
Nesset kommune

Møteprotokoll

Utvalg: Nesset formannskap

Møtested: Kommunestyresalen, Nesset kommunehus

Dato: 03.01.2014

Tidspunkt: 09:00 – 15:00

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn Funksjon Representerer
Rolf Jonas Hurlen Ordfører H
Edmund Morewood Varaordfører SP
Kari Petrine Fitje Øverås Medlem SP
Lynn Brakstad Medlem KRF
Mellvin Arvid Steinsvoll Medlem AP
Lilly K. Svensli Medlem AP
Audhild Nauste (fra kl. 09:20) Medlem AP

Følgende faste medlemmer møtte ikke:

Navn Funksjon Representerer

Følgende varamedlemmer møtte:

Navn Møtte for Representerer

Merknader

 Orientering om GassROR IKS v/daglig leder Steinar Melbø
Steinar Melbø orienterte om arbeidet i GassROR og kommunens eventuelle fremtidige 
deltakelse/eierskap i GassROR IKS.

 Orientering om cruiseanløp i Eresfjord v/Hilde Iren Gråberg Bakke og Ragnar 
Hegdal, Cruise Molde-Åndalsnes
Molde og Romsdal Havn har ansvaret for brygge-/kaianlegg og Cruise Molde-
Åndalsnes koordinerer og administrerer den øvrige virksomheten med markedsføring, 
guiding, busselskap m.m.
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Fra administrasjonen møtte:

Navn Stilling
Liv Fleischer Husby Rådmann
Anne Grete Klokset Ass.rådmann

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 1/14 Godkjenning av protokoll fra forrige møte

PS 2/14 Referatsaker

RS 1/14 Kopi av brev til Bergmesteren Raudsand as -
Tilbakemelding på anmodning om fristutsettelse og 
avviksmelding

2008/396

RS 2/14 Kopi - Endret tillatelse fra 01.04.2014 - Aleris 
Aluminium Raudsand

2008/396

RS 3/14 Statnett SF - Spenningsoppgradering Aura/Viklandet -
Vågamo. NVEs vurdering av konsekvensutredningsplikt

2013/838

RS 4/14 Forsøksordning med etablering av snøscooterløyper 2013/1140

PS 3/14 Satser for foreldrebetaling i Barnehagene i Nesset 2013/1183

PS 4/14 Søknad om utsettelse av byggefrist i Furulund boligfelt -
Stephan Berg

2008/131

PS 5/14 Vekstkommuneprogram - oppfølging av ikke avsluttede 
prosjekt

2009/1113

PS 6/14 Uttak av grusmasser fra eiendom GID 073/008 i 
Eresfjord - Godkjenning av uttaksplan

2013/817

PS 7/14 Strategisk Næringsplan for Nesset - Rullering 2012/60

PS 1/14 Godkjenning av protokoll fra forrige møte

Behandling i Nesset formannskap - 03.01.2014 

Protokoll fra formannskapsmøte 21.11.2013 ble godkjent og signert.

Vedtak i Nesset formannskap – 03.01.2014

Protokoll fra formannskapsmøte 21.11.2013 ble godkjent og signert.
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PS 2/14 Referatsaker

RS 1/14 Kopi av brev til Bergmesteren Raudsand as - Tilbakemelding på anmodning om 
fristutsettelse og avviksmelding

RS 2/14 Kopi - Endret tillatelse fra 01.04.2014 - Aleris Aluminium Raudsand

RS 3/14 Statnett SF - Spenningsoppgradering Aura/Viklandet - Vågamo. NVEs vurdering av 
konsekvensutredningsplikt

RS 4/14 Forsøksordning med etablering av snøscooterløyper

Behandling i Nesset formannskap - 03.01.2014 

./. Brev av 23.12.2013 fra Nesset Næringsforum – Studiesenteret Nesset – ble distribuert 
02.01.2014 som ny referatsak 

Formannskapet forventer at administrasjonen legger frem egen sak til formannskapet 23.01.14 
hvor en ser på hvordan en sikrer forutsigbarhet i fremtidig drift for Studiesenteret.   

