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Møteinnkalling

Utvalg: Nesset kommunestyre

Møtested: Kommunestyresalen, Nesset kommunehus

Dato: 07.02.2013

Tidspunkt: 14:00 – 17:00

Gjennomgang av vedtatt godtgjøringsreglement for Nesset kommune, gjeldende fra 
01.01.2013. 

PS 4/13 ”Godkjenning av intensjonsavtale for overtaking av Eira Gjestegård til 
folkehøgskole” vil bli lagt fram i møtet. Saken er unntatt offentlighet i henhold til 
Off.l.§13/Fvl.§13.2.

Dette er det første papirløse kommunestyremøtet i Nesset. Det vil derfor bli avsatt tid til 
opplæring og veiledning.

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 23 11 00. Møtesekretær innkaller 
vararepresentanter. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Rolf Jonas Hurlen Vivian Høsteng
ordfører sekretær
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Nesset kommune Arkiv: D37

Arkivsaksnr: 2008/1120-26

Saksbehandler: Ellen Undseth

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Nesset kommunestyre 74/11 22.09.2011

Badeplass Eidsvågleira - revidert plan

Vedlegg
1 Badeplass Eidsvågleira - opprinnelig planforslag
2 Badeplass Eidsvågleira - alternativ 2

Saksopplysninger
Nesset formannskap vedtok i PS 08/11 oppnevnelse av ei arbeidsgruppe bestående av 5 personer som 
skulle utarbeide planer for Eidsvåg badeplass. Målet er at Nesset kommune innen 2013 skal ha 
opparbeidet Eidsvåg badeplass som et av kommunens universelt utformede turmål. I vedtatt 
økonomiplan for perioden 2011 – 2014, er det satt av til sammen 1 mill kr til formålet - 500.000 kr i 
2011 og 500.000 kr i 2012.

Nesset kommunestyret fikk i PS 65/11, presentert arbeidsgruppas forslag til planløsning for badeplass i 
Eidsvåg. Landskapsarkitekt MNLA Arne Strømme, hadde utarbeidet forslaget som ble presentert. 
Utbygging av badeplassen i henhold til det skisserte forslaget ble foreslått utført over en 3-års periode 
med en total kostnadsramme på ca.6,5 mill kr. Forslaget ble forkastet og Nesset kommunestyre gjorde 
følgende vedtak i PS 65/11: ”Saken oversendes arbeidsgruppe og administrasjon og ber om at et 
rimeligere alternativ utarbeides. Saken legges fram i neste kommunestyremøte.”

Vurdering
Arbeidsgruppa ønsker at badeplassen skal være et universelt utformet turmål og en attraktiv møteplass 
for folk i alle aldre. Det er viktig at det etableres toalett, ordnede parkeringsforhold samt at det er god 
tilgjengelighet. Universell utforming betyr at produkter, byggverk og uteområder som er i alminnelig 
bruk skal utformes slik at alle mennesker skal kunne bruke dem på en likestilt måte så langt det er 
mulig, uten spesielle tilpasninger eller hjelpemidler. 

Ved utarbeidelse av et nytt planforslag har arbeidsgruppa tatt utgangspunkt i planforslaget som ble 
forelagt kommunestyret i juni. Byggetrinn 2 og 3 er kuttet ut, samt at utfylt areal i det opprinnelige 
byggetrinn 1 er redusert fra 1500 m2 til 740 m2. Det nye forslaget er kostnadsberegnet til 2,5 mill kr 
og er planlagt gjennomført i 2012. Planforslaget dekker behov for toalett og parkering og sikrer god 
tilgjengelighet for alle.



For å gjennomføre de planlagte fyllingsarbeidene, kreves det en god del tilkjørt fyllmasse. Dersom 
arbeidet med flerbrukshallen blir igangsatt, vil det bli et ganske stort overskudd av jordmasser. Disse 
massene kan benyttes som fyllmasse ved badeplassen, dersom de har tilfredsstillende kvalitet. 
Eventuell bruk av fyllmasser fra flerbrukshallen, kan redusere utgiftene til badeplassen med inntil kr 
250.000. For å få til en slik løsning, bør prosjektene starte opp omtrent samtidig.

Før arbeidene starter opp, vil det utføres en enkel grunnundersøkelse. Dette for å kartlegge at 
utfyllingsarbeider kan utføres uten risiko. 

Rådmannens innstilling
Plan for opparbeidelse av badeplass på Eidsvågleira, alternativ 2 godkjennes. Estimerte kostnader på 
kr 2,5 mill kroner innarbeides i økonomiplanen for 2012 – 2015. 

Arbeid med riving av gårdssaga og utarbeidelse av tilbudsdokument iverksettes, slik at arbeidet kan 
starte opp våren 2012.

Behandling i Nesset kommunestyre - 22.09.2011 
Rådmannen korrigerte 2. avsnitt i sin innstilling: 

Arbeidet med riving av gårdssaga igangsettes.

Utarbeidelse av tilbudsdokument starter, slik at arbeidet kan komme i gang våren 2012.

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak i Nesset kommunestyre – 22.09.2011
Plan for opparbeidelse av badeplass på Eidsvågleira, alternativ 2 godkjennes. Estimerte kostnader på 
kr 2,5 mill kroner innarbeides i økonomiplanen for 2012 – 2015. 

Arbeidet med riving av gårdssaga igangsettes.

Utarbeidelse av tilbudsdokument starter, slik at arbeidet kan komme i gang våren 2012



Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal
Rådhusplassen 1
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Nesset kommunestyre
v/ordfører

Deres referanse: Vår referanse: Arkivkode: Sted/dato
2012-297/ÅSE 1543-212&13 Molde, 10.12.2012

KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE TIL BYGGEREGNSKAPET 
REHABILITERING AV SVØMMEHALL VED EIDSVÅG UNGDOMSSKOLE

Kontrollutvalget har i møte 03.12.2012 i sak 34/12 behandlet byggeregnskapet for 
Rehabilitering av svømmehall ved Eidsvåg ungdomsskole.

Grunnlaget for behandlingen har vært byggeregnskapet, samt revisjonserklæringen, datert 
14.11.2012.

Prosjektet Rehabilitering av svømmehall ved Eidsvåg ungdomsskole hadde en kostnads-
ramme på kr 2 700 000.-, mens byggeregnskapet viser en totalkostnad på kr 2 703 719.-.  
Prosjektet har da tilnærmet gått i balanse i forhold til budsjett.

Prosjektet er i hovedsak finansiert med låneopptak. 

Prosjektet er gjennomført ved anbudskonkurranse utlyst på Doffin og regelverket for 
anskaffelser er fulgt.

Kontrollutvalget vil bemerke at sluttrapporten mangler opplysninger om starttidspunkt og 
avslutning av prosjektet.  

Regnskapsrevisor har konkludert med at byggeregnskapet for Rehabilitering av svømmehall 
ved Eidsvåg ungdomsskole er avlagt i samsvar med god kommunal regnskapsskikk og kan 
godkjennes.

Ut over dette, og det som fremgår av saksframlegget til kontrollutvalget og uttalelsen fra 
revisjonen, datert 14. november 2012, har ikke kontrollutvalget flere merknader til 
byggeregnskapet for Rehabilitering av svømmehall ved Eidsvåg ungdomsskole.

Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret å godkjenne byggeregnskapet slik det er avlagt.

Kontrollutvalget i Nesset, 
03.12.2012

Paul E. Nauste(s)
leder

Kopi:
Formannskapet

Kontrollutvalget i Nesset 

kommune 

Sekretariatet:
Telefon: 71 11 14 52 - direkte
Telefon: 71 11 10 00 - sentralbord
Telefaks: 71 11 10 28
Mobil: 99 70 80 19
E-post: aase.eriksen@molde.kommune.no



Avtale om brannvernsamarbeid

mellom

Nesset kommune (NK) og Molde kommune (MK)

1 Samarbeidserfaring
Nesset kommune og Molde kommune har siden 1993 hatt en omfattende avtale om
brannvernsamarbeid. På bakgrunn av den erfaringen vil kommunene med dette inngå en ny
avtale.

2 Intensjon
Kommunene er i henhold til

lov av 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon (brann- og
eksplosjonsvernloven) og
forskrift av 26. juni 2002 nr. 729 om organisering og dimensjonering av brannvesen
(dimensjoneringsforskriften) og
forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn (2002-06-26)
(forebyggendeforskriften)

pålagt å ha et brannvesen som skal være innsatsstyrke i forbindelse med brannsituasjoner og
bistå med innsats ved andre akutte ulykkessituasjoner. Kommunens oppgaver etter
brannvernlovens § 11 kan helt eller delvis overtas av et annet brannvesen, jf. § 9. Kommunene
skal sikre at brannvesenet er organisert og bemannet med personell som har tilstrekkelig
kompetanse i forhold til de oppgaver de er tillagt.

3 Formål
Samarbeidsavtalen mellom Nesset kommune og Molde kommune skal sikre at Nesset
kommune har en tilfredsstillende brannordning. Avtalen er basert på de krav som følger av
dagens lov om brann- og eksplosjonsvern §9, samt forskrift om organisering og
dimensjonering av brannvesen, og forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn.
Dimensjoneringen av brannvesenet i Nesset kommune skal ta utgangspunkt i kartlagt risiko i
Nesset kommune.

4 Målsetning
Hovedmålsettingen for denne samarbeidsavtalen vil være å få en optimal utnyttelse av
brannvernressursene. En slik optimalisering vil medføre økt kompetanse og kapasitet for de
lovpålagte brannvernoppgavene i Nesset kommune. Dette vil gjøre seg gjeldende innenfor
forebyggende- og beredskapsrelaterte arbeidsoppgaver hvor kvaliteten på opplæring og
utførelse øker. Nesset kommune vil bli tilknyttet et kompetansesenter som til enhver tid vil
kunne stille med høy fagkompetanse og lang erfaring innen brannvernrelaterte
arbeidsoppgaver. Ved utførelse av arbeidsoppgaver for Nesset kommune etter denne avtale,
plikter Molde kommune å stille med personell som kan fremvise høy fagkompetanse.



5 Administrativ plassering
Kommunestyret i den enkelte kommune er overordnet brannfaglig myndighet i sin kommune.
Brannfaglig myndighet skal utøves av kommunestyret og brannsjefen. Gjennom
delegasjonsfullmakt gitt av den enkelte kommune vil brannsjefen utøve sine
arbeidsoppgaver/plikter etter gitt lovverk.

5.1 Delegert myndighet i Molde kommune
Kommunestyret i Molde har den 11. september 2003 - som sak 063/03 - delegert oppgaver
etter lov om brann- og eksplosjonsvern med tilhørende forskrifter til rådmannen. Unntaket er
lovens §§ 10 og 28, samt § 7, 3. ledd og § 13, 4. ledd. Den fullmakt kommunestyret gjennom
dette vedtaket delegerte til rådmannen ble samtidig videredelegert til brannsjefen.

£2 Delegert myndighet i Nesset kommune
Kommunestyret i Nesset har i møte den 04.11.09 - som sak i PS 62/09 - delegert oppgaver
etter lov om brann- og eksplosjonsvern med tilhørende forskrifter til rådmannen. Unntaket er
lovens §§ 10 og 28, samt § 7, 3. ledd og § 13, 4. ledd. Den fullmakt kommunestyret gjennom
dette vedtaket delegerte til rådmannen ble samtidig videredelegert til brannsjefen. Denne
delegasjonsfullmakten må følge denne avtalen og dokumentasjon av brannvesenet for Nesset
kommune.

6 Samarbeidsområder
Brann- og eksplosjonsvernloven åpner for utstrakte samarbeidsformer på samtlige områder
innen brannvernrelaterte arbeidsoppgaver. Samarbeidsområder som følger av denne avtale er
basert på lovens § 11. For § 11 bokstav h) —feiing og tilsyn med fyringsanlegg vil Molde
kommune stå som faglig ansvarlig, mens Nesset kommune selv står for utførelse og
innkreving av gebyr.

6.1 Brannsjef
Nesset kommune og Molde kommune inngår avtale om felles brannsjef med stedfortreder for
de 2 kommunene. Likeledes avtale er det inngått mellom Eide kommune, Midsund kommune
og Molde kommune. Brannsjefen har ansvaret for å gjennomføre brannvesenets oppgaver
etter brannvernlovgivningen i forhold til tilgjengelige ressurser. Brannsjefen må som daglig
leder med ansvar for brannvesenet legge til rette for at de lovbestemte arbeidsoppgavene, jf.
brannvernloven § 11, planlegges og utføres på en tilfredsstillende måte. Sentrale virkemidler
for å oppnå dette er kompetanseoppbygging, øvelser, utarbeidelse av instrukser og ved å
tilrettelegge rutiner for blant annet å ivareta kravene til helse, miljø og sikkerhet, jf forskrift
om systematisk helse-, miljø-, og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften).
Brannsjefens ansvar og plikter i forbindelse med brannforebyggende oppgaver fremgår i
brann- og eksplosjonsvernloven med tilhørende forskrifter samt spesifisert forebyggende
arbeidsoppgaver i forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn. De delegasjonsfullmaktene
som er gitt brannsjefen, definerer hvilke områder (paragrafer) som er delegert til brannsjefen
og hvilke områder som er delegert til rådmann/styre. Brannsjefen eller hans stedfortreder er
alltid øverste brannmyndighet på skadestedet, jf brannvernlovens § 12. For § 11 Bokstav h) —
feiing og tilsyn med fyringsanlegg plikter Nesset kommune selv å stille med nødvendige
ressurser for utførelse av tjenesten.



6.2 Brannsjefens stedfortreder
Brannsjefens stedfortreder har den samme myndighet som brannsjefen og skal til enhver tid
kunne gå inn i de samme arbeidsoppgavene når brannsjefen ikke er tilstede.

6.3 Beredskap
NK er gjennom denne avtalen tilknyttet beredskapsseksjonen i MK. Denne seksjonen er
ansvarlig for at beredskapsoppgavene blir ivaretatt. Organiseringen av beredskapsarbeidet er
todelt. NK har daglig ansvar for vedlikeholdsoppgaver og oppfølging med
brannmannskapene, gjennom stedlig brannmester (i tilpasset stillingsstørrelse) på hver
brannstasjon. MK er ansvarlig for at organisering og tilrettelegging av beredskapen i NK er i
henhold til gjeldende dokumentasjon av brannvesenet.

6.3.1 Vernetjeneste
NK og MK skal hvert år gjennomføre vernerunde på brannstasjonene. Rapport fra
vernerundene og eventuelle tiltaksplaner skal behandles i NK sitt AMU.

6.3.1 Fornyingav beredskapsmateriell
NK og MK skal hvert år samarbeide og vurdere behovet for fornying av beredskapsmateriell.
Dette skal danne grunnlaget for brannvesenet sitt behov i investeringsplan og økonomiplan.

6.3.2 Vedlikeholdav beredskapsmateriell
NK, gjennom stedlig brannmester organiserer og dokumenterer rutinemessig kontroll og
vedlikehold av alt beredskapsmateriell ihht internkontrollsystemet. Ved mer omfattende
vedlikehold på materiell i NK, kan utstyr fra MK lånes kostnadsfritt, mens MK foretar
reparasjonen enten internt, eller foretar oversendelse til ekstern reparatør. Dette vil skje i nært
samarbeid med ønsker fra NK. Kostnadene med reparasjon og deler dekkes av NK.

6.3.3 Øvelser
Det skal hvert år utarbeides årsplaner for øvelser i NK. Dette gjøres i samarbeid med MK. MK
kaller hvert år inn til planleggingsmøte, der detaljer i øvelsesplan skal avklares og hvem som
skal være ansvarlig for avholdelse av øvelsene (instruktører). NK sørger for dokumentasjon av
øvelsene.

6.3.4 Opplæring
MK har et overordnet ansvar for den faglige opplæringen av mannskapene i henhold til de
retningslinjer som Forskrift om organisering og dimensjonering med tilhørende veiledninger
til enhver tid krever. Kostnadene ved opplæring av egne mannskaper må NK dekke.

6.4 Forebyggende
NK er gjennom denne avtalen tilknyttet brannforebyggende seksjon i MK. Dette innebærer at
forebyggendepersonell utpekt av brannsjefen i MK skal utføre brannforebyggende oppgaver
etter brann- og eksplosjonsvernlovens § 11bokstav a), b) og c), samt § 13unntatt 4. ledd. Det



forebyggende personellet ved MK vil fungere som lokal tilsynsmyndighet,jfr. brann- og
eksplosjonsvernlovens §§ 32 - 36. Det brannforebyggende arbeidet skal videre gjennomføres i
henhold til sentrale forskrifter til brann- og eksplosjonsvernloven som Forskrift om
brannforebyggende tiltak og tilsyn, Forskrift om håndtering av farlig stoff og Forskrift om
håndtering av eksplosjonsfarlig stoff. Det dimensjoneres for 0,3 årsverk totalt til forebyggende
aktiviteter (basert på innbyggerantall i NK på ca 3000 innbyggere). Forebyggende oppgaver
vil være:

6.4.1 Brannteknisksaksbehandling
Forebyggende avdeling i MK skal utføre brannteknisk saksbehandling for brannsjefen etter
følgende lovverk og tilhørende forskrifter:

lov om brann- og eksplosjonsvern § 11bokstav a), b) og c), samt § 13 unntatt 4.
ledd og §§ 32 —36
plan- og bygningslov (brannteknisk uttalelser og bistand til brannteknisk
byggesaksbehandling på forespørsel fra NK)

6.4.2 Plan
Før utløpet av hvert kalenderår skal det utarbeides et forslag til forebyggende plan over neste
års brannforebyggende aktivitet i NK. Planen utarbeides av forebyggende seksjon i MK og
skal inngå i Nesset kommunes systematiske helse-, miljø og sikkerhetsarbeid.

