableres i et eget utvalg og samarbeide tett 
samarbeid med Nye Molde næringsforum. Ellers opprette de nødvendige utvalg som er lovbestemt og 
som det er behov for. 

2. Er det aktuelt med underutvalg under hovedutvalgene? 
Ad hoc-utvalg 

3. Noen kommuner har god erfaring med saksordfører, hva tenker dere om dette? 
Åpning for å bruke saksordfører i særskilte saker, f.eks. i ad hoc-utvalg. 

4. Hvordan stiller dere dere til utvidet frikjøp av politisk ledelse, eks. ordfører, varaordfører og 
utvalgsleder? 
Åpen for frikjøpsordninger.  

 
Kommunedelsutvalg 

1. Hvordan stiller dere dere til en prøveordning med kommunedelsutvalg? 
Positive. 



 
 Side 5 av 10

2. Skal det i tilfelle være kommunedelsutvalg i hele kommunen? Hvor mange er da aktuelle? 
Ett kommunedelsutvalg for Nesset og er ellers åpne for flere kommunedelsutvalg i den nye 
kommunen. 

3. Hvilken rolle/mandat bør disse ha? 
Viser til punktene i intensjonsavtalen: 
 - Lokal stedsutvikling  
 - Styre for bruken av lokale næringsfond, herunder Kraftfondet i Nesset  
 - Styre for ulike bygdemobiliseringsprosjekt 
 - Lokale kultur- og idrettstilbud 
Må ha beslutningsmyndighet. Leder i utvalget skal ha talerett i kommunestyret. 

4. Hvordan bør de velges/oppnevnes og organiseres? 
Bygdelag skal oppfordres til å komme med forslag til medlemmer. Medlemmene velges endelig av 
kommunestyret. 

5. Hvilke andre alternativer for medvirkning bør den nye kommunen ha fokus på? 
Folkemøter, høringer, digital medvirkning og servicekontor i Nesset. 

6. Hvordan vil vi engasjere alle innbyggerne? 
(se pkt. 5) 

7. Hvordan skal vi engasjere frivilligheten og benytte de arenaer som allerede finnes? 
Styrke og utvikle frivilligsentralene jfr. pkt. 6.2 og pkt. 6.5 i intensjonsavtalen. 
 

Enstemmig. 
 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 04.05.2017 

Svar på diskusjonsnotat fra Nye Molde kommune vedr. lokaldemokrati: 
 
Politisk modell 

1. I intensjonsavtalen er det avtalt at kommunen skal styres etter formannskapsmodellen. Det er foreslått 
tre underutvalg. Hvilke hovedutvalg mener dere bør være i modellen? Hvilke saksområder bør ligge 
under hvert hovedutvalg? 
Ønsker å følge formannskapsmodellen. Næring bør etableres i et eget utvalg og samarbeide tett 
samarbeid med Nye Molde næringsforum. Ellers opprette de nødvendige utvalg som er lovbestemt og 
som det er behov for. 

2. Er det aktuelt med underutvalg under hovedutvalgene? 
Ad hoc-utvalg 

3. Noen kommuner har god erfaring med saksordfører, hva tenker dere om dette? 
Åpning for å bruke saksordfører i særskilte saker, f.eks. i ad hoc-utvalg. 

4. Hvordan stiller dere dere til utvidet frikjøp av politisk ledelse, eks. ordfører, varaordfører og 
utvalgsleder? 
Åpen for frikjøpsordninger.  

 
Kommunedelsutvalg 

1. Hvordan stiller dere dere til en prøveordning med kommunedelsutvalg? 
Positive. 

2. Skal det i tilfelle være kommunedelsutvalg i hele kommunen? Hvor mange er da aktuelle? 
Ett kommunedelsutvalg for Nesset og er ellers åpne for flere kommunedelsutvalg i den nye 
kommunen. 

3. Hvilken rolle/mandat bør disse ha? 
Viser til punktene i intensjonsavtalen: 
 - Lokal stedsutvikling  
 - Styre for bruken av lokale næringsfond, herunder Kraftfondet i Nesset  
 - Styre for ulike bygdemobiliseringsprosjekt 
 - Lokale kultur- og idrettstilbud 
Må ha beslutningsmyndighet. Leder i utvalget skal ha talerett i kommunestyret. 

4. Hvordan bør de velges/oppnevnes og organiseres? 
Bygdelag skal oppfordres til å komme med forslag til medlemmer. Medlemmene velges endelig av 
kommunestyret. 
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5. Hvilke andre alternativer for medvirkning bør den nye kommunen ha fokus på? 
Folkemøter, høringer, digital medvirkning og servicekontor i Nesset. 

6. Hvordan vil vi engasjere alle innbyggerne? 
(se pkt. 5) 

7. Hvordan skal vi engasjere frivilligheten og benytte de arenaer som allerede finnes? 
Styrke og utvikle frivilligsentralene jfr. pkt. 6.2 og pkt. 6.5 i intensjonsavtalen. 

