
 

 

 

 
 

 

 

Møteprotokoll 
 

Utvalg: Nesset formannskap 

Møtested: Kommunestyresalen, Nesset kommunehus 

Dato: 09.06.2016 

Tidspunkt: 09:00 – 12:15 

 
 
 
 

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 Medlem KRF 

 
Følgende faste medlemmer møtte ikke: 
Navn Funksjon Representerer 

   
 

Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 

   
 

Merknader 

Rådmannen trakk sak 69. 
 
Sakene 65, 73 og 72 ble behandlet i slik rekkefølge.  De øvrige sakene ble behandlet som 
oppsatt på sakskartet. 
 

 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 

Liv Fleischer Husby 
Anne Grete Klokset 
Solfrid Svensli (sakene 65, 73 og 72) 
Vivian Høsteng 

Rådmann 
Ass. rådmann 
Økonomisjef 
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 63/16 Godkjenning av protokoll fra forrige møte   

PS 64/16 Referatsaker   

RS 13/16 Status tannhelsetjenesten Nesset kommune, informasjon fra 
folkehelsekoordinator 

 2015/1655 

RS 14/16 Kopi - Klage på vedtak - Eikesdalsvatnet landskapsvernområde - 
Dispensasjon -Motorferdsel - 2016 - Landing med helikopter i 
Katthammaren i forbindelse med filminnspilling 

 2015/1635 

RS 15/16 Vedtak i klagesak etter plan- og bygningsloven - fradeling av 
hyttetomt - stadfesting av kommunens vedtak 

 2014/954 

RS 16/16 Årsmøtevedtak - avvikling av stiftelsen iNasjonalparker  2016/534 

PS 65/16 Tertialrapport per 30.04.2016  2016/429 

PS 66/16 Holtan, rehabilitering av bad og ventilasjon  2015/1134 

PS 67/16 Utelager med vognskur i Eresfjord barnehage  2015/1088 

PS 68/16 Etablering av nytt gjerde ved Vistdal barnehage  2015/1093 

PS 69/16 Samspleis med Eresfjord idrettslag for renovering av løpebane 
ved Eresfjord stadio/Eresfjord skole 

 2015/1377 

PS 70/16 Finansiering av prosjekt 600317-Rehabilitering og oppgradering 
av bruer og veger 

 2015/1258 

PS 71/16 Søknad om tilskudd til næringsutviklingstiltak - Nesset 
Næringsforum AS 

 2010/1053 

PS 72/16 Gjennomgang av kommuneorganisasjonen - forslag tiltak  2015/1077 

PS 73/16 Budsjettkorrigeringer - juni 2016  2015/1077 

PS 74/16 Kommunereform - endelig vedtak om ny kommunestruktur i 
Nesset kommune. 

 2014/579 

PS 75/16 Rammeplan for kulturskolen - kulturskolens samfunnsoppdrag 
og kommunen som skoleeigar 

 2016/476 

PS 76/16 Planprogram - Solbjørbakken boligfelt  2015/474 

PS 77/16 Kommunalt overtakelse av privat reguleringsplanprosess - 
Industrikai Eresfjord - 

 2011/1470 

 

PS 63/16 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 

Behandling i Nesset formannskap - 09.06.2016  

Protokoll fra formannskapets møter 12.05.2016.og 02.06.2016 ble godkjent og signert. 
 

Vedtak i Nesset formannskap – 09.06.2016 

Protokoll fra formannskapets møter 12.05.2016.og 02.06.2016 ble godkjent og signert. 
 
 



 

 Side 4 av 14 

PS 64/16 Referatsaker 

RS 13/16 Status tannhelsetjenesten Nesset kommune, informasjon fra folkehelsekoordinator 

RS 14/16 Kopi - Klage på vedtak - Eikesdalsvatnet landskapsvernområde - Dispensasjon -Motorferdsel - 2016 - 
Landing med helikopter i Katthammaren i forbindelse 

med filminnspilling 

RS 15/16 Vedtak i klagesak etter plan- og bygningsloven - fradeling av hyttetomt - stadfesting av kommunens 
vedtak 

RS 16/16 Årsmøtevedtak - avvikling av stiftelsen iNasjonalparker 

Behandling i Nesset formannskap - 09.06.2016  

Ordføreren orienterte. 
 
