
 

 

 

 
 

 

 

Møteprotokoll 
 

Utvalg: Nesset formannskap 

Møtested: Kommunestyresalen, Nesset kommunehus 

Dato: 08.09.2016 

Tidspunkt: 09:00 – 15:30 

 
 
 
 

Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 

Rolf Jonas Hurlen Ordfører H 
Edmund Morewood Varaordfører SP 
Kari Petrine Fitje Øverås Medlem SP 
Toril Melheim Strand Medlem AP 
Anders Torvik Medlem AP 
May Tove Bye Aarstad Medlem AP 
Svein Atle Roset Medlem KRF 

 
Følgende faste medlemmer møtte ikke: 
Navn Funksjon Representerer 

   
 

Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 

   
 

Merknader 

Møtedagen var slik: 
 

Kl. 09:00 

 Befaring til sak 67/16 

 Besøk ved Eirawater AS 

 Besøk ved flerbrukshallen 
 

Kl. 13:35 

Behandling av formannskapssaker 
 
Jf. k-sak 76/16 skal sak om ansettelse av rådmann behandles på nytt i kommunestyremøte 22.09.2016. 
Det ble enighet om at tilsettingsutvalget møtes for å vurdere saken.   
 
Rodene for TV-aksjonen 2016 ble fordelt. 
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Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 

Anne Grete Klokset 
Vivian Høsteng 

Kst. rådmann 
Politisk sekretær 

 
 
Underskrift: 

 
Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført i møteboka, er i samsvar med det som ble 
vedtatt på møtet. 
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Saksliste 

Utvalgs- 

saksnr 

 

Innhold 

Unntatt 

offentlighet 

Arkiv- 

saksnr 

PS 64/16 Godkjenning av protokoll fra forrige møte   

PS 65/16 Referatsaker   

RS 17/16 Sykefraværet pr. 2. kvartal 2016  2016/529 

RS 18/16 Ang. tursti langs Rausandvatnet  2016/97 

RS 19/16 Prestaksla naturreservat - Avslag på søknad om løyve til oppføring av 
gapahuk på Bjørnsonstien 

 2016/816 

RS 20/16 Kopi av brev til Real Alloy Norway AS - Miljødirektoratet avventer 
ferdig utbedring av anlegget til Real Alloy på Raudsand før vi tar 
stilling til testdrift av anlegget 

 2015/319 

RS 21/16 Kopi av brev til Nesset Kraft AS - Oversendelse av fornyede område- 
og anleggskonsesjoner 

 2016/253 

RS 22/16 Kopi - Uttalelse til Plangrunnlag for NTP 2018-2029 og 
Utviklingsstrategi for ferjefri og utbetra E39 

 2016/401 

RS 23/16 Innbydelse og program til styringsgruppe 29.08.2016 - politiet Møre 
og Romsdal 

 2016/701 

RS 24/16 Informasjon om regionreforma  2016/752 

PS 66/16 Søknad - Kjøp av kommunal boligtomt - GID 029/167 - JaBo 
eiendom AS 

 2016/761 

PS 67/16 GID 108/006/002 - oppføring av mur/parkeringsplass - Lars 
Arve Mittet 

 2016/508 

PS 68/16 GID 050/029 - Søknad om tiltak- tilbygg og bruksendring - 
Terje Røstberg 

 2016/540 

PS 69/16 Kjøring med minigraver - Nausttomt ved Meisalvatnet - 
Barmark 

 2015/1635 

PS 70/16 Nesset Kraft AS - Oppfølging av selskapskontroll  2016/877 

PS 71/16 Forslag til ny avtale mellom Statkraft Energi kraftverksgruppe 
Aura, Sunndal Kommune og Nesset kommune vedrørende 
Aursjøvegen AS. 

 2008/1184 

PS 72/16 Rusmiddelpolitisk handlingsplan  2016 - 2020  2016/956 

PS 73/16 Søknad om permisjon fra kontrollutvalget for perioden 01.08.16 
- 31.07.2017 - Marte Meisingset Evensen 

 2015/1729 

PS 74/16 Valg av politisk representant til vassregionutvalget i Møre og 
Romsdal 

 2015/1382 

 

PS 64/16 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 

Behandling i Nesset formannskap - 08.09.2016  

Protokoll fra formannskapets møte 09.06.2016 ble godkjent og signert. 
 

