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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 12/15 Godkjenning av protokoll fra forrige møte   

PS 13/15 Referatsaker   

RS 5/15 Tilbakemelding på prosessvedtak for kommunereformen  2014/579 

RS 6/15 Kommunestruktur i Molde-regionen - delrapport 2 om 

bærekraftige og økonomisk robuste kommuner 

 2014/579 

RS 7/15 Kopi av brev - Søknad om mellomlagring av filterstøv 

avslås 

 2011/857 

RS 8/15 Kopi av brev - Miljødirektoratet påpeker at Aleris 

Aluminium Raudsand har plikt til å fjerne ulovlig lagret 

avfall umiddelbart 

 2008/396 

RS 9/15 Kopi - Tillatelse til drift i inntil 8 uker - Aleris 

Aluminium Raudsand 

 2008/396 

RS 10/15 Kopi til Statkraft Energi - Dammer Torhusvatn og 

Solhjellvatn i Nesset kommune. Vedtak om 

konsekvensklasse - 2 vedtak. NVEs referanse: 

201407138-2 

 2015/164 

RS 11/15 Referat fra sonderingsmøte 20.10.2014  2014/1128 

RS 12/15 GID 037/001 og 038/004 - Opprettelse av punktfester - 

Delegert vedtak 

 2014/1349 

RS 13/15 Melding om vedtak - søknad om kommunal garanti til 

Nesset Kraft AS 

 2015/15 

RS 14/15 Kjerringlia vindkraftverk og tilhørende vei- og 

nettilknytning - melding om planlegging 

 2015/124 

RS 15/15 Kopi - Dispensasjon til Eikesdal Sameige for å sette opp 

benker i Mardalen naturreservat i Nesset kommune 

 2015/297 

PS 14/15 Klage - Vedtak f sak 119/14 - Fradeling av GID 059/020  2014/996 

PS 15/15 Fradeling av parseller - tomt ved eksisterende hytte - 

naust - Dispensasjon fra kommuneplanen 

 2014/973 

PS 16/15 Reguleringsplan for Langfjorden hyttefelt del 1 - 

Disponering av gangvei 

 2014/1169 

PS 17/15 Forespørsel om å overta forvaltningsansvar for 

verneområder 

 2014/1307 

PS 18/15 Høring - Flere søkere - Søknad om å tillatelse til å bygge 

ut Skorga, Kvidalselva og Strandelva i Nesset 

 2014/1311 

PS 19/15 Kommunal vannforsyning frem til tomtegrenser på 

hytte- og boligfelt 

 2008/105 

PS 20/15 Rehabilitering av kommunal pumpestasjon på  2008/247 
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eiendommen gnr. 27bnr. 9 

PS 21/15 Søknad om tilskudd til grunnundersøkelser - 

Boligområde: Langset Gnr 56 Bnr 3, 5 og 12 Søker: Odd 

Arne Langset 

 2015/162 

PS 22/15 Utredning om overskridelser i investeringsbudsjettet 

2014 - jfr sak 94/14 og 108/14 

 2013/396 

PS 23/15 Investeringsbudsjettet for 2015 - regulering  2014/502 

PS 24/15 Driftsmodell Nessethallen  2008/195 

PS 25/15 Helse og omsorg - utbygging av institusjonsplasser og 

omsorgsboliger. 

 2010/527 
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PS 12/15 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 

Behandling i Nesset formannskap - 12.03.2015  

Protokoll fra møte den 29.01.2015 ble godkjent og signert. 

 

Vedtak i Nesset formannskap - 12.03.2015 

Protokoll fra møte den 29.01.2015 ble godkjent og signert. 

 

 

 

PS 13/15 Referatsaker 

Behandling i Nesset formannskap - 12.03.2015  

RS 5/15 Tilbakemelding på prosessvedtak for kommunereformen 

RS 6/15 Kommunestruktur i Molde-regionen - delrapport 2 om bærekraftige og økonomisk 

robuste kommuner 

RS 7/15 Kopi av brev - Søknad om mellomlagring av filterstøv avslås 

RS 8/15 Kopi av brev - Miljødirektoratet påpeker at Aleris Aluminium Raudsand har plikt 