Referatsakene ble tatt til orientering.

Vedtak i Nesset formannskap – 03.01.2014

Formannskapet forventer at administrasjonen legger frem egen sak til formannskapet 23.01.14 
hvor en ser på hvordan en sikrer forutsigbarhet i fremtidig drift for Studiesenteret.   

Referatsakene ble tatt til orientering.

PS 3/14 Satser for foreldrebetaling i Barnehagene i Nesset

Behandling i Nesset formannskap - 03.01.2014 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Forslag til vedtak i Nesset formannskap - 03.01.2014

Nesset kommune følger Regjeringens vedtatte maksimalsats for foreldrebetaling i Barnehagene i 
Nesset. Nye satser gjøres gjeldende fra 01.01.14. Månedlig beløp for heltidsplass 2405 kroner 
som tilsvarer 26.455 kroner pr. år. 

De øvrige satsene justeres forholdsmessig etter en prosentvis økning på ca 3,2 %, som tilsvarer 
økningen i en heltidsplass. Søskenmoderasjon på 30 % for barn nr. 2 og 50 % for barn nr. 3 og 
flere, videreføres som tidligere år. 
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Dager pr. 
uke 

Sats pr. 
mnd. barn 
nr. 1

Barn nr.2
30 % søsken 
-moderasjon

Barn nr. 3 
og flere
50 % søsken-  
moderasjon

1 dag 540 378 270
2 dager 1080    756 540
3 dager 1610    1127 805
4 dager 2020   1414 1010
5 dager 2405  1684 1203

PS 4/14 Søknad om utsettelse av byggefrist i Furulund boligfelt - Stephan Berg

Rådmannens innstilling

Behandling i Nesset formannskap - 03.01.2014 

Det var enighet om følgende:

Stephan Berg gis i henhold til søknad av 3.9. og 9.12.2013 utsatt byggefrist til 1.8.2015 
for GID 038/086 i Furulund boligfelt, Raudsand.

Formannskapet ber administrasjonen legge frem sak om revidering av rutiner for 
tomtesalg i løpet av 2014.

Dette ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i Nesset formannskap – 03.01.2014

Stephan Berg gis i henhold til søknad av 3.9. og 9.12.2013 utsatt byggefrist til 1.8.2015 for GID 
038/086 i Furulund boligfelt, Raudsand.

Formannskapet ber administrasjonen legge frem sak om revidering av rutiner for tomtesalg i 
løpet av 2014.

PS 5/14 Vekstkommuneprogram - oppfølging av ikke avsluttede prosjekt

Rådmannens innstilling

Formannskapet i Nesset kommune tar over ansvar som styre for Vekstkommuneprogrammet 
inntil dette er helt ferdigstilt.

Behandling i Nesset formannskap - 03.01.2014 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Det var enighet om følgende:
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Formannskapet ønsker å få fremlagt en gjennomgang av alle prosjekter som har vært i 
regi av Vekstkommuneprogrammet.

Dette ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i Nesset formannskap – 03.01.2014

Formannskapet i Nesset kommune tar over ansvar som styre for Vekstkommuneprogrammet 
inntil dette er helt ferdigstilt.

Formannskapet ønsker å få fremlagt en gjennomgang av alle prosjekter som har vært i regi av 
Vekstkommuneprogrammet.

PS 6/14 Uttak av grusmasser fra eiendom GID 073/008 i Eresfjord -
Godkjenning av uttaksplan

Rådmannens innstilling

Det vises til uttaksplan for grusuttak ved Frisvoll på eiendommen GID 073/008, utarbeidet av 
konsulentfirmaet Buset AS.

Nesset kommune gir med hjemmel fra plan- og bygningslovens § 19-3 dispensasjon fra 
kommuneplanens bestemmelser angående krav om reguleringsplan da det er laget uttaksplan som 
er forelagt Direktoratet for mineralforvaltning. Det gis adgang til å ta ut 9 300 m3 masser fra 
området. 

