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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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PS 34/14 Forprosjekt - Interkommunalt samarbeid i ROR  2012/251 

PS 35/14 Budsjettprosess 2014 - tiltak for å skape balanse i 
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PS 27/14 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 

Behandling i Nesset formannskap - 10.04.2014  

Protokoll fra formannskapets møte 6.3.2014 ble godkjent og signert. 

 

Vedtak i Nesset formannskap – 10.04.2014 

Protokoll fra formannskapets møte 6.3.2014 ble godkjent og signert. 

 

 

PS 28/14 Referatsaker 

RS 21/14 Kopi av brev til Romsdal Regionråd (ROR) - Sammenslåing av IKT Orkidè og ROR-

IKT 

RS 22/14 Særutskrift - Adressering i Nesset kommune - forslag til skrivemåte av to vegnamn: 

Hornevegen og Ødegårdvegen 

RS 23/14 GID 029/022 - Vedtak om adressetilleggsnavn 

RS 24/14 Informasjon om at overgangsordningen i mineralloven avsluttes i løpet av 2014 

RS 25/14 Viktig informasjon til drivere av massetak 

RS 26/14 GID 029/342 - Opprettelse av to nye grunneiendommer - Delegert vedtak 

 

Behandling i Nesset formannskap - 10.04.2014  

Referatsakene ble tatt til orientering. 

 

Rådmannen orienterte om «Beredskapsanalyse Nesset», vedr. Vistdal bofellesskap, utarbeidet av 

Molde brann- og redningstjeneste, mars 2014.  

 

Formannskapet ber om at framtidig drift av Vistdal bofellesskap blir lagt fram til behandling i 

Utvalg for helse, oppvekst og kultur, formannskap og kommunestyre i møte 19. juni. 

Økonomiske konsekvenser for eventuell renovering/ombygging for å oppfylle «brannkrav» skal 

gå fram. Kostnadene med å oppgradere brannberedskapen i Vistdal skal også utredes. 

 

Vedtak i Nesset formannskap – 10.04.2014 

Referatsakene ble tatt til orientering. 

 

 

PS 29/14 Fradeling av parsell - GID 099/004 

Rådmannens innstilling 

Det vises til søknad av 07.02.2014. 
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Nesset kommune gir med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 varig dispensasjon fra 

kommuneplanens areadel til å fradele ca 1,7 dekar parsell fra eiendommen GID 099/004. 

Omsøkte areal skal nyttes som tilleggsareal for boligeiendommen GID 099/076. 

 

Det gis dispensasjon fra kommuneplanens arealdel da omsøkte parsell grenser inntil boligareal i 

Vistdal sentrum, og det dreier seg om forholdsvis begrenset areal. Formålet med fradelingen er å 

sette i gang restaurering av ei eldre driftsbygning som ligger midt i Vistdal sentrum.  

 

Behandling i Nesset formannskap - 10.04.2014  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak i Nesset formannskap – 10.04.2014 

Det vises til søknad av 07.02.2014. 

 

Nesset kommune gir med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 varig dispensasjon fra 

kommuneplanens areadel til å fradele ca 1,7 dekar parsell fra eiendommen GID 099/004. 

Omsøkte areal skal nyttes som tilleggsareal for boligeiendommen GID 099/076. 

 

Det gis dispensasjon fra kommuneplanens arealdel da omsøkte parsell grenser inntil boligareal i 

Vistdal sentrum, og det dreier seg om forholdsvis begrenset areal. Formålet med fradelingen er å 

sette i gang restaurering av ei eldre driftsbygning som ligger midt i Vistdal sentrum. 

 

 

PS 30/14 Fradeling av parsell - GID 004/002 - Dispensasjon 

Rådmannens innstilling 

Det vises til søknad av 13.08.2013. 

 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 gis det varig dispensasjon fra kommuneplanens 

arealdel LNF-sone til fradeling av ca 4 dekar fra eiendom GID 004/002. Parsellen skal nyttes til 

fritidstomt/boligtomt. 

Det gis dispensasjon til fradeling da det dreier seg om tomt rundt eksisterende bebyggelse. 

Arrondering av tomta knytter seg stort sett til hageareal.  

 

Nesset kommune gir adgang til å fradele parsell som er regulert. Her er arealbruken avklart 

igjennom tidligere reguleringsplanprosess.  

