
 

 

 

 
 

 

 

Møteprotokoll 
 

Utvalg: Nesset formannskap 

Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset 

Dato: 11.03.2016 

Tidspunkt: 11:30 – 12:10 

 
 
 
 

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 (perm. kl. 11:55, sak 32) 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 

Formannskapet ber administrasjonen ta initiativ til møte med fylkesmannen ang. midler til 
sentrum/tettstedsutvikling.  

 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 

Liv Fleischer Husby Rådmann 
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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 28/16 Godkjenning av protokoll fra forrige møte   

PS 29/16 Salg av kommunal eiendom, Eikesdal skole til Eikesdal 
bygdalag 

 2016/125 

PS 30/16 Finansiering av prosjekt 600310 - Brann - og redningstjeneste i 
Vistdal og Eikesdal 

 2016/335 

PS 31/16 Finansiering av prosjekt 600288 - Alstadplassen  2015/1731 

PS 32/16 Finansiering av prosjekt 600257 - Strandpromenaden i Eidsvåg 
sentrum 

 2011/158 

 

PS 28/16 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 

Behandling i Nesset formannskap - 11.03.2016  

Protokoll fra formannskapets møte 03.03.2016 ble godkjent og signert. 
 

Vedtak i Nesset formannskap – 11.03.2016 

Protokoll fra formannskapets møte 03.03.2016 ble godkjent og signert. 
 
 

PS 29/16 Salg av kommunal eiendom, Eikesdal skole til Eikesdal 
bygdalag 

Rådmannens innstilling 

Rådmannen innleder forhandling med Eikesdal bygdalag om overtakelse av Eikesdal skole, 
eiendom GID 079/051 samt inngåelse av leieavtale om opprettholdelse av lokaler til undervisning 
dersom veien til Eresfjord skulle bli stengt. Avtalen begrenses til å gjelde den tid bygda har 
fastboende elever i grunnskolealder. For Eikesdal bygdalag vil kjøpesummen være kr 1.  

Om forhandlinger med Eikesdal bygdelag ikke fører frem etter intensjonen, legges eiendommen ut 
for salg på det åpne markedet. Utgifter til eiendomsmeglerforetak dekkes av inntekter fra salget. På 
det åpne marked vil kjøpesummen være den taksten megler kommer frem til. «Gamleskolen» på 
eiendom 079/051 som eies av Eikesdal bygdelag vil få eget eiendomsnummer, kostnader dekket av 
kommunen. Kommunen vil deretter forhandle med Eikesdal bygdelag om leieavtale på 
«Gamleskolen» til undervisningslokale ved veistenging. 

 

Behandling i Nesset formannskap - 11.03.2016  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 11.03.2016 

Rådmannen innleder forhandling med Eikesdal bygdalag om overtakelse av Eikesdal skole, 
eiendom GID 079/051 samt inngåelse av leieavtale om opprettholdelse av lokaler til undervisning 
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dersom veien til Eresfjord skulle bli stengt. Avtalen begrenses til å gjelde den tid bygda har 
fastboende elever i grunnskolealder. For Eikesdal bygdalag vil kjøpesummen være kr 1.  

Om forhandlinger med Eikesdal bygdelag ikke fører frem etter intensjonen, legges eiendommen ut 
for salg på det åpne markedet. Utgifter til eiendomsmeglerforetak dekkes av inntekter fra salget. På 
det åpne marked vil kjøpesummen være den taksten megler kommer frem til. «Gamleskolen» på 
eiendom 079/051 som eies av Eikesdal bygdelag vil få eget eiendomsnummer, kostnader dekket av 
kommunen. Kommunen vil deretter forhandle med Eikesdal bygdelag om leieavtale på 
«Gamleskolen» til undervisningslokale ved veistenging. 

 
 

PS 30/16 Finansiering av prosjekt 600310 - Brann - og redningstjeneste i 
Vistdal og Eikesdal 

Rådmannens innstilling 

Det bevilges kr 815 000 i 2016 til innkjøp av branntankvogn i Eikesdal. Totalramme for 

prosjektet endres fra kr 700 000 til kr 920 000. 

Bevilgningen finansieres med tilskudd fra Eikesdal bygdelag kr 220 000, momskompensasjon  

kr 163 000 og ubrukte lånemidler kr 432 000. 
 

Behandling i Nesset formannskap - 11.03.2016  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 11.03.2016 

Det bevilges kr 815 000 i 2016 til innkjøp av branntankvogn i Eikesdal. Totalramme for prosjektet 
endres fra kr 700 000 til kr 920 000. 
 
Bevilgningen finansieres med tilskudd fra Eikesdal bygdelag kr 220 000, momskompensasjon  
kr 163 000 og ubrukte lånemidler kr 432 000. 

 
 

PS 31/16 Finansiering av prosjekt 600288 - Alstadplassen 

Rådmannens innstilling 

Utbedring av Alstadplassen i Eidsvåg sentrum uføres i henhold til tiltaksliste og prioritering i 

2016. Bevilgning for 2016 økes med kr 770 000, fra kr 1 800 000 til kr 2 570 000.  

Totalramme for prosjektet Eidsvåg sentrum på kr 3 000 000 endres ikke. 

Ekstra bevilgning finansieres med økt momskompensasjon kr 140 000 og ubrukte lånemidler  

kr 630 000. 
 

Behandling i Nesset formannskap - 11.03.2016  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
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Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 11.03.2016 

Utbedring av Alstadplassen i Eidsvåg sentrum uføres i henhold til tiltaksliste og prioritering i 2016. 
Bevilgning for 2016 økes med kr 770 000, fra kr 1 800 000 til kr 2 570 000.  
Totalramme for prosjektet Eidsvåg sentrum på kr 3 000 000 endres ikke. 
Ekstra bevilgning finansieres med økt momskompensasjon kr 140 000 og ubrukte lånemidler  
kr 630 000. 
 
 

PS 32/16 Finansiering av prosjekt 600257 - Strandpromenaden i Eidsvåg 
sentrum 

Rådmannens innstilling 

Prosjektet Strandpromenaden i Eidsvåg gis en bevilgning på kr 1 125 000 i 2016. Totalrammen økes 
fra kr 1 300 000 til kr 2 300 000. Bevilgningen finansieres med momskompensasjon kr 225 000 og 
ubrukte lånemidler kr 900 000. 
 

Behandling i Nesset formannskap - 11.03.2016  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 11.03.2016 

Prosjektet Strandpromenaden i Eidsvåg gis en bevilgning på kr 1 125 000 i 2016. Totalrammen økes 
fra kr 1 300 000 til kr 2 300 000. Bevilgningen finansieres med momskompensasjon kr 225 000 og 
ubrukte lånemidler kr 900 000. 
 
 

 


