
 
 
 
 
 

 
 

Møteprotokoll 
 

Utvalg: Utvalg for teknisk, næring og miljø 

Møtested: Formannskapets møterom, Nesset kommunehus 

Dato: 23.05.2017 

Tidspunkt: 12:00 – 15:30 
 
 
 
 

Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Arild Svensli Leder H 
Ole Marvin Aarstad Nestleder SP 
Svanhild Kvernberg Medlem KRF 
Kristin Reitan Medlem SP 
Stein Ivar Bjerkeli Medlem AP 
Paul Edvin Nauste Medlem AP 
Marianne Stensvold Medlem AP 

 
Følgende faste medlemmer møtte ikke: 
Navn Funksjon Representerer 
   

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
   

 
Merknader 
Utvalget hadde befaring til Solbjøra vassverk og til Eidsvåg barne- og ungdomsskole, barne- og 
mellomtrinnet. 
 
Det ble orientert om drikkevannsforholda i Eresfjord v. avdelingsleder vann/avløp 

 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Bernt Angvik Enhetsleder 
Hogne Frydenlund, fom sak 9/17 tom sak 13/17 Miljøvernleder 
Vegard Øverås Lied, sak 14/17 Avdelingsleder vann/avløp 
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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 6/17 Godkjenning av protokoll fra forrige møte   

PS 7/17 Referatsaker   

RS 5/17 Nesset kommune - årsrapport 2016  2016/429 

RS 6/17 Investeringsprosjekter 2017 - Orientering kommunale bygg og 
eiendommer, mai 

 2017/64 

RS 7/17 Investeringsprosjekter 2017 - orientering VA, mai  2017/64 

PS 8/17 Diskusjonsnotat til politiske organ i kommunene  2016/1193 

PS 9/17 Rammer for tildeling av fellingstillatelser i 2017  for elg, ,hjort og 
rådyr i Nesset 

 2017/469 

PS 10/17 Vistdal storviltvald - Bestandsplan for hjort og rådyr 2017 - 2019  2011/654 

PS 11/17 Nordstranda bestandsplanområde - Bestandsplan for hjort og rådyr 
2017 - 2019 

 2011/569 

PS 12/17 Ytre Nesset Storviltvald - Bestandsplan for hjort og rådyr 2017 - 2019  2008/1041 

PS 13/17 Klage på vedtak - TNM sak 05/17 - Nerigården jaktvald  2016/428 

PS 14/17 Reasfaltering av kommunale veger - 2017  2017/577 

PS 15/17 Oppfølging av regional ROS-analyse for brannvesenet i ROR 
kommunene 

 2017/264 
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PS 6/17 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 

Behandling i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 23.05.2017  

Protokoll fra møte den 16.03.2017 ble godkjent og signert. 
 
 

Vedtak i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 23.05.2017 

Protokoll fra møte den 16.03.2017 ble godkjent og signert. 
 
 

PS 7/17 Referatsaker 

Behandling i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 23.05.2017  

RS 5/17 Nesset kommune - årsrapport 2016 

RS 6/17 Investeringsprosjekter 2017 - Orientering kommunale bygg og eiendommer, mai 

RS 7/17 Investeringsprosjekter 2017 - orientering VA, mai 

Referatsakene ble tatt til orientering. 
 
Enstemmig 
 

Vedtak i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 23.05.2017 

Referatsakene ble tatt til orientering. 
 
 

PS 8/17 Diskusjonsnotat til politiske organ i kommunene 

Behandling i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 23.05.2017  

Utvalg for teknisk, næring og miljø tar Formannskapets vedtak i saken til etterretning. 
 
Enstemmig. 
 

Forslag til vedtak i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 23.05.2017 

Svar på diskusjonsnotat fra Nye Molde kommune vedr. lokaldemokrati: 
 
Politisk modell 

1. I intensjonsavtalen er det avtalt at kommunen skal styres etter formannskapsmodellen. Det er foreslått 
tre underutvalg. Hvilke hovedutvalg mener dere bør være i modellen? Hvilke saksområder bør ligge 
under hvert hovedutvalg? 
Ønsker å følge formannskapsmodellen. Næring bør etableres i et eget utvalg og samarbeide tett 
samarbeid med Nye Molde næringsforum. Ellers opprette de nødvendige utvalg som er lovbestemt og 
som det er behov for. 