 

Behandling i Nesset formannskap - 10.04.2014  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak i Nesset formannskap – 10.04.2014 

Det vises til søknad av 13.8.2013. 

 



 

 Side 6 av 13 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 gis det varig dispensasjon fra kommuneplanens 

arealdel LNF-sone til fradeling av ca. 4 dekar fra eiendom GID 004/002. Parsellen skal nyttes til 

fritidstomt/boligtomt. 

Det gis dispensasjon til fradeling da det dreier seg om tomt rundt eksisterende bebyggelse. 

Arrondering av tomta knytter seg stort sett til hageareal.  

 

Nesset kommune gir adgang til å fradele parsell som er regulert. Her er arealbruken avklart 

igjennom tidligere reguleringsplanprosess. 

 

 

PS 31/14 GID 060/012 - Dispensasjon fra strandplanregelen- flytebrygge 

Bugge - Rune Husvik 

Rådmannens innstilling 

Nesset kommune viser til søknad datert 5/2-14 og til § 19-2 i plan og bygningsloven og avslår 

dispensasjon fra strandplanregelen. 

Begrunnelsen for dette er at tiltaket er privatiserende og at det vil kunne skape presedens for 

liknende saker i det samme området. 

 

Behandling i Nesset formannskap - 10.04.2014  

Ordføreren fremmet følgende forslag: 

 

Saken utsettes i påvente av at det utarbeides kommunale retningslinjer for flytebrygger.  

 

Formannskapet er opptatt av å legge til rette for økt bruk av sjøen og de goder dette 

friluftslivet representerer. Brygger og landganger er med på å øke sikkerheten og lette 

adkomsten for alle til både sjø og land. Det vises til Statlige retningslinjer for differensiert 

forvaltning av strandsonen langs sjøen og kapittel 7.2, hvor det etter en konkret vurdering 

blant annet kan gis dispensasjon og tillatelse til mindre tiltak som brygger.  

 

Formannskapet mener blant annet følgende forhold bør være med i retningslinjene for 

flytebrygger: 

 

 Brygger skal kun etableres i bebygde områder. 

 Bryggene skal være midlertidige og ligge ute til bruk i perioden 1. mai til 1. 

oktober. 

 Der det naturlig ligger til rette for det skal flere eiendommer gå sammen om en 

felles brygge. 

 Bryggene skal ha en maks størrelse på 16 kvm. 

 Allmenhetens interesser skal ivaretas ved at bryggen ikke skal være til hinder for 

den frie ferdselen i strandsonen.  

 

Formannskapet ber om at retningslinjene legges fram til behandling i det planlagte 

formannskapsmøtet den 8. mai.  

 

Ordførerens utsettelsesforslag ble enstemmig vedtatt. 
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Vedtak i Nesset formannskap – 10.04.2014 

Saken utsettes i påvente av at det utarbeides kommunale retningslinjer for flytebrygger.  

 

Formannskapet er opptatt av å legge til rette for økt bruk av sjøen og de goder dette friluftslivet 

representerer. Brygger og landganger er med på å øke sikkerheten og lette adkomsten for alle til 

både sjø og land. Det vises til Statlige retningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen 

langs sjøen og kapittel 7.2, hvor det etter en konkret vurdering blant annet kan gis dispensasjon 

og tillatelse til mindre tiltak som brygger.  

 

Formannskapet mener blant annet følgende forhold bør være med i retningslinjene for 

flytebrygger: 

 

 Brygger skal kun etableres i bebygde områder. 

 Bryggene skal være midlertidige og ligge ute til bruk i perioden 1. mai til 1. oktober. 

 Der det naturlig ligger til rette for det skal flere eiendommer gå sammen om en felles 

brygge. 

 Bryggene skal ha en maks størrelse på 16 kvm. 

 Allmenhetens interesser skal ivaretas ved at bryggen ikke skal være til hinder for den frie 

ferdselen i strandsonen.  

 

Formannskapet ber om at retningslinjene legges fram til behandling i det planlagte 

formannskapsmøtet den 8. mai.  

