
Nesset kommune

Møteprotokoll

Utvalg: Nesset kommunestyre

Møtested: Kommunestyresalen, Nesset kommunehus

Dato: 06.02.2014

Tidspunkt: 14:00 – 16:00

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn Funksjon Representerer
Rolf Jonas Hurlen Ordfører H
Mellvin Arvid Steinsvoll Medlem AP
Audhild Nauste Medlem AP
Stein Ivar Bjerkeli Medlem AP
Karianne Rindli Medlem AP
Anders Torvik Medlem AP
Kari Petrine Fitje Øverås Medlem SP
Jan Rindli Medlem SP
Roar Andrè Flataker Medlem H
Stephan Berg Medlem H
Magne Bugge (fra kl.1450, 
ikke tilstede i sakene 1, 2, 3, 4 
og 11)

Medlem H

Marit-Solveig Finset Medlem H
Ola Einar Stolsmo Medlem H
Gunvor Gussiås Medlem KRF
Arild Svensli Medlem INNB

Følgende faste medlemmer møtte ikke:

Navn Funksjon Representerer
Aina Trælvik Remmen MEDL FRP
Lilly K. Svensli MEDL AP
Edmund Morewood VARAO SP
Paul Edvin Nauste MEDL AP
Lynn Brakstad MEDL KRF
Marte Meisingset Evensen MEDL H
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Følgende varamedlemmer møtte:

Navn Møtte for Representerer
Linda Viken Lied Paul Edvin Nauste AP
Siw Maridal Bugge Lilly K. Svensli AP
Vegard Øverås Lied Edmund Morewood SP
Ivar Henning Trælvik Aina Trælvik Remmen FRP
Knut Arne Bugge Marte Meisingset Evensen H
Svanhild Kvernberg Lynn Brakstad KRF

Merknader

Einar Fossestøl, ny enhetsleder for teknisk, samfunn og utvikling fra 01.02.2014, 
presenterte seg.

Fra administrasjonen møtte:

Navn Stilling
Liv Fleischer Husby
Toril Melheim Strand (sak 8)

Rådmann
Prosjektleder folkehøgskole

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.

______________________
       Rolf Jonas Hurlen

______________________ _______________________
        Knut Arne Bugge            Karianne Rindli
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saksnr Innhold

Unntatt

offentlighet

Arkiv-

saksnr

PS 1/14 Godkjenning av protokoll

PS 2/14 Spørsmål til ordføreren

PS 3/14 Referatsaker

RS 1/14 Kontrollutvalget i Nesset - protokoll fra møte 09.12.2013 2011/1565

PS 4/14 Tegning av aksjer i Eirawater AS - Interpellasjon i 
formannskapsmøte 23.01.2014

2010/639

PS 5/14 Satser for foreldrebetaling i Barnehagene i Nesset 2013/1183

PS 6/14 Budsjettprosess 2014 - arbeid med å skape balanse i 
økonomiplan 2014 - 2017.

2013/396

PS 7/14 Ny pensjonsordning for folkevalgte 2013/1100

PS 8/14 Vedtekter for stiftinga Eresfjord Folkehøgskole, freds-
og menneskerettsskolen

2014/11

PS 9/14 Sluttbehandling III - Reguleringsplan Kvennsetfjellet 
hytteområde

2010/267

PS 10/14 Sluttbehandling - Reguleringsplan Nygård Teigen 2011/824

PS 11/14 Forvaltningsrevisjonsrapport - Vedlikehold av 
kommunale bygg i Nesset kommune 
(ettersendt 03.02.2014)

2013/749

PS 1/14 Godkjenning av protokoll

Behandling i Nesset kommunestyre - 06.02.2014 

Protokoll fra kommunestyrets møte 12.12.2013 ble godkjent og signert.

Vedtak i Nesset kommunestyre – 06.02.2014

Protokoll fra kommunestyrets møte 12.12.2013 ble godkjent og signert.