Vedtak i Nesset formannskap – 08.09.2016 

Protokoll fra formannskapets møte 09.06.2016 ble godkjent og signert. 
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PS 65/16 Referatsaker 

RS 17/16 Sykefraværet pr. 2. kvartal 2016 

RS 18/16 Ang. tursti langs Rausandvatnet 

RS 19/16 Prestaksla naturreservat - Avslag på søknad om løyve til oppføring av gapahuk på Bjørnsonstien 

RS 20/16 Kopi av brev til Real Alloy Norway AS - Miljødirektoratet avventer ferdig utbedring av anlegget til 
Real Alloy på Raudsand før vi tar stilling til testdrift av anlegget 

RS 21/16 Kopi av brev til Nesset Kraft AS - Oversendelse av fornyede område- og anleggskonsesjoner 

RS 22/16 Kopi - Uttalelse til Plangrunnlag for NTP 2018-2029 og Utviklingsstrategi for ferjefri og utbetra 
E39 

RS 23/16 Innbydelse og program til styringsgruppe 29.08.2016 - politiet Møre og Romsdal 

RS 24/16 Informasjon om regionreforma 

Behandling i Nesset formannskap - 08.09.2016  

Ordføreren orienterte. 
 
Referatsakene ble tatt til orientering. 
 

Vedtak i Nesset formannskap – 08.09.2016 

Referatsakene ble tatt til orientering. 
 
 

PS 66/16 Søknad - Kjøp av kommunal boligtomt - GID 029/167 - JaBo 
eiendom AS 

Rådmannens innstilling 

Det vises til brev av 16.06.2016 fra JaBo eiendom AS om kjøp av parsellen GID 029/167. 
 
Nesset kommune har ingen innvendinger til at parsellen inngår i en eventuell reguleringsplan som 
omfatter omlegging av avkjørsel til Jordmorveien med mer.   
Nesset kommune gir JaBo AS opsjon til å kjøpe parsellen når det foreligger en godkjent 
reguleringsplan for området og det er etablert adkomst til parsellen.  Opsjonen gjelder frem til 
01.08.2018. 
 

Behandling i Nesset formannskap - 08.09.2016  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
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Vedtak i Nesset formannskap – 08.09.2016 

Det vises til brev av 16.06.2016 fra JaBo eiendom AS om kjøp av parsellen GID 029/167. 
 
Nesset kommune har ingen innvendinger til at parsellen inngår i en eventuell reguleringsplan som 
omfatter omlegging av avkjørsel til Jordmorveien med mer.   
Nesset kommune gir JaBo AS opsjon til å kjøpe parsellen når det foreligger en godkjent 
reguleringsplan for området og det er etablert adkomst til parsellen.  Opsjonen gjelder frem til 
01.08.2018. 
 
 

PS 67/16 GID 108/006/002 - oppføring av mur/parkeringsplass - Lars Arve 
Mittet 

Rådmannens innstilling 

Kommunen viser til søknad datert 25/4-16 og til § 4-1 punkt d nr 6 i byggesaksforskriften  samt til § 
19 -1 (dispensasjon) i plan og bygningsloven. 
 
Kommunen mener, etter synfaring, at ulempene for naboen med plassering av støttemuren og 
parkeringsplassen ca 1 m fra byte ikke blir vesentlig større enn ved plassering 4 m fra byte.  
 
Det innvilges derfor dispensasjon for plassering 1 m fra byte mot naboeiendommen.  
 

Behandling i Nesset formannskap - 08.09.2016  

Det ble foretatt befaring før behandling av saken.  
 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Nesset formannskap – 08.09.2016 

Kommunen viser til søknad datert 25/4-16 og til § 4-1 punkt d nr 6 i byggesaksforskriften, samt til § 
19 -1 (dispensasjon) i plan og bygningsloven. 
 
Kommunen mener, etter synfaring, at ulempene for naboen med plassering av støttemuren og 
parkeringsplassen ca 1 m fra byte ikke blir vesentlig større enn ved plassering 4 m fra byte.  
 
Det innvilges derfor dispensasjon for plassering 1 m fra byte mot naboeiendommen.  
 
 

PS 68/16 GID 050/029 - Søknad om tiltak- tilbygg og bruksendring - Terje 
Røstberg 

Rådmannens innstilling 

Nesset kommune viser til udatert søknad innkommet 26/4-16 om bruksendring av eksisterende 
hytte til bolig på eiendommen GID 050/029.   
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 21-5 avslås søknaden.  
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Tiltaket er betinget av tillatelse fra Statens Vegvesen til utvidet bruk av eksisterende avkjørsel. En 
slik tillatelse foreligger ikke.   
 

Behandling i Nesset formannskap - 08.09.2016  

Det ble enighet om følgende utsettelsesforslag: 
 

Nesset kommune viser til udatert søknad innkommet 26/4-16 om bruksendring av 
eksisterende hytte til bolig på eiendommen GID 050/029.   
 
Tiltaket er betinget av tillatelse fra Statens Vegvesen til utvidet bruk av eksisterende 
avkjørsel. En slik tillatelse foreligger ikke.   
 

