
 
 
 
 
 

 
 

Møteprotokoll 
 

Utvalg: Nesset formannskap 

Møtested: Kommunestyresalen, Nesset kommunehus 

Dato: 01.02.2019 

Tidspunkt: 09.00 – 14.30 
 
 
 
 

Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Rolf Jonas Hurlen Ordfører H 
Edmund Morewood Varaordfører SP 
Kari Petrine Fitje Øverås Medlem SP 
Anders Torvik Medlem AP 
May Tove Bye Aarstad Medlem AP 
Svein Atle Roset Medlem KRF 

 
Følgende faste medlemmer møtte ikke: 
Navn Funksjon Representerer 
Toril Melheim Strand MEDL AP 

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
Jan Ståle Alme Toril Melheim Strand INNB 

 
Orienteringer 
 Ordføreren orienterte om Aurarevisjon. 
 Anita Marie Meisingset og Anne Lise Larsen orienterte om pågående investeringsprosjekter. 
 
Merknader:  
Ordfører tar kontakt med Statens strålevern for å avklare påstandene om radioaktiv stråling i 
reguleringsplanområdet for Bergmesteren Raudsand AS. 
 

 
 

Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Anne Grete Klokset rådmann 
Anne Karin Sjøli personalsjef 
Anita Marie Meisingset prosjektleder 
Anne Lise Larsen prosjektleder 
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Solfrid Svensli økonomisjef 
Hogne Frydenlund plan/miljøvernleder 
Lill Kristin Stavik 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 – Nesset formannskap, 01.02.2019 

Utvalgs- 
saksnr 

 
Innhold 

Unntatt 
offentlighet 

Arkiv- 
saksnr 

PS 1/19 Godkjenning av protokoll fra forrige møte   

PS 2/19 Referatsaker   

RS 1/19 Svar på søknad om utsatt frist - revisjon av Aurareguleringene  2008/40 

RS 2/19 Strategi for reiselivssatsing i Sunndal 2019-2022 - planforslag 
utsendes på høring 

 2019/71 

RS 3/19 Orientering om innstilling  2008/40 

RS 4/19 USS - høringsbrev vedrørende vedtektsendringer i forbindelse med 
regionreform 

 2018/1635 

RS 5/19 Kopi av brev til Veidekke  2018/1610 

RS 6/19 Gassmålinger i og ved personellsjakt - oppsummeringsrapport  2017/1001 

RS 7/19 Trekking av innsigelser - Reguleringsplan Bergmesteren Raudsand  2018/235 

RS 8/19 NVE fremjar motsegn - Mindre endring av reguleringsplan for 
Eidsvåg sentrum - Nesset kommune 

 2017/1354 

RS 9/19 Mindre endring av reguleringsplan for Eidsvåg sentrum - Fråsegn 
ved offentleg ettersyn 

 2017/1354 

RS 10/19 Tap av valgbarhet - Nesset kommunestyre  2014/368 

RS 11/19 Innspel til revisjon Aurakonsesjon  2008/40 

PS 3/19 Valg av pensjonskasse - nye Molde kommune  2014/1196 

PS 4/19 Overordnet ROS - risiko og sårbarhetsanalyse - Nesset 
kommune 

 2018/1566 

PS 5/19 Offentlig ettersyn - Detaljreguleringsplan Frisvoll grustak  2018/774 

PS 6/19 Reguleringsplan for Tyvika - Status  2015/1543 

PS 7/19 Debatthefte 2018 - KS spør  2018/1498 

PS 8/19 Finansreglement for Nesset kommune  2009/1024 

PS 9/19 NOS ombygging demens - Overflytting av prosjektmidler til 
2019, og uforutsette skjulte utfordringer i konstruksjonen 

 2017/311 

PS 10/19 Aurarevisjon - oppnevning av arbeidsgruppe  2008/40 

PS 11/19 Ny stilling som 70 % stilling som kokk ved Vistdal bofellesskap 
- omprioritering av midler 

 2018/668 

PS 12/19 Sandvolleyballbane ved Nessethallen  2018/1541 

PS 13/19 Suppleringsvalg til utvalgene  2014/368 

PS 14/19 Ansvarlig lån - fiberutbygging i Nesset kommune  2018/668 
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PS 1/19 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 

Behandling i Nesset formannskap - 01.02.2019  

Protokollen fra møte 06.12.2018 ble godkjent og signert. 
 

