
Nesset kommune

Møteprotokoll

Utvalg: Nesset formannskap

Møtested: Kommunestyresalen, Nesset kommunehus

Dato: 24.10.2013

Tidspunkt: 09:00 – 14:05

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn Funksjon Representerer
Rolf Jonas Hurlen Ordfører H
Edmund Morewood Varaordfører 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
Magne Bugge Lynn Brakstad H

Merknader

Lensmann Tom Hilde v/Nesset lensmannskontor orienterte om politianalysen og forslag 
til fremtidig struktur m.m.

Nesset Kraft AS v/Knut Arne Vike, Ove Medalen og Ola Krogstad orienterte.
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Fra administrasjonen møtte:

Navn Stilling
Liv Fleischer Husby Rådmann
Anne Grete Klokset
Solfrid Svensli (sak 107 og 119)
Frode Sundstrøm (sak 110)
Hogne Frydenlund (sak 120 og 121)
Vivian Høsteng

Ass.rådmann
Økonomisjef
Skolefaglig rådgiver
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 105/13 Godkjenning av protokoll fra forrige møte

PS 106/13 Referatsaker

RS 30/13 Kopi - Eikedalsvatnet landskapsvernområde - tillatelse til 
landing med helikopter i forb med filmprosjekt forberedende 
klagebehanldling

2011/1216

RS 31/13 Kopi - Eikesdalsvatnet landskapsvernområde - vedtak i 
klagesak – løyve til landing med helikopter på 
Katthammaren i samband med innspeling av reklamefilm for 
energidrikken Red Bull

2011/1216

RS 32/13 Kopi - Eikesdalsvatnet landskapsvernområde - vedtak i 
klagesak - løyve til landing med helikopter på Katthammaren 
i samband med innspeling av reklamefilm for Kvikk Lunsj

2011/1216

RS 33/13 Melding om vedtak - Planprogram for ny senterstrukturplan 2013/617

PS 107/13 Tertialrapport pr.  31.08.2013 2013/525

PS 108/13 Kartlegging og verdisetting av friluftsområder i Nesset 2013/745

PS 109/13 Gjennomgang av pleie og omsorgstjenesten - forslag til 
endringer, ny behandling

2010/527

PS 110/13 Tilstandsrapport for grunnskolen i Nesset 2013 2011/369

PS 111/13 Behov for ekstrabevilgning til Barnehagene i Nesset for å 
kunne ta inn flere barn

2013/963

PS 112/13 Søknad om tilskudd til videre drift av Studiesenteret Nesset -
Nesset Næringsforum AS

2009/425

PS 113/13 Søknad om tilskudd til kjøp av traktorhenger - Bjørn 
Hammervold

2013/885

PS 114/13 Søknad om tilskudd i forbindelse med etablering i nye 
lokaler - Milla`s Hårhjørne AS

2013/961

PS 115/13 Søknad om tilskudd til etablering av skredderverksted -
Atelier 54-2 AS

2013/974

PS 116/13 Søknad om tilskudd til overtakelse av treningsstudio - Låven 
Treningsstudio AS

2013/956

PS 117/13 Søknad om tilskudd til kjøp av vegstasjonen på Toven -
Toven Eiendom AS

2013/595

PS 118/13 Etablering av frivilligsentral i Nesset - grunnlag for søknad 
om statleg tilskot.

2011/1288

PS 119/13 Budsjettkorrigeringer 2. halvår 2013 2012/640

PS 120/13 Langfjorden hyttefelt del II - Endring av reguleringsplan 2010/576

PS 121/13 Sluttbehandling - Reguleringsplan Nygård Teigen 2011/824
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PS 105/13 Godkjenning av protokoll fra forrige møte

Behandling i Nesset formannskap - 24.10.2013 

Protokoll fra formannskapets møter 19.09.2013 og 15.10.2013 ble godkjent og signert

Vedtak i Nesset formannskap – 24.10.2013

Protokoll fra formannskapets møter 19.09.2013 og 15.10.2013 ble godkjent og signert

