
 

Nesset kommune 

 
 

  

 

Møteprotokoll 

 

Utvalg: Nesset formannskap 

Møtested: Kommunestyresalen, Nesset kommunehus 

Dato: 17.12.2015 

Tidspunkt: 17:25 – 18:40 

 

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 

 

 

Fra administrasjonen møtte: 

Navn Stilling 

Liv Fleischer Husby Rådmann 

Anne Grete Klokset 

Vivian Høsteng 

Ass. rådmann 

Politisk sekretær 
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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 128/15 Godkjenning av protokoll fra forrige møte   

PS 129/15 Kraftpris til sluttbruker 2016 - 2017  2015/1799 

PS 130/15 Valg av forhandlingsutvalg for behandling av 

rådmannens lønn og arbeidsvilkår. 

 2015/1382 

PS 131/15 Status - Utbedring av Fv 62 Meisalstranda  2014/1128 

 

 

PS 128/15 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 

Behandling i Nesset formannskap - 17.12.2015  

Protokoll fra formannskapsmøte 24.11.2015 ble godkjent og signert. 

 

Vedtak i Nesset formannskap – 17.12.2015 

Protokoll fra formannskapsmøte 24.11.2015 ble godkjent og signert. 

 

 

PS 129/15 Kraftpris til sluttbruker 2016 - 2017 

Rådmannens innstilling 

Ingen  

 

Behandling i Nesset formannskap - 17.12.2015  

Nesset kraft AS v/Knut Arne Vike orienterte og svarte på spørsmål. 

 

Det ble enighet om følgende: 

 

 Fast kraftpris til sluttbrukere settes til: 

 1-års avtale: kr. 32,9 øre/kWh (inkl. mva) for året 2016 + fastbeløp pr. mnd på kr. 25,- 

2-års avtale: kr. 34,9 øre/kWh (inkl. mva) for årene 2016 og 2017 + fastbeløp pr. mnd på 

kr. 25,- 

 

Dette ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak i Nesset formannskap - 17.12.2015 

Fast kraftpris til sluttbrukere settes til: 

1-års avtale: kr. 32,9 øre/kWh (inkl. mva) for året 2016 + fastbeløp pr. mnd på kr. 25,- 

2-års avtale: kr. 34,9 øre/kWh (inkl. mva) for årene 2016 og 2017 + fastbeløp pr. mnd på kr. 25,- 
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PS 130/15 Valg av forhandlingsutvalg for behandling av rådmannens lønn og 

arbeidsvilkår. 

Rådmannens innstilling 

Som medlemmer av forhandlingsutvalg for behandling av lønn og arbeidsvilkår for rådmannen 

velges: 

 

 

Behandling i Nesset formannskap - 17.12.2015  

Det ble enighet om følgende: 

 

Som medlemmer og varamedlemmer av arbeidsgiverutvalg som gjelder rådmannen 2015-

2019 velges: 

 

Medlemmer    Personlige varamedlemmer 

Ordføreren    Svein Atle Roset 

Varaordføreren   Kari Petrine F. Øverås 

May Tove Bye Aarstad  Anders Torvik 

 

 

Dette ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak i Nesset formannskap – 17.12.2015 

Som medlemmer og varamedlemmer av arbeidsgiverutvalg som gjelder rådmannen 2015-2019 

velges: 

 

Medlemmer    Personlige varamedlemmer 

Ordføreren    Svein Atle Roset 

Varaordføreren   Kari Petrine F. Øverås 

May Tove Bye Aarstad  Anders Torvik 

 

 

PS 131/15 Status - Utbedring av Fv 62 Meisalstranda 

Behandling i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 03.12.2015  

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 

 

Utvalget fremmet følgende tilleggsforslag: 

Saken oversendes til formannskapet.  Utvalg for teknisk, næring og miljø ber om at det 

blir lagt politisk press overfor fylkesting og Statens vegvesen slik at den kommer inn i 

fylkets handlingsprogram.  Teknisk, næring og miljø mener at dette prosjektet ikke er 

kommunens ansvar.  Det er Statens vegvesen som har ansvar for gjennomføringen. 
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Enstemmig vedtatt.  

 

Forslag til vedtak i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 03.12.2015 

Informasjon om status for utbedring av Fv 62 langs Meisalstranda tas til orientering. 

 

Saken oversendes til formannskapet.  Utvalg for teknisk, næring og miljø ber om at det blir lagt 

politisk press overfor fylkesting og Statens vegvesen slik at den kommer inn i fylkets 

handlingsprogram.  Teknisk, næring og miljø mener at dette prosjektet ikke er kommunens 

ansvar.  Det er Statens vegvesen som har ansvar for gjennomføringen. 

 

Behandling i Nesset formannskap - 17.12.2015  

Det ble enighet om følgende: 

 

Det nedsettes ei arbeidsgruppe som skal jobbe aktivt for å komme høyere på 

prioriteringslistene til fylkesting og Statens vegvesen i forhold til utbedring av Fv 62 

gjennom Nesset. 

 

Gruppen består av ordføreren, Svein Atle Roset og Mellvin Steinsvoll. Som leder velges 

Svein Atle Roset.  

 

Det gis møtegodtgjøring etter lav sats.  

 

Dette ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak i Nesset formannskap – 17.12.2015 

Det nedsettes ei arbeidsgruppe som skal jobbe aktivt for å komme høyere på prioriteringslistene 

til fylkesting og Statens vegvesen i forhold til utbedring av Fv 62 gjennom Nesset. 

 

Gruppen består av ordføreren, Svein Atle Roset og Mellvin Steinsvoll. Som leder velges Svein 

Atle Roset.  

 

Det gis møtegodtgjøring etter lav sats.  

 

 

 