til å fjerne ulovlig lagret avfall umiddelbart 

RS 9/15 Kopi - Tillatelse til drift i inntil 8 uker - Aleris Aluminium Raudsand 

RS 10/15 Kopi til Statkraft Energi - Dammer Torhusvatn og Solhjellvatn i Nesset 

kommune. Vedtak om konsekvensklasse - 2 vedtak. NVEs referanse: 201407138-2 

RS 11/15 Referat fra sonderingsmøte 20.10.2014 

RS 12/15 GID 037/001 og 038/004 - Opprettelse av punktfester - Delegert vedtak 

RS 13/15 Melding om vedtak - søknad om kommunal garanti til Nesset Kraft AS 

RS 14/15 Kjerringlia vindkraftverk og tilhørende vei- og nettilknytning - melding om 

planlegging 

RS 15/15 Kopi - Dispensasjon til Eikesdal Sameige for å sette opp benker i Mardalen 

naturreservat i Nesset kommune 

 

Referatsakene ble tatt til orientering 

Vedtak i Nesset formannskap - 12.03.2015 

Referatsakene ble tatt til orientering 
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PS 14/15 Klage - Vedtak f sak 119/14 - Fradeling av GID 059/020 

Rådmannens innstilling 

Det vises til brev av 29.12.2014 fra Monica K. og Pål Ove Hånes der det klages på vedtak fattet i 

f-sak 119/14.  

 

Nesset kommune finner ikke grunnlag for å endre på vedtak fattet i formannskapsmøte 

20.11.2014, sak 119/14.  

Omsøkte areal 0,5 dekar som søkes fradelt som tilleggsareal til fritidseiendom GID 059/008 er 

regulert til formålet - friluftsområde på land. Nesset kommune holder fast på at det ikke kan gis 

dispensasjon fra reguleringsplanen for å utvide tomtegrensa for fritidseiendommen.  

 

Det ble i reguleringsplanprosessen for Langfjorden hyttefelt del I lagt til grunn at arealet mellom 

gangveien og sjøen skal kunne benyttes til rekreasjon og være mest mulig tilgjengelig for 

allmennheten.  

Tomteareal rundt eksisterende bebyggelse ble regulert til fritidsbebyggelse. 

 

Det vises til at Nesset kommune i f-sak 25/14 har utvidet tomtearealet til GID 059/008 noe i 

forhold til det som opprinnelig var regulert til fritidsformål i reguleringsplan for Langfjorden 

hyttefelt del 1.  

 

Saken sendes til Fylkesmannen i Møre og Romsdal for endelig avgjørelse.  

 

Behandling i Nesset formannskap - 12.03.2015  

Enstemmig som rådmannens innstilling. 

 

Vedtak i Nesset formannskap - 12.03.2015 

 

Det vises til brev av 29.12.2014 fra Monica K. og Pål Ove Hånes der det klages på vedtak fattet i 

f-sak 119/14.  

 

Nesset kommune finner ikke grunnlag for å endre på vedtak fattet i formannskapsmøte 

20.11.2014, sak 119/14.  

Omsøkte areal 0,5 dekar som søkes fradelt som tilleggsareal til fritidseiendom GID 059/008 er 

regulert til formålet - friluftsområde på land. Nesset kommune holder fast på at det ikke kan gis 

dispensasjon fra reguleringsplanen for å utvide tomtegrensa for fritidseiendommen.  

 

Det ble i reguleringsplanprosessen for Langfjorden hyttefelt del I lagt til grunn at arealet mellom 

gangveien og sjøen skal kunne benyttes til rekreasjon og være mest mulig tilgjengelig for 

allmennheten.  

Tomteareal rundt eksisterende bebyggelse ble regulert til fritidsbebyggelse. 

 

Det vises til at Nesset kommune i f-sak 25/14 har utvidet tomtearealet til GID 059/008 noe i 

forhold til det som opprinnelig var regulert til fritidsformål i reguleringsplan for Langfjorden 

hyttefelt del 1.  

 

Saken sendes til Fylkesmannen i Møre og Romsdal for endelig avgjørelse.  
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PS 15/15 Fradeling av parseller - tomt ved eksisterende hytte - naust - 

Dispensasjon fra kommuneplanen 

Rådmannens innstilling 

Det vises til søknad av 02.09.2014 fra Asbjørn Nilsen om fradeling av parsell til naust og en 

parsell rundt eksisterende hytte.  