PS 106/13 Referatsaker

RS 30/13 Kopi - Eikedalsvatnet landskapsvernområde - tillatelse til landing med helikopter i forb 
med filmprosjekt forberedende klagebehanldling

RS 31/13 Kopi - Eikesdalsvatnet landskapsvernområde - vedtak i klagesak – løyve til landing 
med helikopter på Katthammaren i samband med innspeling av reklamefilm for energidrikken 
Red Bull

RS 32/13 Kopi - Eikesdalsvatnet landskapsvernområde - vedtak i klagesak - løyve til landing med 
helikopter på Katthammaren i samband med innspeling av reklamefilm for Kvikk Lunsj

RS 33/13 Melding om vedtak - Planprogram for ny senterstrukturplan

Behandling i Nesset formannskap - 24.10.2013 

Ordføreren orienterte.

Referatsakene ble tatt til orientering.

Vedtak i Nesset formannskap – 24.10.2013

Referatsakene ble tatt til orientering.

PS 107/13 Tertialrapport pr.  31.08.2013

Rådmannens innstilling

Tertialrapport pr 31.08.2013 tas til orientering.

Behandling i Nesset formannskap - 24.10.2013 

Rådmannen orienterte.

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
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Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 24.10.2013

Tertialrapport pr 31.08.2013 tas til orientering.

PS 108/13 Kartlegging og verdisetting av friluftsområder i Nesset

Rådmannens innstilling

Nesset kommune starter opp med temakartlegging og verdsetting av friluftsområder i Nesset. 

Kartleggingsarbeidet ledes av en administrativ arbeidsgruppe som utpekes av rådmannen, og 2 
representanter fra Nesset idrettsråd. Arbeidsgruppa kan trekke inn andre ressurspersoner ved 
behov.

Mandat for arbeidsgruppa er å gjennomføre selve kartleggingen. Dette innebærer å vurdere 
relevant informasjon og grunnlagsmateriale, kartfeste friluftslivsområdene, inkl. beskrive de 
ulike områdene, og gjennomføre verdsetting etter metodikk i DN-håndbok 25-2004. 

Det avsettes kr 80 000 fra Kraftfondet til gjennomføring av prosjektet som skal være avsluttet 
innen 15.04.2014. 

Behandling i Nesset formannskap - 24.10.2013 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 24.10.2013

Nesset kommune starter opp med temakartlegging og verdsetting av friluftsområder i Nesset. 

Kartleggingsarbeidet ledes av en administrativ arbeidsgruppe som utpekes av rådmannen, og 2 
representanter fra Nesset idrettsråd. Arbeidsgruppa kan trekke inn andre ressurspersoner ved 
behov.

Mandat for arbeidsgruppa er å gjennomføre selve kartleggingen. Dette innebærer å vurdere 
relevant informasjon og grunnlagsmateriale, kartfeste friluftslivsområdene, inkl. beskrive de 
ulike områdene, og gjennomføre verdsetting etter metodikk i DN-håndbok 25-2004. 

Det avsettes kr 80 000 fra Kraftfondet til gjennomføring av prosjektet som skal være avsluttet 
innen 15.04.2014. 

PS 109/13 Gjennomgang av pleie og omsorgstjenesten - forslag til endringer, 
ny behandling

Behandling i Utvalg for helse, oppvekst og kultur - 16.10.2013 

Uttale av 16.10.2013 fra Råd for eldre og funksjonshemma ble referert.
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Det ble enighet om følgende forslag: 

Det utarbeides et forstudie på grunnlag av resultatet fremlagt av arbeidsgruppa, samt 
eventuelt nybygg demensavdeling. 

Forstudiet skal gi svar på:
- investeringskostnader
- arealbehov
- driftskostnader
- kvalitet på tjenestetilbudet

Forstudiegruppa består av 2 representanter fra Utvalg for helse, oppvekst og kultur, 
rådmannen peker ut fra administrasjonen, tillitsvalgte og brukerrepresentant.

Frist: 01.06.2014

Rådmannens innstilling fikk 0 stemmer og falt. 7 stemte imot.
Forslag fra Utvalg for helse, oppvekst og kultur ble enstemmig vedtatt.