 
 

PS 37/17 Mandat for fellesnemnda i nye Molde kommune 

Rådmannens innstilling 

Nesset kommune slutter seg til mandatet for fellesnemnda i nye Molde kommune i samsvar med forslaget som 
interimsstyret vedtok i sitt møte 24. mars 2017.  
 

Behandling i Nesset formannskap - 04.05.2017  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt tilrådd. 
 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 04.05.2017 

Nesset kommune slutter seg til mandatet for fellesnemnda i nye Molde kommune i samsvar med forslaget som 
interimsstyret vedtok i sitt møte 24. mars 2017. 
 
 

PS 38/17 Oppnevning av medlemmer til fellesnemnda for Nye Molde 
kommune 

Rådmannens innstilling 

Ingen innstilling. 
 

Behandling i Nesset formannskap - 04.05.2017  

Formannskapet ble enige om følgende forslag: 
 

Følgende representanter fra Nesset kommunestyre velges som representanter til fellesnemnda for Nye 
Molde kommune.  
 
Rolf Jonas Hurlen 
Edmund Morewood 
Toril Melheim Strand 
May Tove Bye Aarstad 
Svein Atle Roset 
 
Varamedlemmer: 

1. Anders Torvik 
2. Eva Solstad Alme 
3. Kari Petrine Fitje Øverås 
4. Stein Bjerkeli 
5. Jan Ståle Alme  
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Enstemmig vedtatt. 
 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 04.05.2017 

Følgende representanter fra Nesset kommunestyre velges som representanter til fellesnemnda for Nye Molde 
kommune: 
 
Rolf Jonas Hurlen 
Edmund Morewood 
Toril Melheim Strand 
May Tove Bye Aarstad 
Svein Atle Roset 
 
Varamedlemmer: 

1. Anders Torvik 
2. Eva Solstad Alme 
3. Kari Petrine Fitje Øverås 
4. Stein Bjerkeli 
5. Jan Ståle Alme  

 
 

PS 39/17 Høringsuttalelse - Strategi for Romsdal regionråd 

Rådmannens innstilling 

Ingen innstilling. 
 

Behandling i Nesset formannskap - 04.05.2017  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt tilrådd. 
 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 04.05.2017 

Nesset kommune støtter forslaget til strategi for Romsdal Regionråd for 2017 – 2020. 
 
 

PS 40/17 GID 060/028 - Garasje- Daniel Bugge 

Rådmannens innstilling 

Kommunen viser til søknad datert 4/8-15, mottatt 28/3-17, § 20-2 i bygningsloven og gir tillatelse til å bygge 
garasje slik tegninger og planer viser. 
Kommunen mener at garasjebygget ikke er større og mer dominerende enn at dette må tåles i et byggefelt. 
Dessuten vil nabo, 60/27, fremdeles ha god utsikt innover fjorden. 
Men formannskapet setter som vilkår at bygget kommer 1 m fra byte mot 60/2 på grunn av at vedlikehold skal 
kunne skje fra egen eiendom. 
 

Behandling i Nesset formannskap - 04.05.2017  

Det ble foretatt befaring før saken ble behandlet.  
 

Rådmannen ga følgende tillegg til sin tilråding: …og at mønehøgde blir maksimum 4 meter. 
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Rådmannens endrede tilråding ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Nesset formannskap – 04.05.2017 

Kommunen viser til søknad datert 4/8-15, mottatt 28/3-17 og § 20-2 i bygningsloven, og gir tillatelse til å 
bygge garasje slik tegninger og planer viser. 
 
Kommunen mener at garasjebygget ikke er større og mer dominerende enn at dette må tåles i et byggefelt. 
Dessuten vil nabo, 60/27, fremdeles ha god utsikt innover fjorden. 
 
Formannskapet setter som vilkår at bygget kommer 1 m fra byte mot 60/2 på grunn av at vedlikehold skal 
kunne skje fra egen eiendom og at mønehøgde blir maksimum 4 meter. 
 
 

PS 41/17 GID 109/007 - Opprettelse av ny grunneiendom rundt tunet - 
Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel 

Rådmannens innstilling 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2, gis det varig dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for 
omdisponering av om lag 2,5 daa tunareal fra LNF-område til fritidsbebyggelse. Dispensasjon kan gis fordi 
hensynene bak arealformålet ikke blir vesentlig satt til side og at fordelene ved å gi dispensasjon er klart større 
enn ulempene. 
 
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 20-1, godkjenner Nesset kommune opprettelse av en ny 
grunneiendom på om lag 2,5 daa fra gbnr 109/7. Parsellen er areal rundt eksisterende tun på bruket. 
 

Behandling i Nesset formannskap - 04.05.2017  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Nesset formannskap – 04.05.2017 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2, gis det varig dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for 
omdisponering av om lag 2,5 daa tunareal fra LNF-område til fritidsbebyggelse. Dispensasjon kan gis fordi 
hensynene bak arealformålet ikke blir vesentlig satt til side og at fordelene ved å gi dispensasjon er klart større 
enn ulempene. 
 
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 20-1, godkjenner Nesset kommune opprettelse av en ny 
grunneiendom på om lag 2,5 daa fra gbnr 109/7. Parsellen er areal rundt eksisterende tun på bruket. 
 