Det gis med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 19-2 dispensasjon fra kommuneplanens 

areadel til fradeling av areal, inn til 2 dekar, fra eiendommen GID 023/00. Det gis dispensasjon 

da søknaden dreier seg om tomt rundt eksisterende hytte der arronderingen av hyttetomten er 

avklart gjennom jordlovsbehandlingen.  

 

Det gis dispensasjon til fradeling av areal til naust som omsøkt.  Det er lagt vekt på 

landbruksinteressene har gitt aksept for fradeling. Det settes om vilkår at adkomsten som krysser 

omsøkte parsell og som i dag som betjener øvrige nausttomter skal opprettholdes. Det anbefales 

at det tinglyses veirett over omsøkt parsell.  

 

Behandling i Nesset formannskap - 12.03.2015  

Enstemmig som rådmannens innstilling. 

 

Vedtak i Nesset formannskap - 12.03.2015 

Det vises til søknad av 02.09.2014 fra Asbjørn Nilsen om fradeling av parsell til naust og en 

parsell rundt eksisterende hytte.  

Det gis med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 19-2 dispensasjon fra kommuneplanens 

areadel til fradeling av areal, inn til 2 dekar, fra eiendommen GID 023/001. Det gis dispensasjon 

da søknaden dreier seg om tomt rundt eksisterende hytte der arronderingen av hyttetomten er 

avklart gjennom jordlovsbehandlingen.  

 

Det gis dispensasjon til fradeling av areal til naust som omsøkt.  Det er lagt vekt på at 

landbruksinteressene har gitt aksept for fradeling. Det settes som vilkår at adkomsten som 

krysser omsøkte parsell og som i dag betjener øvrige nausttomter skal opprettholdes. Det 

anbefales at det tinglyses veirett over omsøkt parsell.  

 

 

PS 16/15 Reguleringsplan for Langfjorden hyttefelt del 1 - Disponering av 

gangvei 

Rådmannens innstilling 

Det vises søknad datert 27.10.2014 fra Monica K og Pål Ove Hånes om å få disponere gangveien 

frem til eiendommen i Langfjorden hyttefelt. 

 

Nesset kommune gir i medhold av Plan- og bygningslovens §19-2 midlertid dispensasjon til å 

benytte turstien fra hyttetomt D 39 og frem til eiendommen GID 059/008 som kjøreadkomst for 

transport av varer/utstyr med mer knyttet til vedlikehold/renovering av eiendommen.  
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Det gis dispensasjon da regulert stitrasé ennå er under opparbeidelse. Det gis dispensasjon for 

kjøring frem til 31.12.2016.  

 

Behandling i Nesset formannskap - 12.03.2015  

 

Enstemmig som rådmannens innstilling. 

Vedtak i Nesset formannskap - 12.03.2015 

 

Det vises søknad datert 27.10.2014 fra Monica K og Pål Ove Hånes om å få disponere gangveien 

frem til eiendommen i Langfjorden hyttefelt. 

 

Nesset kommune gir i medhold av Plan- og bygningslovens §19-2 midlertid dispensasjon til å 

benytte turstien fra hyttetomt D 39 og frem til eiendommen GID 059/008 som kjøreadkomst for 

transport av varer/utstyr med mer knyttet til vedlikehold/renovering av eiendommen.  

 

Det gis dispensasjon da regulert stitrasé ennå er under opparbeidelse. Det gis dispensasjon for 

kjøring frem til 31.12.2016.  

 

 

PS 17/15 Forespørsel om å overta forvaltningsansvar for verneområder 

Rådmannens innstilling 

Det vises til brev av 04.12.2014 fra Miljødirektoratet der kommunene gis tilbud til å overta 

forvaltningsansvaret for verneområder.  

Nesset kommune er interessert i å overta forvaltningsmyndighet av mindre verneområder som 

ligger i Nesset, det gjelder og Stakkengfonna naturreservat.  

 

Nesset kommune har tidligere vært involvert i kommunal verneforvaltning gjennom 

forsøksordning med Dovrefjellrådet. Nesset kommune innehar den samme fagkompetansen som 

ved deltakelse i denne forsøksordningen.  

 

Rådmannen får fullmakt til å ta endelig avgjørelse om det skal inngå avtale om kommunal 

overtakelse av forvaltningsansvar for mindre verneområder i Nesset.  