 

 

PS 32/14 GID 083/011 -Dispensasjon fra strandplanregelen - hytte- Frode 

Meringdal 

Rådmannens innstilling 

Nesset kommune viser til rammesøknad datert 2/12-13 med siste dokument i saken mottatt 17/2-

14. Det vises også til § 19-2 i plan og bygningsloven. 

 

Nesset avslår å gi dispensasjon for å bygge hytte og naust i Meringdal slik tegninger/planer viser. 

 

Byggene strider fundamentalt med kommuneplanens føringer for hytter/naust. 

 

Behandling i Nesset formannskap - 10.04.2014  

Ordføreren fremmet følgende forslag: 

 

Frode Meringdal gis dispensasjon fra kommuneplanens arealdel, fra PBL § 19-2 og PBL 

§ 1-8 til bygging av hytte og naust som beskrevet i søknad av 2.12.2013. 

 

Området er i kommuneplanen avsatt til ervervsområde. Gjennom formannskapets 

befaring og vedtak i fradelingsak 96.12 den 20.09.2012 er det gitt dispensasjonen fra 

kommuneplanens arealdel fra ervervsområde til hytte/fritidsbebyggelse. Det er i samme 

sak gitt en utfyllende begrunnelse for dispensasjon fra PBL § 19-2. Her konkluderes det 

med at Nesset kommune etter en samlet vurdering finner at fordelene ved en fradeling vil 

være vesentlig større enn ulempene. 
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Området er avsatt i kommuneplanen til ervervsområde og fradelt og omdefinert til 

fritidsbebyggelse. Det vises her også til at omsøkte hytte og naust ligger i et allerede 

bebygd område.  

 

Formannskapet mener at bygningene inneholder arkitektoniske kvaliteter som er 

nyskapende, funksjonelle og med en utforming lik de storslåtte naturomgivelsene langs 

Eikesdalsvatnet og Eresfjorden. Her mener formannskapet at: 

 

- Utformingen av bygningene harmonerer med omgivelsene i forhold til fargevalg 

og de bratte fjellene 

- Ved plasseringen er det tatt hensyn til terrenget og hytta vil ikke gi uønskede 

silhuettvirkninger eller innsyn/utsikt  

- Formannskapet bemerker også at søker har familiær tilknytning til stedet 

- Formannskapet ser heller ikke at bygningene er i strid med andre offentlige 

hensyn  

 

Viser også til nytt motsegnsrundskriv fra statsråd Sanner i februar 2014 hvor hensynet til 

lokaldemokratiet skal vektlegges sterkere.  

 

Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt. Rådmannens innstilling fikk 0 stemmer og falt. 

 

Vedtak i Nesset formannskap – 10.04.2014 

Frode Meringdal gis dispensasjon fra kommuneplanens arealdel, fra PBL § 19-2 og PBL § 1-8 til 

bygging av hytte og naust som beskrevet i søknad av 2.12.2013. 

 

Området er i kommuneplanen avsatt til ervervsområde. Gjennom formannskapets befaring og 

vedtak i fradelingsak 96.12 den 20.09.2012 er det gitt dispensasjonen fra kommuneplanens 

arealdel fra ervervsområde til hytte/fritidsbebyggelse. Det er i samme sak gitt en utfyllende 

begrunnelse for dispensasjon fra PBL § 19-2. Her konkluderes det med at Nesset kommune etter 

en samlet vurdering finner at fordelene ved en fradeling vil være vesentlig større enn ulempene. 

 

Området er avsatt i kommuneplanen til ervervsområde og fradelt og omdefinert til 

fritidsbebyggelse. Det vises her også til at omsøkte hytte og naust ligger i et allerede bebygd 

område.  

 

Formannskapet mener at bygningene inneholder arkitektoniske kvaliteter som er nyskapende, 

funksjonelle og med en utforming lik de storslåtte naturomgivelsene langs Eikesdalsvatnet og 

Eresfjorden. Her mener formannskapet at: 

 

- Utformingen av bygningene harmonerer med omgivelsene i forhold til fargevalg og de 

bratte fjellene 

- Ved plasseringen er det tatt hensyn til terrenget og hytta vil ikke gi uønskede 

silhuettvirkninger eller innsyn/utsikt  

- Formannskapet bemerker også at søker har familiær tilknytning til stedet 

- Formannskapet ser heller ikke at bygningene er i strid med andre offentlige hensyn  

 

Viser også til nytt motsegnsrundskriv fra statsråd Sanner i februar 2014 hvor hensynet til 

lokaldemokratiet skal vektlegges sterkere.  
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PS 33/14 Oppstart helseløype i Eidsvåg sentrum 

Behandling i Utvalg for helse, oppvekst og kultur - 01.04.2014  

Enstemmig som rådmannens innstilling. 