6.4.3 Tilsynmedsærskiltebrannobjekter
Brannforebyggende seksjon i MK skal utføre tilsyn for NK i henhold til brannlovens § 11b) i
de bygninger og anlegg som brannsjefen i NK har vedtatt i medhold av § 13 i lov om brann-
og eksplosjonsvern. Tilsyn (og registrering) skal utføres i samsvar med bestemmelsene og
intensjonene som følger av forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn.

6.4.4 Oppfolgingog tilsynift farligstoffog eksplosiver
Brannforebyggende seksjon i MK skal føre utføre saksbehandling og føre tilsyn i henhold til
forskrift om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff, samt forskrift om
håndtering av eksplosjonsfarlig stoff (herunder oppfølging av utsalgssteder for fyrverkeri).

6.4.5 Informasjonsvirksomhet
Informasjonsvirksomhet overfor innbyggerne i NK utføres av forebyggende seksjon i MK som
en del av handlingsplanen for det forebyggende arbeidet i NK. Innunder dette kommer også
organisering og tilrettelegging for gjennomføring av sentralt initierte informasjonskampanjer,
som brannvernuka og aksjon boligbrann, i NK. Kostnaden med denne virksomheten er
innkalkulert i stillingsandelen som gjelder for forebyggende aktiviteter.

6.5 Felles innkjøpsordninger
Driften av et brannvesen er avhengig av en del teknisk materiell og verneutstyr. Innkjøp av
slikt materiell er veldig tidkrevende med hensyn på kvalitet og funksjon. Gjennom denne
avtalen vil NK være tilknyttet et kompetansesenter som innehar høy kompetanse og forståelse
for hvilken funksjon materiellet skal dekke. Ved behov for nytt utstyr foretar brannsjefen, eller



den han bemyndiger, beskrivelse av utstyret og innhenter priser og leveringsbetingelser.
Utstyret blir evaluert med hensyn på pris, kvalitet, funksjon og mulighet for fleksibel drift
med hensyn på utveksling mellom samarbeidskommunene.

7 Kompensasjon
Utgifter til felles brannsjef, felles leder for forebyggende samt felles leder for
beredskapsseksjonen fordeles på de samarbeidende kommunene i regionen %-vis etter
innbyggerantallet. Med et totalt innbyggerantall pr. 1. januar 2012 på 33 483 i kommunene
Eide, Midsund, Nesset og Molde skal etter denne avtalen Nesset kommune - ut i fra 2 988
innbyggere -betale til Molde kommune et årlig beløp med basis i følgende stillingsandeler:

9 % stillingsandel som brannsjef med stedfortreder

9 % stillingsandel som leder av forebyggende seksjon

4,5 % stillingsandel som feiermester

9 % stillingsandel som leder av beredskap, som omhandler drift,
vedlikehold og opplæring

30 % stillingsandel til tilsyn, informasjonsvirksomhet, brannteknisk
saksbehandling

Stillingsandelene blir justert årlig på basis av innbyggerantallet pr. 31.12. i forhold til det
totale innbyggerantallet som omfattes av hele samarbeidsregionen. Ved beregning av
lønnsutgifter legger en til grunn lønnsplassering til ovenstående stillinger + sosiale utgifter.

Til betaling for fellesutgifter som strøm, reise, telefon, kontorrekvisita, kopiering, porto og
lignende betales et årlig beløp på kr. 30.000,-. Dette beløpet reguleres med den %-vise endring
i Statistisk Sentralbyrå's konsumprisindeks med indeksen for mai som basis. Beregning av
merverdiavgift av de tjenester som avtalen omfatter, foretas i samråd med Fylkeskattekontor
og Distriktsrevisor.

Beløpet innbetales til Molde kommune i to terminer med forfall 30. mars og 30. september
hvert år. Den årlige godtgjørelsen reguleres hvert år ut i fra lønnsplasseringen.

8 Ikrafttreden
Denne avtalen skal gjelde fra 1.januar 2013. Avtalen gjelder for nye 1 år av gangen om ingen
av partene sier opp avtalen. Eventuell oppsigelse må være skriftlig med 3 måneders varsel.

Ved eventuell omorganisering i Molde kommune som kan få konsekvenser for Molde brann-
og redningstjeneste, skal avtalen gjennomgås så snart som mulig.

‘,



9 Tvist
Eventuell tvist skal avgjøres ved voldgift, der hver av partene oppnevner sin representant og
med Sorenskriveren i Romsdal som voldgiftsdommer.

10 Gyldighet
For at denne avtale skal være gyldig, skal den være godkjent i de respektive kommunene.
Underskrevet avtale skal i henhold til brann- og eksplosjonsvernloven § 10 forelegges
Direktoratet for samfunnssikkerhet- og beredskap. Nesset kommune er ansvarlig for dette.

Denne avtalen er godkjent

Molde kommune i saknr den 

(styrekitvalg)

Nesset kommune i saksnr den 

(styre/utvalg)

Nesset kommune 121en
	

Molde kommune, den 0701,2O12

dIRDF.

Ord
L ORDFØREREN

Denn avtale er gjort kjent for Direktoratet for samfunssikkerhet- og beredskap (dsb) i brev av
dato.... saknr

. sset kommune



Møre og Romsdal
fylkeskommune

Nesset kommune

Kommunehuset

6460 EIDSVÅG I ROMSDAL

Att.: Vivian Høsteng

Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar: Vår dato:

4628/2013/NO2 Frode Kvalhelm, 71 25 86 79 23.01.2013

Ruteendringsprosessen 2013 - svarbrev.

Vi viser til dykkar brev datert 09.10.12. gjeldande ruteendringsprosessen 2013, innspel frå Nesset
kommune.

I brevet hadde Nesset kommune følgjande innspel:
Nye bussruter frå Eidsvåg tilpassa fleire tog avgangar på Oppdal, særleg korrespondanse mot
Trondheim.
Nye bussruter annakvar time Sunndalsøra - Eidsvåg - Molde / Molde - Eidsvåg - Sunndalsøra.

Vi har følgjande tilbakemeldingar på dykkar innspel:
Jf. Møre og Romsdal fylkeskommune sin Kollektivstrategi 2012 - 2021 vil ikkje
fylkeskommunen prioritere bussruter til tog til og frå Trondheim på Oppdal.
Dette er i tråd med kollektivstrategien, men ut i frå våre økonomiske rammer kan ikkje
fylkeskommunen etablere eit auka tilbod på strekninga Sunndalsøra - Molde i neste
rutetermin.

Ta gjerne kontakt for eventuelle spørsmål eller kommentarar i samband med ruteendringsprosessen.

Med helsing

Mag e Vinjef
ass. samferdselssjef rådgivar

Postadresse: Fylkeshuset, 6404 Molde • Besøksadresse: Julsundvelen 9 • Telefon: 71 25 80 00 • Telefaks: 71 25 87 53
e-post: post@mrfylke.no www.mrfylke.no

Frode Kvalheim



Fylkesmannen i Møre og Romsdal
Vår datoVår ref.

20.12.2012 2011/1078/JABR/755
Saksbehandlar, innvalstelefon Dykkar dato Dykkar ref.

SeksjonssjefJanne Woie, 71 25 84 38

Kommunane i Møre og Romsdal

Informasjonsbrev om verjemålsreforma

Førebuinga av verjemålsreforma med siktemål gjennomføring 1.7.2013 går som planlagt.
Fylkesmannen vil i dette informasjonsbrevet gjere greie for status på arbeidet med å førebu
verjemålsreforma i fylket.

Ny verjemålslov vart vedteken av Stortinget våren 2010. Formålet med den nye lova er å
styrke rettstryggleiken for personar som ikkje sjølv er i stand til fullt ut å ta vare på sine
eigne interesser. Det vil i den samanhengen bli bygd opp ei ny, moderne og effektiv
verjemålsforvalting både sentralt og lokalt. Verjemålsreforma inneber m.a. at fylkesmannen
tek over kommunane/overformynderia sitt ansvar for verjemåla. Fylkesmannen blir lokal
verjemålsstyresmakt medan dei kommunale overformynderia blir lagt ned. Fram til lova trer
i kraft har kommunane ansvar for arbeidet med verjemål, og dei kommunale
overformynderia skal halde fram inntil fylkesmannen tek over ansvaret etter lova sine
overgangsreglar.

Regjeringa la i sitt forslag til statsbudsjett for 2013 opp til at den nye verjemålslova skal tre i
kraft 1.7.2013. Stortinget slutta seg til denne målsettinga gjennom vedtaking av
statsbudsjettet for 2013 no i desember, og fylkesmannen tek soleis over som lokal
verjemålsstyresmakt frå denne datoen.

Det er viktig for fylkesmannen å påpeke at sjølv om dagens overformynderi vert avvikla og
fylkesmannen blir ny lokal verjemålsstyresmakt, vil ordninga med verjemål framleis vere ei
lokal velferdsordning retta mot innbyggjarane i den einskilde kommune.

Verksenidsoverdraging

Fyrste halvdel av 2012 har fylkesmannen arbeidd med å avklare kva for kommunar som vert
omfatta av reglane om verksemdsoverdraging i arbeidsmiljølova kap. 16 og kva for tilsette i
dagens overformynderi som har krav på å følgje med oppgåva over til fylkesmannen som ny
arbeidsgivar når reforma trer i kraft.

Prosessen med å avklare spørsmåla kring verksemdsoverdraging er no avslutta. Tre
kommunar påberopte seg verksemdsoverdraging. Fylkesmannen har konkludert med at
arbeidstakar i to kommunar (Molde og Ålesund) har krav på å følgje med oppgåva over til
fylkesmannen. Ein medarbeidar frå ein kommune har takka ja til å følgje med oppgåva til
fylkesmannen 1.juli 2013, medan ein medarbeidar har nytta reservasjonsretten og takka nei.

Postadresse: Telefon: Telefax: E-post: Web:
Fylkeshuset 71 25 84 43 71 25 85 10 postmottakiiifmmr.no www.fylkesmannen.no
6404 Molde
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Organisering og bemanning hosftlkesmannen

Internt har vi avklart at verjemålsoppgåvene skal organiserast i ein eigen seksjon. Dette gjeld
både oppgåvene fylkesmannen får som følgje av verjemålsreforma og oppgåvene vi har som
klage- og tilsynsstyresmakt etter dagens lovgiving. Verjemålsseksjonen skal liggje på
Kommunal- og beredskapsavdelinga. Det er stipulert at fylkesmannen vil trenge 8,7 årsverk
for å løyse oppgåva som lokal verjemålsstyresmakt. Verjemålsseksjonen er no bemanna med
seksjonssjef og tre juristar. Ytterlegare rekruttering vil skje i løpet av 2013.

Datafangst

Haustens store samarbeidsprosjekt mellom kommunane og fylkesmannen, er overføring av
verjemålssakene frå kommunen til fylkesmannen. Det er den mest sentrale informasjonen i
dei aktive sakene, kva for hjelpeverje/verje som er engasjert og digital kopi av sentrale
dokument som skal overførast. Overføringa krev både arkivfagleg og verjemålsfaglege
vurderingar, i tillegg til at det vil kunne oppstå datatekniske problemstillingar.
Fylkesmannen oppmodar kommunane til å sjå til at datafangstoppgåva vert løyst på ein god
måte av kommunen og overformynderiet.

Fylkesmannen har tilgang til statistikk frå datafangstportalen, der det går fram at 28 av dei
36 overformynderia har søkt om og fått godkjent tilgang til datafangstportalen, og at det til
no er lagt inn data og dokument frå 328 av totalt ca. 2.500 verjemål. Alle verjemåla må være
lagt inn 1.mars 2013, men heilt fram til fylkesmannen overtek oppgåva 1.juli 2013 må både
datafangstportalen og overformynderiet sitt arkiv haldast ajour.

Det er på det reine at datafangsten gir kommunane monaleg meirarbeid, utan at dette i 2012
er kompensert økonomisk.

Økonomi

Som kommunane sikkert har merka seg, var reforma omtalt i Kommuneproposisjonen 2013
(Prop.110 S 2011-2012) side 32:

5.6.1 Vergemålsreformen
Stortinget vedtok våren 2010 ny vergemålslov. Regjeringen tar sikte på at loven skal tre i kraft 1.juli
2013. Et sentralt siktemål med den nye loven er å tilpasse vergemålet til det enkelte individs
hjelpebehov og ønsker i større grad enn etter gjeldende rett. I tillegg danner loven grunnlaget for en
omfattende organisatorisk refonn. For kommunene betyr det at overformynderiene avvikles og at både
ansvar, oppgaver og finansiering av den lokale vergemålsmyndigheten blir overført til fylkesmennene.
Kommunene vil imidlertid ha noe etterarbeid utover 1.juli 2013 som vil bli regulert i forskrift. Et
gjøremål er at overformynderiene skal avgi regnskap per 30. juni 2013 for de midler de har hatt til
forvaltning og sammen med kontrollerte vergeregnskaper oversende regnskapet til fylkesmannen
innen 1. oktober samme år. Videre betinger vergemålsreformen et utstrakt samarbeid mellom
kommunene og fylkesmannen, blant annet gjelder dette overføring av vergemålssaker med tilhørende
verger fra kommunene til fylkesmannen.
Det anslås at kommunene bruker 103 mill. kroner på vergemål i dag. Det tas i den forbindelse sikte på
et uttrekk fra kommunenes rammetilskudd i 2013 på om lag 40 av de 103 mill, kroner under
forutsetning av at den nye vergemålsloven trer i kraft fra 1.juli samme år. Det betyr at kommunene får
beholde noen midler i 2013 til mer- og etterarbeid utover 1.juli 2013.

I Regjeringa sitt forslag til statsbudsjett for 2013 (Prop 1 S (2013-2013)) vert det foreslått å
bevilge 176,6 millioner kroner til å bygge opp ei ny, effektiv og rettssikker
verjemålsforvalting. Når det gjeld bevilgninga til kommunane vert følgjande foreslått:
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«Det anslås at kommunene bruker 103 mill, kroner på vergemål i dag. Regjeringen foreslår at det i 2013
gjøres et uttrekk fra kommunenes rammetilskudd på 38,5 mill, kroner av kommunenes samlede utgifter til
vergemål. Det foreslås derfor å øke bevilgningen under kap. 469 Vergemålsordningen, post 01
Driftsutgifter med 38,5 mill, kroner mot en tilsvarende reduksjon av bevilgningen under Kommunal- og
regionaldepartementets kap. 571 Rammetilskudd til kommuner, post 60 Innbyggertilskudd.»

Fylkesmannen vil peike på at det er viktig at kommunane sett av nok ressursar til å førebu
overføring av verjemålsoppgåva til fylkesmannen. Vi nemner her spesielt ressursar til
arbeidet med datafangsten og systematisering av verjemålsarkiva som skal avlevarast til
deponi samt arbeidet med å avlevere rekneskap både for 2012 og for første halvår 2013.
Kommunen/overformynderiet er ikkje ferdig med verjemålsoppgåva etter verjemålsloven av
1927 før rekneskapa er levert.

Avslutningsvis nemnast at Kommunal- og regionaldepartementet kvart år betalar ut
skjønnstilskot til kommunane. Skjønnstilskotet er ein del av dei statlege overføringane til
kommunesektoren. Fylkesmannen fordelar skjønnstilskotet til kvar enkelt kommune. Når
skjønnstilskotet blir fordelt, skal Fylkesmannen ta omsyn til spesielle utfordringar i
kommunane. Utgifter til forhold som ikkje blir fanga opp i inntektssystemet og kommunane
sjølv ikkje kan påverke, kan bli kompensert gjennom det ordinære skjønstilskotet. Vi ber
kommunane kvart år om innspel på slike forhold. Der ein kommune vurderer det slik at
arbeidet med verjemålsreforma byr på spesielle utfordringar, er det mogleg å spille dette inn
ved fordeling av skjønnstilskotet.

Dialog med overformynderia

Fylkesmannen har arrangert fleire regionale informasjons- og dialogmøte med
overformynderia i fylket, og har lagt eit godt grunnlag for eit tett samarbeid for å få
gjennomført reforma og overført oppgåva til fylkesmannen på ein så god og skånsam måte
som mogleg for vetjene/hjelpeverjene og dei som står under verjemål/hjelpeverjemål.
Fylkesmannen planlegg å arrangere ein siste runde med dialogmøte med overformynderia
våren 2013.

Opplæring av hjelpeverjer/verjer

FylIcesmannenvil understreke at det er viktig at oppnemnde hjelpeverjer eller verjer held
fram med verjeoppdraget. Berre slik at reforma gjennomførast på ein optimal måte.

Med hjelp frå overformynderia, har fylkesmannen fått oversikt over hjelpeverjene/verjene i
fylket. I løpet av året skal alle hjelpeverjer og verjer til umyndiggjorte ha fått tilsendt eit
informasjonsbrev om bakgrunnen for reforma og kva denne betyr for den enkelte
hjelpeverje/verje. Ein første informasjon om kva som skjer i tida fram til fylkesmannen
overtek, mellom anna i høve hjelpeverjerekneskapa, vart 6g omtala.