 

Nesset kommune foreslår at ansvaret med å utarbeide/revidere forvaltningsplaner/skjøtselsplaner 

for verneområdene fortsatt skal være tillagt Fylkesmannen og ikke den enkelte kommune som får 

forvaltningsmyndighet.  

 

 

Behandling i Nesset formannskap - 12.03.2015  

Det ble enighet om følgende: 

Nesset kommune ber om utsettelse av behandlingen av tilbudet om å overta verneområdene til 

det foreligger mer konkrete avklaringer om kommunereformen og det pågående arbeidet om 

«Forenkling av utmarksforvaltningen». 
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Forslag til vedtak i Nesset formannskap - 12.03.2015 

Nesset kommune ber om utsettelse av behandlingen av tilbudet om å overta verneområdene til 

det foreligger mer konkrete avklaringer om kommunereformen og det pågående arbeidet om 

«Forenkling av utmarksforvaltningen». 

 

 

PS 18/15 Høring - Flere søkere - Søknad om å tillatelse til å bygge ut Skorga, 

Kvidalselva og Strandelva i Nesset 

Rådmannens innstilling 

Nesset kommune rår til at det blir gitt konsesjon for utbygging av Skorga og Kvidalselva. De 

negative konsekvensene for utbygging her er så små at utbygging kan skje. Men det bør settes 

vilkår om de avbøtende tiltak som er nevnt i saksutgreiinga. Kommunen mener at de 

inntektsmulighetene som ligger i kraftproduksjon i disse to elvene, særlig for grunneierne, 

oppveier de ulempene det er med utbygging. 

1. Kommunen gir dispensasjon fra kommuneplanen til utbygging av Skorga og Kvidalselva.  

 

2. Det gis dispensasjon fra strandplanregelen for kraftstasjonsplasseringen ved utbygging av 

Skorga. 

 

Utbygging av Strandelva er mer kontroversielt. Her vil utbygging ha negativ konsekvens for et 

inngrepsfritt naturområde, ei fosseeng og et rikt edellauvskogsområde og ikke minst vil det 

tørrlegge en fin og godt synlig foss opp mot høgfjellet. 

 

3. Nesset kommune vil gå imot at Strandelva bygges ut. 

 

 

 

Behandling i Nesset formannskap - 12.03.2015  

Edmund Morewood fremmet følgende forslag til vedtak: 

 

Nesset kommune rår til at det blir gitt konsesjon for utbygging av Skorga, Kvidalselva og 

Strandelva. De negative konsekvensene for utbygging her er så små at utbygging kan skje. Men 

det bør settes vilkår om de avbøtende tiltak som er nevnt i saksutgreiinga. Kommunen mener at 

de inntektsmulighetene som ligger i kraftproduksjon i disse tre elvene, særlig for grunneierne, 

oppveier de ulempene det er med utbygging. 

1. Kommunen gir dispensasjon fra kommuneplanen til utbygging av Skorga, Kvidalselva og 

Strandelva.  

2. Det gis dispensasjon fra strandloven for kraftstasjonsplasseringen ved utbygging av 

Skorga. 

 

  

Dette forslaget ble vedtatt med 4 mot 3 stemmer.  
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Vedtak i Nesset formannskap – 12.03.2015 

Nesset kommune rår til at det blir gitt konsesjon for utbygging av Skorga, Kvidalselva og 

Strandelva. De negative konsekvensene for utbygging her er så små at utbygging kan skje. Men 

det bør settes vilkår om de avbøtende tiltak som er nevnt i saksutgreiinga. Kommunen mener at 

de inntektsmulighetene som ligger i kraftproduksjon i disse tre elvene, særlig for grunneierne, 

oppveier de ulempene det er med utbygging. 

1. Kommunen gir dispensasjon fra kommuneplanen til utbygging av Skorga, Kvidalselva og 

Strandelva.  

2. Det gis dispensasjon fra strandloven for kraftstasjonsplasseringen ved utbygging av 

Skorga. 

 

 

 

PS 19/15 Kommunal vannforsyning frem til tomtegrenser på hytte- og 

boligfelt 

Behandling i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 05.03.2015  

Utvalg for teknisk, næring og miljø ble enige om følgende: 

 

Ved utbygging av kommunal vannledning for drikkevann og ev slokkevann til bolig- og 

hyttefelt, skal den kommunale vannledningen avsluttes i tomtegrensen med en kum med 

armatur. 