Forslag til vedtak i Utvalg for helse, oppvekst og kultur – 16.10.2013

Det utarbeides et forstudie på grunnlag av resultatet fremlagt av arbeidsgruppa, samt eventuelt 
nybygg demensavdeling. 

Forstudiet skal gi svar på:
- investeringskostnader
- arealbehov
- driftskostnader
- kvalitet på tjenestetilbudet

Forstudiegruppa består av 2 representanter fra Utvalg for helse, oppvekst og kultur, rådmannen 
peker ut fra administrasjonen, tillitsvalgte og brukerrepresentant.

Frist: 01.06.2014

Behandling i Nesset formannskap - 24.10.2013 

Forslag fra utvalg for helse, oppvekst og kultur ble enstemmig vedtatt.

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 24.10.2013

Det utarbeides en forstudie på grunnlag av resultatet fremlagt av arbeidsgruppa, samt eventuelt 
nybygg demensavdeling. 

Forstudiet skal gi svar på:
- investeringskostnader
- arealbehov
- driftskostnader
- kvalitet på tjenestetilbudet
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Forstudiegruppa består av 2 representanter fra Utvalg for helse, oppvekst og kultur, rådmannen 
peker ut fra administrasjonen, tillitsvalgte og brukerrepresentant.

Frist: 01.06.2014

PS 110/13 Tilstandsrapport for grunnskolen i Nesset 2013

Behandling i Utvalg for helse, oppvekst og kultur - 16.10.2013 

Aina T. Remmen fremmet følgende tilleggsforslag:

Utvalg for helse, oppvekst og kultur ønsker økt satsing på kompetansen i småskolen, 1.-
4.klassetrinn, med spesielt fokus på regning, lesing og skriving.

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Tilleggsforslag fra Aina T. Remmen ble enstemmig vedtatt.

Forslag til vedtak i Utvalg for helse, oppvekst og kultur – 16.10.2013

Tilstandsrapport for grunnskolen i Nesset 2013 tas til etterretning

Utvalg for helse, oppvekst og kultur ønsker økt satsing på kompetansen i småskolen, 1.-
4.klassetrinn, med spesielt fokus på regning, lesing og skriving.

Behandling i Nesset formannskap - 24.10.2013 

Forslag fra utvalg for helse, oppvekst og kultur ble enstemmig vedtatt.

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 24.10.2013

Tilstandsrapport for grunnskolen i Nesset 2013 tas til etterretning

Utvalg for helse, oppvekst og kultur ønsker økt satsing på kompetansen i småskolen, 1.-
4.klassetrinn, med spesielt fokus på regning, lesing og skriving.

PS 111/13 Behov for ekstrabevilgning til Barnehagene i Nesset for å kunne ta 
inn flere barn

Behandling i Utvalg for helse, oppvekst og kultur - 16.10.2013 

Aina T. Remmen fremmet følgende forslag:

Enheten barnehagene i Nesset tilføres kr. 24 000 til økt assistentressurs i Vistdal 
barnehage, 8% assistent f.o.m. 01.01.2014. 
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De økte kostnadene innarbeides i økonomiplana.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Forslag til vedtak i Utvalg for helse, oppvekst og kultur – 16.10.2013

Enheten barnehagene i Nesset tilføres kr. 24 000 til økt assistentressurs i Vistdal barnehage, 8% 
assistent f.o.m. 01.01.2014. 

De økte kostnadene innarbeides i økonomiplana.

Behandling i Nesset formannskap - 24.10.2013 

Edmund Morewood ble vurdert inhabil og trådte tilbake.

Kari Petrine F. Øverås ba om gruppemøte. 

Mellvin Steinsvoll fremmet følgende forslag:

Saken utsettes, og ses i sammenheng med behandling av budsjett- og økonomiplan.

Utsettelsesforslaget fikk 3 stemmer og falt. 3 stemte i mot, og ordførerens dobbeltstemme ble 
utslagsgivende.

Forslag fra utvalg for helse, oppvekst og kultur fikk 4 stemmer (med ordførers dobbeltstemme) 
og ble vedtatt. 3 stemte imot.