Vidare har fylkesmannen hausten 2012 planlagt korleis vi skal nå 2.000 hjelpeverjer og
verjer i fylket med opplæring før 1.juli 2013. Planlegginga skjer i samarbeid med
representantar frå overformynderia. Vi har ikkje konkludert enda, men vi vil truleg tilby
opplæring 5-7 stader i fylket med kurs både på dagtid og på kveldstid desse stadene. Vidare
må også andre aktørar i verjemålsforvaltinga få informasjon om reforma, dette gjeld til
dømes legar med begjæringsrett og kommunalt tilsette med meldeplikt. Fylkesmannen håpar
på eit godt samarbeid med kommunane i dette informasjonsarbeidet.
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For fylkesmannen blir opplærings- og informasjonsarbeidet våren 2013 ei stor og viktig
oppgåve å gjennomføre. Eg er likevel sikker på at med eit godt samarbeid med kommunane
skal vi saman sikre ei god verjemålsordning for dei som sjølv ikkje er i stand til fullt ut å ta
vare på sine interesser.

ser fram til eit vidare godt samarbeidet med kommunane i 2013.

Med helsing

Rigmor Brøste (e.f) Helge Mogstad
Ass. Fylkesmann Kst. direktør

Dokurnenteter elektronisk godent og har ingen signatur.



kornsdalsmuseet

Det Kg1.Kulturdeparternent,Møre og Romsdal fylkeskommune v/fylkesrådmannen og fylkeskultursjefen,

Aukra kommune v/rddmannen, Fræna kommnne rådmannen, GassRORIKS v/ styreleder,

Molde kommune v/ridmannen, Nesset kommune-v/rådmann Sandøy kommune v/rddmannen,

Rauma kommune v/rådinanenn

100 ÅR 1912-2012

PerAmdamsveg4

6413Molde

Tlf.71202460

post@romsdolsmuseet.no

www.romsdalsmuseet.no

Org.Nr.:970196544

Deres ref.: Vår ref.:U5898/o21.1o/JS Dato: 19.12.2012

Informasjon —Romsdalsmuseets utstillings- og magasinbygg , "Kronen på verket"

Med Stortingets bevilgningsvedtak for 2013 på kr. 4 mifi og med tilsagn om et statlig rammetilskudd
på tilsammen 48, 5 mffl.kr. , har vi nå gleden av å informere om at prosjektet "Kronen på verket" er
fullfinansiert. Romsdalsmuseet takker med dette for positive vedtak, for tillit og velvilje, for å kunne
realisere bygget. Vi kommer tilbake med mer informasjon og avtaler på et seinere tidspunkt.

Framdriftsplanen er pr. dags dato slik
Desember 2012: Ny rammesøknad til Molde kommune. Tidligere rammetillatelse fra 2009
var gått ut på dato.

Vinterhalvåret 2013: Detaljprosjektering , byggorganisasjon, avtaler, andbudsrunder etc
Juni 2013: riving av eksisterende kontorbygg
August/september 2013: Grunnarbeid og støping av betong-verksted- og magasindelen,
dvs.underetasjen

Mars/april 2014: Trebygget med teknikk, reising av utstillings- formidlingsdel etc
Sommeren 2015: Ferdigstillelse —åpning!

Status finansiering
Staten ved Kulturdepartementet 48 5 mill —direkte tilskudd
Møre og Romsdal fylkeskommune 48, 5 mifi —museet låner, betj enes av fylkeskommunen
Aukra kommune. i. 513.000 mill.kr.- direkte tilskudd
Fræna kommune 4.400.000 mifi. kr - museet låner, betjenes av kommunen
Molde kommune. 15.500.000 mffl.kr.- museet låner —betjenes av kommunen
Nesset kommune 1.400.000 mffl.kr - direkte tilskudd
Rauma kommune. 3.507.000 mifi kr- direkte tilskudd
Sandøy kommune 0.621.000 mifi kr- direkte tilskudd
GassROR IKS 8.000.000 mifi kr - direkte tilskudd
Museets lån 13.559.000 mifi. kr - betjenes av fylkeskom. og kommunene (2)
SUM 	. 000 -

(2) (Toavåtte romsdalskommunerhargjort negative vedtak, sumtotalt 3,9mill.kr.,som er endelavmuseetslåneopptak)

Finansieringsplan
Romsdalsmuseet ser for seg at det mest praktiske er å ta opp et lån for hele byggesummen og at
tilskuddene fra stat, fylkeskommune, kommuner og GassROR IKS , inkludert tilskuddene til
finanskostnadene, fortløpende går til å nedbetale lånet og dekke finanskostnadene. Det vil også være
nødvendig med lånegarantier fra offentlige myndigheter, samt dekking av eventuelle overskridelserk„
Saken er drøftet med Møre og Romsdal fylkeskommune og Molde kommune og det vil bli søkt
dette tidlig i 2013. p **111111118/

Bygde-oghysamlingene—Fiskerimuseet—Veeyprestegardogmiddelalderkirke—

Nessetprestegard—levikremmakystgard—Konfeksjonsmuseeti Isfjorden—ErganKystfort



Periodisering av tilskudd- finanskostnader i byggeperioden
Byggeperioden vil begynne i 2013, med størst aktivitet i 2014 og avsluttes i 2015. Museet har i
søknaden beskrevet at tilskuddene kan fordeles over tre år. Konkret ser museet for seg at
tilskuddene og finanskostnaene ved lånene fordeles likt på de tre budsjettårene 2013, 2014 og
2915. dvs. med 1/3 på hvert år, med egen avtale for de staffige tilskuddene. Det vil være en
fordel at de utbetales i begynneslen av hvert budsjettår. Vi kommer mer detaljert tilbake til dette.

Med vennlig hilsen
ROMSDALSMUSEET

Anders Talleraas (s)

styreleder

arle Sanden

useumsdirektør



Nesset kommune Arkiv: 091/001

Arkivsaksnr: 2008/1653-16

Saksbehandler: Bjørn Stensjø

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Nesset formannskap 11/13 24.01.2013

Nesset kommunestyre 5/13 07.02.2013

Utvidelse av Sira kirkegård - erstatning - ny behandling

Vedlegg
1 Særutskrift - Utvidelse av Sira kirkegård - erstatning
2 Vedr. overdragelse av del av eiendom 091/001 til 091/022
3 Situasjonsplan

Rådmannens innstilling

Det vises til brev av 28.05.12 fra Petter Sira.

Petter Sira tilbys kr 20,- pr m2 for de 1 468m2 som skal erverves og tillegges Sira kirkes grunn.

I tillegg tilstås Petter Sira kr 15 000 i erstatning for opprydding langs kanten av kirkegården og 
fjerning av rusk og rask.

Kjøpesummen kr 29 360 pluss omkostninger kr  2 298, erstatning kr 15 000, til sammen avrundet kr 
47 000, tilføres 100 Kommunale fellesutgifter og  dekkes ved bruk av disposisjonsfondet.

Behandling i Nesset formannskap - 24.01.2013 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 24.01.2013

Det vises til brev av 28.05.12 fra Petter Sira.

Petter Sira tilbys kr 20,- pr m2 for de 1 468m2 som skal erverves og tillegges Sira kirkes grunn.

I tillegg tilstås Petter Sira kr 15 000 i erstatning for opprydding langs kanten av kirkegården og 
fjerning av rusk og rask.



Kjøpesummen kr 29 360 pluss omkostninger kr 2 298, erstatning kr 15 000, til sammen avrundet kr 47 
000, tilføres 100 Kommunale fellesutgifter og dekkes ved bruk av disposisjonsfondet.

Saksopplysninger

Formannskapet behandlet den 22.11.12 i sak PS 116/12 erstatning for grunn ved utvidelse av Sira 
kirkegård. Saken ble da utsatt og det ble bedt om at det ble tatt opp forhandlinger med grunneieren for 
å finne en minnelig ordning.

Det vises forøvrig til den vedlagte saken.

Forhandlinger ble ført på kommunehuset 18.12.12 med Petter Sira som grunneier og ordfører Rolf 
Jonas Hurlen og assisterende rådmann Bjørn Stensjø fra kommunen.

Kommunen fant det vanskelig å gå inn på en høyere pris pr. m2, men aksepterte at grunneieren skulle 
få erstatning for rusk og rask som han må fjerne fra sin eiendom. Dette ble fastsatt som rund sum kr 
15 000. Grunneieren aksepterte dette.

Vurdering

Det vises til vedlagte sak

Økonomiske konsekvenser

Dette er en engangsutgift som ikke er budsjettert og derfor foreslås dekket over disposisjonsfondet.



Nesset kommune Arkiv: 091/001

Arkivsaksnr: 2008/1653-13

Saksbehandler: Bjørn Stensjø

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Nesset formannskap 116/12 22.11.2012

Utvidelse av Sira kirkegård - erstatning

Vedlegg
1 Vedr. overdragelse av del av eiendom 091/001 til 091/022
2 Situasjonsplan

Rådmannens innstilling

Det vises til brev av 28.05.12 fra Petter Sira.

Petter Sira tilbys kr 20,- pr m2 for de 1 468m2 som skal erverves og tillegges Sira kirkes grunn.

Kjøpesummen kr 29 360 pluss omkostninger kr  2 298, til sammen kr 31 658, tilføres 100 Kommunale 
fellesutgifter og  dekkes ved bruk av disposisjonsfondet.

Behandling i Nesset formannskap - 22.11.2012 

Mellvin Steinsvoll fremmet følgende forslag: 

Saken utsettes. Det blir opptatt forhandlinger med grunneieren med sikte på å finne en minnelig 
løsning. 

Utsettelsesforslaget ble vedtatt med 4 stemmer. 3 stemte imot.

Vedtak i Nesset formannskap – 22.11.2012

Saken utsettes. Det blir opptatt forhandlinger med grunneieren med sikte på å finne en minnelig 
løsning. 



Saksopplysninger

Kommunene var tidligere de formelle eierne av kirkene. Eiendommen kirkene står på har i noen 
tilfeller ikke vært fradelt. Dette gjaldt også Sira kirke. Denne eiendommen er nå utskilt fra gnr 91/1 og 
har fått gnr 91/22. Dette arealet består av det opprinnelige arealet på 5 496,4 m2 og det arealet som 
tomta skal utvides med, nemlig 1 468 m2. Hjemmelshaver er Petter Sira. Eiendomsretten skal
overføres til Kirken ved fellesrådet. 

Det opprinnelige arealet inngår ikke i det arealet som skal erstattes. Det var vanlig at fri grunn ble gitt 
til kirken den gang den ble bygget.

Gnr 91 bnr 12, ble overført fra Nesset kommune til Nesset kirkelige fellesråd ved skjøte tinglyst 
06.01.2011. Eiendommen er sammenføyd av gnr 91/12 og gnr 91/14 i desember 2010.

Gnr 91/12 ble opprinnelig fradelt i 1973 og gjaldt en utvidelse av kirkegården på 1,2 daa. 

Gnr 91/14 ble fradelt i 1993 Dette er vegen fra fylkesvegen en del av parkeringsplassen og utgjør 
1 313,8 m2. Dette var en følge av omlegging av vegen til kirka.

Petter Sira skal overdra et tilleggsareal på 1 468m2 til Sira kirke. Dette er oppmålt av Nesset 
kommune. Arealet har allerede vært disponert av kirka siden 70-tallet. I brev av 28.05.12 ønsker han 
kr 40,- pr m2. Dette vi gi en kostnad på kr 58 720 pluss dokumentavgift/tinglysingsgebyr.

Kirkelovens § 15, første ledd lyder:

§ 15. Kommunens økonomiske ansvar.
      Kommunen utreder følgende utgifter etter budsjettforslag fra kirkelig fellesråd: 

a) utgifter til bygging, drift og vedlikehold av kirker, 

b) utgifter til anlegg og drift av gravplasser, 

c) utgifter til stillinger for kirketjener, klokker og organist/kantor ved hver kirke, og til daglig leder 
av kirkelig fellesråd, 

d) driftsutgifter for fellesråd og menighetsråd, herunder utgifter til administrasjon og kontorhold, 

e) utgifter til lokaler, utstyr og materiell til konfirmasjonsopplæring, 

f) utgifter til kontorhold for prester. 

Ervervet er en opprydding av grunnspørsmålet og faller derfor inn under kommunens ansvar, enten 
som noe som skulle vært gjennomført før overdragelsen av Sira kirke til fellesrådet eller som direkte 
følge av kirkelovens § 15. 

I forbindelse med omlegging av vegen til kirka på 80-tallet ble parkeringsplassen utvidet. Arealprisen 
for utvidelse av parkeringsplassen var iht brev av 16.06.86 til Erling Sira kr 10 pr m2 i juni 1986. Med 
indeksregulering etter konsumprisindeksen vil prisen i september 2012 være kr 19,85 pr m2.

I skjønn avsagt 15.06.2007 av Romsdal tingrett er grunnerstatningen ved erverv av grunn til nye veger 
til Hammervollhagen fastsatt til kr 25,- pr m2. Retten har her i drøftingene bl.a. anført:

Kommunen har imidlertid i sine forhandlinger med grunneierne i forbindelse med disse 
ervervene, hatt for øye at arealene nok representerer fremtidig tomtegrunn, og slik retten 
forstår det aksepterer kommunen at også retten baserer sine skjønnsmessige vurderinger på at 
en bør kunne søke seg frem til en korrekt råtomtpris til boligbygging.



Ved den den nærmere vurdering av på hvilket nivå en slik pris bør ligge, legger retten vekt på 
at en her står overfor arealer som ligger forholdsvis Eidsvåg sentrum, og er arealer som ligger 
inntil allerede bebygde boligfelt.

Vurdering

Arealene som her erverves ligger nok i en lavere prisklasse enn arealene i Eidsvåg, spesielt når det 
legges til grunn at det i Eidsvåg gjelder arealer som blir vurdert som mulige fremtidige boligtomter. 
Det samme kan neppe sies om arealene ved Sira kirke.

Ut fra indeksjusteringen av tidligere pris i området og med blikk på erstatningene ved veger til 
Hammervollhagen synes kr 20 pr m2 et rimelig tilbud. Dette gir en erstatning på kr 29 360.

I tillegg kommer 
Dokumentavgift kr   750,-
Tinglysingsavgift kr 1 548,-
Sum kr 2 298,-

Siden beløpet er under kr 100 000 kommer ervervet ikke inn som en investering og kan følgelig ikke 
finansieres ved låneopptak. Siden eiendommen skal tilfalle Kirkelig fellesråd er det heller ikke så
naturlig å se på det som en investering, selv om kirkelovens § 15 6. ledd gir anledning til låneopptak 
for investeringer i bygg og anlegg over kr 100 000.
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Nesset kommune Arkiv: 100

Arkivsaksnr: 2012/606-17

Saksbehandler: Hogne Frydenlund

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Nesset formannskap 3/13 24.01.2013

Nesset kommunestyre 6/13 07.02.2013

Planstrategi for Nesset 2012 - 2015

Vedlegg
1 Planstrategi 2012- 2015. Fråsegn til offentleg ettersyn
2 Uttale til forslag til planstrategi for Nesset kommune 2012 - 2015
3 Kommunal planstrategi 2012-2015 - fråsegn til høyring
4 Høringsuttalelse - Kommunal planstrategi 2012-2015
5 Sluttdokument - Planstrategi for Nesset kommune 2012 - 2015

Rådmannens innstilling

Nesset kommunestyre vedtar i medhold av plan og bygningslovens § 10.1, kommunal planstrategi for
Nesset kommune 2012-2015, datert 15.01.2013.

Behandling i Nesset formannskap - 24.01.2013 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt tilrådd.

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 24.01.2013

Nesset kommunestyre vedtar i medhold av plan og bygningslovens § 10.1, kommunal planstrategi for
Nesset kommune 2012-2015, datert 15.01.2013.

Saksopplysninger

Med bakgrunn i plan- og bygningslovens § 10-1 skal kommunestyret minst en gang pr valgperiode, og 
senest innen ett år etter konstituering, utarbeide og vedta en kommunal planstrategi.



Nesset formannskap vedtok i møte 18.10.2012, under sak 111/12  å  legge ut forslag til kommunal 
planstrategi til offentlig ettersyn. Forslaget ble sendt til sektormyndigheter og nabokommuner. I tillegg 
ble dokumentet lagt ut på kommunens nettsider med lenker til annen relevant bakgrunnsstatistikk. 

Vurdering

Mye av planarbeidet i 2012 har vært rettet mot å få ferdig ny kommuneplan. Av den grunn har arbeidet  
med å lage en planstrategi blitt noe utsatt, slik at sluttbehandling av dokumentet ikke kommer innenfor  
tidsrammen på ett år etter konstituering av nytt kommunestyre. 

Det er mottatt tilbakemeldinger fra 7 instanser. 

Avsender – sammendrag av synspunkt Vurdering
NVE, 30.10.12
Ingen merknader. 

Tas til etterretning.

Direktoratet for mineralforvaltning, 02.11.12
Ingen merknader.

Tas til etterretning.

Statens vegvesen, 02.11.12
Ingen merknader.

Tas til etterretning.

Fylkesmannen i Møre og Romsdal, 30.11.12
Påpeker at det er viktig å ha ett oppdatert 
plangrunnlag for arealforvaltningen. For 
landbruksnæringa er det viktig med positiv og 
langsiktige føringer fra forvaltningen. 
Kommunene må følge opp folkehelseloven. 
Hensynet til befolkningens helse skal integreres i  
planlegging og beslutningsprosesser. Det finnes mye 
tilgjengelig statistikk og tiltakslister. I arbeidet med 
folkehelseutfordringer er det også viktig at 
kommunen bruker lokalkunnskap og egne erfaringer. 