 

Dette ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 05.03.2015 

Ved utbygging av kommunal vannledning for drikkevann og ev slokkevann til bolig- og 

hyttefelt, skal den kommunale vannledningen avsluttes i tomtegrensen med en kum med armatur. 

 

 

Behandling i Nesset formannskap - 12.03.2015  

Forslag til vedtak fra TNM ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak i Nesset formannskap – 12.03.2015 

Ved utbygging av kommunal vannledning for drikkevann og evt. slokkevann til bolig- og 

hyttefelt, skal den kommunale vannledningen avsluttes i tomtegrensen med en kum med armatur. 
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PS 20/15 Rehabilitering av kommunal pumpestasjon på eiendommen gnr. 

27bnr. 9 

Rådmannens innstilling 

Pumpestasjonen på gnr. 27 bnr. 9 rehabiliteres i henhold til rettsforlik datert 19. mai 2014 fra 

Romsdals tingrett og tiltaksplan fra SWECO.  

 

 

Behandling i Nesset formannskap - 12.03.2015  

Enstemmig som rådmannens innstilling. 

 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap - 12.03.2015 

Pumpestasjonen på gnr. 27 bnr. 9 rehabiliteres i henhold til rettsforlik datert 19. mai 2014 fra 

Romsdals tingrett og tiltaksplan fra SWECO.  

 

 

PS 21/15 Søknad om tilskudd til grunnundersøkelser - Boligområde : Langset 

Gnr 56 Bnr 3, 5 og 12 Søker: Odd Arne Langset 

Rådmannens innstilling 

Nesset kommune gir et tilskudd til grunnundersøkelsen i forbindelse med tilrettelegging av 

Langset boligfelt med følgende forutsetninger: 

 Grunneier tar ansvaret og kostnader med grunnundersøkelsen for Langset boligfelt. 

 Nesset kommune dekker inntil 70 % av dokumenterte kostnader, maks 700 000.  

 Kommunen får tildelt en ferdig opparbeidet tomt til to boenheter. 

 Grunneier Odd Arne Langset refunderer 50 % av kommunens tilskudd dersom 

grunnundersøkelsene viser at området ikke kan bebygges med boliger. 

 Kommunens tilskudd dekkes av Kraftfondet. 

 Kommunen avventer salg av «Gammelskolen» på Langset inntil resultatene av 

grunnundersøkelsene foreligger.  

 

Behandling i Nesset formannskap - 12.03.2015  

Senterpartiet bad om gruppemøte.  

Senterpartiet, Høyre og Kristelig folkeparti fremmet følgende forslag:  

Saken utsettes til neste formannskapsmøte 12.mai 2015. 

 

Enstemmig vedtatt. 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap - 12.03.2015 

Saken utsettes til neste formannskapsmøte 12.mai 2015. 
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PS 22/15 Utredning om overskridelser i investeringsbudsjettet 2014 - jfr sak 

94/14 og 108/14 

Behandling i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 05.03.2015  

Nesset kommunes retningslinjer for byggekomitéer, samt reglement for investeringer ble 

gjennomgått. Utvalg for teknisk, næring og miljø og administrasjonen har med dette felles 

forståelse for disse.  

 

Utvalg for teknisk, næring og miljø ble enige om følgende: 

 

Retningslinjer for byggekomiteer vedtatt av kommunestyret 15.4.2010 og Reglement for 

investeringer i Nesset vedtatt 2.10.2014 skal følge saken. 

 

Nevnte retningslinjer og reglement ble gjennomgått av utvalg for teknisk, næring og miljø 

(TNM) sammen med administrasjonen.  

TNM mener retningslinjene og reglementet er tilstrekkelige for å gjennomføre 

byggeprosjekt i kommunal regi med økonomisk og byggfaglig kvalitet, styring og 

kontroll. TNM forventer at disse for framtiden blir fulgt av så vel administrasjon som 

politisk oppnevnte byggekomiteer. 

 

TNM viser til kommunestyrets vedtak om utarbeidelse av fullstendig rapport og svar på 4 

vesentlige spørsmål omkring gjennomføring av kommunale byggeprosjekt. TNM mener 

at overskridelsene i saken kan forklares i at nevnte retningslinjer og reglement ikke er 

fulgt.    
 