Vedtak i Nesset formannskap - 01.02.2019 

Protokollen fra møte 06.12.2018 ble godkjent og signert. 
 
 

PS 2/19 Referatsaker 

RS 1/19 Svar på søknad om utsatt frist - revisjon av Aurareguleringene 

RS 2/19 Strategi for reiselivssatsing i Sunndal 2019-2022 - planforslag utsendes på høring 

RS 3/19 Orientering om innstilling 

RS 4/19 USS - høringsbrev vedrørende vedtektsendringer i forbindelse med regionreform 

RS 5/19 Kopi av brev til Veidekke 

RS 6/19 Gassmålinger i og ved personellsjakt - oppsummeringsrapport 

RS 7/19 Trekking av innsigelser - Reguleringsplan Bergmesteren Raudsand 

RS 8/19 NVE fremjar motsegn - Mindre endring av reguleringsplan for Eidsvåg sentrum - Nesset kommune 

RS 9/19 Mindre endring av reguleringsplan for Eidsvåg sentrum - Fråsegn ved offentleg ettersyn 

RS 10/19 Tap av valgbarhet - Nesset kommunestyre 

RS 11/19 Innspel til revisjon Aurakonsesjon 

Behandling i Nesset formannskap - 01.02.2019  

Referatsakene ble tatt til orientering. 
 
Til referatsak RS 2/19 Strategi for reiselivssatsing i Sunndal 2019-2022 – planforslag utsendes på høring. 
Nesset kommune er positive til arbeidet med satsingen på Aursjøvegen og ønsker å videreføre 
samarbeidet. Aursjøvegen som reiselivsprodukt vil angå både det videre arbeidet med Aursjøvegen 
AS, Aurarevisjonen og reiselivssatsingen i nye Molde. 
 

Vedtak i Nesset formannskap - 01.02.2019 

Referatsakene ble tatt til orientering. 
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PS 3/19 Valg av pensjonskasse - nye Molde kommune 

Behandling i Nesset formannskap - 01.02.2019  

Svein Roset ba om å få vurdert sin habilitet. 
 
Svein Roset ble enstemmig erklært inhabil. 
 
Rådmannens innstillig ble enstemmig vedtatt tilrådd. 
 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap - 01.02.2019 

Nesset kommune velger Molde kommunale pensjonskasse som pensjonsleverandør av 
hovedordningen, dvs. alle ansatte bortsett fra sykepleiere og pedagogisk personell, for nye Molde 
kommune med virkningsdato fra 1. januar 2020.  

Vedtaket er i samsvar med innstillingen fra fellesnemnda i nye Molde kommune (sak 30/18).  

 
 

PS 4/19 Overordnet ROS - risiko og sårbarhetsanalyse - Nesset kommune 

Behandling i Nesset formannskap - 01.02.2019  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt tilrådd. 
 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap - 01.02.2019  

Med hjemmel i lov 25. juni 2010 nr. 45 om kommunal beredskapsplikt, sivilbeskyttelsesloven §14 og 
forskrift om kommunal beredskapsplikt, FOR-2011-08-22-894, godkjennes overordnet ROS-analyse 
og overordnet Beredskapsplan for Nesset kommune. 

 
 

PS 5/19 Offentlig ettersyn - Detaljreguleringsplan Frisvoll grustak 

Behandling i Nesset formannskap - 01.02.2019  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Nesset formannskap - 01.02.2019 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-10 legges forslag til detaljreguleringsplan for Frisvoll 
grustak, plannr 2018001 med tilhørende dokumenter ut til offentlig ettersyn.  
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PS 6/19 Reguleringsplan for Tyvika - Status 

Behandling i Nesset formannskap - 01.02.2019  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Nesset formannskap - 01.02.2019 

Status planprosess for reguleringsplan for Tyvika tas til orientering.  

