
 

Nesset kommune 

 
 

  

 

Møteprotokoll 

 

Utvalg: Utvalg for teknisk, næring og miljø 

Møtested: Formannskapets møterom, Kommunehuset 

Dato: 24.09.2015 

Tidspunkt: 09:00 – 14:00 

 

Følgende faste medlemmer møtte: 

Navn Funksjon Representerer 

Magne Bugge Leder H 

Svanhild Kvernberg Medlem KRF 

Stein Ivar Bjerkeli Medlem AP 

Arild Svensli Medlem INNB 

 

Følgende faste medlemmer møtte ikke: 

Navn Funksjon Representerer 

Jan Rindli NESTL SP 

Siw Maridal Bugge MEDL AP 

Lene Halseth MEDL H 

 

Følgende varamedlemmer møtte: 

Navn Møtte for Representerer 

Anders-Inge Nerland Jan Rindli SP 

Vigdis Aandalen Bersås Lene Halseth KRF 

 

Merknader 

Avdelingslederne Vegard Øverås Lied og Malin Bruseth orienterte om investeringsprosjektene. 

 

 

 

 

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 15/15 Godkjenning av protokoll fra forrige møte   

PS 16/15 Referatsaker   

RS 7/15 Informasjon om vedtatt investeringsprogram for 

fylkesvegar 2016 -2023 

 2015/1283 

PS 17/15 Høring - Reglement for folkevalgte organer mm  2008/154 

PS 18/15 Kopi - Reviderte vedtekter og delegering av 

forvaltningsansvar for Dovrefjell nasjonalparkstyre 

 2011/258 

PS 19/15 Ny forskrift for tømming av slamavskillere, tette tanker 

mv. og bestemmelser om betaling av gebyr for RIR-

kommunene 

 2015/1365 

PS 20/15 Nesset Brann & Redning - Oppgradering av kjøretøy og 

utstyr 

 2015/1235 

 

 

PS 15/15 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 

Behandling i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 24.09.2015  

Protokoll fra møte den 13.05.2015 ble godkjent og signert. 

 

Vedtak i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 24.09.2015 

Protokoll fra møte den 13.05.2015 ble godkjent og signert. 

 

 

PS 16/15 Referatsaker 

Behandling i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 24.09.2015  

RS 7/15 Informasjon om vedtatt investeringsprogram for fylkesvegar 2016 -2023 

 

Referatsaken ble tatt til orientering. 

 

Vedtak i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 24.09.2015 

Referatsaken ble tatt til orientering. 
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PS 17/15 Høring - Reglement for folkevalgte organer mm 

Behandling i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 24.09.2015  

Uttale fra Nesset KRF og Fagforeningene ble ekspedert til medlemmenes iPad den 21.09.2015 

 

Utvalg for teknisk, næring og miljø gir slik uttale:  

 

Utvalg for teknisk, næring og miljø (TNM) har følgende bemerkninger til utvidet 

delegeringsreglement: 

 

 TNM  har ingen bemerkning i forhold til utvalgets myndighet og ansvar, kap. 3.6 

 TNM sine medlemmer har ulik mening når det gjelder rådmannens myndighet i forhold 

til ansettelse av stabs- og enhetsledere. Flertallet (4-2) ønsker at dagens praksis 

videreføres j.f. kap 4.3.1   

 TNM sine medlemmer har ulik mening om kap 3.4.3, delegering til formannskap – 

beslutningsmyndighet når det gjelder verditerskel på kjøp og salg av fast eiendom. 

Flertallet (4-2) ønsker at verditerskel forblir uendret. 

 

Vedtak i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 24.09.2015 

Utvalg for teknisk, næring og miljø gir slik uttale:  

 

Utvalg for teknisk, næring og miljø (TNM) har følgende bemerkninger til utvidet 

delegeringsreglement: 

 

 TNM har ingen bemerkning i forhold til utvalgets myndighet og ansvar, kap. 3.6 

 TNM sine medlemmer har ulik mening når det gjelder rådmannens myndighet i forhold 

til ansettelse av stabs- og enhetsledere. Flertallet (4-2) ønsker at dagens praksis 

videreføres j.f. kap 4.3.1   

 TNM sine medlemmer har ulik mening om kap 3.4.3, delegering til formannskap – 

beslutningsmyndighet når det gjelder verditerskel på kjøp og salg av fast eiendom. 

Flertallet (4-2) ønsker at verditerskel forblir uendret. 

 

 

 

PS 18/15 Kopi - Reviderte vedtekter og delegering av forvaltningsansvar for 

Dovrefjell nasjonalparkstyre 

Behandling i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 24.09.2015  

Denne saken var oppmeldt som politisk sak, men var referatsak. 

 

Vedtak i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 24.09.2015 

Referatsaken ble tatt til orientering. 
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PS 19/15 Ny forskrift for tømming av slamavskillere, tette tanker mv. og 

bestemmelser om betaling av gebyr for RIR-kommunene 

Behandling i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 24.09.2015  

Saksdokumentene ble ekspedert til medlemmenes iPad den 21.09.2015 

 

Enstemmig som rådmannens innstilling. 

 

Forslag til vedtak i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 24.09.2015 

Kommunestyret vedtar ny forskrift for tømming av slamavskillere, tette tanker mv. og 

bestemmelser om betaling av gebyr for RIR-kommunene som framlagt. 

Forskriften trer i kraft så snart alle RIR-kommunene har gjort tilsvarende vedtak, og forskriften 

er kunngjort i Norsk Lovtidend. 

 

 

PS 20/15 Nesset Brann & Redning - Oppgradering av kjøretøy og utstyr 

Behandling i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 24.09.2015  

Saksdokumentene ble ekspedert til medlemmenes iPad den 21.09.2015 

 

Enstemmig som rådmannens innstilling. 

 

Forslag til vedtak i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 24.09.2015 

Kommunestyret vedtar oppgrader av kjøretøy og utstyr for Nesset Brann og Redningstjeneste 

 

1. Innkjøp av ny vaktbil og mannskapsbil til Eidsvåg. Total kostnad kroner 4 300 000,- eks. 

mva.  

 

2. Utstyr til Eidsvåg brannstasjon oppgraderes. Total kostnad kroner 510 000,- eks mva.  

 

3. Det utredes en kortsiktig plan for utbedring av brannstasjonen i Eresfjord. Plan og 

alternativer utredes i samarbeid med Molde brannvesen.  

 

4. Tiltaket finansieres ved låneopptak. 

 

5. Tiltakene i pkt. 1 og 2 innarbeides i økonomiplan 2016-2019 

 

 

 

 