TNM ønsker for framtiden å ha sterkere fokus på gjennomføringen av 

investeringsprosjekt. 

 

Dette ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 05.03.2015 

Retningslinjer for byggekomiteer vedtatt av kommunestyret 15.4.2010 og Reglement for 

investeringer i Nesset vedtatt 2.10.2014 skal følge saken. 

 

Nevnte retningslinjer og reglement ble gjennomgått av utvalg for teknisk, næring og miljø 

(TNM) sammen med administrasjonen.  

TNM mener retningslinjene og reglementet er tilstrekkelige for å gjennomføre byggeprosjekt i 

kommunal regi med økonomisk og byggfaglig kvalitet, styring og kontroll. TNM forventer at 

disse for framtiden blir fulgt av så vel administrasjon som politisk oppnevnte byggekomiteer. 

 

TNM viser til kommunestyrets vedtak om utarbeidelse av fullstendig rapport og svar på 4 

vesentlige spørsmål omkring gjennomføring av kommunale byggeprosjekt. TNM mener at 

overskridelsene i saken kan forklares i at nevnte retningslinjer og reglement ikke er fulgt.    
 

TNM ønsker for framtiden å ha sterkere fokus på gjennomføringen av investeringsprosjekt. 
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Behandling i Nesset formannskap - 12.03.2015  

 

Forslag til vedtak fra Utvalg for teknisk, næring og miljø ble enstemmig vedtatt. 

 

Edmund Morewood fremmet følgende tilleggsforslag:  

Ordfører bør være medlem i alle byggekomiteer. Retningslinjene for byggekomiteer endres på 

dette området. 

 

Enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap - 12.03.2015 

Retningslinjer for byggekomiteer vedtatt av kommunestyret 15.4.2010 og Reglement for 

investeringer i Nesset vedtatt 2.10.2014 skal følge saken. 

 

Nevnte retningslinjer og reglement ble gjennomgått av utvalg for teknisk, næring og miljø 

(TNM) sammen med administrasjonen.  

TNM mener retningslinjene og reglementet er tilstrekkelige for å gjennomføre byggeprosjekt i 

kommunal regi med økonomisk og byggfaglig kvalitet, styring og kontroll. TNM forventer at 

disse for framtiden blir fulgt av så vel administrasjon som politisk oppnevnte byggekomiteer. 

 

TNM viser til kommunestyrets vedtak om utarbeidelse av fullstendig rapport og svar på 4 

vesentlige spørsmål omkring gjennomføring av kommunale byggeprosjekt. TNM mener at 

overskridelsene i saken kan forklares i at nevnte retningslinjer og reglement ikke er fulgt.    

 

TNM ønsker for framtiden å ha sterkere fokus på gjennomføringen av investeringsprosjekt. 

 

Ordfører bør være medlem i alle byggekomiteer. Retningslinjene for byggekomiteer endres på 

dette området. 

 

 

PS 23/15 Investeringsbudsjettet for 2015 - regulering 

Rådmannens innstilling 

 

Nesset kommune regulerer investeringsbudsjettet for 2015 i henhold til følgende tabell: 

 
Prosjekt 
nr. 

Navn på prosjekt Opprinnelig budsjett 
2015 

Tillegg 
budsjett 
2015 

Korrigert 
budsjett 
2015 

Oppdatert 
totalramme for 
prosjektet 

 Kommunale eiendommer     
600169  Relokalisering av 

barnehage, barneskole og 
kulturskole 

1 000 000 1 700 000 2 700 000 21 800 000 

600280 Nye el-tavler 150 000 130 000 280 000 600 000 
600307 NOS, søppelrom 

2 000 000 
-2 000 

000 
0 0 

600314 Trafikksikring 
Holtavegen, fartsdempere 

200 000 -200 000 0 0 

 Vann og avløp     
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600248 VA – Renseanlegg for 
Eidsvåg vannverk 

167 000 100 000 267 000 467 000 

600275 VA- Vannskade på GID 
26/2, Olav Hole 

0 410 000 410 000 1 060 000 

600257 Strandpromenaden 
Eidsvåg sentrum 

0  525 000 525 000 1 300 000 

600240 Overføringsledning til 
Raudsand 

600 000 800 000 1 400 000 8 540 000 

Sum   1 465 000   

 

Økt finansieringsbehov er på kr 1 465 000.  