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 24.10.2013

Enheten barnehagene i Nesset tilføres kr. 24 000 til økt assistentressurs i Vistdal barnehage, 8% 
assistent f.o.m. 01.01.2014. 

De økte kostnadene innarbeides i økonomiplana.

PS 112/13 Søknad om tilskudd til videre drift av Studiesenteret Nesset - Nesset 
Næringsforum AS

Rådmannens innstilling

Ingen

Behandling i Nesset formannskap - 24.10.2013 

Det var enighet om følgende: 

Det vises til søknad av 09.09.2013 fra Nesset Næringsforum AS.



Side 9 av 16

Studiesenteret i Nesset gis kr. 150 000 i støtte for andre halvår 2013. Beløpet finansieres 
av tidligere bevilgede midler fra Kraftfondet.

Det vises til kommunestyrets vedtak i sak 86/12, 21.06.2012. Forutsetning for utbetaling 
er at studiesenteret i Nesset snarest innleder forhandlinger med nabokommunene og Møre 
og Romsdal fylkeskommune om etableringen av Studiesenteret Nesset AS. 

For videre drift av Studiesenteret i Nesset bes det om at Nesset Næringsforum AS 
kommer med en søknad om tilskudd i henhold til avklaring av kommunestyrets vedtak.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 24.10.2013

Det vises til søknad av 09.09.2013 fra Nesset Næringsforum AS.

Studiesenteret i Nesset gis kr. 150 000 i støtte for andre halvår 2013. Beløpet finansieres av 
tidligere bevilgede midler fra Kraftfondet.

Det vises til kommunestyrets vedtak i sak 86/12, 21.06.2012. Forutsetning for utbetaling er at 
studiesenteret i Nesset snarest innleder forhandlinger med nabokommunene og Møre og Romsdal 
fylkeskommune om etableringen av Studiesenteret Nesset AS. 

For videre drift av Studiesenteret i Nesset bes det om at Nesset Næringsforum AS kommer med 
en søknad om tilskudd i henhold til avklaring av kommunestyrets vedtak.

PS 113/13 Søknad om tilskudd til kjøp av traktorhenger - Bjørn Hammervold

Rådmannens innstilling

Det vises til søknad av 13.09.13 fra Bjørn Hammervold.

Nesset kommune finner ikke å kunne gi tilskudd til søknaden med begrunnelse av at grunneier 
ikke har tillatelse til å selge slike masser.

Bjørn Hammervold oppfordres til å søke Kraftfondet om tilskudd til sine investeringer når 
reguleringsplanen er ferdig godkjent.

Behandling i Nesset formannskap - 24.10.2013 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i Nesset formannskap – 24.10.2013

Det vises til søknad av 13.09.13 fra Bjørn Hammervold.

Nesset kommune finner ikke å kunne gi tilskudd til søknaden med begrunnelse av at grunneier 
ikke har tillatelse til å selge slike masser.
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Bjørn Hammervold oppfordres til å søke Kraftfondet om tilskudd til sine investeringer når 
reguleringsplanen er ferdig godkjent.

PS 114/13 Søknad om tilskudd i forbindelse med etablering i nye lokaler -
Milla`s Hårhjørne AS

Rådmannens innstilling

Det vises til søknad av 25.09.13 fra Milla`s Hårhjørne AS.

Søknaden avslås med begrunnelse av at Kraftfondet ikke gir tilskudd til rene 
utskiftingsinvesteringer, jfr. retningslinjene punkt 7.

Behandling i Nesset formannskap - 24.10.2013 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i Nesset formannskap – 24.10.2013

Det vises til søknad av 25.09.13 fra Milla`s Hårhjørne AS.

Søknaden avslås med begrunnelse av at Kraftfondet ikke gir tilskudd til rene 
utskiftingsinvesteringer, jfr. retningslinjene punkt 7.

PS 115/13 Søknad om tilskudd til etablering av skredderverksted - Atelier 54-
2 AS

Rådmannens innstilling

Det vises til søknad av 01.10.13 fra Atelier AS.