 

Forslag til vedtak i Utvalg for helse, oppvekst og kultur - 01.04.2014 

Det skal startast opp arbeid med å legge ei helseløype(etter nærmare kriterier) som rundløype 

med start/stopp ved Nesset Kirke. Helseløypa skal følgje eksisterande gangveg til Nesset 

ungdomskole, forbi kunstgrasbanen, via omsorgboligane og inn på Åsagardvegen, med 

tilslutning frå NOS via turveg/sti forbi barneskolen til Åsagardvegen. Kostnaden med prosjektet 

skal haldast innafor tilskotsmidlar frå fylket og innvilga spelemidlar i alt kr 373.000,-. 

 

Behandling i Nesset formannskap - 10.04.2014  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt tilrådd. 

 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 10.04.2014 

Det skal startast opp arbeid med å legge ei helseløype(etter nærmare kriterier) som rundløype 

med start/stopp ved Nesset kirke. Helseløypa skal følgje eksisterande gangveg til Nesset 

ungdomskole, forbi kunstgrasbanen, via omsorgsboligane og inn på Åsagardvegen, med 

tilslutning frå NOS via turveg/sti forbi barneskolen til Åsagardvegen. Kostnaden med prosjektet 

skal haldast innafor tilskotsmidlar frå fylket og innvilga spelemidlar i alt kr 373.000. 

 

 

PS 34/14 Forprosjekt - Interkommunalt samarbeid i ROR 

Rådmannens innstilling 

1. Nesset kommunestyre viser til tidligere vedtak om deltakelse i et forprosjekt for videreutvikling 
av det interkommunale samarbeidet i Romsdal, og sier seg fornøyd med avlevert 
forprosjektrapport. 

 

2.   Nesset kommune forplikter seg til å delta i hovedprosjekt på følgende områder: 

a.  Utrede og prøve ut etablering av felles planorgan/-kontor for kommunene i 

Molderegionen. Planorganet/-kontoret skal kunne ivareta kommunale- og 

regionale planer i Molderegionen og styres politisk med delegert myndighet fra 

kommunestyrenene i forhold til planer på regionalt nivå. Som en del av 

forsøksordningen skal planarbeid uten innsigelsesrett fra fylkeskommunen og 

Fylkesmannen prøves ut 

b.  Utvikle en «Samfunnsplan for Molderegionen» (kommunedelen), der felles bo-, 

arbeids- og serviceområde er sentrale element. 

c.  Utarbeide en utredning om framtidig kommunestruktur i Molderegionen, basert 

på de premisser og rammer som vil komme på plass fra sentrale myndigheter i 

løpet av det neste året 
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d.  Jobbe videre med etablerte samarbeidsordninger, systematisere og videreutvikle 

disse. 
3. Finansiering av hovedprosjektet forutsetter eksterne midler. Søknadsprosessen for 

innhenting av ekstern finansiering skjer via ROR på vegne av kommunene. 

Kommunens bidrag blir de ledere/ansatte og politikere som deltar i styringsgrupper, 

prosjektgrupper og referansegrupper. 
4. Utredningene i hovedprosjektet ferdigstilles til politiske behandling i kommunene innen 

2. april 2015. 
5. Nesset kommune forutsetter bred politisk og administrativ involvering i hovedprosjektet. 

 

Behandling i Nesset formannskap - 10.04.2014  

Formannskapet ble enige om forslag til et tilleggspunkt: 

 

Nesset kommune forbeholder seg retten til å stå fritt i den videre prosessen.  