PS 2/14 Spørsmål til ordføreren

Behandling i Nesset kommunestyre - 06.02.2014 

Spørsmål fra Arbeiderpartiet v/Mellvin Steinsvoll
Tildeling av tilskudd til næringsformål
Under budsjettbehandlingen i desember 2013, ble det etter forslag fra Arbeiderpartiet avsatt kr. 
500.000 til næringsformål i 2014. Beløpet dekkes over Kraftfondet og formannskap er gitt som 
mandat å tildele.
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Av utlysningsteksten slik den fremstår i media, er søknadsfristen for disse midlene satt til 1. 
oktober 2014. Jeg er kjent med at det allerede nå, er kommet forespørsel om mulig tildeling fra 
disse midlene, men at forespørselen er besvart med at tildeling ikke vil kunne skje før etter 
søknadsfristens utløp 1. oktober 2014. Hvis regelverket for tildeling fra disse midlene er så rigide 
som det en kan få inntrykk av, må noe gjøres med regelverket fortest mulig. 

Spørsmål: I tilfelle reglene er slik som her er beskrevet, vil ordføreren ta initiativ til at reglene 
endres?

Ordføreren svarte:
Det er viktig og riktig at gode prosjekt ikke blir stoppet av en søknadsfrist. Tidligere har stort sett 
alle som har søkt fått tildelt penger, men har forståelse for ulempen med at det er sen søknadsfrist 
for tilskudd. Tiltaksnemnda skal ha møte 11.02.14, et arbeidsmøte der hovedtema vil være 
næringsplanen. Det er naturlig at spørsmålet om å endre reglene og vedtektene i fondene kommer 
opp i arbeidet med rulleringen av planen. 

Arbeidsgiveravgift
Jeg er kjent med at ordføreren ved flere anledninger, har vært i samtaler med Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet om den differensierte arbeidsgiveravgiften. Jeg er også kjent med 
uttalelse i saken fra ROR som jeg går ut fra er gjort kjent både i fylket og i departementet.

Som valgt representant til arbeidsgruppen som har som mandat å arbeide for en best mulig 
løsning for Nesset, er jeg interessert i informasjon om utviklingen og stiller derfor følgende 
spørsmål: 
- Hva er status i saken? 
-Hvilket inntrykk har ordføreren etter sine samtaler med departementet?

Ordføreren svarte:
Kommunestyret ble i sitt møte 12.12.2013 orientert om kommunens møte med departementet og 
ROR sitt møte med statsråden i forbindelse med cupfinalen i Oslo i slutten av november.  

Formannskapet fikk i sitt siste møte 23.01.2014 referert svaret på brevet fra ROR til Kommunal 
og Moderniseringsdepartementet v/statsråden. Svarbrevet til ROR er signert statsråden.. 

Status:
Innføringen av den nye arbeidsgiveravgiften er utsatt til 01.07.2014. Arbeidet med ESA i gang 
og ESA er de som skal ha den endelige godkjenningen på ordningen med den differensierte 
arbeidsgiveravgiften. Den skal være klar etter første kvartal.

Ordførerens inntrykk av saken i møter med departementet:
De driver ikke saksbehandling over bordet og kan følgelig ikke gi noe klare signal. Tror det er 
viktig å stå på i innspurten og bruker enhver anledning til å ta opp saken med både departement 
og våre stortingspolitikere. Anser det som sannsynlig at vi får en bedre ordning enn det vi har i 
dag, men usikker på om vi får innfridd de kravene vi ønsker.

Offentlig tannhelsetjeneste
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Viser til mitt spørsmål til ordføreren i kommunestyret 25. april 2013 vedr. saken, og 
formannskapets uttalelse 6. juni 2013 under sak PS 72/13.

Spørsmål:
- Hvordan er saken blitt fulgt opp overfor Møre og Romsdal fylkeskommune?
- Hvor står saken i dag?

Ordføreren svarte:
Vi har gitt vår uttale til den regionale delplanen for tannhelse i kommunestyrets møte 05.09.2013. 
9 andre kommuner har gjort det samme, og samtlige uttrykker bekymring for de små klinikkene 
som står i fare for å bli nedlagt. Fylkets svar på dette er at det er viktig å ha et pasientgrunnlag 
som er stort nok til å skape et robust og rekrutterende fagmiljø. Vi er for små til å ha en tannlege 
i full stilling. Derfor ligger det an til at vi får en ambulerende tannlege som er tilknyttet en større 
klinikk. Svaret vi får når vi ønsker tilbake vår egen tannlege, er at vi skal få en tjeneste som er 
enda bedre enn den vi har i dag. Tannhelseplanen ble enstemmig vedtatt i fylkestinget i oktober.