 

Bevilgningen finansieres med ubrukte lånemidler. 

 

Behandling i Nesset formannskap - 12.03.2015  

Enstemmig som rådmannens innstilling. 

 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap - 12.03.2015 

 

Nesset kommune regulerer investeringsbudsjettet for 2015 i henhold til følgende tabell: 
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Prosjekt 

nr. 

Navn på prosjekt Opprinnelig 

budsjett 2015 

Tillegg 

budsjett 

2015 

Korrigert 

budsjett 

2015 

Oppdatert 

totalramme 

for 

prosjektet 

 Kommunale 

eiendommer 
    

600169  Relokalisering av 

barnehage, 

barneskole og 

kulturskole 

1 000 000 1 700 000 2 700 000 21 800 000 

600280 Nye el-tavler 150 000 130 000 280 000 600 000 

600307 NOS, søppelrom 2000 000 -2 000 000 0 0 

600314 Trafikksikring 

Holtavegen, 

fartsdempere 

200 000 -200 000 0 0 

 Vann og avløp     

600248 VA – Renseanlegg 

for Eidsvåg vannverk 
167 000 100 000 267 000 467 000 

600275 VA- Vannskade på 

GID 26/2, Olav Hole 
0 410 000 410 000 1 060 000 

600257 Strandpromenaden 

Eidsvåg sentrum 
0  525 000 525 000 1 300 000 

600240 Overføringsledning 

til Raudsand 
600 000 800 000 1 400 000 8 540 000 

Sum   1 465 000   

 

Økt finansieringsbehov er på kr 1 465 000.  

 

Bevilgningen finansieres med ubrukte lånemidler. 

 

 

 

PS 24/15 Driftsmodell Nessethallen 

Rådmannens innstilling 

1. Det blir oppnemnt ei styringsgruppe for drift av Nessethallen på tre personar. Gruppa kan 

bestå av administrativt tilsette frå kultur, avdeling kommunale bygg og eiendommer og 

Eidsvåg barne- og ungdomsskole.  

2. Drift og reinhald skal utførast av kommunalt tilsette i vanleg arbeidstid. Frivillige som 

brukar hallen på ettermiddag og kveld er ansvarleg for å rydde etter seg.  

3. Finansiering av kommunens driftsutgifter må innarbeides i budsjett og økonomiplan. 

4. Driftsmodell skal evaluerast etter eit års drift. 

 

Behandling i Nesset formannskap - 12.03.2015  

Rådmannens innstilling vedtatt med 6 mot 1 stemme. 

 



 

 Side 16 av 17 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap - 12.03.2015 

5. Det blir oppnemnt ei styringsgruppe for drift av Nessethallen på tre personar. Gruppa kan 

bestå av administrativt tilsette frå kultur, avdeling kommunale bygg og eiendommer og 

Eidsvåg barne- og ungdomsskole.  

6. Drift og reinhald skal utførast av kommunalt tilsette i vanleg arbeidstid. Frivillige som 

brukar hallen på ettermiddag og kveld er ansvarleg for å rydde etter seg.  

7. Finansiering av kommunens driftsutgifter må innarbeides i budsjett og økonomiplan. 

8. Driftsmodell skal evaluerast etter eit års drift. 

 

 

PS 25/15 Helse og omsorg - utbygging av institusjonsplasser og 

omsorgsboliger. 

Behandling i Råd for eldre og funksjonshemma - 04.03.2015  

Korrigert saksframlegg ble delt ut. 

 

Rådmannen orienterte om saken, samt om vedtak fra utvalg for helse, oppvekst og kultur 

03.03.2015. 

 

Rådmannens innstilling ble vedtatt med 3 stemmer. 2 stemte imot. 

 

Forslag til vedtak i Råd for eldre og funksjonshemma - 04.03.2015 

Kommunestyret ber administrasjonen om å utarbeide detaljprosjekt for utbygging av: 

1. 16 omsorgsboliger med fellesfasiliteter, lokaler for hjemmetjeneste og 

hjelpemiddelformidling bygges som nytt bygg på tomt sentralt Eidsvåg sentrum som 

alternativ B2 i saksfremlegget. 