 
 

PS 7/19 Debatthefte 2018 - KS spør 

Behandling i Nesset formannskap - 01.02.2019  

Svein Roset fremmet følgende forslag i tillegg til rådmannens innstilling: 
Nesset kommune er opptatt av innbyggerinvolvering. Det er viktig at innbyggerinvolvering 
kan skje på ulike måter og ikke utelukkende digitalt. 

 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
Tilleggsforslaget fra Svein Roset ble enstemmig vedtatt.  
 

Vedtak i Nesset formannskap - 01.02.2019  

1. Formannskapet slutter seg til de synspunkter som rådmannen gir utrykk for på de enkelte 
spørsmålene i KS debatthefte 2019. 

2. Kommunens representanter anmodes å videreføre disse synspunktene i strategikonferansen. 
 
Nesset kommune er opptatt av innbyggerinvolvering. Det er viktig at innbyggerinvolvering kan skje 
på ulike måter og ikke utelukkende digitalt. 
 
 

PS 8/19 Finansreglement for Nesset kommune 

Behandling i Nesset formannskap - 01.02.2019  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt tilrådd. 
 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap - 01.02.2019  

Nesset kommunes finansreglement, som ble vedtatt 16.6.2011, vedtas uten endringer. 
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PS 9/19 NOS ombygging demens - Overflytting av prosjektmidler til 
2019, og uforutsette skjulte utfordringer i konstruksjonen 

Behandling i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 29.11.2018  

Rådmannen trakk saken før møtet. Saken vil bli behandlet i neste møte i Utvalg for teknisk, næring 
og miljø. 

 

 
 

Behandling i Nesset formannskap - 01.02.2019  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt tilrådd. 
 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap - 01.02.2019  

Kommunestyret godkjenner økt bevilgning for prosjekt 600330 NOS ombygging demens, på kr 2 313 
000 inkl mva. Bevilgningen gis i 2019.  

Ny totalramme for prosjektnr 600330 NOS ombygging demens på kr 68 013 000. 

 

Økningen begrunnes i omfattende skjulte utfordringer i konstruksjonen og behovet for å øke 
pasientsikkerheten ved prosjektnr. 600330 – NOS ombygging demens. 

 

Grunnet forsinkelser i prosjektet på grunn av skjulte utfordringer i konstruksjonen, godkjenner 
kommunestyret overflytting av prosjektmidler fra 2018 til 2019 for prosjektnr 600330 NOS 
ombygging demens og prosjektnr 600355 NOS inventar, på henholdsvis kr 9 280 000 for prosjektnr 
600330 NOS ombygging demens, og kr 880 000 for prosjekt 600355 NOS inventar. 

 
 

PS 10/19 Aurarevisjon - oppnevning av arbeidsgruppe 

Behandling i Nesset formannskap - 01.02.2019  

Det ble enighet om følgende endringer i rådmannens innstilling: 
Saken sendes direkte til kommunestyret. Fristen for forslag til merknader settes til 7. mars 
2019. 

 
Ordføreren fremmet følgende forslag: 

Per Even Opsal og Bård Eiliv Oppigard velges som medlemmer til arbeidsgruppen. 
 
Svein Roset fremmet følgende forslag: 

Edmund Morewood velges som vara i arbeidsgruppen. 
 
Rådmannens innstilling, forslagene til ordføreren og Svein Roset ble enstemmig vedtatt tilrådd. 
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Forslag til vedtak i Nesset formannskap - 01.02.2019 

Nesset kommune oppnevner en arbeidsgruppe (3 -5 medlemmer) som får i oppdrag å gå igjennom 
NVE sin innstilling til vilkårsrevisjon av Aurareguleringene. Arbeidsgruppen utarbeider forslag til 
merknader som legges fram for kommunestyret i mars 2019. 

Til denne arbeidsgruppen bør det velges medlemmer fortrinnsvis fra bygdene Eikesdal og Eresfjord. 
Arbeidsgruppen ledes av ordfører. Fra administrasjon deltar næringskonsulent John Walseth som 
sekretær for gruppen.  

Forslag til merknader oversendes administrasjon/formannskapet innen 7. mars 2019. 

