
 
 
 
 
 

 
 

Møteprotokoll 
 

Utvalg: Nesset formannskap 

Møtested: Kommunestyresalen, Nesset kommunehus 

Dato: 01.03.2018 

Tidspunkt: 09:00 -13:45 
 
 
 
 

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 10/18, 12/18 
og 13/18 

Medlem KRF 

 
Følgende faste medlemmer møtte ikke: 
Navn Funksjon Representerer 
   

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
   

 
Merknader 

 
 

Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 

Anne Grete Klokset     rådmann 
Hege Frisvold     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. 
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Saksliste 

Utvalgs- 
saksnr 

 
Innhold 

Unntatt 
offentlighet 

Arkiv- 
saksnr 

PS 9/18 Referatsaker   

RS 7/18 Møteprotokoll av 31.01.18 - Fellesnemnda i nye Molde kommune  2017/476 

RS 8/18 Møteprotokoll av 08.01.18 - Fellesnemnda i nye Molde kommune  2017/476 

PS 10/18 Klage - Søknad om støtte til leie av møtelokale - Nesset 
pensjonistforening 

 2017/1312 

PS 11/18 Forskuttering - Bygging av gang- og sykkelvei strekningen 
Jevika til Hammervoll - Søknad til Møre og Romsdal 
fylkeskommune 

 2017/621 

PS 12/18 Salg av kommunal grunn - GID 093/078 og 093/079  2018/257 

PS 13/18 600260 NOS nødstrømsaggregat 2014 - sluttrapport  2013/698 

PS 14/18 600127 Badeplass Eidsvågleira - sluttrapport  2008/1120 

PS 15/18 600152 NOS sjukeheim, tilbygg og ombygging - sluttrapport  2008/1644 

PS 16/18 600197 VA Stubø-Brekken - sluttrapport  2017/1294 

PS 17/18 600198 VA erstatte asbestledninger - sluttrapport  2017/1298 

PS 18/18 600237 Ny brannstasjon i 2011 - sluttrapport  2017/454 

PS 19/18 600171 NOS, påbygg kjøkken - sluttrapport  2017/1025 

PS 20/18 600299 Eidsvåg kunstgressbane, nytt dekke - sluttrapport  2016/647 

 
 

PS 9/18 Referatsaker 

RS 7/18 Møteprotokoll av 31.01.18 - Fellesnemnda i nye Molde kommune  2017/476 

RS 8/18 Møteprotokoll av 08.01.18 - Fellesnemnda i nye Molde kommune  2017/476 

 

Behandling i Nesset formannskap - 01.03.2018  

Referatsakene ble tatt til orientering. 
 

Vedtak i Nesset formannskap - 01.03.2018  

Referatsakene ble tatt til orientering. 
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PS 10/18 Klage - Søknad om støtte til leie av møtelokale - Nesset 
pensjonistforening 

Behandling i Nesset formannskap - 01.03.2018  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Nesset formannskap - 01.03.2018 

Søknad om å få dekt utgift til leie av møtelokale utenfor kommunens lokaler for Nesset 
pensjonistforening avslås.  

 

Avslaget begrunnes med at pensjonistforeningen har fått tilbud om gratis å benytte kommunens 
møterom til sine møter. Møtelokalet i Nessethallen og kommunestyresalen på kommunehuset er 
utstyrt med lydanlegg, projektor og mulighet for enkel servering.  

 
 

PS 11/18 Forskuttering - Bygging av gang- og sykkelvei strekningen 
Jevika til Hammervoll - Søknad til Møre og Romsdal fylkeskommune 

Behandling i Nesset formannskap - 01.03.2018  

./. Referat fra møte i interimsstyre nye Molde kommune 23.1.17var ettersendt. 

./. Referat fra møte i interimsstyre nye Molde kommune 21.4.17 var ettersendt. 
 
Rådmannen endret sin innstilling til Nesset kommune vedtar å finansiere forskuttering av gang- og 
sykkelvei Jevika – Hargaut – Hammervoll langs fylkesvei 62. Prosjektet er kostnadsberegnet etter 
anslagsmetoden til en øvrig ramme på inntil 75 mill. kroner inklusiv plan og prosjektkostnader. 
 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap - 01.03.2018 

Nesset kommune vedtar å finansiere forskuttering av gang- og sykkelvei Jevika – Hargaut – 
Hammervoll langs fylkesvei 62. Prosjektet er kostnadsberegnet etter anslagsmetoden til en øvrig 
ramme på inntil 75 mill. kroner inklusiv plan og prosjektkostnader. 