Atelier AS innvilges et tilskudd over kraftfondet, over ansvar 7402 – Tilskudd til næringsformål 
på inntil kr 40 000. Tilskuddet utbetales mot dokumentasjon av utgiftene.

Behandling i Nesset formannskap - 24.10.2013 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i Nesset formannskap – 24.10.2013

Det vises til søknad av 01.10.13 fra Atelier AS.

Atelier AS innvilges et tilskudd over kraftfondet, over ansvar 7402 – Tilskudd til næringsformål 
på inntil kr 40 000. Tilskuddet utbetales mot dokumentasjon av utgiftene.
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PS 116/13 Søknad om tilskudd til overtakelse av treningsstudio - Låven 
Treningsstudio AS

Rådmannens innstilling

Det vises til søknad av 25.09.13 fra Låven Treningsstudio AS

Låven Treningsstudio AS innvilges et tilskudd over kraftfondet, over ansvar 7402 – Tilskudd til 
næringsformål på inntil kr 85 000. Tilskuddet utbetales mot dokumentasjon av utgiftene.

Behandling i Nesset formannskap - 24.10.2013 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i Nesset formannskap – 24.10.2013

Det vises til søknad av 25.09.13 fra Låven Treningsstudio AS

Låven Treningsstudio AS innvilges et tilskudd over kraftfondet, over ansvar 7402 – Tilskudd til 
næringsformål på inntil kr 85 000. Tilskuddet utbetales mot dokumentasjon av utgiftene.

PS 117/13 Søknad om tilskudd til kjøp av vegstasjonen på Toven - Toven 
Eiendom AS

Rådmannens innstilling

Det vises til søknad av 27.09.13 fra Toven Eiendom AS.

Toven Eiendom AS innvilges et tilskudd over kraftfondet, over ansvar 7402 – Tilskudd til 
næringsformål på inntil kr 100 000. Tilskuddet utbetales mot dokumentasjon av utgiftene.

Behandling i Nesset formannskap - 24.10.2013 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i Nesset formannskap – 24.10.2013

Det vises til søknad av 27.09.13 fra Toven Eiendom AS.

Toven Eiendom AS innvilges et tilskudd over kraftfondet, over ansvar 7402 – Tilskudd til 
næringsformål på inntil kr 100 000. Tilskuddet utbetales mot dokumentasjon av utgiftene.
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PS 118/13 Etablering av frivilligsentral i Nesset - grunnlag for søknad om 
statleg tilskot

Behandling i Utvalg for helse, oppvekst og kultur - 16.10.2013 

Saken ble distribuert til møtedeltakernes iPad 14.10.2013.

Aina T. Remmen hadde permisjon under avstemmingen.

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Forslag til vedtak i Utvalg for helse, oppvekst og kultur – 16.10.2013

Kr. 180.000,- som kommunal medfinansiering til etablering og oppstart av frivilligsentral i 
Nesset i 2014, blir vurdert i samband med framlegging av økonomiplan og budsjett.

Behandling i Nesset formannskap - 24.10.2013 

Forslag fra utvalg for helse, oppvekst og kultur ble enstemmig vedtatt.

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 24.10.2013

Kr. 180.000,- som kommunal medfinansiering til etablering og oppstart av frivilligsentral i 
Nesset i 2014, blir vurdert i samband med framlegging av økonomiplan og budsjett.

PS 119/13 Budsjettkorrigeringer 2. halvår 2013

Rådmannens innstilling

1. Driftsbudsjettet for 2013 korrigeres med følgende inntekter/utgifter:

Formål
Reduserte utgifter / 
økte inntekter (+)

Økte utgifter / 
reduserte inntekter (-)

Kultur (Romsdalsmuseet) 507 000

Barnehage, barn m/spes. behov 50 000

Reserverte tilleggsbevilgning 448 000

Bruk av disposisjonsfond 109 000

Balanse 557 000 557 000

2. Investeringsbudsjettet for 2013 korrigeres med følgende tall:

Formål
Budsjett 
2013

Endringer 
budsjett
2013

Korrigert 
budsjett 
2013

Totalramme

600127 Badeplass Eidsvåg 2 233 000 -1 433 000 800 000 2 500 000

600152 NOS – utvidelse 278 000 100 000 378 000 26 777 000
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600158 Flerbrukshall 2 606 000 -2 400 000 206 000 45 325 000