Spørsmål fra Senterpartiet v/Kari Petrine F. Øverås
Flyktninger
Kva er status når det gjeld tilflytting av flyktningar til Nesset? Viser til vedtak i sak 86/13.

Rådmannen svarte:
Stillingen som flyktningkonsulent har vært utlyst med søknadsfrist 19.01.14, og det var flere 
søkere. Intervjurundene er i gang, og håper på ansettelse i mai. Det ble sendt brev til IMDI 
06.01.2014 der kommunen ytrer ønske om bosetting fra juli/august, fortrinnsvis av barnefamilier. 
Det er ikke kommet svar på denne henvendelsen.

Kommunale bygg og anlegg
Kva er status for sal av kommunale bygg og anlegg? Viser til vedtak i sak 107/13.

Rådmannen svarte:
Det er vedtatt å legge ut fire boliger for salg; de såkalte lærerboligene i Eidsvåg, dagens 
barnehagebygg, gamleskolen og lærerboligen i Eikesdal. Det er de gamle lærerboligene som vil 
bli lagt ut for salg først, forhåpentligvis til våren. Kontakt med megler er opprettet, men det vil 
ikke bli lagt ut annonse om salg før beboerne er informert. Barnehagen og gamleskolen vil
forhåpentligvis bli lagt ut for salg til høsten, etter at aktivitetene i byggene er flyttet til 
barneskolen/mellomtrinnet. 

Brannberedskap i Nesset, spesielt fokus på beredskap i Eikesdal
Viser til ref. frå «Brannvernrunde i Eikesdal 12/10-13» Ref. viser manglar ved slangar, 
koblingar, pumpe og vasskummar med koblingar.

Nesset Senterparti drøfta tema på gruppemøte 3/2-14. Nesset Senterparti ser det nødvendig at 
utstyret blir reparert/oppgradert slik at utstyret  er funksjonelt når det brenn. Viktig at det er 
ansvarleg person i bygda og at brannøvingar blir gjennomført etter plan. Ansvarleg person er/har 
vore Torstein Oppigard. Nesset Senterparti ser det som viktig at heile kommunen har god 
brannberedskap og ynskjer opplysningar i forhold til dagens situasjon.
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Rådmannen svarte:
Med det tørre været som har vært den siste måneden er det stor forståelse for at folk er bekymret. 
Brannberedskapen i kommunen er et aktuelt tema for øyeblikket, og i følge brannsjefen er det 
igangsatt en beredskapsanalyse for hele kommunen. Når det gjelder rapporten det vises til kan 
det bekreftes at slangene er byttet ut, det arbeides med løsning for pumpe og vi har ansatte som 
skal etterse dette. Uavhengig av spørsmålet i dag er det fastsatt en befaring i Eikesdal i morgen 
07.02.14. De som skal være tilstede på befaringen er brannsjefen, enhetsleder Einar Fossestøl og 
avdelingslederne som har ansvar for brann og vann. 

Spørsmål fra Arbeiderpartiet v/Anders Torvik
Det vart i 2014 nedsatt ei arbeidsgruppe for fylkesvei 62, med sikte på samarbeid mellom Nesset 
og Sunndal om framdrifta på diverse vegprosjekter. Arbeidsgruppa skulle bestå av tre 
representanter fra hver kommune, to skulle være politisk oppnevnte og en fra tekniske tjenester.

Hvordan går det med samarbeidet, og hvor står saken i dag? Dette er jo store og viktige saker for 
både Nesset og Sunndal.

Ordføreren svarte:
Som kjent ble det i felles formannskapsmøte med Sunndal enighet om å samarbeide. Nesset har 
oppnevnt sine representanter, mens Sunndal ikke har oppnevnt gruppe enda. I følge ordfører i 
Sunndal, Ståle Refstie, skal saken behandles i plan- og økonomiutvalget onsdag 12.02.14 og 
representantene fra Sunndal vil bli valgt da. Forhåpentligvis vil arbeidsgruppen konstituere seg 
og komme i gang med arbeidet snarest. 