 

PS 42/17 Kjøp av eiendom GID 074/013 i Eresfjord 

Rådmannens innstilling 

Nesset kommune kjøper eiendommen «Moa» GID 074/013 Ljørvollvegen 38, 6470 Eresfjord av Nesset Kraft 
AS for kr. 250.000,-. I tillegg til dette kommer omkostninger med kjøpet. Investeringen finansieres gjennom 
midler avsatt på prosjekt 600343 Eresfjord Brannstasjon. 
 

Behandling i Nesset formannskap - 04.05.2017  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
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Vedtak i Nesset formannskap – 04.05.2017 

Nesset kommune kjøper eiendommen «Moa» GID 074/013 Ljørvollvegen 38, 6470 Eresfjord av Nesset Kraft 
AS for kr. 250.000,-. I tillegg til dette kommer omkostninger med kjøpet. Investeringen finansieres gjennom 
midler avsatt på prosjekt 600343 Eresfjord Brannstasjon. 
 
 

PS 43/17 Molde og Romsdal Havn IKS - Oppjustering av låneramme 

Rådmannens innstilling 

Kommunestyret i Nesset kommune vedtar følgende vedtektsendring i § 6-4, havnekapitalens forvaltning, 
låneopptak og garantistillelse, i selskapsavtale og vedtekt for Molde og Romsdal Havn IKS (endring er angitt i 
kursiv): 
«Lånekapital til investeringer i overensstemmelse med økonomiplan og økonomiske rammer fastsatt av 
havnerådet, tilveiebringes av havnestyret. De samarbeidene kommunene gir havnestyret fullmakt til å oppta lån 
til kapitalformål, likviditetsformål og konvertering av eldre gjeld innenfor en samlet låneramme som er 10 
ganger gjennomsnittlig omsetning regnet av de 3 siste årene. Beslutning om låneopptak skal godkjennes av 
fylkesmannen dersom en eller flere av eierkommunene er i Robek (Register om betinget kontroll og 
godkjenning).» 
 

Behandling i Nesset formannskap - 04.05.2017  

Toril Melheim Strand ba om at hennes habilitet ble vurdert. Hun ble enstemmig erklært habil.  
 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 04.05.2017 

Kommunestyret i Nesset kommune vedtar følgende vedtektsendring i § 6-4, havnekapitalens forvaltning, 
låneopptak og garantistillelse, i selskapsavtale og vedtekt for Molde og Romsdal Havn IKS (endring er angitt i 
kursiv): 
 

«Lånekapital til investeringer i overensstemmelse med økonomiplan og økonomiske rammer fastsatt 
av havnerådet, tilveiebringes av havnestyret. De samarbeidene kommunene gir havnestyret fullmakt til 
å oppta lån til kapitalformål, likviditetsformål og konvertering av eldre gjeld innenfor en samlet 
låneramme som er 10 ganger gjennomsnittlig omsetning regnet av de 3 siste årene. Beslutning om 
låneopptak skal godkjennes av fylkesmannen dersom en eller flere av eierkommunene er i Robek 
(Register om betinget kontroll og godkjenning).» 

 
 

PS 44/17 Årsmelding og regnskap 2016 - Mardølafondet 

Behandling i Mardølafondet - 05.04.2017  

Enstemmig 
 

Forslag til vedtak 

Årsmelding og regnskap 2016 godkjennes. 
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Behandling i Nesset formannskap - 04.05.2017  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 04.05.2017 

Årsmelding og regnskap 2016 for Mardølafondet godkjennes. 
 
 

PS 45/17 Årsrapport 2016 Nesset kommune, inkl. årsberetning og årsregnskap 

Rådmannens innstilling 

1. Nesset kommunes årsrapport for 2016, inklusive årsberetning og årsregnskap, godkjennes. 
 

2. Driftsregnskapet for 2016 avsluttes med et mindreforbruk (regnskapsmessig overskudd) på kr 4 980 
173.  Beløpet avsettes til disposisjonsfond. 
 

Behandling i Nesset formannskap - 04.05.2017  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt tilrådd. 
 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 04.05.2017 

1. Nesset kommunes årsrapport for 2016, inklusive årsberetning og årsregnskap, godkjennes. 
 

2. Driftsregnskapet for 2016 avsluttes med et mindreforbruk (regnskapsmessig overskudd) på  
kr 4 980 173.  Beløpet avsettes til disposisjonsfond. 
 

 
 

PS 46/17 Kjøp av tomt, Haramsmarka boligfelt 

Behandling i Nesset formannskap - 04.05.2017  

Ordføreren orienterte om møter med grunneier for Haramsmarka boligfelt. 
 
Formannskapet ble enige om følgende: 
 

Formannskapet er orientert om utviklingen i boligfeltutbygging på Haramsmarka i Eresfjord. 
Ordføreren gis fullmakt til videre forhandlinger med grunneier og utbygger. 

 
Enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Nesset formannskap – 04.05.2017 

Formannskapet er orientert om utviklingen i boligfeltutbygging på Haramsmarka i Eresfjord. Ordføreren gis 
fullmakt til videre forhandlinger med grunneier og utbygger. 
 