Tas til orientering

Lesja kommune, 30.11.12
Sunndal, Nesset og Lesja har felles satsingspunkt på 
sykkelturisme. 
Lesja kommune har i forslaget til arealdel i 
kommuneplanen lagt inn sykkelsti langs Aursjøen fra 
Naustvika til fylkesgrensa.

Tas til etterretning.

Nesset er sammen med Lesja også involvert i 
arbeidet med regionalplan for Dovrefjell.

Møre og Romsdal fylkeskommune, 03.12.12
Planstrategien kunne beskrevet nærmere hvordan 
prioriteringene møter de viktigste utfordringene.
Bedre avklaring om årstall viser til oppstart eller 
avslutning, samt viser hvilke planer som er viktigst.  

LUK – Lokal samfunnsutvikling
Fylkeskommunen vil våren 2013 tilby alle 
kommuner i regionen kompetanseheving innen 
prosessledelse og utviklingsarbeid.

Tettstedsutvikling
Boligundersøkelsen som ble gjennomført for noen år 
siden, som viste behov for leiligheter i Eidsvåg er 
ikke nevnt. 

Det presiseres at årstallet er knyttet til oppstart 
av planarbeidet. Av ulike årsaker kan 
planarbeid foregå over flere år. Prioriteringene 
er gitt ved antatt år for oppstart.  

LUK tas til orientering.

Boligundersøkelsen er med som 
bakgrunnsdokument i planprosessen for 
reguleringsplan for Eidsvåg sentrum, og er 
derfor ikke nevnt spesielt. 



Kulturminne og kulturmiljø
Regjeringa forventer at kommunal planlegging tar 
utgangspunkt på oppdatert kunnskap om 
kulturminne, kulturmiljø og landskap, at kommunen 
foretar nødvendig kartlegging og vurdering av disse 
verdiene, og at de blir innarbeidet i planer etter pbl.
Det er anledning å søke om midler til registrering. 
Oppfordrer kommunen til å lage en kulturminneplan 
i løpet av valgperioden. 

Folkehelse 
I henhold til Folkehelseloven skal kommunene 
fremme folkehelse innen de oppgaver og med de 
virkemidler kommunen er tillagt. Kommunen skal ha 
nødvendig oversikt over helsetilstanden i 
befolkningen og de positive og negative faktorer som 
kan påvirke denne.
Planstrategien har i liten grad tatt utgangspunkt i 
folkehelseutfordringer. Folkehelseinstituttet har 
utarbeidet folkehelseprofiler for alle kommuner som 
burde vært omtalt.
Folkehelse bør inn som perspektiv i all planlegging i 
kommunen. 

Samferdsel
Det er positivt at arbeid med trafikksikkerhetsplanen
skal påstartes i 2013, og at det er satt fokus på å lage 
reguleringsplaner for gang- og sykkelveier. 

Nesset vil være en god bo- kommune med pendling 
til regionen. Av den grunn bør kommunen legge vekt 
på et godt kollektivtilbud til innbyggerne i 
kommunen og at det legges godt til rette for at 
pendlerne nytter kollektive transportmiddel. 

Akvakultur
Fylkeskommunen bidrar med støtte til 
interkommunalt planarbeid for sjøområdene.

Vannforvaltning
Forvaltningsplan for vannregionen Møre og Romsdal 
er kort beskrevet. Ønskelig at planstrategien har med 
oversikt over hvilke vannfaglig område kommunen 
har ansvar for og utfordringer knytt til 
miljøtilstanden i vann, vassdrag og sjø. 

I kommuneplanen er det bl.a beskrevet tiltak 
med å lage en kulturatlas som beskriver 
registrerte kultur,- og fangstminner i 
kommunen. Tiltak om kulturminneplan tas inn 
i planstrategien med foreslått oppstart i 2013.

Nesset kommune har de siste årene arbeidet 
mye med implementering av ny folkehelselov. 
For å unngå for omfattende 
planstrategidokument er det på nettsidene til 
Nesset kommune lenket opp til 
folkehelseprofilen og annen relevant 
statistikk, samt vist til disse i vedlegg til 
strategiplanen. 
Det et tatt inn nytt temapunkt (4.14)  i 
strategiplanen som beskriver 
folkehelsearbeidet. Det er og beskrevet (4.13) 
utfordringene innenfor helse- og 
omsorgsektoren i forhold til 
kompetansebehov. 

Rådmannen er noe usikker på kommunens 
reelle påvirkningsmuligheter for å bedre 
kollektivtilbudet. Uansett er det viktig med 
god dialog med fylkeskommunen. Dette skjer 
i ulike planprosesser og møter.   

Nesset kommune er involvert i 
interkommunalt plansamarbeid for sjøarealer 
både i Romsdalsregionen og Nordmøre.

Planstrategien legger opp til revidering av 
hovedplan for vann og avløp.

Fiskeridirektoratet (FD), 06.12.2012
Det er viktig at alle kystkommuner har oppdaterte 
arealplaner for sine sjøområder, som og tar hensyn til 

Nesset kommune er nylig ferdig med 
kommuneplanen og allerede i gang med å lage 
interkommunal plan for Romsdalsfjorden. 



behovene for fiskeri- og havbruksnæringen. 
Planstrategien bør beskrive og vurdere behovene for 
eventuelle planmessige avklaringer i forhold til 
konkurranse og eventuelle konflikter med andre 
næringer med mer. 
Kommunen bør gjøre en vurdering av hva som er 
viktige utfordringer både i sjøområdene og i 
strandsonen. 

Rådmannen mener at innspillene/merknadene 
fra FD kan trekkes inn i denne planprosessen. 
Strategiplanen påpeker behov for 
interkommunal planer for sjøarealene. En 
nærmere utdyping av strategivalg for 
arealbruk av sjøarealene prioriteres ikke i 
planstrategien, da planprogrammet for 
”Romsdalsfjorden” vil trolig omhandle mye 
av det som FD påpeker.     



Saksbehandlar, innvalstelefon

Overingeniør Bjarne Otnes, 71 25 84 13

Fylkesmannen i Møre og Romsdal
Vår dato

30.11.2012
Dykkar dato
26.10.2012

Vår ref.

2012/7242/BJOT/421.3
Dykkar ref.

2c12-4,G6
Nesset kommune

6460 Eidsvåg i Romsdal

Nesset kommune.
Planstrategi 2012- 2015. Fråsegn til offentleg ettersyn.

Fylkesmannen har ut frå sine ansvarsområde følgjande merknader:

Generelt
Nesset kommune har utarbeidd ein oversiktleg planstrategi. Den omtalar utviklingstrekk i
kommunen og ein gjennomgang av eksisterande planar og vurdering av behovet for revisjon
av desse, samt nye planar i perioden. Fylkesmannen har ikkje vesentlege merknader til dette.
Vi vil likevel nytte høvet til å kome med følgjande fagmerknader:

Natur- og miljøverninteresser
Fylkesmannen finn ikkje grunnlag for å peike på særskilte planoppgåver knytt til natur- og
miljøinteresser, men vil generelt peike på at det er viktig å ha eit oppdatert plangrunnlag for
arealforvaltinga i kommunen.

Landbruksinteresser
Med kommuneplan og revidert handlingsdel til landbruksplan vedtatt i 2012 skal Nesset
kommune ha gode styringsverktøy for å ta i vare landbruksinteresser i planarbeidet sitt.
For landbruksnæringa er det naudsynt med positive, langsiktige føringar frå forvaltninga,
som tek vare på ressursgrunnlaget til ei arealkrevjande næring.

Folkehelse
Den nye folkehelselova gir kommunane ansvar for å fremme folkehelsa. Prinsippet om å
fremme befolkninga si helse i alle sektorar («helse i alt vi gjør») gjeld for kommunane. Det
betyr at omsynet til befolkninga si helse skal integrerast i avgjerdsprosessar og i handlingar
som kommunen har i ulike roller, som til dømes; som eigar av verksemd og eigedom,
arbeidsgivar, tenesteytar, utviklingsaktør mv. Helsedirektoratet har laga ei moment- og
tipsliste (IS-0333), med tema med oversikt over aktuelle områder som omfattar folkehelse i
plansamanheng http://fylkesmannen.no/enkel.aspx?m=1566&amid=3545505

Ny lov om folkehelse er tett knytt til plan- og bygningslov og til planstrategi. Fylkesmarmen
viser særskilt til folkehelselov §§ 5,6 og 7. Nasjonalt folkehelseinstitutt (FHI) har utarbeidd
folkehelseprofilar for alle kommunane. I tillegg til folkehelseprofilar frå Folkehelseinstituttet
(FHI) er statistikkbanken «Kommunehelsa» tilgjengeleg på same nettside. www.fhi.no.
Mange viktige moment om befolkninga si helse kan ikkje lesast i statistikkverktyet til FHI.

Postadresse: Telefon: Telefax: E-post: Web:
Fylkeshuset 71 25 84 43 71 25 85 10 postmottak@fmmr.no www.fylkesmannen.no
6404 Molde
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Det er derfor viktig at kommunen i tillegg nyttar lokal kunnskap og erfaringar i arbeidet med
å fa oversikt over utfordringar i befolkninga si helse.

Konklusjon
Fylkesmannen viser til kommentarane over, og har elles ikkje særskilte merknader til dei
prioriterte planoppgåvene Nesset kommune har sett opp i planstrategien.

Med helsing

Sveinung Dimmen (e.f.)
samordnar

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ikkje signatur.

Fagsaksbehandlarar
Landbruk: Kristin Eide, tlf. 71 25 81 35

Kopi:
Møre og Romsdal fylkeskommune
Statens vegvesen, Region midt

Bjarne Otnes
overingeniør



Lesja kommune
Forvaltning og utvikling

Postadresse Besøksadresse Telefon Bank
Lesja kommune 61 24 41 00 2081.19.00142
2665 Lesja Internett Telefaks Org.nr
E-post: postmottak@lesja.kommune.no www.lesja.kommune.no 61 24 41 04 964 949 204

Nesset kommune
6460 Eidsvåg

  

Vår ref Deres ref:  Saksbehandler Dato

2012/946/2/140 Rigmor Bøe
61244128

30.11.2012

Forslag til planstrategi for Nesset kommune 2012 - 2015, Offentlig ettersyn

Viser til oversendelse av planstrategi for Nesset kommune med høringsfrist 30.11.12.

Lesja kommune har arealdelen av kommuneplanen i prosess nå. Et element her er sykkelsti langs
Aursjøen fra Naustvika til fylkesgrensa. Forslag til sykkelsti er lagt inn i plankartet. Kommunen
ønsker med denne å gi et utvidet tilbud mht. friluftsliv og naturopplevelser. Stien vil i tillegg til 
eksisterende T-merket tursti gi muligheter for å oppleve overgangen fjell-fjordlandskap dersom 
stien knyttes sammen med Aursjøvegen. Vi ønsker et samarbeid med kommunene i vest om dette 
tiltaket.

Sunndal kommune reviderer nå sin plan for Idrett og friluftsliv. Nesset opplyser i sin planstrategi 
at kommunedelplan idrett og fysisk aktivitet vedtas 2012. I tillegg skal kartlegging av 
friluftsområder gjennomføres i Nesset 2015. Lesja kommune har som mål å revidere 
kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett- og naturopplevelser i 2013.  

Sunndal kommunes strategiplan for reiseliv har et punkt i tiltaksplanen som omhandler 
Aursjøvegen(reiselivsfyrtårn), der de ønsker å etablere Aursjøvegen som produkt innen 
sykkelturisme. 

Nesset har som mål i planstrategien å rullere strategisk næringsplan i 2013. Lesja kommune har i 
sin planstrategi vedtatt at kommunedelplan for næringsutvikling skal utarbeides i 2013. Dette er 
et godt utgangspunkt for å få til en felles satsing på dette området. 

Lesja kommune støtter Sunndal kommune sin satsing på sykkelturisme og ønsker samarbeid med 
kommunene Nesset og Sunndal om videreutvikling av dette produktet. Dalsidevegen som går 
langs vassdragene på Dalsiden gjennom flott fjellterreng med setergrender
og mulighet for rike natur- og kulturopplevelser vil kunne gjøre reiselivsproduktet innen 
sykkelturisme enda bedre. 
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Vi ser frem til et konstruktivt samarbeid for å gi gode naturopplevelser og et utvidet 
reiselivstilbud i våre felles områder.

Med hilsen

Rigmor Bøe Anders Vatle
Planlegger Leder Forvaltning og utvikling.



-

Postadresse: Fylkeshuset, 6404 Molde ● Besøksadresse: Julsundveien 9 ● Telefon: 71 25 80 00 ● Telefaks: 71 24 50 01
e-post: post@mrfylke.no ● www.mrfylke.no

Nesset kommune - kommunal planstrategi 2012-2015 - fråsegn til 
høyring

Møre og Romsdal fylkeskommune har ut frå sine ansvarsområde følgjande merknader:

Planfagleg vurdering

Planstrategidokumentet har sett av god plass til å omtale nasjonale, regionale og lokale 
utviklingstrekk og utfordringar. Dette dannar bakteppe for konklusjonar om kommunen si 
rolle i regionen, mellom anna når det gjeld interkommunalt samarbeid og Nesset som 
bukommune. Dokumentet kan med fordel vere tydelegare på å forklare korleis 
prioriteringane i planstrategien møter dei viktigaste utfordringane.

Det sentrale spørsmålet i ein planstrategi om revidering av kommuneplan er lite aktuelt, 
ettersom ny samfunnsdel og arealdel nyleg er vedtekne. Prioriteringane i planstrategien 
handlar difor om sektorplanar og reguleringsplanar. Prioriteringar og framdriftsplan er 
sett opp i ei grei oversikt, som rett nok manglar ei presisering av om gitte årstal viser til 
oppstartstidspunkt eller forventa vedtakstidspunkt for planarbeid. Vi ser også gjerne at 
planstrategien viser kva planar som er dei viktigaste, og som eventuelt skal priorierast 
framfor andre ved behov.

LUK

Lokal samfunnsutvikling er eit viktig område for kommunane å sette av tid og ressursar 
til. Å sette utvikling i kommunane på dagsorden for å gjere seg synleg og vise fram det 
som kommunen har av kvalitetar. Det kjem fram i planstrategien at Nesset vil leggje 
vekt på det å være eit attraktivt buområde i arbeidsmarknadsregionen. Det er å ta eit 
strategisk val som gir ei retning for samfunnsutvikling i kommunen.

Som medlemskommune i ROR-samarbeidet er Nesset med i samarbeidsprosjektet 
styrking av Molderegionen. Møre og Romsdal fylkeskommune støttar opp om prosjektet 
og ser det som særleg viktig at likeverdet, dialogen og involveringa i prosessen blir godt 
ivaretatt.

Regionalt samarbeid er krevjande prosessar og fylkeskommunen tilbyr difor alle 
kommunane i regionen kompetanseheving innan prosessleiing og utviklingsarbeid i løpet 
av våren 2013. Det vil kome meir informasjon om dette etter kvart.

Nesset kommune

Kommunehuset

6460   Eidsvåg i Romsdal

Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar: Vår dato:

2012/606-10 26.10.2012 65175/2012/KOMMUNEPLAN/1543 Anders Røynstrand, tlf. 71 25 82 90 03.12.2012
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Tettstadutvikling

Kommunen gjennomførte for eit par år sidan ei relativt grundig bustadønske-undersøking 
som tydeleg viste behov for leilegheiter i Eidsvåg. Denne er ikkje nemnt sjølv om den
viste ein ny retning for både bustadutvikling og tettstadutvikling i Nesset.

Kulturminne og kulturmiljø

Kommunal planstrategi skal mellom anna drøfte langsiktig arealbruk og miljøutfordringar 
i kommunane, basert på ei klargjering av miljøstatus. Regjeringa forventar at 
planlegginga byggjer på oppdatert kunnskap om kulturminne, kulturmiljø og landskap, at 
kommunane gjennomfører naudsynt kartlegging og vurdering av desse verdiane, og at 
dei blir innarbeidd i planer etter plan- og bygningsloven. 

På bakgrunn av dette etablerte Miljøverndepartementet og Riksantikvaren i 2010 
prosjektet Kunnskapsløft for kulturminneforvaltninga, der det blir satsa på ei rekkje tiltak 
for å styrke kulturminnearbeidet i kommunane. I brev av 1.6.2011 blei kommunane 
mellom anna invitert til å søkje midlar til registrering (inntil kr. 100 000,-).  

Fylkeskommunen vil på bakgrunn av dette oppfordre Nesset kommune til å starte opp ein 
kulturminneplan i løpet av valperioden. Vi vil også kunne tilby fagleg rådgjeving til 
registrerings- og planarbeidet, samt kurs i kurs i bruk av Kulturminneatlas som verktøy 
for registrering av lokale kulturminne. Midlane frå Riksantikvaren vil også kunne nyttast 
til å byggje opp denne databasen – som grunnlag for ein framtidig kulturminneplan. I 
forslaget til regional planstrategi ligg det inne ein regional delplan for kulturminne og 
kulturmiljø av nasjonal og regional verdi. I dette arbeidet ønskjer vi også eit nærare 
samarbeid med kommunane. 