Spørsmål fra Arbeiderpartiet v/Karianne Rindli
For en tid tilbake var mangelen på logoped i Nesset oppe i HOK. Det ble sagt at Nesset ville 
utdanne logoped selv og at kandidaten var klar. Hvordan er situasjonen i kommunen pr i dag?

Ordføreren svarte:
Nesset har en lærer på videreutdanning i logopedi (masterstudium) fra høst -13. Studiet er på 120 
studiepoeng fordelt over 4 år, dvs. ferdig vår -17. Pr. i dag leier kommunen private 
logopedtjenester for elever med rett til slik hjelp. 

PS 3/14 Referatsaker

RS 1/14 Kontrollutvalget i Nesset - protokoll fra møte 09.12.2013 Kontrollutvalgssekretariat for 
Romsdal

Behandling i Nesset kommunestyre - 06.02.2014 

Referatsaken ble tatt til orientering.

Vedtak i Nesset kommunestyre – 06.02.2014

Referatsaken ble tatt til orientering.
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PS 4/14 Tegning av aksjer i Eirawater AS - Interpellasjon i 
formannskapsmøte 23.01.2014

Rådmannens innstilling

Ingen

Behandling i Nesset kommunestyre - 06.02.2014 

./. Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling 29.01.2014 i Eirawater AS ble ettersendt 
03.02.2014

Kari Petrine F. Øverås ba om at hennes habilitet ble vurdert.
Vegard Øverås Lied ba om hans habilitet ble vurdert.
Linda Viken Lied ba om at hennes habilitet ble vurdert.
Stein Ivar Bjerkeli ba om at hans habilitet ble vurdert.

Kari Petrine F. Øverås ble enstemmig vurdert inhabil og trådte tilbake (16 stemmeberettigede).
Vegard Øverås Lied ble enstemmig vurdert inhabil og trådte tilbake (16 stemmeberettigede).
Linda Viken Lied ble enstemmig vurdert inhabil og trådte tilbake (16 stemmeberettigede).
Stein Ivar Bjerkeli ble enstemmig vurdert inhabil og trådte tilbake (16 stemmeberettigede).

Ordføreren fremmet formannskapets forslag:

Nesset kommune v/Mardølafondet kjøper 139 500 aksjer i Eirawater AS à kr 3. Dette 
forutsetter at de andre aktørene som har bekreftet tegning av aksjer opprettholder sine 
tegninger.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i Nesset kommunestyre – 06.02.2014

Nesset kommune v/Mardølafondet kjøper 139 500 aksjer i Eirawater AS à kr 3. Dette forutsetter 
at de andre aktørene som har bekreftet tegning av aksjer opprettholder sine tegninger.

PS 5/14 Satser for foreldrebetaling i Barnehagene i Nesset

Behandling i Nesset formannskap - 03.01.2014 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Forslag til vedtak i Nesset formannskap - 03.01.2014

Nesset kommune følger Regjeringens vedtatte maksimalsats for foreldrebetaling i Barnehagene i 
Nesset. Nye satser gjøres gjeldende fra 01.01.14. Månedlig beløp for heltidsplass 2405 kroner 
som tilsvarer 26.455 kroner pr. år. 
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De øvrige satsene justeres forholdsmessig etter en prosentvis økning på ca 3,2 %, som tilsvarer 
økningen i en heltidsplass. Søskenmoderasjon på 30 % for barn nr. 2 og 50 % for barn nr. 3 og 
flere, videreføres som tidligere år. 

Dager pr. 
uke 

Sats pr. 
mnd. barn 
nr. 1

Barn nr.2
30 % søsken 
-moderasjon

Barn nr. 3 
og flere
50 % søsken-  
moderasjon

1 dag 540 378 270
2 dager 1080    756 540
3 dager 1610    1127 805
4 dager 2020   1414 1010
5 dager 2405  1684 1203

Behandling i Nesset kommunestyre - 06.02.2014 

Formannskapets forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i Nesset kommunestyre – 06.02.2014

Nesset kommune følger Regjeringens vedtatte maksimalsats for foreldrebetaling i Barnehagene i 
Nesset. Nye satser gjøres gjeldende fra 01.01.14. Månedlig beløp for heltidsplass 2405 kroner 
som tilsvarer 26.455 kroner pr. år. 