Det settes følgende vilkår;
- Det må føres logg som viser mengde uttak av masser fra området.
- Det skal ikke være drift i masseuttaket på søndager/helligdager.
- Når det er tatt ut 8 000 m3 masser må tiltakshaver ta stilling til om det skal søkes 

driftskonsesjon med tilhørende reguleringsplan eller lages en avslutningsplan for 
området.

- Dersom det oppstår forhold knyttet til drift av masseuttaket som f.eks støy og støvutslipp, 
kan Nesset kommunen stille nye vilkår. 

Behandling i Nesset formannskap - 03.01.2014 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i Nesset formannskap – 03.01.2014

Det vises til uttaksplan for grusuttak ved Frisvoll på eiendommen GID 073/008, utarbeidet av 
konsulentfirmaet Buset AS.

Nesset kommune gir med hjemmel fra plan- og bygningslovens § 19-3 dispensasjon fra 
kommuneplanens bestemmelser angående krav om reguleringsplan da det er laget uttaksplan som 
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er forelagt Direktoratet for mineralforvaltning. Det gis adgang til å ta ut 9 300 m3 masser fra 
området. 

Det settes følgende vilkår;
- Det må føres logg som viser mengde uttak av masser fra området.
- Det skal ikke være drift i masseuttaket på søndager/helligdager.
- Når det er tatt ut 8 000 m3 masser må tiltakshaver ta stilling til om det skal søkes 

driftskonsesjon med tilhørende reguleringsplan eller lages en avslutningsplan for 
området.

- Dersom det oppstår forhold knyttet til drift av masseuttaket som f.eks støy og støvutslipp, 
kan Nesset kommunen stille nye vilkår. 

PS 7/14 Strategisk Næringsplan for Nesset - Rullering

Rådmannens innstilling

Rullering av strategisk næringsplan skal skje våren 2014, og oppdatert næringsplan med egen 
tiltaksdel legges frem for formannskapet 08.05.14. Nesset Næringsforum AS skal ha det 
koordinerende ansvaret for gjennomføring av arbeidet.

Følgende 5 satsingsområder skal inngå i strategisk næringsplan:
ABS – kommune Ansvar: Nesset kommune 
Reiseliv Ansvar: Nesset Næringsforum AS
Industri/Nyskaping: Ansvar: Nesset Næringsforum AS
Energi: Ansvar: Nesset Kraft AS 
Landbruk/skogbruk: Ansvar: Nesset kommune 

Strategisk næringsplan skal ha virkning for perioden 2014 – 2018.

Behandling i Nesset formannskap - 03.01.2014 

./. Strategisk næringsplan for Nesset, versjon desember 2013, ble distribuert til møtedeltakernes 
iPad 02.01.2014.

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Det var enighet om følgende:

De ansvarlige enhetene utfordres til å gjennomgå de foreslåtte tiltakene og stake ut veien 
videre gjennom konkrete forslag med utgangspunkt i de muligheter og utfordringer som 
næringene har. Forslagene presenteres på et møte i Tiltaksnemnda, tirsdag 11. februar 
2014, kl. 09:00. 

Dette ble enstemmig vedtatt.
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Vedtak i Nesset formannskap – 03.01.2014

Rullering av strategisk næringsplan skal skje våren 2014, og oppdatert næringsplan med egen 
tiltaksdel legges frem for formannskapet 08.05.14. Nesset Næringsforum AS skal ha det 
koordinerende ansvaret for gjennomføring av arbeidet.

Følgende 5 satsingsområder skal inngå i strategisk næringsplan:
ABS – kommune Ansvar: Nesset kommune 
Reiseliv Ansvar: Nesset Næringsforum AS
Industri/Nyskaping: Ansvar: Nesset Næringsforum AS
Energi: Ansvar: Nesset Kraft AS 
Landbruk/skogbruk: Ansvar: Nesset kommune 

Strategisk næringsplan skal ha virkning for perioden 2014 – 2018.

De ansvarlige enhetene utfordres til å gjennomgå de foreslåtte tiltakene og stake ut veien videre 
gjennom konkrete forslag med utgangspunkt i de muligheter og utfordringer som næringene har. 
Forslagene presenteres på et møte i Tiltaksnemnda, tirsdag 11. februar 2014, kl. 09:00. 