Ein kulturminneplan bør innehalde tre hovudelement; 

1) ei betre oversikt over kulturminne og kulturmiljø i kommunen,  
2) ei prioritering av særleg viktige kulturminne og kulturmiljø
3) ei handlingsplan for det vidare kulturminnearbeidet

Kulturminne og kulturmiljø er uerstattelege kjelder til kunnskap, oppleving og bruk. Vi 
kan ikkje verne om alt, men gjennom prioritering og målretta tiltak vil ein kunne nå eit 
mål om ei berekraftig utvikling der eit representativt utval av den lokale kulturarven blir 
godt bevart for ettertida. Ein slik plan vil også bidra til ei meir føreseieleg 
arealplanlegging.

Folkehelse

Folkehelselova stadfester at kommunane skal fremje folkehelse innan dei oppgåver og med 
dei virkemidlar kommunen er tillagt, her under lokal utvikling og planlegging, forvaltning og 
tenesteyting. Til dømes vert det mellom anna viktig å tenke folkehelse innanfor både 
barnehage, skule, arealplanlegging og eldreomsorg. Helse vert skapt på alle arenaer i livet. 

Kommunane skal også ha ei naudsynt oversikt over helsetilstanden i befolkinga og dei 
positive og negative faktorar som kan virke inn på denne. Dette oversiktsarbeidet som er 
definert i folkehelseloven § 5, skal inngå som grunnlag for arbeidet med kommunen sin 
planstrategi. Ei drøfting av kommunen sine folkehelseutfordringar bør inngå i strategien. 
Kommunane si oversikt skal byggje på; opplysningar frå Nasjonalt folkehelseinstitutt og frå 
fylkeskommunen, kunnskap frå dei kommunale helse- og omsorgstenestene og kunnskap 
om faktorar og utviklingstrekk i miljø og lokalsamfunn som kan ha innverknad på folk si 
helse.
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Dette betyr mellom anna faglege vurderingar av årsaksforhold og konsekvensar, og at ein
skal identifisere ressursar og folkehelseutfordringar lokalt.  Som eit minimum kunne Nesset 
kommune ha løfta fram folkehelseprofilen for Nesset kommune (frå folkehelseinstituttet) i 
planstrategien, men utfordringane på folkehelseområdet er i liten grad omtalt.

Forskrift om oversikt over folkehelsen trådde i kraft 1. juli i år og ligg mellom anna på 
fylkeskommunen sin nettstad http://mrfylke.no/folkehelsestatistikk.

I planstrategien for Nesset kommune vert det peikt på at Lov om folkehelse er ei nasjonal 
føring for arbeidet. Kommunen kan finne gode råd og tips på www.kommunetorget.no som 
har folkehelse og kommunal planlegging som eige tema.  Folkehelse bør inn som perspektiv 
i all planlegging i kommunen, og kommunen bør særleg være oppmerksam på tilhøve som 
kan utjamne sosial ulikheit.

Samferdsel

Fylkeskommunen ser positivt på at trafikktryggingsplanen skal utarbeidast i løpet av 
2013. Det er bra at Nesset kommune fokuserer på reguleringsplanar for dei gang- og 
sykkelvegprosjekta som ligg i gjeldande investeringsprogram for fylkesveg.

Nesset skildrar at dei vil vere ein god bu-kommune, og at pendling til arbeidsmarknadane 
rundt vil vere naturleg. I så måte bør kommunen legg vekt på eit godt kollektivtilbod til 
innbyggarane i kommunen. Dette er viktig ut i frå attraktiviteten som bukommune, men 
også eit viktig miljøtiltak. Det er om lag 900 personar som pendlar over Nesset sine 
kommunegrenser, jf. fylkesstatistikken, og det bør leggjast godt til rette for at 
pendlarane nyttar kollektive transportmiddel. 

Fylkeskommunen sin kollektivstrategi kan være nyttig lesing i samband med plan-
arbeidet. Eitt av måla i strategien er at det skal etablerast nye bestillingsruter for å betre 
kollektivtilbodet i distrikta. Det finst tilskotsordningar (KID-ordninga) for slike føremål. 
Initiativ til å starte opp dette må kome frå lokalt hald, dei lokale behova er best kjende 
for dei som er nærast. Vi vonar at kommunen gjennom plan- og reguleringsarbeidet 
medverkar til rasjonell avvikling av skoleskyss og anna kollektivtrafikk.

Nokre forslag til oppdatering/rettingar: 

- side 7: riksveg rettast til fylkesveg (Fv62)

- side 10: figuren er gamal og viser ikkje dagens situasjon. Ny utgåve finst i 
fylkesstatistikk 2012

- side 12: Det ligg føre nye pendlartal i fylkesstatistikk 2012, men det er ikkje store 
endringar.

Akvakultur

Fylkeskommunen støttar opp om dei interkommunale planarbeidet for sjøareala i 
Romsdalsfjorden og Sunndalsfjorden, og ser positivt på at dette kan avklare arealbruken 
også for akvakulturnæringa i regionane.

Vassforvaltning/naturforvaltning

Nesset kommune deltek i Romsdal vassområde som igjen er ein del av Vassregion Møre 
og Romsdal. Arbeidet med vassforskrifta har som formål å betre tilstanden for 
vassmiljøet i heile regionen. Det vert gjort gjennom utarbeiding av ein tiltaksanalyse for 
kvart vassområde der ein skal foreslå og gjennomføre naudsynte tiltak for å få ein god 
kjemisk og økologisk tilstand for alle vassførekomstane. Kommunane er sjølv ansvarleg 
for å utgreie forslag til tiltak og gjennomføre desse innanfor sine ansvarsfelt. 
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Basert på denne tiltaksanalysen m.m. skal det for heile vassregionen innan 1. juli 2014 
lagast ei forvaltningsplan med tiltaksprogram for alt vatn som, etter høyring, skal 
vedtakast i Fylkestinget som ei regional delplan. Vassregionmyndigheita, Møre og 
Romsdal fylkeskommune, er ansvarleg for utarbeidinga av forvaltningsplan med 
tiltaksprogram. Kommunane vil vere viktige aktørar i arbeidet med denne, og deltek i 
ulike fora med politisk og administrativ representant. Godkjent forvaltningsplan vil vere 
retningsgivande for kommunen sitt arbeid med å forvalte vassressursane og skal liggje til 
grunn for kommunal planlegging og verksemd. 

Forvaltningsplanen er kort nemnt, ein kan gjerne også ta med ei oversikt over kva for 
vassfagleg område kommunen har ansvar for og kva for utfordringar ein har knytt til 
miljøtilstanden i vassførekomstar i vatn, vassdrag og sjø. Ein lyt også prøve å sjå 
moglegheitene for synergieffektar gjennom utarbeiding av forvaltningsplana med 
tiltaksprogram opp i mot kommunedelplanar og temaplanar innanfor t.d. avløp, landbruk, 
kystsone m.m.

Konklusjon

Fylkeskommunen viser til innspel ovanfor, og ber om at dei vert vurderte ved slutt-
behandlinga av den kommunale planstrategien. Vi har også nokre forslag til rettingar og 
tilleggsopplysningar som kommunen kan innarbeide.

Med helsing

Johnny Loen Anders Røynstrand
plansamordnar rådgivar

Dette brevet er elektronisk godkjent og vil ikkje bli utsendt i papir

Fagsaksbehandlar

LUK:  rådgivar Gunhild Dahle, 71 25 81 73
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Samferdsel:  rådgivar Jonas Solheim, tlf. 71 25 87 63
Vassforvalting:  rådgivar Tormod Meisingset, tlf. 71 25 80 24
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NESSETKOMMUNE- KOMMUNALPLANSTRATEGI2012-2015-
HØRINGSUTTALELSE

Fiskeridirektoratet region Møre og Romsdal (FdirMR)viser til deres e-post datert
30.11.2012med følgebrev angående høring av forslag til kommunal planstrategi for
Nesset kommune i perioden 2012-2015.

Fiskeridirektoratet er statlig sektormyndighet for forvaltning av fiskerinæringen i
medhold av lov av 6. juni 2008nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar
(havressurslova), og for forvaltning av akvakulturnæringen i medhold av lov av 17.
juni 2005nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven). Fiskeridirektoratets regioner skal
ivareta disse interessene i det regionale og lokale planarbeidet, blant annet for å sikre
areal til høsting av matturressurser og matproduksjon i sjø innefor bærekraftige
rammer, bidra til at fiskeri- og havbruksnæringen i regionen får gode og forutsigbare
rammevilkår, og bidra til at hensynet til marint biologisk mangfold blir ivaretatt.

Innspill til planstrategi
FdirMR ser på det som positivt at kommunen nå igangsetter dette arbeidet.
Planlegging etter PBLer et verktøy for å ivareta samfunnsinteresser og forvalte areal.
I dette ligger det forventninger om at de kommunale planene ikke bare skal ivareta
kommunale interesser og malsettinger, men ogsa statlige og regionale.

Med bakgrunn i vart ansvarsomrade vil vi spesielt minne om at kommunal
planstrategi skal omfatte kommunens strategiske valg knyttet til langsiktig
arealbruk. Planstrategien bør derfor inneholde en drøfting av hovedtrekkene i en
langsiktig arealstrategi. Retningslinjer for langsiktig arealbruk skal innga som en del
av planstrategien, og danne basis for det mer konkrete arbeidet med
kommuneplanens arealdel. Sett fra vårt ståsted er dette ekstra viktig siden Nesset
kommune i planstrategiforslaget, under 1.3 "Forslagtil planstrategi",har foreslatt flere
arealkrevende planer som bør utarbeides eller revideres i planperioden. Her er blant
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annet interkommunal plan for sjøareal i Romsdalsfjorden og Sunndalsfjorden, en
rekke reguleringsplaner og hovedplan for vann og avløp nevnt. Disse krever
vurdering og prioritering av areal, og klare retningslinjer.

FdirMR ser positivt på at kommunen deltar i et prosjekt for interkommunalt plan for
sjøarealdisponering i Romsdalsfjorden, og også skal delta i et tilsvarende prosjekt for
Sunndalsfjorden.

Fiskeridirektoratet vil påpeke viktigheten av å inkludere kystsonen og marin sektor i
arbeidet med planstrategien, slik at en her har klare rammebetingelser for arealbruk,
utvikling og næringsvirksomhet. Dette er spesielt viktig for fiskeri- og
havbruksnæringen. Det vil være avgjørende for den videre utviklingen av disse
næringene at de omfattes av kommunens planer.

For FdirMR er det viktig at arealforvaltningen er forutsigbar. Forvaltningen av
arealet ma være bærekraftig, balansert mellom bruk og vern. Det må samtidig bidra
til at kommende generasjoner kan dra nytte av de fordeler som ressursene,
beliggenheten og miljøet i en kystkommune gir.

Fiskeridirektoratet ser på dette som spesielt viktig i sjøarealene. Vi skal blant annet
bidra til et aktivt fiske langs kysten, slik at fiske også i fremtiden skal forbli en del av
kystkulturen i vår landsdel. Det er derfor viktig at kystkommunene sørger for å
ivareta denne stolte kulturarven, og gir den muligheter for fremtidige generasjoner.

Fiskeridirektoratet har som statlig myndighet behov for at alle kystkommuner har
oppdaterte arealplaner for sine sjøområder, som ivaretar behovene for fiskeri- og
havbruksnæringen. Kunnskapsgrunnlaget for kystnære fiskeridata og marint
biologisk mangfold har økt betydelig. I forbindelse med kommunens planarbeid vil
vi derfor gjøre oppmerksom på at Fiskeridirektoratets hjemmesider inneholder vår
kartløsning. Denne inneholder oppdaterte sjøkart, landkart etc. for hele landet som
kan vises sammen med temadata fra oss og andre offentlige etater med ansvar i kyst-
og havområder. Her kan man blant annet få oversikt over registreringer av kystnære
fiskeridata som er utført i kommunen, samt oversikt over alle godkjente
akvakulturlokaliteter.

Fiskeri- og havbruksnæringen er arealkrevende og konkurrerer i økende grad med
andre interesser. Det er derfor viktig at planstrategien beskriver behovene for
eventuelle planmessige avklaringer i forhold til konkurranse og eventuelle konflikter
både mellom disse næringene og med andre næringer, og i forhold til andre
interessenter i kystsonen. Vi ber om at kommunen har spesiell fokus på dette, og gjør
en vurdering av hva som er viktige utfordringer både i sjøområdene og i
strandsonen. En god klargjøring av kommunens strategiske valg knyttet til utvikling
og arealbruk i kystsonen vil kunne være både avklarende og konfliktdempende.



Likesavil det kunne bidra til å få fremhvilkeutfordringerkommunenmenerden
star overfori møtemed statlige,regionaleog lokaleforventinger.

I arbeidetmed planstrategiener medvirkningav næringsaktørerog deres
organisasjoner,sektormyndigheterog annen relevantkunnskap sentralfor å kunne
danne et godt grunnlagforeventuellestrategiskeføringer.FdirMRhar gjennomført
en størrekartleggingav kystnærefiskeridatai hele fylket,inkludertNesset
kommune.Deter dermednye data somer tilgjengelig,og somspesieltkan vurderes
og leggestil grunn i arbeidetmed en interkommunalplan for sjøareali
Romsdalsfjordenog Sunndalsfjorden.

Generelter FdirMRopptatt av at man i forbindelsemed hovedtrekkenei en
langsiktigarealstrategiivaretar fiskeri-og havbruksnæringensinteresser.Vier
spesieltopptatt av at registrertekaste-og låssettingsplasser,gyte-og
oppvekstområder,områderfor aktiveredskap og marintbiologiskmangfoldivaretas
ved fastsettelseav retningslinjerfor langsiktigarealbruki kommunene.Likesåat det
avsettestilstrekkeligearealerforeksisterendegodkjentehavbrukslokaliteterog
egnede alternativeområderforny havbruksaktivitet.

Kystsonener sværtverdifullog attraktivfor rekreasjonog næringsvirksomhet,men
er samtidigveldigsårbar.Enforutsetningfor kystsonensverdi er at den er ren,
levendeog mangfoldig.Grundigplanlegginger en forutsetningfor at menneskelig
aktiviteti så liten grad sommuligskalpåvirke kystsonenog liveti sjøennegativt.
Detteer spesieltviktigved bl.a.planleggingav hytte-og boligtomterpå land i
tilknytningtil sjø,småbåthavner,havneanlegg,industriområderog vann-og
avløpsnett.

FdirMRvil anbefaleat alleplanlagteinngrep elleraktivitetersomkan påvirkelivet i
sjøen,søkeslokalisertder hvor de gjørminst skadepå miljøet.Detteinnebærerfor
eksempelå forhindreskaderpå naturtyper somer sjeldneellersærligverdifulle.I
forbindelsemed arbeidetmed kommuneplanensarealdelmedførerdetteblant annet
at det innenforarealformålet"naturområde i sjøog vassdrag" ikkemå tillatestiltak
somforringernaturmangfoldeti området, slikat disseblirbeskyttetmed
bestemmelser.Detteer sentraltmed tankepå beskyttelseav det marine
naturmangfoldeti strandsonenog sjøområdene,somfor eksempelålegressengerog
korallforekomster.

FiskeridirektoratetregionMøreog Romsdaler opptatt av at sjøbunneni minst mulig
grad påvirkesog beslaglegges.Alletyper rør, ledningerog kablersomfordrerbruk
av sjøbunnenbør så langt det er mulig,leggessamleti fellestrase.Tiltakenemå seesi
sammenhengmed verdienog bruken av områdene,slikat man i størstmuliggrad
unngår berøringmed marinenaturtyper, skaderpa marintbiologiskmangfold,og
minimalisererpotensialetfor konfliktmed fiskeri-og havbruksaktiviteter.Sålangt



det er mulig bør det tilstrebes a samle slike tiltak, etablere "hovedtraseer" på bunnen
og formulere bestemmelser og retningslinjer for hvordan slike tiltak skal planlegges
og utføres på best mulig måte. FdirMR anbefaler at kommunen vurderer en
overordnet plan for slike tiltak i sjø, eventuelt som en del av en utvidet
kommunedelplan som for eksempel for småbathavner.

Etter Fiskeridirektoratets vurdering bør alle kystkommuner ha en strategi for
lokalisering og utbygging av smabathavner. Fiskeridirektoratet ønsker at
smabåthavner plasseres der de forarsaker minst negativ påvirkning pa miljøet, og at
plassene søkes samlet på færre, større anlegg fremfor å belaste mange omrader. I
tillegg til de fysiske inngrepene i naturen (mudring, sprenging, utfylling, anlegging
av bølgedempere, bygging av moloer mm.), medfører småbathavner økt belastning
på miljøet som følge av utslipp av drivstoff, olje og miljøgifter fra batene bade mens
de ligger på sjøen, og i forbindelse med vedlikehold ved utsetting og opptak.

FdirMR viser i denne sammenheng til brev fra Klima- og forurensingsdirektoratet til
kommunene av 14.9.2011,hvor det blant annet anbefales at kommunene legger inn
reguleringsbestemmelser som ivaretar miljøhensyn ved ny regulering av
småbåthavner, bl.a. kreve fast dekke og sedimenteringskummer der det skal spyles
bater, eller hvor bater skal pusses/skrapes. Dersom det åpnes for båtopplag pa
parkeringsarealet, bør det være bestemmelser om fast dekke og kontroll med
avrenningen fra omradet. Etter direktoratets vurdering bør kommunen kommunisere
dette som overordnede forutsetninger for å fa regulert småbathavner. Kommunen
kan for eksempel ta dette inn i forbindelse med rullering av kommuneplanens
arealdel. FdirMR ser det som positivt at det etableres felles smabåthavner for å
begrense inngrepene i strandsonen, og at det fastlegges en klar strategi for
lokalisering av småbåthavner.