De øvrige satsene justeres forholdsmessig etter en prosentvis økning på ca 3,2 %, som tilsvarer 
økningen i en heltidsplass. Søskenmoderasjon på 30 % for barn nr. 2 og 50 % for barn nr. 3 og 
flere, videreføres som tidligere år. 

Dager pr. 
uke 

Sats pr. 
mnd. barn 
nr. 1

Barn nr.2
30 % søsken 
-moderasjon

Barn nr. 3 
og flere
50 % søsken-  
moderasjon

1 dag 540 378 270
2 dager 1080    756 540
3 dager 1610    1127 805
4 dager 2020   1414 1010
5 dager 2405  1684 1203

PS 6/14 Budsjettprosess 2014 - arbeid med å skape balanse i økonomiplan 
2014 - 2017.

Behandling i Nesset formannskap - 23.01.2014 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
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Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 23.01.2014

Kommunestyret tiltrer rådmannens forslag til budsjettprosess 2014 – i arbeidet med å skape 
balanse i økonomiplan 2014 – 2017. 

Vedtatte 12 prinsipper i arbeidet med å skape balanse i økonomiplanen (prinsipp for
medbestemmelse) legges til grunn i arbeidet med å skape balanse i økonomiplanen.
Rådmannen oppnevner administrative arbeidsgrupper hvor tillitsvalgte og verneombud skal være 
representert samt at rådmannen utarbeider mandat for arbeidsgruppene med mål og tidsfrister.

Det legges opp til følgende fremdriftsprosess i dette arbeidet:

Møte med rådmannens ledergruppe 14.01

Møte HAMU 14.01

Formannskapsmøte 23.01

Kommunestyre 06.02

Innlevering fra arbeidsgruppene 17.03

Møte m/rådmannens ledergruppe 02.04 

HAMU 02.04

Formannskap 10.04

Kommunestyre 24.04

Igangsetting av endringsprosesser/ tiltak 01.05

Behandling i Nesset kommunestyre - 06.02.2014 

Formannskapets forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i Nesset kommunestyre – 06.02.2014

Kommunestyret tiltrer rådmannens forslag til budsjettprosess 2014 – i arbeidet med å skape 
balanse i økonomiplan 2014 – 2017. 

Vedtatte 12 prinsipper i arbeidet med å skape balanse i økonomiplanen (prinsipp for
medbestemmelse) legges til grunn i arbeidet med å skape balanse i økonomiplanen.
Rådmannen oppnevner administrative arbeidsgrupper hvor tillitsvalgte og verneombud skal være 
representert samt at rådmannen utarbeider mandat for arbeidsgruppene med mål og tidsfrister.

Det legges opp til følgende fremdriftsprosess i dette arbeidet:

Møte med rådmannens ledergruppe 14.01

Møte HAMU 14.01

Formannskapsmøte 23.01

Kommunestyre 06.02

Innlevering fra arbeidsgruppene 17.03

Møte m/rådmannens ledergruppe 02.04 
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HAMU 02.04

Formannskap 10.04

Kommunestyre 24.04

Igangsetting av endringsprosesser/ tiltak 01.05

PS 7/14 Ny pensjonsordning for folkevalgte

Behandling i Nesset formannskap - 23.01.2014 

Det var enighet om følgende:

Nesset kommune skal fortsatt ha pensjonsordning for folkevalgte. Kommunen vedtar å 
innlemme folkevalgte i den ordinære tjenestepensjonsordningen som gjelder for de 
ansatte, dog med tilpasninger som følger av de særskilte bestemmelsene for folkevalgte.

Dette ble enstemmig vedtatt.

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 23.01.2014

Nesset kommune skal fortsatt ha pensjonsordning for folkevalgte. Kommunen vedtar å innlemme 
folkevalgte i den ordinære tjenestepensjonsordningen som gjelder for de ansatte, dog med 
tilpasninger som følger av de særskilte bestemmelsene for folkevalgte.