2. Er det aktuelt med underutvalg under hovedutvalgene? 
Ad hoc-utvalg 

3. Noen kommuner har god erfaring med saksordfører, hva tenker dere om dette? 
Åpning for å bruke saksordfører i særskilte saker, f.eks. i ad hoc-utvalg. 
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4. Hvordan stiller dere dere til utvidet frikjøp av politisk ledelse, eks. ordfører, varaordfører og 
utvalgsleder? 
Åpen for frikjøpsordninger.  

 
Kommunedelsutvalg 

1. Hvordan stiller dere dere til en prøveordning med kommunedelsutvalg? 
Positive. 

2. Skal det i tilfelle være kommunedelsutvalg i hele kommunen? Hvor mange er da aktuelle? 
Ett kommunedelsutvalg for Nesset og er ellers åpne for flere kommunedelsutvalg i den nye 
kommunen. 

3. Hvilken rolle/mandat bør disse ha? 
Viser til punktene i intensjonsavtalen: 

 - Lokal stedsutvikling  
 - Styre for bruken av lokale næringsfond, herunder Kraftfondet i Nesset  
 - Styre for ulike bygdemobiliseringsprosjekt 
 - Lokale kultur- og idrettstilbud 
Må ha beslutningsmyndighet. Leder i utvalget skal ha talerett i kommunestyret. 

4. Hvordan bør de velges/oppnevnes og organiseres? 
Bygdelag skal oppfordres til å komme med forslag til medlemmer. Medlemmene velges endelig av 
kommunestyret. 

5. Hvilke andre alternativer for medvirkning bør den nye kommunen ha fokus på? 
Folkemøter, høringer, digital medvirkning og servicekontor i Nesset. 

6. Hvordan vil vi engasjere alle innbyggerne? 
(se pkt. 5) 

7. Hvordan skal vi engasjere frivilligheten og benytte de arenaer som allerede finnes? 
Styrke og utvikle frivilligsentralene jfr. pkt. 6.2 og pkt. 6.5 i intensjonsavtalen. 

 
 

PS 9/17 Rammer for tildeling av fellingstillatelser i 2017 for elg, hjort og rådyr 
i Nesset 

Behandling i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 23.05.2017  

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 23.05.2017 

Hjortebestanden i kommunen varierer i størrelse og utvikling. Av den grunn er det grunnlag for å fravike 
minsteareal i de ulike forvaltningsregionene, jfr § 7, i forskrift om forvaltning av hjortevilt. 
 
For å bedre vinterbeiteområdene for hjort og elg legges følgende minsteareal til grunn for jaktsesongen 2017: 
 
Minstearealet for elg settes til 6000 dekar.  
For hjortevald 009 Bersås og 010 Eide  – Fressvika reduseres  minstearealet til 900 dekar, for  015 Bugge økes 
minstearealet 1100 dekar og resterende vald i region gamle Nesset settes det til 1500 dekar.   
I forvaltningsregion Eresfjord settes minstearealet til 250 dekar for jaktvald nr 023 Husby Sølotta og nr 030 
Øvre Eresfjord jaktvald mens minstearealet reduseres til 380 dekar for 017 Syltebø, 019 Frisvoll Fagerslett, 
020 Meringdal og 021 Bjørnes Solhjell. 
 
I Vistdal settes minstearealet til 002 Ødegård jaktvald til 540 dekar og 890 dekar for vald 029 Sørstranda.  
 
For rådyr ingen endring av minstearealet, dvs 500 dekar for vald i Nesset som ikke har kvotefri jakt.  
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PS 10/17 Vistdal storviltvald - Bestandsplan for hjort og rådyr 2017 - 2019 

Behandling i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 23.05.2017  

 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 23.05.2017 

Nesset kommune godkjenner med hjemmel i forskrift om forvaltning av hjortevilt § 14, bestandsplan for 
Vistdal Storviltvald, datert 23.03.2017.  
 
Bestandsplanen gjelder for tre år, perioden 2017 – 2019, med følgende forutsetninger;  
 

 Hjort.  
Planlagt årlig uttak i 3- års perioden er 77 dyr, 75 dyr og 73 dyr, samt en skrapdyrkvote på 30 dyr. Til sammen 
255 dyr med følgende avskytingsprofil 
År Bukk 2,5+ Spissbukk Kolle/hunn ungdyr  kalv sum 
Fordeling % 20 20 40 20 100 % 
Planlag 
avskyting  

45 dyr 45 dyr 90  dyr 45  dyr 225 dyr 

Skrapdyr     30 dyr 
Total kvote     255 dyr  

 
 Rådyr 

Kvotefri jakt 
 
 

PS 11/17 Nordstranda bestandsplanområde - Bestandsplan for hjort og rådyr 
2017 - 2019 

Behandling i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 23.05.2017  

Enstemmig som rådmannens innstilling. 
 