600216 Utvidelse Meisal vannverk 4 000 000 -4 000 000 0 500 000
600228 Skansen – digitalisering 
             Eiendomsarkiv 192 000 139 000 331 000 1 750 000
600231 Etablere parkeringsplasser
             EIBUS og HELOMS 670 000 50 000 720 000 1 050 000
600244 Adressering i Nesset 350 000 -300 000 50 000 1 000 000

600247 VA, vannmålere, innføring 500 000 -100 000 400 000 1 000 000
600248 VA, renseanl. Eidsvåg 
vannv. 1 500 000 -1 000 000

500 000 1 500 000

600249 VA, avtale med grunneiere
              Mørkvatnet 100 000 -100 000 0 200 000
600252 Parkering Nesset prestegard 462 000 300 000 762 000 800 000

600257 Strandpromenade Eidsvåg 929 000 -500 000 429 000 1 000 000
600263 Utskifting asbestledninger 
             Raudsand 500 000 -500 000 0 500 000
600264 Utbedring lokaler til 
             uteavdeling 300 000 -200 000 100 000 400 000
600265 Tomter Furulund, tomt 7 og 
8 100 000 -50 000

50 000 250 000

600268 Utstyr Nesset brann og 
             Redningstjeneste 205 000 50 000 255 000 255 000
Sum justert bevilgning totalt for 
2013 -9 944 000

Bevilgning til investeringer for 2013 reduseres med kr 9 944 000. 

Finansieringen justeres i henhold til følgende:
Redusere obligatorisk overføring fra drift: kr     424 000 
Redusere bruk av lånemidler: kr  9 520 000 

3. Som en konsekvens av endring i investeringsbudsjettet endres følgende i driftsbudsjettet: 
      Redusere momskompensasjon av investeringer: kr   530 000 (+)
     Redusere obligatorisk overf. til investeringer: kr   424 000 ( -)
      Redusere avsetning til disposisjonsfond: kr   106 000 ( -)

Behandling i Nesset formannskap - 24.10.2013 

Rådmannen orienterte.

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 24.10.2013

1. Driftsbudsjettet for 2013 korrigeres med følgende inntekter/utgifter:

Formål
Reduserte utgifter / 
økte inntekter (+)

Økte utgifter / 
reduserte inntekter (-)



Side 14 av 16

Kultur (Romsdalsmuseet) 507 000

Barnehage, barn m/spes. behov 50 000

Reserverte tilleggsbevilgning 448 000

Bruk av disposisjonsfond 109 000

Balanse 557 000 557 000

2. Investeringsbudsjettet for 2013 korrigeres med følgende tall:

Formål
Budsjett 
2013

Endringer 
budsjett
2013

Korrigert 
budsjett 
2013

Totalramme

600127 Badeplass Eidsvåg 2 233 000 -1 433 000 800 000 2 500 000

600152 NOS – utvidelse 278 000 100 000 378 000 26 777 000

600158 Flerbrukshall 2 606 000 -2 400 000 206 000 45 325 000

600216 Utvidelse Meisal vannverk 4 000 000 -4 000 000 0 500 000
600228 Skansen – digitalisering 
             Eiendomsarkiv 192 000 139 000 331 000 1 750 000
600231 Etablere parkeringsplasser
             EIBUS og HELOMS 670 000 50 000 720 000 1 050 000
600244 Adressering i Nesset 350 000 -300 000 50 000 1 000 000

600247 VA, vannmålere, innføring 500 000 -100 000 400 000 1 000 000
600248 VA, renseanl. Eidsvåg 
vannv. 1 500 000 -1 000 000

500 000 1 500 000

600249 VA, avtale med grunneiere
              Mørkvatnet 100 000 -100 000 0 200 000
600252 Parkering Nesset prestegard 462 000 300 000 762 000 800 000

600257 Strandpromenade Eidsvåg 929 000 -500 000 429 000 1 000 000
600263 Utskifting asbestledninger 
             Raudsand 500 000 -500 000 0 500 000
600264 Utbedring lokaler til 
             uteavdeling 300 000 -200 000 100 000 400 000
600265 Tomter Furulund, tomt 7 og 
8 100 000 -50 000

50 000 250 000

600268 Utstyr Nesset brann og 
             Redningstjeneste 205 000 50 000 255 000 255 000
Sum justert bevilgning totalt for 
2013 -9 944 000

Bevilgning til investeringer for 2013 reduseres med kr 9 944 000. 