Behandling i Nesset kommunestyre - 06.02.2014 

Ivar Trælvik var ikke tilstede ved behandlingen av saken.

Formannskapets forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i Nesset kommunestyre – 06.02.2014

Nesset kommune skal fortsatt ha pensjonsordning for folkevalgte. Kommunen vedtar å innlemme 
folkevalgte i den ordinære tjenestepensjonsordningen som gjelder for de ansatte, dog med 
tilpasninger som følger av de særskilte bestemmelsene for folkevalgte.

PS 8/14 Vedtekter for stiftinga Eresfjord Folkehøgskole, freds- og 
menneskerettsskolen

Behandling i Nesset formannskap - 23.01.2014 

./. Utkast til vedtekter for Eresfjord folkehøgskole datert 17.01.2014 ble distribuert til 
møtedeltakernes iPad 20.01.2014

./ Utkast til vedtekter for Eresfjord folkehøgskole, datert 22.01.2014, ble distribuert til 
møtedeltakernes iPad 23.01.2014
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Arild Svensli fremmet forslag om at vedtektenes § 2, andre ledd skal være som i utkast datert 
17.01.2014:

Eresfjord Folkehøgskole skal vere ein frilynt folkehøgskole med eit opplæringstilbod for 
ungdom og eventuelt vaksne, i samsvar med dei grunnleggjande tradisjonar for slike 
skolar, og med vekt på freds- og menneskerettsarbeid. 

Svenslis forslag fikk 1 stemme og falt. 6 stemte imot.

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 23.01.2014

Nesset kommunestyre godkjenner vedlagde utkast til vedtekter som Nesset Kommune sitt 
framlegg til vedtekter for stiftinga Eresfjord Folkehøgskole, freds- og menneskerettsskolen.

I tråd med desse vedtektene vel kommunestyret ordføraren til styreleiar for stiftinga Eresfjord 
Folkehøgskole, freds- og menneskerettsskolen. Dersom kommunen får to styremedlemmar med 
varamedlemmar, skal desse veljast:

Styret: Varamedlem:
1. Ordføraren varaordføraren
2. …………….. ………………

Dei valde møter som kommunens sine utsendingar på stiftingsmøtet.

Ordføraren får fullmakt til å heve kommunen sin andel med inntil 8.000 kr for å oppfylle 
stiftingskravet på 100.000 kroner. 

Behandling i Nesset kommunestyre - 06.02.2014 

Toril Melheim Strand var tilstede og orienterte/svarte på spørsmål.

Formannskapets forslag ble enstemmig vedtatt.

Ordføreren ba om forslag på styremedlem.

Mellvin Steinsvoll fremmet følgende forslag:

Som styremedlem velges Audhild Nauste.

Vegard Øverås Lied fremmet følgende forslag: 

Som styremedlem velges Toril Melheim Strand. Kari Petrine F. Øverås velges som 
varamedlem.

Mellvin Steinsvoll trakk sitt forslag.

Vegard Øverås Lieds forslag ble enstemmig vedtatt.
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Vedtak i Nesset kommunestyre – 06.02.2014

Nesset kommunestyre godkjenner vedlagde utkast til vedtekter som Nesset Kommune sitt 
framlegg til vedtekter for stiftinga Eresfjord Folkehøgskole, freds- og menneskerettsskolen.

I tråd med desse vedtektene vel kommunestyret ordføraren til styreleiar for stiftinga Eresfjord 
Folkehøgskole, freds- og menneskerettsskolen. Dersom kommunen får to styremedlemmar med 
varamedlemmar, skal desse veljast:

Styremedlem: Varamedlem:
3. Ordføraren Varaordføraren
4. Toril Melheim Strand Kari Petrine F. Øverås

Dei valde møter som kommunens sine utsendingar på stiftingsmøtet.

Ordføraren får fullmakt til å heve kommunen sin andel med inntil 8.000 kr for å oppfylle 
stiftingskravet på 100.000 kroner. 