Møtegodtgjøring for arbeidsgruppa settes til høy sats.  

 
Per Even Opsal og Bård Eiliv Oppigard velges som medlemmer til arbeidsgruppen. 
Edmund Morewood velges som vara i arbeidsgruppen. 
 
 

PS 11/19 Ny stilling som 70 % stilling som kokk ved Vistdal bofellesskap 
- omprioritering av midler 

Behandling i Råd for eldre og funksjonshemma - 29.01.2019  

Det ble enighet om følgende: 
Råd for eldre og funksjonshemma ser positivt på at det opprettes stilling som kokk ved Vistdal 
bofellesskap. 
Stillingen bør opprettes uten at dette går ut over andre tilbud til eldre og funksjonshemma. 
 
Enstemmig vedtatt.  
 

Forslag til vedtak i Råd for eldre og funksjonshemma - 29.01.2019 

Råd for eldre og funksjonshemma ser positivt på at det opprettes stilling som kokk ved Vistdal 
bofellesskap. 
Stillingen bør opprettes uten at dette går ut over andre tilbud til eldre og funksjonshemma. 
 

Behandling i Nesset formannskap - 01.02.2019  

Svein Roset fremmet følgende forslag: 
Råd for eldre og funksjonshemma ser positivt på at det opprettes stilling som kokk ved 
Vistdal bofellesskap. 
Stillingen bør opprettes uten at dette går ut over andre tilbud til eldre og funksjonshemma. 

 
Rådmannens innstilling fikk 0 stemmer og falt. Svein Roset sitt forslag ble enstemmig vedtatt tilrådd. 
 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap - 01.02.2019 

Råd for eldre og funksjonshemma ser positivt på at det opprettes stilling som kokk ved Vistdal 
bofellesskap. 
Stillingen bør opprettes uten at dette går ut over andre tilbud til eldre og funksjonshemma. 
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PS 12/19 Sandvolleyballbane ved Nessethallen 

Behandling i Nesset formannskap - 01.02.2019  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.  

 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap - 01.02.2019 

Nesset kommunestyre vedtar at det skal bygges sandvolleyballbane vest for Nessethallen. Banen 
finansieres ved bruk at disposisjonsfondet.  

 
 

PS 13/19 Suppleringsvalg til utvalgene 

Behandling i Nesset formannskap - 01.02.2019  

Svein Roset fremmet følgene forslag: 
Som erstatning for Jarl Gjermundnes velges Eli Langset Gjermundnes som vararepresentant i 
Utvalg for helse og omsorg. 

 
Det ble enighet om følgende: 

Saken oversendes til kommunestyret for videre behandling. 
 

Forslaget til Svein Roset ble enstemmig vedtatt tilrådd. 
Formannskapets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt tilrådd. 
 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap - 01.02.2019 

Som erstatning for Jarl Gjermundnes velges Eli Langset Gjermundnes som vararepresentant i Utvalg 
for helse og omsorg. 

 

Saken oversendes til kommunestyret for videre behandling. 
 

 

PS 14/19 Ansvarlig lån - fiberutbygging i Nesset kommune 

Behandling i Nesset formannskap - 01.02.2019  

Knut Arne Vike fra Nesset kraft orienterte.  
 
Svein Roset fremmet følgende forslag: 
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Ordfører, varaordfører, Svein Roset og Anders Torvik oppnevnes til å forhandle med styret i 
Nesset kraft om bruken av det ansvarlige lånet. Resultatet av forhandlingene legges frem for 
kommunestyret 21.02.2019. Rådmann deltar som sekretær. 
 

Kari P. Fitje Øverås ba om gruppemøte. 
  
Rådmannens innstilling fikk 0 stemmer og falt. Forslaget til Svein Roset ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Nesset formannskap - 01.02.2019 

Ordfører, varaordfører, Svein Roset og Anders Torvik oppnevnes til å forhandle med styret i Nesset 
kraft om bruken av det ansvarlige lånet. Resultatet av forhandlingene legges frem for 
kommunestyret 21.02.2019. Rådmann deltar som sekretær. 
 
 