 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Formannskapets tilleggspunkt ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 10.04.2014 

1. Nesset kommunestyre viser til tidligere vedtak om deltakelse i et forprosjekt for 

videreutvikling av det interkommunale samarbeidet i Romsdal, og sier seg fornøyd med 

avlevert forprosjektrapport. 
2. Nesset kommune forplikter seg til å delta i hovedprosjekt på følgende områder: 

a.  Utrede og prøve ut etablering av felles planorgan/-kontor for kommunene i 

Molderegionen. Planorganet/-kontoret skal kunne ivareta kommunale- og 

regionale planer i Molderegionen og styres politisk med delegert myndighet fra 

kommunestyrenene i forhold til planer på regionalt nivå. Som en del av 

forsøksordningen skal planarbeid uten innsigelsesrett fra fylkeskommunen og 

Fylkesmannen prøves ut 

b.  Utvikle en «Samfunnsplan for Molderegionen» (kommunedelen), der felles bo-, 

arbeids- og serviceområde er sentrale element. 

c.  Utarbeide en utredning om framtidig kommunestruktur i Molderegionen, basert 

på de premisser og rammer som vil komme på plass fra sentrale myndigheter i 

løpet av det neste året 

d.  Jobbe videre med etablerte samarbeidsordninger, systematisere og videreutvikle 

disse. 
3. Finansiering av hovedprosjektet forutsetter eksterne midler. Søknadsprosessen for 

innhenting av ekstern finansiering skjer via ROR på vegne av kommunene. 

Kommunens bidrag blir de ledere/ansatte og politikere som deltar i styringsgrupper, 

prosjektgrupper og referansegrupper. 

4. Utredningene i hovedprosjektet ferdigstilles til politiske behandling i kommunene innen 

2. april 2015. 

5. Nesset kommune forutsetter bred politisk og administrativ involvering i hovedprosjektet. 

6. Nesset kommune forbeholder seg retten til å stå fritt i den videre prosessen.  
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PS 35/14 Budsjettprosess 2014 - tiltak for å skape balanse i økonomiplan 2014 

- 2017 

Rådmannens innstilling 

1. Kommunestyret vedtar følgende tiltak for å skape balanse i økonomiplan 2014 – 2017. 
 

Nr. Enhet 2014 2015 2016 2017 Tiltak Konsekvens 

1 Felles 

utgifter 

50 000 100 000 100 000 100 000 Innsparing i 

forsikringspremier etter 

gjennomgang av 

kommunens 

forsikringsobjekter. 

Reduksjon av innkjøp 

IKT (ikke investering) 

Mindre 

konsekvenser 

2   200 000 500 000 500 000 500 000 Reduksjon som følge 

av endring i 

arbeidsgiveravgift fra 

sone 1a til sone 2 

Reduserte utgifter til 

arbeidsgiveravgift 

for kommunen 

3 Kultur 100 000 100 000 100 000 100 000 Redusere tildeling av 

kulturmidler. Total 

budsjett 350 000. 100 

000 over snitt i 

KOSTRA gruppe 2. 

Tildeling 2013 fordelt 

til 57 lag med gj.snitt 

pr lag kr 8 100. 

Vil føre til mindre 

tilskudd til lag og 

foreninger. 

Kommunen kan tilby 

opplæring i bruk av 

Tilskuddsportalen 

slik at lag og 

foreninger selv kan 

søke om eksterne 

tilskudd. 

4 Service-

kontoret 

50 000 50 000 50 000 50 000 Økte inntekter fra salg 

av meglerpakke, 

reduserte utgifter til 

porto mm 

Ingen  

5 Barne-

hager 

100 000 300 000 300 000 300 000 Redusere ytterligere 1 

årsverk ass. ressurs i 

Eidsvåg barnehage 

Utfordringer i 

forhold til 

omplassering/ 

oppsigelse av 

ansatte. 

6     100 000 100 000 100 000 Feriestengte 

kommunale barnehager 

i 3 uker fra 2015 

Enn antar at 

feriestengte 

barnehager vil gi 

liten konsekvens for 

foreldre dersom 

informasjonen blir 

gitt på ett tidlig 

tidspunkt. 

7 Skole   220 000 750 000 1 000 000 Pga. naturlig nedgang i 

elevtallet vil en kunne 

redusere antall klasser 

EIBUS fra høst 2015.  

Ingen negativ 

konsekvens for 

læring. Ingen 

konsekvenser for 

lærere. 

8   100 000 235 000 235 000 235 000 Redusere assistent- 

ressurs EIBUS.  

Dette vil føre til 

mindre generell 

assistentstøtte i 

klassene. 