 Nesset kommune tar initiativ til gjennomføring av befaring sammen med Statens vegvesen. 
 
Formannskapets utsettelsesforslag ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Nesset formannskap – 08.09.2016 

Nesset kommune viser til udatert søknad innkommet 26/4-16 om bruksendring av eksisterende 
hytte til bolig på eiendommen GID 050/029.   
 
Tiltaket er betinget av tillatelse fra Statens Vegvesen til utvidet bruk av eksisterende avkjørsel. En 
slik tillatelse foreligger ikke.   
 
Nesset kommune tar initiativ til gjennomføring av befaring sammen med Statens vegvesen. 
 
 

PS 69/16 Kjøring med minigraver - Nausttomt ved Meisalvatnet - 
Barmark 

Rådmannens innstilling 

Det vises til søknad av 17.07.2016 fra Anne Marit Svensli til å kjøre med minigraver fra 
parkeringsplassen ved Meisalvatnet og frem til nausttomt. 
 
I medhold av § 6 i Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag gis 
det tillatelse til å kjøre med en liten minigraver fra parkeringsplassen og frem til tomt hvor det skal 
bygges naust. Hensikten med kjøring er å grave ut tomt til bygging av naust.  
Da det er vesentlig at det kjøres når det er tørt gjelder søknaden frem til 25.10.2016. Det tillates ikke 
kjøring på søndag. Det må innhentes tillatelse fra grunneier før kjøring kan skje. 
 

Behandling i Nesset formannskap - 08.09.2016  

Det ble enighet om følgende endring i siste avsnitt i rådmannens innstilling: 
 
 Tillatelsen gjøres gjeldende til 25.10.2017. 
 
Rådmannens innstilling, med formannskapets endring, ble enstemmig vedtatt. 
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Vedtak i Nesset formannskap – 08.09.2016 

Det vises til søknad av 17.07.2016 fra Anne Marit Svensli til å kjøre med minigraver fra 
parkeringsplassen ved Meisalvatnet og frem til nausttomt. 
 
I medhold av § 6 i Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag gis 
det tillatelse til å kjøre med en liten minigraver fra parkeringsplassen og frem til tomt hvor det skal 
bygges naust. Hensikten med kjøring er å grave ut tomt til bygging av naust.  
 
Da det er vesentlig at det kjøres når det er tørt gjelder tillatelsen frem til 25.10.2017. Det tillates ikke 
kjøring på søndag. Det må innhentes tillatelse fra grunneier før kjøring kan skje. 
 
 

PS 70/16 Nesset Kraft AS - Oppfølging av selskapskontroll 

Rådmannens innstilling 

Det vises til selskapskontroll i Nesset Kraft AS datert 10.04.15 og brev av 26.02.16 fra 
Kommunerevisjonsdistrikt 2. 
 
Nesset kommunestyre vedtar vedlagte retningslinjer for eiermøter i Nesset Kraft AS og vedlagte 
eierstrategi for Nesset Kraft AS 2016 – 2019. 
 
Nesset kommunestyret forutsetter at Nesset Kraft AS innretter seg etter til det nye lovene som er 
vedtatt angående skille mellom de konkurranseutsatte aktivitetene og monopolvirksomhet. 
 
Nesset kommunestyret krever ikke at låneopptak skal forankres i vedtak i generalforsamlingen. 
 

Behandling i Nesset formannskap - 08.09.2016  

Toril Melheim Strand fremmet følgende forslag: 
 

Det vises til selskapskontroll i Nesset Kraft AS datert 10.04.15 og brev av 26.02.16 fra 
Kommunerevisjonsdistrikt 2. 
 
Nesset kommunestyre vedtar vedlagte retningslinjer for eiermøter i Nesset Kraft AS og 
vedlagte eierstrategi for Nesset Kraft AS 2016 – 2019. 
 
Nesset kommunestyre forutsetter at Nesset Kraft AS forbereder seg på å gjennomføre 
iverksetting av de nye lovene som er vedtatt angående skille mellom de konkurranseutsatte 
aktivitetene og monopolvirksomhet innen tidsfristen. 
 
Nesset kommunestyre krever ikke at låneopptak skal forankres i vedtak i 
generalforsamlingen. 
 

Forslaget fra Toril Melheim Strand ble satt opp mot rådmannens innstilling.  
 
Toril Melheim Strands forslag ble enstemmig vedtatt. Rådmannens innstilling fikk 0 stemmer og falt.  
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Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 08.09.2016 

Det vises til selskapskontroll i Nesset Kraft AS datert 10.04.15 og brev av 26.02.16 fra 
Kommunerevisjonsdistrikt 2. 
 
