
 

 

 

 
 

 

 

Møteprotokoll 
 

Utvalg: Nesset formannskap 

Møtested: Kommunestyresalen, Nesset kommunehus 

Dato: 16.04.2018 

Tidspunkt: 09:00 – 12.55 

 
 
 
 

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, permisjon fra sak 25/18, 26/18, 
27/18, 28/18 og 29/18 

Medlem KRF 

 
Følgende faste medlemmer møtte ikke: 
Navn Funksjon Representerer 

   
 

Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 

   
 

Merknader 
Formannskapet var på befaring på Eidsvåg barne- og ungdomsskole. 
Rådmannen orienterte om status forprosjekt helsehus og omsorgsboliger. 
Rådmannen orienterte om sak molo/steinfylling i Høvika – GID 021/024. 
 

 

 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 

Anne Grete Klokset 
Hege Frisvold 

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. 
 
 
 

 Rolf Jonas Hurlen  

   

   

   

 
 

Saksliste 

Utvalgs- 

saksnr 

 

Innhold 

Unntatt 

offentlighet 

Arkiv- 

saksnr 

PS 21/18 Godkjenning av protokoll fra forrige møte   

PS 22/18 Referatsaker   

RS 9/18 Kopi av brev til Statkraft - Klassifisering Aura kraftanlegg - Ettare 
Bøvervatn - Gravdalen overføringstunnell - Sandvatn sekningskanal 
og dam Ettare Bøvervatn 

 2018/346 

RS 10/18 Løyve - Rauma Stamfisk AS  2018/135 

RS 11/18 Samfunnstryggleik og beredskap - kommuneretta aktivitet 2018  2008/384 

RS 12/18 Søknad om grensejustering i Gjemnes kommune  - indre Gjemnes - 
Fylkesmannen si utgreiing og tilråding 

 2017/1461 

RS 13/18 Organisering av den sivile rettspleien i Møre og Romsdal politidistrikt 
fra 1. april 2018 - Namsmannsoppgaver og forliksråd 

 2018/462 

RS 14/18 Kontrollrapport 2017 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for 
Nesset kommune 

 2008/447 

RS 15/18 NAVs pressemelding arbeidsmarkedet nr. 3/2018 - stabil arbeidsløyse 
siste månad 

 2017/1196 

PS 23/18 Strategiske grep for å hindre svart økonomi ved anskaffelser  2017/880 



 

 Side 3 av 7 

PS 24/18 600169 Relokalisering barnehage, barne- og kulturskole - 
sluttrapport 

 2017/1271 

PS 25/18 Salg av kommunal eiendom - Eresfjord bofellesskap, GID 
069/001/003 

 2015/1168 

PS 26/18 Kjøp av kommunal grunn - Myrafeltet - GID 029/167  2017/1330 

PS 27/18 Oppsigelse av avtalen vedrørende interkommunal 
barneverntjeneste mellom Nesset, Sunndal og Tingvoll 

 2008/955 

PS 28/18 Eresfjord og Vistdal skisenter - Behandling av innkomne 
merknader 

 2012/75 

PS 29/18 Valg til heimevernsnemder i Møre og Fjordane 
heimevernsdistrikt 11 

 2010/1182 

 

PS 21/18 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 

Behandling i Nesset formannskap - 16.04.2018 

  

Protokoll fra formannskapsmøte 1.3.18 ble godkjent og signert. 
 

Vedtak i Nesset formannskap - 16.04.2018 

 
Protokoll fra formannskapsmøte 1.3.18 ble godkjent og signert. 
 
 

PS 22/18 Referatsaker 

RS 9/18 Kopi av brev til Statkraft - Klassifisering Aura kraftanlegg - Ettare 
Bøvervatn - Gravdalen overføringstunnell - Sandvatn sekningskanal 
og dam Ettare Bøvervatn 

 2018/346 

RS 10/18 Løyve - Rauma Stamfisk AS  2018/135 

RS 11/18 Samfunnstryggleik og beredskap - kommuneretta aktivitet 2018  2008/384 

RS 12/18 Søknad om grensejustering i Gjemnes kommune  - indre Gjemnes - 
Fylkesmannen si utgreiing og tilråding 

 2017/1461 

RS 13/18 Organisering av den sivile rettspleien i Møre og Romsdal politidistrikt 
fra 1. april 2018 - Namsmannsoppgaver og forliksråd 

 2018/462 

RS 14/18 Kontrollrapport 2017 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Nesset 
kommune 

 2008/447 

RS 15/18 NAVs pressemelding arbeidsmarkedet nr. 3/2018 - stabil arbeidsløyse 
siste månad 

 2017/1196 

 

 

Behandling i Nesset formannskap - 16.04.2018  

Referatsakene ble tatt til orientering. 
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Vedtak i Nesset formannskap - 16.04.2018 

Referatsakene ble tatt til orientering. 
 
 

RS 9/18 Kopi av brev til Statkraft - Klassifisering Aura kraftanlegg - Ettare Bøvervatn - Gravdalen 
overføringstunnell - Sandvatn sekningskanal og dam Ettare Bøvervatn 

RS 11/18 Samfunnstryggleik og beredskap - kommuneretta aktivitet 2018 

RS 12/18 Søknad om grensejustering i Gjemnes kommune  - indre Gjemnes - Fylkesmannen si 
utgreiing og tilråding 

RS 13/18 Organisering av den sivile rettspleien i Møre og Romsdal politidistrikt fra 1. april 2018 - 
Namsmannsoppgaver og forliksråd 

RS 14/18 Kontrollrapport 2017 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Nesset kommune 

RS 15/18 NAVs pressemelding arbeidsmarkedet nr. 3/2018 - stabil arbeidsløyse siste månad 

PS 23/18 Strategiske grep for å hindre svart økonomi ved anskaffelser 

Behandling i Nesset formannskap - 16.04.2018 

  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap - 16.04.2018 

 
Nesset kommune skal bruke anskaffelser som et strategisk tiltak for å medvirke til en 
bærekraftig miljøutvikling, forsvarlig utvikling av arbeidslivet og etablering av flere 
lærlingeplasser. 
 