Utfordringer i 

forhold til 
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omplassering/ 

oppsigelse av 

ansatte. 

9   210 000 510 000 510 000 510 000 Overflytte mellomtrinn 

fra Vistdal skule til 

Eresfjord. Kun 3 elever 

i mellomtrinnet neste 

skoleår - 2014/15. Alle 

i 7 klasse. Ikke 

beregnet innsparing på 

driftsutgifter bygg. 

Vil gi lengre 

skoleveg og lengre 

skoledager, men 

innenfor gitte 

anbefalinger. Vil gi 

redusert kollegialt 

fagmiljø ved Vistdal 

skule. 

10 NAV 70 000       Minus innleie av vikar 

i 2014 

Vil kunne føre til 

større belastninger 

for de ansatte som er 

tilstede. 

11     100 000 100 000 100 000 Arbeide for ytterligere 

å redusere sosialhjelps- 

utbetalinger  

Økt bruk av statlige 

tiltaksmidler vil 

kunne øke behovet 

for flere 

praksisplasser i 

kommunen. 

12 Helse og 

omsorg 

70 000 120 000 120 000 120 000 Redusere bemanning 

på kjøkken NOS 

tilsvarende 30% stilling 

for ass. i helgene 

Endring av interne 

rutiner. Oppgaver må 

overføres til 

avdelingene. 

Overtallige tilbys 

vakante stillinger på 

dag. 

13   90 000       Kjøkkendrift avvikles- 

70% st. innen 01.06.14. 

Middagslevering fra 

Eidsvåg, kostnadene til 

dette er medregnet 

Noen beboere må ha 

hjelp til handling. 

Kostnader til 

middagslevering, 

transport til 

Eresfjord og Vistdal 

er innarbeidet. 

14   350 000       Kveldsvakt (1,4 årsv.) 

ved Vistdal 

bofellesskap avvikles 

innen 01.06.14  

Hjemmetjenesten 

fører tilsyn på kveld.  

15   250 000       Redusere bemanning 

på dagtid med 50% 

innen 01.06.14 

Fast personale noen 

timer på dagtid. 

Trappes ytterligere 

ned i takt med 

utflytting av beboere. 
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16     2 000 000 2 500 000 2 500 000 Vistdal bofellesskap 

omdisponeres til 

boliger. Det er i dag 

tilknyttet ca 5 årsverk 

til Vistdal bofellesskap 

i tillegg er hjemme-

sykepleien der to 

ganger daglig.  Det er i 

dag 6 (4) beboeren ved 

bofellesskapet.  

Reduksjonsforslagene 

innebærer en gradvis 

avvikling som 

bofellesskap. Antatt 

samlet innsparing ca. 

kr. 2.500.000 

Mulig at en må øke 

ressurser i 

hjemmetjenesten i 

Indre. Økonomisk 

mulighet til økning 

av hjemmetjenesten 

fra 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 Teknisk   350 000 350 000 350 000 Redusere strømutgifter 

i alle kommunens 

formålsbygg. Redusere 

bruk av gatelys om 

natten. 

Ansatte må få 

opplæring i bruk av 

SD -anleggene. 

Redusere 

temperaturen med 1 

grad i alle formåls-

bygg, ikke NOS. 

Innføre tidsstyring 

på gatelys. 

18   50 000 50 000 50 000 50 000 Øke gebyr på byggesak 

og kartoppmåling.  

Nesset kommune har 

lavere gebyr enn 

sammenlignings-

bare kommuner. 

  Totalt 1 690 000 4 735 000 5 765 000 6 015 000     

Behandling i Nesset formannskap - 10.04.2014  

Uttale fra FAU ved Vistdal skole, datert 10.4.2014, ble distribuert. 

 

Arbeiderpartiet fremmet følgende forslag: 

 

 Saken utsettes til 8. mai.  

 

I forbindelse med formannskapsmøte samme dag, innkalles det til arbeidsmøte hvor 

alternative innsparingsforslag gjennomgås. 

 

Arbeiderpartiets forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 10.04.2014 

Saken utsettes til 8. mai.  

 

I forbindelse med formannskapsmøte samme dag, innkalles det til arbeidsmøte hvor alternative 

innsparingsforslag gjennomgås. 

 