Nesset kommunestyre vedtar vedlagte retningslinjer for eiermøter i Nesset Kraft AS og vedlagte 
eierstrategi for Nesset Kraft AS 2016 – 2019. 
 
Nesset kommunestyre forutsetter at Nesset Kraft AS forbereder seg på å gjennomføre iverksetting av 
de nye lovene som er vedtatt angående skille mellom de konkurranseutsatte aktivitetene og 
monopolvirksomhet innen tidsfristen. 
 
Nesset kommunestyre krever ikke at låneopptak skal forankres i vedtak i generalforsamlingen. 
 
 

PS 71/16 Forslag til ny avtale mellom Statkraft Energi kraftverksgruppe 
Aura, Sunndal Kommune og Nesset kommune vedrørende Aursjøvegen 
AS. 

Rådmannens innstilling 

Ingen 
 

Behandling i Nesset formannskap - 08.09.2016  

Ordføreren fremmet følgende forslag: 
 

Forslag til ny avtale vedrørende Aursjøvegen AS fra Statkraft Energi Kraftverksgruppe Aura, 
mottatt 02.08.2016, signeres av Nesset kommune.  
 
Pkt. 9 endres slik at avtalen gjelder i tre år fra 01.01.2017. 

 
Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Nesset formannskap – 08.09.2016 

Forslag til ny avtale vedrørende Aursjøvegen AS fra Statkraft Energi Kraftverksgruppe Aura, 
mottatt 02.08.2016, signeres av Nesset kommune.  
 
Pkt. 9 endres slik at avtalen gjelder i tre år fra 01.01.2017. 
 
 

PS 72/16 Rusmiddelpolitisk handlingsplan  2016 - 2020 

Rådmannens innstilling 

1) Nesset kommunestyre slutter seg til Rusmiddelpolitisk  handlingsplan for perioden  2016 -2020 

som ramme for forebygging av rusproblemer og utvikling av rusomsorgen i Nesset kommune. 

2) Rådmannen gis i oppdrag å gjennomføre tiltak som foreslås i planen. 

3) Tiltak som krever nye bevillinger tas opp i forbindelse med årsbudsjett og økonomiplan 
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4) Rådmannen får fullmakt til å opprettet en rusgruppe bestående av fagpersoner fra det ulike 

fagområdene. 

 

Behandling i Nesset formannskap - 08.09.2016  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 08.09.2016 

1) Nesset kommunestyre slutter seg til Rusmiddelpolitisk handlingsplan for perioden 2016 -2020 

som ramme for forebygging av rusproblemer og utvikling av rusomsorgen i Nesset kommune. 

2) Rådmannen gis i oppdrag å gjennomføre tiltak som foreslås i planen. 

3) Tiltak som krever nye bevillinger tas opp i forbindelse med årsbudsjett og økonomiplan 

4) Rådmannen får fullmakt til å opprettet en rusgruppe bestående av fagpersoner fra de ulike 

fagområdene. 

 
 

PS 73/16 Søknad om permisjon fra kontrollutvalget for perioden 01.08.16 
- 31.07.2017 - Marte Meisingset Evensen 

Rådmannens innstilling 

Ingen innstilling. 
 

Behandling i Nesset formannskap - 08.09.2016  

Det ble enighet om følgende: 
 

Det vises til søknad av 10.08.2016. 
 
Marte Meisingset Evensen gis permisjon fra kontrollutvalget for perioden 01.08.2016 – 
31.07.2017, jf. kommuneloven § 15 nr. 2. Det kalles inn vararepresentant etter liste, jf. 
kommuneloven § 16 nr. 1. 

 
Formannskapets forslag ble enstemmig vedtatt. 
 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 08.09.2016 

Det vises til søknad av 10.08.2016. 
 

Marte Meisingset Evensen gis permisjon fra kontrollutvalget for perioden 01.08.2016 – 31.07.2017, jf. 
kommuneloven § 15 nr. 2. Det kalles inn vararepresentant etter liste, jf. kommuneloven § 16 nr. 1. 
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PS 74/16 Valg av politisk representant til vassregionutvalget i Møre og 
Romsdal 

Rådmannens innstilling 

Som politisk representant og vararepresentant fra Nesset til vassregionutvalget i Møre og Romsdal 
velges: 
 

Behandling i Nesset formannskap - 08.09.2016  

Edmund Morewood fremmet følgende forslag: 
 
 Som politisk representant velges ordføreren. 
 
Ordføreren fremmet følgende forslag: 
 
 Som vararepresentant velges varaordføreren. 
 
Forslagene ble enstemmig vedtatt. 
 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 08.09.2016 

Som politisk representant fra Nesset til vassregionutvalget i Møre og Romsdal velges ordføreren, 
med varaordføreren som vararepresentant.  
 
 

 