Fiskeridirektoratet region Møre og Romsdal har ut over dette ingen ytterligere
merknader til kommunal planstrategi for Nesset kommune.

ed hilsen
/1_ ,

Sverre Ola R ald
regiondirektør

Ole Einar Jakvobsen
seniorrådgiver

Kopitil:
Fylkesmannen i Møre og Romsdal Fylkeshuset 6404 MOLDE
Kystverket Midt-Norge Postboks 1502 6025 ALESUND
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BAKGRUNN FOR PLANSTRATEGI

Alle kommuner skal ha en kommuneplan. Kommuneplanen består av en samfunnsdel og en 
arealdel. Kommuneplanen er det viktigste styringsdokumentet for en helhetlig ønsket utvikling i 
kommunen både som samfunnsutvikler og tjenesteprodusent. Kommuneplanen skal og bidra til å 
danne grunnlag for alle andre langsiktige og kortsiktige plandokumenter i kommunen som;
- økonomiplan
- årsplaner
- sektorplaner
- kommundelplaner
- reguleringsplaner, etc 

Nesset kommunestyre vedtok Kommuneplan for Nesset 2012- 2020 i møte 29.03.2012, under sak 
030/2012.

Plan- og bygningsloven er lovverket som pålegger kommunene og drive med planlegging. 
I henhold til ny plan- og bygningslov som trådte i kraft 1. juli 2009 skal kommuneplanen legges 
fram for kommunestyret til vurdering og eventuell revidering en gang hver valgperiode.
For å sikre en helhetlig vurdering av kommunens ulike styringsdokumenter skal kommunen i 
henhold til pbl § 10-1 utarbeide og vedta en kommunal planstrategi (KPS).                                     

Formålet med kommunal planstrategi er å sette fokus på de planoppgaver kommunen bør utarbeide 
eller revidere og legge til rette for en drøfting av kommunens strategiske valg knyttet til samfunns-
utvikling.
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1. KOMMUNAL PLANSTRATEGI

I henhold til Plan og bygningsloven § 10 skal Kommunestyret utarbeide en kommunal 
planstrategi minst en gang hver valgperiode. Planstrategien er et hjelpemiddel for 
kommunen til å fastlegge det videre planarbeidet. Planstrategien kan bidra til;

- Bedre og behovsstyrt planlegging

- Verktøy for politisk prioritering av planoppgaver

Plan og bygningslov, § 
10-1

§ 10-1. Kommunal planstrategi

Kommunestyret skal minst én gang i hver valgperiode, og senest 
innen ett år etter konstituering, utarbeide og vedta en kommunal 
planstrategi. Planstrategien bør omfatte en drøfting av kommunens 
strategiske valg knyttet til samfunnsutvikling, herunder langsiktig 
arealbruk, miljøutfordringer, sektorenes virksomhet og en 
vurdering av kommunens planbehov i valgperioden.

Kommunen skal i arbeidet med kommunal planstrategi innhente 
synspunkter fra statlige og regionale organer og nabokommuner. 
Kommunen bør også legge opp til bred medvirkning og allmenn 
debatt som grunnlag for behandlingen. Forslag til vedtak i 
kommunestyret skal gjøres offentlig minst 30 dager før kommune-
styrets behandling.

Ved behandlingen skal kommunestyret ta stilling til om gjeldende 
kommuneplan eller deler av denne skal revideres, eller om planen 
skal videreføres uten endringer. Kommunestyret kan herunder ta 
stilling til om det er behov for å igangsette arbeid med nye 
arealplaner i valgperioden, eller om gjeldende planer bør revideres 
eller oppheves.

Utarbeiding og behandling av kommunal planstrategi kan slås 
sammen med og være del av oppstart av arbeidet med kommune-
planen, jf. kapittel 11.

1.1 Kommuneplanen

I henhold til Plan og bygningsloven skal kommunene lage en kommuneplan bestående 
av en samfunnsdel og en arealdel. Gjeldene kommuneplan for Nesset ble vedtatt av 
Nesset kommunestyre i møte 29.03.2012 under sak 030/2012.

Kommunens mål med 
utviklingen av Nesset 
mot 2020

Kommunens mål i kommuneplanperioden er å snu befolkningsned-
gangen, stabilisere folketallet og legge til rette for vekst gjennom å 
fortsette å framstå som en attraktiv bokommune med gode 
kommunale tjenestetilbud, et desentralisert bosettingsmønster og en 
aktiv næringspolitikk gjennom satsing på lokalt entreprenørskap og 
vekst i næringslivet.
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1.2 Plansystemet

Kommuneplanen er det øverste leddet i plansystemet og gir langsiktig rammene for 
utvikling som skal skje. Handlingsplaner med økonomiplan viser hva kommunen skal 
prioritere de kommende år. Årsbudsjettet viser hvilke tiltak kommunen skal realisere i 
løpet av året. Sektor- og temaplaner utarbeides i enhetene etter behov. Mål og tiltak i 
sektorplanene skal være grunnlaget for enhetenes innspill til samlet prioritering i 
handlingsdelen.

Kommuneplanen Kommuneplans langsiktige del (12 år) skal handle om visjoner, 
utfordringer, muligheter og langsiktige målsettinger samt peke ut 
hovedsatsingsområder for den kommunale organisasjonen og for 
kommunens rolle som samfunnsutvikler

Kommunedelplaner
(Behandles etter pbl`s
bestemmelser)

Kommunedelplanene kan beskrive et geografisk område knyttet til 
arealdelen eller være en plan for et tematisk område.

Reguleringsplaner Reguleringsplanene kommer som en følge av en beskrevet bruk av 
et mindre geografisk område i kommuneplanens arealdel.
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Sektorplaner Sektorplaner skal utarbeides for de faglige virksomhetsområdene  
(enhetene), rulleres hvert 4. år og beskrive hovedmål/delmål for 
aktiviteten i perioden. Tiltak for å nå målene skal komme til uttrykk 
i kommunens  årlige handlingsplan.
Sektorplaner behøver ikke behandling etter pbl`s bestemmelser.

Handlingsplaner Handlingsplanene består av konkrete tiltak for å nå målene om en 
ønsket utvikling av kommunens tjenesteproduksjon og samfunns-
utvikling, og rulleres hvert år i forbindelse med kommunens 
økonomiplan og budsjett.

Økonomiplan/budsjett Prioriteringen og gjennomføringen av tiltakene skjer innenfor 
gjeldende økonomiske rammer  og ressursmessige forutsetninger.

Årsmelding Årsmeldingen er evalueringen av kommunens totale virksomhet 
ned på den enkelte enhet og skal omfatte hovedtall fra regnskapet, 
beskrive tjenester og oppgaver i enheten, resultatvurderinger, 
måloppnåelse og avviksbeskrivelser for å kunne gi nyttig 
informasjon til kommunestyrets videre prioriteringer i den årlige 
rulleringen av handlingsplanen.

1.3 Forslag til planstrategi

(År angir igangsetting av planprosessen)

Plan Vedtatt 2012 2013 2014 2015 Kommentar

K-plan
Samfunnsdel

K-sak 
030/2012

Revideres ikke i 
planperioden.

K-plan
Arealdel

K-sak
030/2012

Revideres ikke i 
planperioden

Kommundelplan for 
anlegg, hus og 
områder for idrett, 
fysisk aktivitet og 
kultur 2013 - 2016

K-sak 
136/12

Årlig gjennomgang av 
handlingsprogrammet.

Hovedplan for vann 
og avløp

X Tiltaket er lagt inn i 
økonomiplan 2013 under 
selvkostområdet.

Vedlikeholdsplan for 
kommunale veier 

X
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Plan Vedtatt 2012 2013 2014 2015 Kommentar

Temaplan Energi og 
klima

K-sak 
040/2011

Revideres ikke i 
planperioden.

Økonomiplanen X X X X

Reguleringsplaner:
- Gang og sykkelvei

Brekken - Toven

Hargaut - Rød

X

X

Avklaring med Statens 
vegvesen

Oppstart av regulerings-
plan

Reguleringsplaner:
- Riksveg

Meisalstranda X

Oppstart av regulerings-
plan i samarbeid med 
Sunndal kommune og 
etter avklaring med 
Statens vegvesen

Reguleringsplaner:
- Eidsvåg sentrum
- Holtanområdet

X Planarbeid påstartet.

Reguleringsplaner:
- Boligområde
Haramsmarka, 
Eresfjord X

Reguleringsplaner:
Toven næringspark X

Trafikksikkerhetsplan X Vedtatt planprogram. 
Fremdriftsplan 
revideres.

Boligpolitisk 
handlingsplan 2010 –
2013

X Rullering.

Strategisk nærings-
plan

X Rullering av planen 
påstartet

Forvaltningsplan for 
hjortevilt

X Fastsette kommunal 
målsettinger for 
hjorteviltbestanden. 

Beredskapsplan X Implementering og 
opplæring i krise-
håndteringsverktøyet 
CIM.
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Plan Vedtatt 2012 2013 2014 2015 Kommentar

Kommundelplan for 
helse og omsorg 
2011-2030

K-sak 
062/2011

X Årlig gjennomgang av 
HOK 

Kartlegging av 
friluftsområder

X Interkommunalt 
planarbeid i samarbeid 
med fylkeskommunen.

Interkommunal plan 
for sjøareal
- Romsdalsfjorden

X Planarbeidet er 
igangsatt. 

Interkommunal plan 
for sjøareal på 
Nordmøre;
- Sunndalsfjorden

X I samarbeid med Orkidé 

Risiko – og 
sårbarhetsanalyse 
mot flom/ras

X Tiltak for å forberede 
rullering av kommune-
planen i 2016. 

Rusmiddelpolitisk 
handlingsplan 2011-
2015

X Årlig gjennomgang i 
HOK. Rulleres av NAV.

Kulturminneplan X Tiltaket beskrevet i k-
planen. Fylkeskommu-
nen kan gi tilskudd til 
planarbeidet.

Oversikt over 
befolkningens 
helsetilstand

X X Rutiner for innsamling 
av opplysninger som 
grunnlagsdokumentasjon 
til planer og tiltak. 

Plan på nett
Planarkiv

X X X X Publikumsrettet tiltak

Kommunal planstrategi skal evalueres/behandles politisk hvert år.
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2. UTVIKLINGSTRENDER

2.1 Nasjonale utviklingstrender

En av de mest dramatiske endringene i det norske samfunnet det siste århundret er 
overgangen fra at store deler av befolkningen bodde på bygdene til at det meste av 
befolkningen i dag bor i byer og større tettsteder.

I år 2000 bodde ca 80% av befolkningen i byer og 20% på bygdene. Samtidig har 
folketallet de siste hundreåret økt fra 2,3 millioner til 4,5 millioner innbyggere. Flytte-
strømmen fra landsbygda har ikke stoppet opp til tross for flere distriktspolitiske tiltak 
gjennom flere tiår. Mange flytter fra landsbygda til byene på grunn av utdanning, 
jobbmuligheter og et bredere utvalg av ulike fritidstilbud.
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Utfordringer mot 2020 Overgangen fra jordbruk og industrisamfunn til kompetansesam-
funn vil påvirke utviklingen fram mot 2020. Strukturrasjonalise-
ringen i landbruket ventes å fortsette og den teknologiske 
utviklingen, globaliseringen og mobiliteten til folk vil kunne føre til 
raske forflytninger i valg av arbeid og bosted. Den kommunen som 
framstår som den mest attraktive bo- og arbeidskommunen ventes å
kunne vinne ”kampen” om innbyggerne. 

Kvaliteten på de kommunale tjenestetilbudene, omdømmet til den 
enkelte kommune og en aktiv markedsføring og profilering av 
kommunens kvaliteter og særpreg, vil kunne være tiltak som er
med å styrke attraktiviteten til den enkelte kommune som bosted.

Begrep og utsagn som Livskvalitet og Jakten på det gode liv blir 
ofte brukt i denne målgruppen som prioriterer landsbygda og 
distriktene framfor det urbane bylivet. Ikke bare friluftsmuligheter, 
men også gode fritidsmuligheter og kvaliteten på kommunens
tjenestetilbud vil være viktig for denne målgruppen i valg av 
bokommune.

2.2 Regionale utviklingstrender

Flere nasjonale utviklingstrender som sentralisering av befolkningen, økt mobilitet i 
befolkningen og endring i næringsstrukturen er med på å påvirke vår region. Prognosene 
for befolkningsutviklingen i Romsdal og på Nordmøre er ikke bare positive. Spesielt er det 
utkantkommunene til regionsentrene Molde og Kristiansund som vil få de største 
utfordringene knyttet til en positiv befolkningsutvikling.

Et annet tydelig utviklingstrekk i vår region er at de større byene og tettstedene i fylket 
med et godt tilbud av ulike arbeidsplasser tiltrekker seg arbeidstakere fra snart alle fylkets 
kommuner. 
Nesset er en av de kommunene som har hatt en utvikling der begrensningen i antall 
arbeidsplasser har ført til en stor økning i antall pendlere. De siste par tiårene har Nesset 
kommune gått fra å være en landbruks- og industrikommune til å bli mer en bo- og
pendlerkommune. I 2010 var 46% av de yrkesaktive i Nesset pendlere.

Kommunenes vilje til å etablere gode regionale og interkommunale samarbeid er et annet 
sentralt utviklingstrekk i vår region som har kommet i gang i løpet av de siste årene. Dette 
for spesielt å kunne møte de felles utfordringene kommunene har med en mer effektiv 
tjenesteproduksjon, men også for å utvikle regionen og den enkelte kommune til et 
attraktivt valg når folk skal velge bosted eller arbeidssted.
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Folketallsutvikling i 
fylket 

Trenden i folketallsutviklingen de siste årene er at folketallsveksten 
i fylket har vært lavere enn ellers i landet. Den sterkeste veksten 
har vært sør i fylket, mens Nordmøre har hatt en svakere utvikling.

Inndeling i bo- og 
arbeidsmarkedsregio-
ner.

Norsk institutt for by og regionforskning (NIBR) har på oppdrag 
fra Kommunal og regionaldepartementet delt landet inn i 161 bo-
og arbeidsmarkedsregioner. Nesset tilhører Molde som består av de 
fleste Romsdalskommunene i tillegg til Nordmørskommunene 
Gjemnes og Eide. I denne inndelingen grenser Nesset til bo- og 
arbeidsmarkedsregionene Rauma og Sunndal/Tingvoll, som er 
definert som egne regioner. Kriteriene for fastsetting av  de 
geografiske bo- og arbeidsmarkedsregionene har gått på forholdet 
mellom bosted, arbeidsplasser, pendling og reisetid. 

Formålet med departementets inndeling er å skape en felles 
virkelighetsoppfatning i den regionale utviklingen og i utformingen 
av distrikts- og regionalpolitikken. Konsekvensene for Nesset har 
så langt vært at regioninndelingen i 2004 ble brukt ved fastsetting 
av den nye arbeidsgiveravgiftssatsen. Nesset gikk fra en arbeidsgi-
veravgift på 10,6% til høyeste sats på 14,1%.  Fram til og med 
2013 får næringslivet kompensasjon for økningen. Fra og med 
2014 skal ordningen være permanent. Fra kommunens side blir det 
arbeidet med at vi blir flyttet fra sone 1a og til sone 3 med en 
arbeidsgiveravgift på 6,4 %. Dette som en følge av at antall 
arbeidsplasser i kommunen har gått betydelig ned de siste årene. 
Arbeidsgiveravgiften er et av de viktigste distriktspolitiske 
virkemidlene i Norge for å stimulere til økt sysselsetting og 
bosetting i kommuner som Nesset med få arbeidsplasser og 
nedgang i folketallet.
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Romsdal Regionråd Nesset er med i Romsdal Regionråd (ROR) som består av alle 
romsdalskommunene samt Nordmørskommunene Eide og Gjemnes 
som assosierte medlemmer. Romsdal Regionråd er en interesseor-
ganisasjon for de deltakende kommunene på alle områder og alle 
plan, og er et organ for løsning av felles spørsmål og oppgaver.

ROR har vedtatt en  strategisk utviklingsplan for Romsdal hvor det 
blir fokusert på de viktigste overordna utviklingstrekkene og 
utfordringene for Romsdalsregionen. De to store hovedutfordringe-
ne er rekruttering og nyskaping. 

Fokusområdene i den strategiske utviklingsplanen er:

 Vinne kampen om innbyggerne – bolyst!
 Verdiskapning

- kompetanse
- kommunikasjoner
- energi
- reiseliv

 Molde som motor
 Samarbeid

Samarbeid med andre 
kommuner

Nesset samarbeider med flere av våre nabokommuner om ulike 
interkommunale tjenestetilbud. Samarbeid med andre kommuner 
kan ha klare fordeler knyttet til økonomi, kompetanse, kvalitet og 
en offensiv samfunnsutvikling. 

I planperioden fram mot 2020 er det naturlig å videreføre de 
eksisterende interkommunale samarbeidsløsningene og å vurdere 
andre aktuelle tjenester. For Nesset vil det være av betydning å 
kunne etablere nye arbeidsplasser gjennom å være vertskommune 
for slike tjenestetilbud.