Vedtak i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 23.05.2017 

Det vises bestandsplan for Nordstranda Viltforvaltningsområde mottatt 26.04.2017.  
 
Nesset kommune godkjenner med hjemmel i forskrift om forvaltning av hjortevilt § 14, bestandsplan for 
Nordstranda Viltforvaltningsområde.  
  
Bestandsplanen for hjort gjelder for tre år, perioden 2017 – 2019, med følgende forutsetninger;  

 Hjort  
Årlig uttak settes 34 dyr, til sammen 102 dyr i avtaleperioden, med følgende avskytingsprofil 
 

 Eldre bukk Eldre kolle Spissbukk Ungdyr 
hunn 

Kalv Samlet 

 18 % 18  % 18 % 21 % 25 % 100 % 
Årlig uttak 28 dyr 5 5 5 6 7 28 dyr 

 
 Rådyr 

Kvotefri jakt 
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PS 12/17 Ytre Nesset Storviltvald - Bestandsplan for hjort og rådyr 2017 - 
2019 

Behandling i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 23.05.2017  

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 23.05.2017 

Nesset kommune godkjenner med hjemmel i forskrift om forvaltning av hjortevilt § 14, bestandsplan for Ytre 
Nesset Storviltvald, datert 08.04.2017. 
  
Bestandsplanen for hjort gjelder for tre år, perioden 2017 – 2019, med følgende forutsetninger;  

 Hjort  
Årlig uttak settes 35 dyr, til sammen 105 dyr i avtaleperioden, med følgende avskytingsprofil 
 

 Eldre bukk Eldre kolle Spissbukk/ungdyr hunn Kalv Samlet 
 20 %  20 / 60 %   100 % 
Årlig uttak 35 
dyr 

6 6 6/6 9 35 dyr 

 
 Rådyr 

Kvotefri jakt 
 
 

PS 13/17 Klage på vedtak - TNM sak 05/17 - Nerigården jaktvald 

Behandling i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 23.05.2017  

 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.  
 

Vedtak i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 23.05.2017 

Det vises til brev mottatt 07. 04.2017 hvor det klages på vedtak i TNM sak 05/17.  
Nesset kommune opprettholder sitt vedtak om at den parsellen av eiendommen GID 013/002 som har over 
1000 dekar tellende areal, fra Gammelsetervatnet og ned mot Langfjorden, ikke har en avgrensing som gjør 
den egnet til hjortejakt.  
Klagen tas ikke til følge og oversendes Fylkesmannen i Møre og Romsdal.  
 
 

PS 14/17 Reasfaltering av kommunale veger - 2017 

Behandling i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 23.05.2017  

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
Utvalg for teknisk, næring og miljø ber om at kommunestyret avser mer midler til drift og vedlikehold av 
kommunale veger for inneværende og kommende år. 
 
Utvalget for teknisk, næring og miljø er ikke tilfreds med de mange skadene på kantstein og lignende 
brøytingen forårsaket i vinter. 
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Enstemmig. 
 

Vedtak i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 23.05.2017 

Gamle Gussiåsvegen prioriteres for reasfaltering i 2017.  
 
Utvalg for teknisk, næring og miljø ber om at kommunestyret avser mer midler til drift og vedlikehold av 
kommunale veger for inneværende og kommende år. 
 
Utvalget for teknisk, næring og miljø er ikke tilfreds med de mange skadene på kantstein og lignende 
brøytingen forårsaket i vinter. 
 
 
 

PS 15/17 Oppfølging av regional ROS-analyse for brannvesenet i ROR 
kommunene 

Behandling i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 23.05.2017  

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 

Forslag til vedtak i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 23.05.2017 

1. Nesset kommune godkjenner rapporten «Regional ROS-analyse for brannvesen i ROR kommuner 
2017». 
   
2. Nesset kommune vil delta i en prosess, sammen med andre ROR kommuner, med mål om å utrede 
regionens fremtidige brannvesenstruktur/organisering. Nesset kommune vil be styret i ROR om å utarbeide 
mandat og utpeke styrings- og arbeidsgruppe for å komme i gang med dette arbeidet.  
 
3. ROS – analyse, fremtidig brannvesenstruktur/organisering vil da kunne danne grunnlag for samarbeid 
om utarbeidelse av beredskapsanalyse og dokumentasjon av brannvesenet. 
 
 