PS 9/14 Sluttbehandling III - Reguleringsplan Kvennsetfjellet hytteområde

Rådmannens innstilling

Det vises til brev av 17.01.2014 fra Fylkesmannen i Møre og Romsdal. Nesset kommune vedtar 
med hjemmel i plan- og bygningslovens §12-12  reguleringsplan for Kvennsetfjellet 
hytteområde, med reguleringsbestemmelser datert 09.01.2013, og plankart alternativ nr II, med 
følgende endringer av reguleringsplankartet   
1. Eksisterende vannposter blir avmerket på plankartet. 
2. Fellesareal/ fritids- og turistform som berører demningen utgår, og reguleres til 
energianlegg.

Tiltakshaver må endre plankartet i henhold til vedtaket og gjeldene SOSI- format. 

Behandling i Nesset kommunestyre - 06.02.2014 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i Nesset kommunestyre – 06.02.2014

Det vises til brev av 17.01.2014 fra Fylkesmannen i Møre og Romsdal. Nesset kommune vedtar 
med hjemmel i plan- og bygningslovens §12-12  reguleringsplan for Kvennsetfjellet 
hytteområde, med reguleringsbestemmelser datert 09.01.2013, og plankart alternativ nr II, med 
følgende endringer av reguleringsplankartet   

1. Eksisterende vannposter blir avmerket på plankartet. 
2. Fellesareal/ fritids- og turistform som berører demningen utgår, og reguleres til 

energianlegg.

Tiltakshaver må endre plankartet i henhold til vedtaket og gjeldene SOSI- format. 
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PS 10/14 Sluttbehandling - Reguleringsplan Nygård Teigen

Behandling i Nesset kommunestyre - 12.12.2013 

Saken trekkes fra sakskartet, Det er berammet et møte med Statens Vegvesen 07.01.2014 som må 
gjennomføres før saken kan behandles.

Behandling i Nesset kommunestyre - 06.02.2014 

Arild Svensli ba om at hans habilitet ble vurdert.
Han ble enstemmig vurdert inhabil og trådte tilbake.

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i Nesset kommunestyre – 06.02.2014

Med hjemmel i plan og bygningslovens § 12-12 godkjennes reguleringsplan Nygård – Teigen 
med planomtale/bestemmelser revidert 10.10.2013 og ny bestemmelse i § 4 (frisiktsoner); 
Dersom trafokiosk må skiftes ut må plasseringen tilfredsstille gjeldene siktkrav.

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

PS 11/14 Forvaltningsrevisjonsrapport - Vedlikehold av kommunale bygg i 
Nesset kommune

Kontrollutvalgets innstilling

1. Nesset kommunestyre tar forvaltningsrevisjonsrapporten «Vedlikehold av kommunale bygg i 
Nesset kommune» til etterretning og slutter seg til de anbefalingene som kommer fram i 
rapportens avsnitt 8 under Samlede vurderinger og anbefalinger.

2. Kommunestyret ber rådmann om å sørge for at revisjonens anbefalinger i avsnitt 8 blir fulgt 
og påse at dette arbeidet gjennomføres.

3. Kommunestyret ber kommunerevisjonen om å følge opp rapporten og gi skriftlig
tilbakemelding til kontrollutvalget innen en periode på 12 – 18 mnd.

Behandling i Nesset kommunestyre - 06.02.2014 

Saken ble ettersendt 03.02.2014.

Forvaltningsrevisor Einar Andersen var tilstede under behandlingen.

Kontrollutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.
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Vedtak i Nesset kommunestyre – 06.02.2014

1. Nesset kommunestyre tar forvaltningsrevisjonsrapporten «Vedlikehold av kommunale bygg i 
Nesset kommune» til etterretning og slutter seg til de anbefalingene som kommer fram i 
rapportens avsnitt 8 under Samlede vurderinger og anbefalinger.

2. Kommunestyret ber rådmann om å sørge for at revisjonens anbefalinger i avsnitt 8 blir fulgt 
og påse at dette arbeidet gjennomføres.

3. Kommunestyret ber kommunerevisjonen om å følge opp rapporten og gi skriftlig
tilbakemelding til kontrollutvalget innen en periode på 12 – 18 mnd.