Kommunen skal legge vedlagte «Strategiske grep for å hindre svart økonomi og 
arbeidslivskriminalitet ved anskaffelser i kommuner og fylkeskommuner» til grunn ved alle 
anskaffelser med en beløpsverdi over nasjonal terskelverdi i anskaffelsesregelverket. 
Kommunestyret ber om at tilsvarende blir gjort ved anskaffelser kommunen er med på gjennom 
innkjøpssamarbeidet ROR-Innkjøp. 
 
Ved revidering av kommunens innkjøpsstrategi, vil disse strategiske grepene bli innarbeidet i 
innkjøpsstrategien. 
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PS 24/18 600169 Relokalisering barnehage, barne- og kulturskole - 
sluttrapport 

Behandling i Nesset formannskap - 16.04.2018 

  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap - 16.04.2018 

  

Nesset kommunestyre godkjenner sluttrapport av 6.10.2017 for prosjekt 600169 Relokalisering 
barnehage, barneskole og kulturskole, slik den er avlagt. 

 

PS 25/18 Salg av kommunal eiendom - Eresfjord bofellesskap, GID 
069/001/003 

Behandling i Nesset formannskap - 16.04.2018  

 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap - 16.04.2018 

 
Nesset kommune selger eiendommen GID 069/001/003 Eresfjord bofellesskap.  

Markedsføring og salg gjennomføres ved engasjement av eiendomsmegler.  

 

PS 26/18 Kjøp av kommunal grunn - Myrafeltet - GID 029/167 

Behandling i Nesset formannskap - 16.04.2018  

 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 

Vedtak i Nesset formannskap - 16.04.2018 

 
Nesset formannskap imøtekommer ikke Irene Morewood Stolsmo sin søknad om å få kjøpe del av 
gbnr 29/167 som tilleggsareal til sin eiendom gbnr 29/175. 

Avslaget gis fordi hensynet til allmenhetens bruk av gangvegen veier tyngre enn søkers nytte av 
arealet. Et eventuelt salg av arealet vil betinge at reguleringsplanen for Eidsvåg sentrum må endres.  

Gbnr 29/175 gis imidlertid bruksrett på gangvegen som adkomst til nedre del av sin eiendom. 
Avkjøring skal kun skje mot Nedre Liedgardsveg. 
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PS 27/18 Oppsigelse av avtalen vedrørende interkommunal 
barneverntjeneste mellom Nesset, Sunndal og Tingvoll 

Behandling i Utvalg for helse og omsorg - 13.03.2018  

 
Enstemmig som rådmannens innstilling. 
 

Forslag til vedtak i Utvalg for helse og omsorg - 13.03.2018 

Nesset kommune sier opp sitt deltakerforhold i vertskommunesamarbeidet vedrørende det 
interkommunale barnevernsamarbeidet mellom Nesset, Sunndal og Tingvoll.  
Nesset kommune vil tre ut av dette samarbeidet den 31.12. 2019. 
Bakgrunnen for dette er at Nesset sammen med Molde og Midsund skal danne en ny kommune fra 
1.1. 2020.  
 
 

Behandling i Nesset formannskap - 16.04.2018  

Innstilling til vedtak fra Utvalg for helse og omsorg ble enstemmig vedtatt. 
 
 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap - 16.04.2018 

Nesset kommune sier opp sitt deltakerforhold i vertskommunesamarbeidet vedrørende det 
interkommunale barnevernsamarbeidet mellom Nesset, Sunndal og Tingvoll.  
Nesset kommune vil tre ut av dette samarbeidet den 31.12. 2019. 

Bakgrunnen for dette er at Nesset sammen med Molde og Midsund skal danne en ny kommune fra 
1.1. 2020.  

 

PS 28/18 Eresfjord og Vistdal skisenter - Behandling av innkomne 
merknader 

Rådmannens innstilling 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 vedtas detaljreguleringsplan for Eresfjord og Vistdal 
skisenter med plankart datert 22.03.2018 og bestemmelser av 22.03.2018 med følgende endring. 
    
§ 4.1.6: Bestemmelsen, «Det åpnes også for alternative avløpsordninger. Avløpsløsningen skal være 
godkjent før byggestart» - utgår.     
 

Behandling i Nesset formannskap - 16.04.2018  

 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
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Forslag til vedtak i Nesset formannskap - 16.04.2018 

 
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 vedtas detaljreguleringsplan for Eresfjord og Vistdal 
skisenter med plankart datert 22.03.2018 og bestemmelser av 22.03.2018 med følgende endring. 
    
§ 4.1.6: Bestemmelsen, «Det åpnes også for alternative avløpsordninger. Avløpsløsningen skal være 
godkjent før byggestart» - utgår.     
 

PS 29/18 Valg til heimevernsnemder i Møre og Fjordane 
heimevernsdistrikt 11 

Behandling i Nesset formannskap - 16.04.2018  

 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
 

Vedtak i Nesset formannskap - 16.04.2018  

 
Som medlem til Møre og Romsdal HV nemnd velges: 

1. Torbjørn Utigard 
2. Jan Rød   

 

 