Pendlere Pendlerstatistikken for 2010 fra fylket viser at det var 130
yrkesaktive som pendlet inn til kommunen og 718 (46,7%) 
yrkesaktive som pendlet ut av kommunen. Pendlerne fra Nesset 
pendler til 20 av fylkets 36 kommuner.

De største pendlerkommunene for utpendling er:

 Molde:  309
 Sunndal: 150
 Rauma: 42
 Gjemnes: 35
 Kristiansund: 10
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Utfordringer mot 2020 Samfunnsutviklingen i Romsdalsregionen viser at den regionale 
tenkingen på nasjonalt nivå har fått gjennomslag. Dette er en 
utvikling som sannsynligvis vil forsterkes i årene som kommer. 
Kommunene vil bli mer avhengige av hverandre gjennom ulike 
kommunale og regionale samarbeidsløsninger, og vi vil sannsyn-
ligvis kunne få økt pendling mellom kommunene. Mye tyder på at 
de som kan framstå som attraktive bokommuner blir vinnere i 
minst like stor grad som de som får arbeidsplasser.

Nesset har i denne sammenhengen gjennom sin beliggenhet 
mellom arbeidsmarkedene og tilbudene i Molde, Rauma og 
Sunndal et godt fortrinn til å kunne utvikles til en attraktiv 
bokommune. Utfordringen mot 2020 er ikke lenger en ensidig 
satsing på arbeidsplasser. Utfordringen er like mye å legge til rette 
for at Nesset skal være den mest attraktive bokommunen i 
regionen!  

2.3 Lokale utviklingstrender

For å finne gode mål og strategier i kommuneplanen for utviklingen av Nesset mot år 2020 
er det viktig med en beskrivelse av utviklingen i Nesset de siste årene og situasjonen slik 
den framstår i dag. Befolkningsutvikling, næringsutvikling, arbeidsplasser, Nesset som 
kraftkommune og kommuneøkonomi er forhold som virker inn på utviklingen av Nesset.

Befolkningsutvikling 
og bosettingsstruktur

I 1980 hadde Nesset kommune 3501 innbyggere og ved siste 
folketelling 1. januar 2011 var innbyggertallet sunket til 2988 det 
vil si en nedgang på 14,7%. Går vi enda lengre tilbake i tid blir 
nedgangen i folketallet enda større.

Nedgangen i folketallet synliggjør hvilke utfordringer vi har og 
hvor viktig det er med fokus på å kunne framstå som en attraktiv 
bo- og arbeidskommune for å stabilisere folketallet og opprettholde 
bosettingen i hele kommunen.

Krets 2007 +/- 2008 +/- 2009 +/- 2010
Ranvik 68 2 70 4 74 -5 69
Tjelle/Gussiås 109 9 118 -7 111 2 113
Rød/Høvik 342 -31 311 18 329 -16 313
Eidsvåg 1098 26 1124 -30 1094 -26 1068
Raudsand 305 -1 304 1 305 -4 301
Eidsøra 308 2 310 12 322 3 325
Bugge 75 -1 74 2 76 2 78
Vistdal 270 11 281 -1 280 -13 267
Eresfjord 408 -4 404 4 408 -24 384
Eikesdal 78 2 80 -5 75 -5 70
Folketall 3061 15 3076 -2 3074 -86 2988

Eresfjord/Vistdal Gamle Nesset Nesset
1963 1343 2306 3649
2010 799 2189 2988
Endring -544 -117 -661
Endring i % -40,5% -5% -18,1%
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Framskrevet 
folkemengde til 2020 
etter aldersgrupper

Tabellen viser Statistisk Sentralbyrå (SSB) sine prognoser for 
folketallsutviklingen i Nesset med en middels nasjonal vekst i
folketallet. Det er grunn til å understreke at vi med den positive 
folketallsøkningen fra 2008 til 2009 som grunnlag kan få et noe 
bedre statistisk bilde av situasjonen. Resultatene i tabellen og 
utviklingen i de enkelte aldersgrupper kan selvfølgelig diskuteres. 
Det konkluderes med at slik blir utviklingen i Nesset fram mot 
2020 etter SSB sine prognoser med en middels nasjonal vekst i 
folketallet.

Aldersgruppe Alder 2008 2020

1 0-4 år 134 172

2 5-9 år 215 165

3 10-14 år 207 149

4 15-19 år 237 180

5 20-24 år 196 187

6 25-29 år 144 186

7 30-34 år 123 162

8 35-39 år 195 137

9 40-44 år 218 128

10 45-49 år 212 171

11 50-54 år 213 211

12 55-59 år 197 187

13 60-64 år 178 225

14 65-69 år 145 170

15 70-74 år 126 179

16 75-79 år 121 112

17 80-84 år 103 104

18 85-89 år 67 58

19 90 år og eldre 30 39

SUM 3061 2922
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Befolkningsfordeling 
etter kjønn og alder

En sammenligning av befolkningsfordelingen mellom kommunen 
og fylket viser at spesielt aldersgruppen 30 – 39 år synes å være 
underrepresentert i Nesset.

Nøkkeltall for de 
yrkesaktive i Nesset  

Tabellen er fra fylkesstatistikken fra 2010 og viser arbeidsplasser i 
Nesset, antall yrkesaktive, antall pendlere som reiser ut av 
kommunen og antall pendlere fra andre kommuner som reiser inn 
til Nesset på arbeid. 

Nøkkeltall for de yrkesaktive i Nesset i 2010
Arbeidsplassdekning 61,7%
Arbeidsplasser i Nesset 948
Antall yrkesaktive 1 536
Pendlere ut til andre kommuner 718
Pendlere inn til Nesset 130
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Yrkesaktive i Nesset 
fordelt på næringer

Yrkesaktive i Nesset fordelt på næringer i 2007.

Bransje Antall sysselsatte %
Landbruk 167 10,4
Industri og bergverk 306 19,2
Olje og gass 19 1,2
Energi/kraftforsyning 23 1,4
Bygg og anlegg 179 11,2
Varehandel 228 14,3
Transport 79 4,9
Finansiell tjenesteyting 81 5,1
Eiendomsdrift 31 1,9
Offentlig forvaltning 509 31|,9
Ikke oppgitt 5 0,3

Utdanningsnivået i 
kommunen

Fylkesstatistikken for 2010 viser at utdanningsnivået i fylket er 
stadig økende, men likevel under landsgjennomsnittet. I dag har 
21% av befolkningen i fylket en utdanning på høyskole eller 
universitetsnivå, noe som er under landsgjennomsnittet på 26 %.

Utviklingen i Nesset har vært positiv de siste årene. Til tross for 
denne utviklingen viser fylkesstatistikken at bare 12,5% av 
befolkningen i Nesset har høyere utdanning.

Etableringen av Studiesenteret Nesset er et viktig og nødvendig 
tiltak som et bidrag til å heve utdanningsnivået i kommunen. Her er 
det mulig å få kurs og ulike utdanninger på høgskolenivå. 

Kommunekåringen 
2008

Dagens Næringsliv har sammen med Statistisk Sentralbyrå 
undersøkt samtlige norske kommuner med tanke på å finne fram til 
den beste bokommunen i landet. I undersøkelsen blir kommunene 
målt på 29 enkeltindikatorer som levealder, sykefravær, inntekt, 
sosialhjelp, likestilling, barnehageplasser, elever pr lærer, 
kommunal service, sykkel og gangvei med mer.

Nesset ble i 2008 kåret til den 108. beste kommunen av landets 431 
kommuner. 

NHOs attraktivitets-
barometer for 2008

NHO har laget en tilsvarende undersøkelse av landets mest 
attraktive kommuner. Denne statistikken fokuserer på innflytting 
når arbeidsmarkedet er gitt. I denne statistikken er det ut fra 
flyttestrømmene i landet naturlig at det er de sentrale østlands-
kommunene som scorer høyest. Nesset kommer i denne målingen 
på plass nr 324 av landets 431 kommuner.
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Utfordringer mot 2020 Statistikkene dokumenterer kommunens utfordringer med å 
stabilisere folketallet og opprettholde den desentraliserte 
bosettingen gjennom å utvikle Nesset til en attraktiv bo- og 
arbeidskommune. 

Siden 1980 og fram til 1. januar 2011 har folketallet blitt redusert 
fra 3501 innbyggere til 2988. En nedgang på 513 eller 14,7%. SSB 
sine prognoser for aldersammensetningen i befolkningen i 2020 
viser en nedgang i antall barn og unge, en økning i aldersgruppen 
60 – 75 år og en relativt uendret situasjon i antallet for aldersgrup-
pen over 75 år.

Befolkningsfordeling etter kjønn og alder etter de siste tallene fra 
SSB sammenlignet med befolkningsfordelingen i fylket, viser at vi 
har en underrepresentasjon spesielt i aldersgruppen 30 – 39 år. 
Sammenlignet med landet blir denne underrepresentasjonen enda 
mer dramatisk. Aldersgruppen 30 – 39 år er gjerne folk som etter 
endt utdanning er på søk etter permanent arbeid, fast bosted og i 
startfasen med etablering av familie. Å tiltrekke seg denne 
aldersgruppen vil være en stor utfordring i årene som kommer.

Nøkkeltallene for de yrkesaktive og sysselsettingen i Nesset viser 
at Nesset er en næringssvak kommune med flere yrkesaktive enn 
arbeidsplasser. Samtidig viser antall pendlere at det er fullt mulig å 
bo i Nesset og ha et attraktivt arbeid i våre nabokommuner. 

Ettersom også den største delen av kommunens inntekter kommer 
fra skatt på inntekt er det kommunens åpenbare interesse å ha en 
aktiv næringspolitikk som kan bidra til nye arbeidsplasser og ny 
bosetting. 

Kraftinntektene er en viktig inntektskilde for å opprettholde et godt 
nivå på kommunens tjenestetilbud. Utfordringen framover med 
omsetning og prising av konsesjonskraften vil være dilemmaet 
mellom å bruke konsesjonskraften som et virkemiddel til økt 
bosetting og næringsutvikling mot å bruke konsesjonskraften til å 
få økte inntekter til kommunal tjenesteproduksjon gjennom salg av 
konsesjonskraften til markedspris.
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3. NASJONALE OG REGIONALE FØRINGER

3.1 Nasjonale forventninger

I forventningsdokument, ”Nasjonal forventninger til regional og kommunal planlegging”, 
vedtatt 24.06.11 er det beskrevet oppgaver og interesser som regjeringen mener det er 
viktig at fylkeskommunen og kommunene følger opp i planverket. Dette gjelder følgende 
tema;
- klima og energi
- by og tettstedsutvikling
- samferdsel og infrastruktur
- verdiskapning og næringsutvikling
- natur, kulturmiljø og landskap
- helse, livskvalitet og oppvekstmiljø

3.2 Regionale forventninger

På bakgrunn av regjeringens forventningsdokument har fylkeskommunene utarbeidet 
regionale planstrategier som legger føringer for kommunal planlegging. I ”Regional 
planstrategi 2012-2016 for Møre og Romsdal” er det satt fokus på begrepet attraktivitet for 
å utvikle fylket med tanke på bl.a økt syssel- og bosetting.

Møre og Romsdal fylkeskommune mener følgende momenter bør være sentrale perspekti-
ver i kommuneplanleggingen fremover:
- Folkehelse
- Universell utforming
- Klima og miljø
- Samfunnstrygghet
- Kultur og naturverdier

3.2.1 Interkommunalt plansamarbeid

Møre og Romsdal fylkeskommune anbefaler i sin planstrategi for 2012-2015 kommunene 
til å vurdere interkommunalt plansamarbeid innen f.eks næringsutvikling og arealdispone-
ring i kystsonen.

3.3 Andre føringer

Vern etter naturvernloven. Nesset kommune har et areal på 1048 km2, hvorav 512 km2 er 
vernet til nasjonalpark, landskapsvernområde, naturreservat og biotopvernområde. 
Verneforskriftene legger føringer på tiltak og aktiviteter som kan foregå i disse områdene. 
Områdene vises som båndlagte i kommuneplanens arealdel.

Lov om folkehelse. I henhold til denne skal kommunen ha oversikt over helsetilstanden og 
faktorer som påvirker helsa til kommunens innbyggere. Den skal legges til grunn for 
planarbeid i alle sektorer/fagområder i kommunen. For kommunene er oppdraget å 
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forebygge, og legge til rette for at innbyggerne skal være i stand til å ta vare på egen helse i 
et livsløpsperspektiv.

Samhandlingsreformen ble innført 01.01.2012. Den legger vekt på helsefremmende og 
forebyggende tiltak. De som har behov for helse og omsorgstjenester skal kunne motta 
koordinerte tjenester i tråd med samhandlingsreformens målsetting om rett behandling, på 
rett nivå og til rett tid. 
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4. AKTUELLE PLANTEMAER I NESSET

Kommuneplanen for Nesset 2012 – 2020 ble vedtatt i mars 2012. Det er derfor ikke behov 
for å vurdere endring av kommuneplanens arealedel eller samfunnsdel i inneværende 
kommunestyreperiode. 

4.1 Barnehager og skoler

I Nesset er det 3 kommunale barnehager og 1 privat barnehage. Barnehagetilbudet i 
Eidsvåg er under evaluering. Nesset kommune har igangsatt en utredning som skal 
beskrive ulike lokaliseringsalternativer for å sikre et godt barnehagetilbud i region gamle 
Nesset.

4.2 Næringsareal - Næringsutvikling

I kommuneplanen er det lagt til rette for næringsareal. Det bør lages en samlet oversikt 
som viser tilgjengelig næringsareal i kommunen og behovet for tilrettelegging av nye 
områder.

Det er utarbeidet egen temaplan for reiselivsplan 2010-2015 og temaplan strategisk 
næringsplan. Nesset næringshage har startet rullering av strategisk næringsplan for Nesset. 

4.3 Fritidsboliger

Det er vist store areal for fritidsbebyggelse i kommuneplanens arealdel. Dersom det skal 
skje tilrettelegging og utbygging i disse må det utarbeides private reguleringsplaner. 

4.4 Boliger 

I kommuneplanens arealdel er det avsatt områder for boligbygging og spredt boligbygging. 
Dersom det skal skje tilrettelegging og utbygging i disse må det utarbeides reguleringspla-
ner. Planlegging for utbygging av større boligfelter må sees i sammenheng med rullering 
av hovedplan for vann og avløp.

Nesset kommune har utarbeidet boligpolitisk handlingsplan for 2010-2013. Den beskriver 
bl.a boligsituasjonen i kommunen, kommunale boligtilbud, statlige og kommunale 
virkemidler, strategier og tiltak. 

4.5 Landbruk  

Nesset kommune utarbeidet i 2003 egen landbruksplan for Nesset. Revidering av 
handlingsplanen er gjennomført i 2012. Den skal inngå i strategisk næringsplan for Nesset 
som Nesset næringshage vil revidere.
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4.6 Naturmangfold  

Nesset kommune  gjennomførte i 2005 naturkartlegging i hele kommunen.  Fylkesmannen 
i Møre og Romsdal har de siste årene supplert denne med mindre kartleggingsprosjekter.

I forbindelse med revidering/utarbeidelse av regional plan for Dovrefjellområdet er det 
gjennomført kartlegging av villreinens leveområde.

Det savnes en bedre oversikt/ klassifisering av områder som blir brukt til friluftsliv/fysisk 
aktivitet. En slik oversikt vil komme til nytte ved neste rullering av kommuneplanens 
arealdel.

Kommunene er anbefalt å lage en kommunal forvaltningsplan for hjortevilt som inneholder 
mål og strategier for kommunal viltforvaltning. 

4.7 Vann  

Vannforskriften krever at det skal lages en forvaltningsplan for vassdrag før 2016. Nesset 
kommune er involvert i dette arbeidet igjennom felles planarbeid med Møre og Romsdal 
fylkeskommune.

4.8 Energi og klima

Nesset kommune har i k-sak 040/2011 vedtatt temaplan Energi og klimaplan. Det vil ikke 
være behov for å revidere denne i løpet av planperioden. Utfordringen ligger i å følge opp 
tiltak i handlingsprogrammet i planen.

4.9 Infrastruktur/samferdsel

Det er viktig både for bl.a bosetting og næringslivet med god veistandard både på 
kommunale veier og fylkesveiene. Statens vegvesen har startet planlegging av såkalt 
miljøgate igjennom Eidsvåg sentrum. Dette arbeidet inngår i arbeidet med ny regulerings-
plan for Eidsvåg sentrum.

Nesset kommune og Statens vegvesen har samarbeidet om bygging av gangvei på 
strekningen Stubø – Brekken. I kommuneplanen er det bl.a lagt inn bygging av gang- og 
sykkelvei til Brekken - Tiltereidet/Eidsøra og Hargauten - Rød. 
I løpet av planperioden bør arbeid med utarbeidelse av reguleringsplaner for disse to 
gangveistrekningene prioriteres igangsatt. 

Nesset kommune vedtok i 2011 planprogram for Trafikksikkerhetsplan. Det gjenstår å 
gjennomføre selve planarbeidet med trafikksikkerhetsplanen.

Hovedplanene for vann og avløp i Nesset kommune er ikke lengre à jour i forhold til 
dagens krav. Det finnes heller ingen hovedplan for kommunale veier, ca 53 km, med 
strategier for vedlikehold og nye tiltak.  Det er derfor behov for å utarbeide nye hovedpla-
ner for vei, vann og avløp i planperioden. 
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4.10 Sentrumsutvikling

Det er viktig å ha et sterkt kommunesentrum med tanke på å opprettholde bosetting og 
bidra til næringsutvikling. Nesset kommune har i mange år arbeidet med planlegging av 
Eidsvåg sentrum. Som grunnlag for arbeid med ny reguleringsplan for Eidsvåg sentrum ble 
det i 2011 laget en strategiplan for Eidsvåg.  
Statens vegvesen har startet arbeid med planlegging av miljøgate knyttet til FV 62. Dette 
arbeidet vil bli involvert i pågående reguleringsplan for Eidsvåg sentrum.