2. Utvidelse av institusjonsplasser til demente fra 9 – 16 plasser tilrettelegges på NOS som 

to avdelinger a 8 plasser i lokaler som i dag anvendes til demens og korttidsavdeling som 

beskrevet i alternativ A1 i saksfremlegget. Hovedinngang flyttes til underetasje. 

3. Dagsenter for demente med 7- 10 plasser tilrettelegges i 1. et ved NOS i tilknytting til 

demensavdelingene som beskrevet i alternativ A1 i saksfremlegget. 

4. 2 rehabiliteringsplasser samt areal for opptrening, tilrettelegges ved utvidelse av areal i 

tilknytting til sykehjemsavdelingen på NOS som beskrevet i alternativ A1 i 

saksfremlegget. 

5. Det må utarbeides forslag for opparbeidelse av uteområder både for omsorgsboliger og 

demensavdelingene samt kostnadsoverslag for disse. 

6. Det må utarbeides oversikt med kostnadsberegning for inventar og utstyr for fellesarealer 

i omsorgsbygget samt ved demensavdelingene og dagavdelingen for demente. 

7. Det er en forutsetning at utbyggingene tilrettelegges for del-finansiering med 

Investeringstilskudd fra Husbanken samt refusjon av mva. etter gjeldene regler.  

8. Engasjere arkitekt og/eller konsulent dersom man ikke bruker egenkompetanse, 

alternativt tillyse arkitektkonkurranse, prosjektkonkurranse eller lignende. 

9. Opprette prosjektgruppe som består av representanter fra den enheten som er involvert, 

samt representanter fra brukerne av den tjenesten som prosjektet vedkommer. 
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Behandling i Nesset formannskap - 12.03.2015  

Uttale fra Fagforbundet, Nesset Demensforening og NSF avd. Nesset ble ekspedert til 

utvalgsmedlemmenes iPad 11.3.2015 

 

 Lilly K.Svensli fremmet rådmannens innstilling til vedtak 

 

 Kari F.Øverås bad om gruppemøte 

 

Lilly K. Svensli sitt forslag fikk 6 stemmer og ble vedtatt 

HOK sitt forslag fikk 1 stemme og falt 

 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap - 12.03.2015 

Kommunestyret ber administrasjonen om å utarbeide detaljprosjekt for utbygging av: 

10. 16 omsorgsboliger med fellesfasiliteter, lokaler for hjemmetjeneste og 

hjelpemiddelformidling bygges som nytt bygg på tomt sentralt Eidsvåg sentrum som 

alternativ B2 i saksfremlegget. 

11. Utvidelse av institusjonsplasser til demente fra 9 – 16 plasser tilrettelegges på NOS som 

to avdelinger a 8 plasser i lokaler som i dag anvendes til demens og korttidsavdeling som 

beskrevet i alternativ A1 i saksfremlegget. Hovedinngang flyttes til underetasje. 

12. Dagsenter for demente med 7- 10 plasser tilrettelegges i 1. et ved NOS i tilknytting til 

demensavdelingene som beskrevet i alternativ A1 i saksfremlegget. 

13. 2 rehabiliteringsplasser samt areal for opptrening, tilrettelegges ved utvidelse av areal i 

tilknytting til sykehjemsavdelingen på NOS som beskrevet i alternativ A1 i 

saksfremlegget. 

14. Det må utarbeides forslag for opparbeidelse av uteområder både for omsorgsboliger og 

demensavdelingene samt kostnadsoverslag for disse. 

15. Det må utarbeides oversikt med kostnadsberegning for inventar og utstyr for fellesarealer 

i omsorgsbygget samt ved demensavdelingene og dagavdelingen for demente. 

16. Det er en forutsetning at utbyggingene tilrettelegges for del-finansiering med 

Investeringstilskudd fra Husbanken samt refusjon av mva. etter gjeldene regler.  

17. Engasjere arkitekt og/eller konsulent dersom man ikke bruker egenkompetanse, 

alternativt tillyse arkitektkonkurranse, prosjektkonkurranse eller lignende. 

18. Opprette prosjektgruppe som består av representanter fra den enheten som er 

involvert, samt representanter fra brukerne av den tjenesten som prosjektet vedkommer. 

 

 

 

 