 
 

PS 12/18 Salg av kommunal grunn - GID 093/078 og 093/079 

Behandling i Nesset formannskap - 01.03.2018  

./. E-post fra Eirawater v/ Olbjørn Kvernberg, datert 27.2.18 var ettersendt. 
 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
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Vedtak i Nesset formannskap - 01.03.2018 

Nesset kommune tilbyr Eirawater AS å kjøpe om lag 10,9 daa av gbnr 93/78 og 93/79. Nesset 
kommune holder tilbake de delene som benyttes til kommunal veg og tursti langs sjøen. Mot sørøst 
beholder kommunen en stripe på 5 m for å sikre adgang til turstien ved sjøen. 

Prisen på arealet settes til kr. 30/m², i tråd med tidligere praksis ved salg av kommunal grunn. 
Salgssummen er foreløpig beregnet til kr. 327 000. Nøyaktig pris settes etter at arealet er oppmålt.  

Nødvendige omkostninger ved salget, slik som tillatelser, oppmåling, tinglysing og dokumentavgift, 
foreløpig beregnet til kr. 31 925, dekkes av kjøper. 

Frist for å akseptere tilbudet settes til 30.4.2018. 

Gbnr 93/78 og 93/79 skal slås sammen til én eiendom. Rådmannen gis fullmakt til å kreve 
sammenslåing. 

Rådmannen gis fullmakt til å søke om fradeling og til å rekvirere oppmålingsforretning. 

 

PS 13/18 600260 NOS nødstrømsaggregat 2014 - sluttrapport 

Behandling i Nesset formannskap - 01.03.2018  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap - 01.03.2018 

Nesset kommunestyre godkjenner sluttrapport av 6.6.2017 for prosjekt 600260 NOS 
nødstrømsaggregat 2014, slik den foreligger. 

 
 

PS 14/18 600127 Badeplass Eidsvågleira - sluttrapport 

Behandling i Nesset formannskap - 01.03.2018  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap - 01.03.2018 

Nesset kommunestyre godkjenner sluttrapport av 7.6.2017 for prosjekt 600127 Badeplass 
Eidsvågleira, slik den foreligger. 

 
 

PS 15/18 600152 NOS sjukeheim, tilbygg og ombygging - sluttrapport 

Behandling i Nesset formannskap - 01.03.2018  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
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Forslag til vedtak i Nesset formannskap - 01.03.2018 

Nesset kommunestyre godkjenner sluttrapport av 20.6.2017 for prosjekt 600152 NOS sjukeheim, 
tilbygg og ombygging, slik den foreligger. 

 
 

PS 16/18 600197 VA Stubø-Brekken - sluttrapport 

Behandling i Nesset formannskap - 01.03.2018  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap - 01.03.2018 

Nesset kommunestyre godkjenner sluttrapport av 12.11.2017 for prosjekt 600197 VA, Stubø-Brekken, 
slik den foreligger. 

 
 

PS 17/18 600198 VA erstatte asbestledninger - sluttrapport 

Behandling i Nesset formannskap - 01.03.2018  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap - 01.03.2018 

Nesset kommunestyre godkjenner sluttrapport av 12.11.2017 for prosjekt 600198 VA, erstatte 
asbestledninger, slik den foreligger. 

 
 

PS 18/18 600237 Ny brannstasjon i 2011 - sluttrapport 

Behandling i Nesset formannskap - 01.03.2018  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap - 01.03.2018 

Nesset kommunestyre godkjenner sluttrapport av 26.9.2017 for prosjekt 600237 Kjøp av brannstasjon 
i 2011, slik den foreligger. 
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PS 19/18 600171 NOS, påbygg kjøkken - sluttrapport 

Behandling i Nesset formannskap - 01.03.2018  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap - 01.03.2018 

Nesset kommunestyre godkjenner sluttrapport av 8.8.2017 for prosjekt 600171 NOS kjøkken – 
ombygging og påbygg, slik den foreligger. 

 
 

PS 20/18 600299 Eidsvåg kunstgressbane, nytt dekke - sluttrapport 

Behandling i Nesset formannskap - 01.03.2018  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap - 01.03.2018 

Nesset kommunestyre godkjenner sluttrapport av 14.6.2017 for prosjekt 600299 Eidsvåg 
kunstgressbane - nytt dekke, slik den foreligger. 

 
 

PS 21/18 Godkjenning av protokoll 

Behandling i Nesset formannskap - 01.03.2018  

Protokoll av 24.01.2018 ble godkjent og signert. 
 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap - 01.03.2018 

Protokoll av 24.01.2018 ble godkjent og signert. 
 