4.11 Samfunnssikkerhet

I forbindelse med arealplanlegging må en dokumentere mange ulike forhold, f.eks. ras, 
flom, grunnforhold, som kan betydning for videre utnyttelse av området.
Nesset kommune har i 2012 igangsatt en større kartlegging av kvikkleireforekomster i 
Eidsvåg. 
Før neste rullering av kommuneplanens arealdel bør det lages en overordnet Risiko og 
sårbarhetsanalyse. 

Det er satt på dagsorden å revidere beredskapsplanen for Nesset kommune. Dette er et 
arbeid som bør prioriteres igangsatt. 

4.12 Kultur

Nesset har mange frivillige lag og foreninger. Det er og allsidige kulturtilbud med 
bibliotek, idrettsanlegg og interkommunal musikk- og kulturskole.
Det er utarbeidet en kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og kulturbygg 2008-2012.  
Nesset kommune har i 2012 startet arbeidet med å lage ny kommunedelplan med 
handlingsdel. Denne ble vedtatt i k-sak 136/12. Handlingsprogrammet vil bli årlig 
revidert.  

4.13 Helse og omsorg

Nesset har et godt helse og omsorgstilbud med stor tjenesteproduksjon fra mange 
yrkesgrupper og en har ulike utadrettede tilbud, samt botilbud på ulike nivå, 
hjemmebaserte og institusjonsbaserte tjenester. 

Nesset kommune vedtok i 2011 en Helse og omsorgsplan som har fokus på koordinering 
av tjenester og helhetlig tenking i tilbudene for alle aldersgrupper. I denne er det lagt 
langsiktige strategier for hvordan helse og omsorgtjenesten skal videreutvikles. Overføring 
av oppgaver fra helseforetakene til kommunen krever økt kompetanse. For Nesset 
kommune er det en utfordring å legge til rette slik at kommunen har den kompetansen som 
kreves for å møte framtidas utfordringer innen helse og omsorg. 

4.14 Folkehelse

Folkehelsearbeid skal gi den enkelte innbygger i Nesset kompetanse til å ta viktige og 
riktige valg for at en skal kunne ha best mulig helse, - leve et best mulig liv, lengst mulig. 
Nesset kommune må legge til rette for dette i et livsløpsperspektiv. Det kreves en 
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kartlegging av befolkningens helsetilstand og hvilke positive og negative faktorer som har 
innvirkning på denne. På bakgrunn av denne vil en komme frem til folkehelseutfordringer 
som krever tverrsektorielle og kunnskapsbasert tiltak.  Tilgjengelig statistikk og informa-
sjon fra ulike sektorer er avgjørende for å komme frem til reelle folkehelseutfordringer. 

4.15 Retningslinjer, prosedyrer og fagplaner

I tillegg til planer har også ulike sektorer i Nesset kommune egne retningslinjer, prosedyrer 
og fagplaner som ikke tas med som en del av planstrategien. Disse må rulleres eller 
oppdaterer etter behov. Eksempel på slike er (ikke utfyllende):

- Smittevernplan

- Strategisk kompetanseplan for helse og omsorgssektoren

- Plan for skoleutvikling

- Plan for kompetanseutvikling for personalet i skolen i Nesset kommune

- Opptrappingsplan for psykiatritjenesten i Nesset 2007 – 2010

- Likestillingsplan

- Etiske retningslinjer

- Strategiplan for bruk av nærings- og miljømidler
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5. VEDLEGG

Aktuelle lenker knyttet til statistikk

 Fylkesstatistikk

http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Plan-og-analyse/Statistikk-og-analyser/Fylkesstatistikk

 Folkehelsestatistikk

http://khp.fhi.no/PDFVindu.aspx?Nr=1543&sp=1

 Kommunestatistikk

http://khp.fhi.no/PDFVindu.aspx?Nr=1543&sp=1



Nesset kommune Arkiv: 140

Arkivsaksnr: 2012/1390-3

Saksbehandler: Hogne Frydenlund

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Nesset formannskap 4/13 24.01.2013

Nesset kommunestyre 7/13 07.02.2013

Samarbeid om interkommunal kommundelplan for sjøområdene på Nordmøre

Vedlegg
1 Interkommunal plan for sjøområdene på Nordmøre - forespørsel om deltakelse fra Nesset 

kommune
2 Presentasjon kollegimøtet okt 2012

Rådmannens innstilling

Nesset kommune vil delta i ORKidé samarbeidet om utarbeidelse av en interkommunal 
kommunedelplan for sjøområdene på Nordmøre.  

XX representerer Nesset kommune i styringsgruppa for prosjektet.

Det avsettes kr 50 000 til planprosjektet som dekkes av Kraftfondet.

Behandling i Nesset formannskap - 24.01.2013 

Det ble stemt over 1. og 3. avsnitt i rådmannens innstilling. Enstemmig vedtatt.

Mellvin Steinsvoll fremmet følgende forslag: 

Ordføreren representerer Nesset kommune i styringsgruppa for prosjektet.

Steinsvoll sitt forslag ble enstemmig vedtatt.

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 24.01.2013

Nesset kommune vil delta i ORKidé-samarbeidet om utarbeidelse av en interkommunal 
kommunedelplan for sjøområdene på Nordmøre.



Det avsettes kr 50 000 til planprosjektet som dekkes av Kraftfondet.

Ordføreren representerer Nesset kommune i styringsgruppa for prosjektet.

Saksopplysninger

Ordfører og rådmannskollegiet på Nordmøre (ORKidè) har tatt initiativ til å starte arbeid med å 
utarbeide en interkommunal kommunedelplan for sjøområdene på Nordmøre. 

Da planarbeidet omfatter Tingvollfjorden har ORKidè invitert Nesset kommune med i planarbeidet. 

ORKidé har etablert et planprosjekt med en økonomisk ramme på 3,6 mill. kroner over to år, med 
betydelig finansiering fra fylkeskommunens ”Marint miljøsikrings- og verdiskapingsfond”. 

Prosjektmål:
1. Felles kommunedelplan (pbl §11) for sjøområdene vedtatt av kommunene, med; 

a. arealdel (kart/GIS), 
b. bestemmelser og 
c. planbeskrivelse med konsekvensvurdering 

2. Rutinebeskrivelse (metode) for saksbehandling 
3. Opplegg for implementering og evaluering av felles planverk
4. Etablere felles og åpent tilgjengelig kunnskapsbase 

Etter gjennomført prosjekt forventes nytten å bli:
 Raskere og mer forutsigbar kommunal saksbehandling
 Økt kunnskap om konsekvenser av ulike typer sjøbasert arealbruk
 Mer bærekraftig verdiskaping i det sjøbaserte næringslivet
 Økt kunnskap om ulike interessenters (planer om) bruk av sjøområdene i regionen

Organisering
Planarbeidet skal organiseres som et prosjekt med en felles prosjektleder. Kontorplass og 
arbeidstakertilknytning legges til én av kommunene (Tingvoll eller Surnadal) som blir vertskommune. 
Prosjektet forankres juridisk i plan- og bygningslovens § 9-1 om interkommunalt samarbeid. Hvert 
enkelt kommunestyre må fatte juridisk bindende vedtak for sine områder, jf. bestemmelsene om 
kommunedelplan. 

Arbeidsutvalget i ORKidé + en representant for Nesset kommune utgjør styringsgruppa for prosjektet. 
Kommunene peker ut én representant hver til en arbeidsgruppe for daglig prosjektoppfølging i 
kommunene. M&R fylkeskommune deltar som observatør i arbeidsgruppa. Planprosessen skal følge 
reglene for kommuneplanlegging. 

Økonomi
Hver kommune bevilger sin andel av kostnadene, og stiller ressurser i form av eget arbeid til 
disposisjon for prosjektet i hht. prosjektplanen:
Post 1000 kr Merknad
Kostnader



Prosjektleder i 2 år 1 600 To årsverk inkl. sos. 
Kontorhold, reise 200 Inkl. drift av styrings- og arbeidsgrupper 
Utredninger, planlegging kommunevis 1 500 2 månedsverk/kommune á kr500/t 
Konsulenttjenester 300 Noe ekstern bistand må påregnes 
Sum 3 600 

Finansiering
Eget arbeid i kommunene 1 500 
Tilskudd MMV 1 600 Møre og Romsdal fylkeskommune
Ikke på plass 500 Orkidefordelt mellom kommunene, se under
Sum 3 600 

Fordeling av kostnader mellom kommunene skjer med utgangspunkt i modellen fra IKT ORKidé,
framkommer i tabellen under. 

ORKidé-fordelte kostnader:
Kristiansund 148 034
Tingvoll 31 138
Halsa 22 898
Smøla 25 951
Eide 33 063
Averøy 45 203
Sunndal 54 250
Surnadal 47 229
Aure 33 452
Nesset 30 591
Gjemnes 28 192
SUM INNTEKTER 500 000

Vurdering

Nesset kommune er allerede involvert i lignende planarbeid med utarbeidelse av interkommunal plan 
for sjøareal – Romsdalsfjorden. 
Rådmannen mener planleggingsprosjektet for sjøareal er i tråd med det som Nesset kommune har lagt 
til grunn i kommuneplanprosessen. Her ble det påpekt behov for å vurdere fjordbassenget som helhet. 
Dette gjelder både Eresfjorden/Langfjorden og Tingvollfjorden/Sunndalsfjorden. 

Rådmannen mener det er mer hensiktsmessig å delta i interkommunalt plansamarbeid enn å utføre eget 
lignende arbeid om 2-3 år. 

Økonomiske konsekvenser

I følge prosjektbeskrivelsen er det lagt opp til inntil 2 månedsverk i kommunal egeninnsats, og
kr 30 000 i prosjektfinansiering. Rådmannen tar høyde for noe større prosjektutgifter enn antatt og  
foreslårat det avsettes kr 50 000 til prosjektet, finansieres ved bruk av Kraftfondet.  



Ordfører- og rådmannskollegiet på Nordmøre (ORKidé) har satt i gang et arbeid for felles plan for arealbruk i 
sjøområdene på Nordmøre. Det er etablert en arbeidsgruppe med én representant fra hver av kommunene som 
jobber med forprosjektet. Vi har hatt ett møte (se vedlagt referat), samt at undertegnede har presentert 
arbeidet på et kollegiemøte i ORKidé (vedlagt). 
 
Bakgrunnen for denne henvendelsen er det åpenbare faktum at en del av Sunndalsfjorden ligger i Nesset 
kommune, og at en sjøområdeplan derfor ikke vil bli fullstendig uten at også Nesset kommunes sjøarealer er 
med. På oppdrag fra kollegiemøtet i ORKidé retter jeg med dette en formell henvendelse til Nesset kommune 
om å vurdere en deltakelse i arbeidet med en sjøområdeplan for Nordmøre. Invitasjonen til 
nordmørskommunene var formulert slik:

Interkommunal	plan	for	sjøområdene	– invitasjon	til	arbeidsmøte.
På vegne av en midlertidig arbeidsgruppe nedsatt av ORKidé inviteres herved alle nordmørskommunene 
til å delta med én representant på et arbeidsmøte i Kristiansund onsdag 24. oktober 2012. M&R 
fylkeskommune vil også delta. (Mer presist om tid og sted kommer seinere.) 
 
For at et arbeidsmøte med opp til 15 personer skal bli effektivt må vi ha stram regi og gode 
forberedelser. Jeg ber derfor at alle kommunene gjør slike forberedelser:

-          Rådmannen bør raske bestemme hvem som skal delta fra kommunen. Vedkommende bør 
kjenne kommunens plansystem godt, og også ha god dialog med politisk ledelse i kommunen i 
forkant slik at sentrale synspunkter og holdninger kommer fram tidlig i planprosessen. 

-          Ta med utskrift av kommuneplankartet i 1:100.000 samt tekstdel/bestemmelser
-          Lage kort notat med vekt på:

o   Viktigste problemstillinger kommunen ønsker å få løst gjennom felles planprosess
o   Hvilke konkrete og plannødvendige utredningsbehov kommunen ser 
o   Hvordan planprosessen bør organiseres, representanter til arbeids- og styringsgrupper, 

referansegrupper, framriftsplan,
o   Om kommunen ønsker å påta seg rollen som vertskommune for prosjektet og 

arbeidsgiveransvaret for prosjektlederen
o   – og sende notatet til meg seinest 16/10 slik at jeg kan rekke å sy sammen innspillene til 

samlingen
 
Formålet med arbeidsmøtet er å utarbeide et forslag til planprogram for en interkommunal plan for 
sjøområdene på Nordmøre. Det er stormøtet i ORKidé som er vår oppdragsgiver, og som skal ha utkast 
til planprogram til behandling, før det behandles i den enkelte kommune. 

 
Neste (og siste?) møte i arbeidsgruppa skal holdes i Kristiansund 4. desember kl 10:00 – 15:00 på Grand Hotell. 
På vegne av ORKidé håper jeg at Nesset kommune vil delta i denne forberedende fasen før det blir tid for evt. å 
forplikte seg til å være med på hele prosessen. Vi er kjent med at Nesset deltar i tilsvarende arbeid med flere av 
romsdalskommunene, og håper slik at Nesset også kan bidra til økt dialog og større utbytte av samarbeidet. 
 
Mvh.
Odd-Arild Bugge
 

 

 

Odd-Arild Bugge
Kommuneplanlegger
Plan- og bygningsavd.

71574320 
95828701
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Interkommunal sjøarealplan  

for Nordmøre 

Første arbeidsmøte 24/10 

Bernt-Olav Simonsen (Aure), Rune Kvannli (Averøy), Tove Venaas Herskedal (Eide), Olav Inge Hoem 
(Gjemnes), Odd Erik Hyldbakk (Halsa), Odd-Arild Bugge (Kristiansund), Kirsten Stensø Skaget (Smøla), Carl 
S. Bjurstedt (Sunndal), Håvard Stensønes (Surnadal), Inger Helene Sira (Tingvoll), Kristian Fløtre (Møre- og 
Romsdal fylkeskommune. (–Rindal) 
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Dagsorden 

 

Hvilke problemer skal vi løse? 

 
Kommunal behandling av saker knyttet til arealbruk i 
sjøen, og som påvirker nabokommunene, og som i 
dag blir i dag håndtert ulikt, uforutsigbart og lite 
effektivt: 
 Konsesjonssøknader akvakultur (fisk og skjell) 
 Forvaltning av anadrome fiskearter 
 Utslipp/forurensing (sjøens bæreevne som resipient) 
 Tang- og tarehøsting 
 Havner og farleder 
 Samfunnssikkerhet (nødhavner, havari, ulykker) 
 Friluftsliv, reiseliv og landskapsvern 
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Forventet samfunnsvirkning av felles 

sjøområdeplan 

 

Felles planprosess vil bygge felles kompetanse i 
kommunene og gi et felles verktøy for 
saksbehandling: 
 Mer effektiv og forutsigbar saksbehandling 

 Helhetlig dialog med nærings- og miljøinteresser 

  Helhetlig dialog med overordnede myndigheter 

 Felles kunnskapsbase som kan brukes av alle 

 Gi grunnlag for bærekraftig verdiskaping 

Hvilke konkrete resultater skal vi levere i 

løpet av planarbeidet? 

 

A. Felles kommunedelplan (pbl §11) for sjøområdene 
 Arealdel (kart/GIS) 

 Bestemmelser  

 Planbeskrivelse med konsekvensvurdering 

B. Rutinebeskrivelse (metode) for saksbehandling 
(eks. vurderingsmatrise med sjekkliste) 

C. Opplegg for implementering og evaluering av felles 
planverk, evt. videre utredningsbehov 

D. Etablere felles og åpent tilgjengelig kunnskapsbase 
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Organisering 

X kommuner X kommuner X kommuner X kommuner 

Prosjektleder (Tingvoll/Surnadal) 
Prosjektgruppe (kommunerepr.) 

Styringsgruppe 
AU i ORKidé + Nesset 

M&R fylkeskommune 

ORKidé stormøte 
Nesset kommune 

Referanser/eksperter 
-Fylkesmannen 
-Kystverket 
-Osv… 

Avgrensning av tema og utredninger 

 

 Fikk ikke tid, men: 
 Vi holder oss til sjøen (flomålet og ned) 

 Vi kal bruke eksisterende kunnskap  



21.11.2012 

5 

Forprosjektets leveranse 

 

Arbeidsgruppa skal levere tre dokumenter til ORKidé: 

1. Saksframlegg for kommunal tilslutning til 
interkommunalt plansamarbeid etter §11 

2. Forslag til planprogram og til organisering av felles 
planarbeid 

3. Utlysingstekst for prosjektlederstillingen 

 

Framdriftsplan 

 

4/12 Arbeidsmøte: 
 Ferdigstille planprogram, saksframlegg og utlysingstekst 

Behandling i ORKidé (AU eller stormøte) 
 Vedta tilråding til kommunene og vertskommune 

 Opprette styringsgruppe 

Behandling i kommunene 
 Vedta plansamarbeid og oppstart av planlegging 

 Vertskommune tilsetter prosjektleder 
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