Finansieringen justeres i henhold til følgende:
Redusere obligatorisk overføring fra drift: kr     424 000 
Redusere bruk av lånemidler: kr  9 520 000

3. Som en konsekvens av endring i investeringsbudsjettet endres følgende i driftsbudsjettet: 
      Redusere momskompensasjon av investeringer: kr   530 000 (+)
      Redusere obligatorisk overf. til investeringer: kr   424 000 ( -)
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      Redusere avsetning til disposisjonsfond: kr   106 000 ( -)

PS 120/13 Langfjorden hyttefelt del II - Endring av reguleringsplan

Rådmannens innstilling

Det vises til brev av 17.09.2013 fra ingeniør Marianne Stordahl om endring av reguleringsplan 
for Langfjorden hyttefelt del II, slik at det kan etableres rorbuer i området som er avsatt til 
naustbebyggelse. 
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-14 endres reguleringsplan for Langfjorden hyttefelt 
del II, vedtatt i k-sak 097/2010 med følgende:

- Deler av opprinnelige areal avsatt til naustbebyggelse reguleres for fritidsbebyggelse der 
det kan bygges rorbuer. 

- Arealet rundt eksisterende naust i området skal fortsatt være naustområde. Formålsgrensa 
settes 9 meter fra veggen til det naustet som ligger nærmest småbåthavna.

- Rorbuer skal utformes i henhold til naustbestemmelsene.   

Behandling i Nesset formannskap - 24.10.2013 

Uttale fra Fylkesmannen i Møre og Romsdal, datert 18.10.2013, ble referert.

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i Nesset formannskap – 24.10.2013

Det vises til brev av 17.09.2013 fra ingeniør Marianne Stordahl om endring av reguleringsplan 
for Langfjorden hyttefelt del II, slik at det kan etableres rorbuer i området som er avsatt til 
naustbebyggelse. 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-14 endres reguleringsplan for Langfjorden hyttefelt 
del II, vedtatt i k-sak 097/2010 med følgende:

- Deler av opprinnelige areal avsatt til naustbebyggelse reguleres for fritidsbebyggelse der 
det kan bygges rorbuer. 

- Arealet rundt eksisterende naust i området skal fortsatt være naustområde. Formålsgrensa 
settes 9 meter fra veggen til det naustet som ligger nærmest småbåthavna.

- Rorbuer skal utformes i henhold til naustbestemmelsene.   

PS 121/13 Sluttbehandling - Reguleringsplan Nygård Teigen

Rådmannens innstilling

Med hjemmel i plan og bygningslovens § 12-12 godkjennes reguleringsplan Nygård – Teigen 
med planomtale/bestemmelser revidert 10.10.2013.

- Rådmannen sørger for endring av plankartet etter kommunestyrets planvedtak. 
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Reguleringsplan for GBNR. 29/25 m.fl vedtatt i 2006 og reguleringsplan for Teigen m/flere 
vedtatt i 1983 oppheves. 

Behandling i Nesset formannskap - 24.10.2013 

Rådmannen innstilling ble enstemmig vedtatt.

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 24.10.2013

Med hjemmel i plan og bygningslovens § 12-12 godkjennes reguleringsplan Nygård – Teigen 
med planomtale/bestemmelser revidert 10.10.2013.

- Rådmannen sørger for endring av plankartet etter kommunestyrets planvedtak. 

Reguleringsplan for GBNR. 29/25 m.fl vedtatt i 2006 og reguleringsplan for Teigen m/flere 
vedtatt i 1983 oppheves. 