Til RS 13: 
Utvalg for helse og omsorg har bedt fylkestannlegen om en redegjørelse for situasjonen. E-post av 
06.06.2016 fra fylkestannlege Anthony Valen ble referert: 
 

 Tannlegesituasjonen i Nesset fra 1. januar til juni 2016 har vært som følger: 

 1.januar til 1. mai 100% tannlege 10% tannpleiere 
  i mai hadde vi 3 uker uten tannlege og en uke med 20% tannlege 
  I juni er planen 20% tannlege og 20% tannpleier frem til ferien. 

 Det vil bli lyst ut 100% stilling som tannlege medio juni som vi regner med er på plass i løpet av høsten.  

Dersom vi ser at det blir utfordringer med å finne gode kandidater, noe vi har erfaringer med i den senere 
tiden, har vi en back-up løsning med 40% tannlege frem til ny tannlege er på plass.  

 
Referatsakene ble tatt til orientering. 
 

Vedtak i Nesset formannskap – 09.06.2016 

Referatsakene ble tatt til orientering. 
 
 

PS 65/16 Tertialrapport per 30.04.2016 

Rådmannens innstilling 

Tertialrapporten per 30.04.2016 tas til orientering. 
 

Behandling i Nesset formannskap - 09.06.2016  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
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Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 09.06.2016 

Tertialrapporten per 30.04.2016 tas til orientering. 
 
 

PS 66/16 Holtan, rehabilitering av bad og ventilasjon 

Behandling i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 19.05.2016  

Enstemmig som rådmannens innstilling. 
 

Forslag til vedtak i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 19.05.2016 

Kommunestyret godkjenner oppstart av prosjekt Renovering av bad og ventilasjonssystem ved 
Botjenesten Holtan og omsorgsboliger ihht investeringsreglementets pkt 3, 4 og 5.  
Totalrammen på kr 2 300 000 legges inn i økonomiplan for 2017 – 2020, med gjennomføring i 2017. 
 

Behandling i Nesset formannskap - 09.06.2016  

Forslag fra utvalg for teknisk, næring og miljø ble enstemmig vedtatt. 
 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 09.06.2016 

Kommunestyret godkjenner oppstart av prosjekt Renovering av bad og ventilasjonssystem ved 
Botjenesten Holtan og omsorgsboliger ihht investeringsreglementets pkt 3, 4 og 5.  
Totalrammen på kr 2 300 000 legges inn i økonomiplan for 2017 – 2020, med gjennomføring i 2017. 
 
 

PS 67/16 Utelager med vognskur i Eresfjord barnehage 

Behandling i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 19.05.2016  

Enstemmig som rådmannens innstilling. 
 

Forslag til vedtak i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 19.05.2016 

Kr 300 000 til utelager med vognskur ved Eresfjord barnehage opprettes som investeringsprosjekt i 
økonomiplanperioden 2017-2020 med utførelse i 2017. 
 
Finansieres med låneopptak. 
 

Behandling i Nesset formannskap - 09.06.2016  

Forslag fra utvalg for teknisk, næring og miljø ble enstemmig vedtatt. 
 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 09.06.2016 

Kr 300 000 til utelager med vognskur ved Eresfjord barnehage opprettes som investeringsprosjekt i 
økonomiplanperioden 2017-2020 med utførelse i 2017. 
 
Finansieres med låneopptak. 
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PS 68/16 Etablering av nytt gjerde ved Vistdal barnehage 

Behandling i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 19.05.2016  

Enstemmig som rådmannens innstilling. 
 

Forslag til vedtak i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 19.05.2016  

Etablering av nytt gjerde ved Vistdal barnehage opprettes som nytt investeringsprosjekt. Beregnet 
kostnad er kr 300 000 og prosjektet legges inn i økonomiplanperioden 2017-2020 med utførelse i 
2017. Finansieres med låneopptak. 
 
Finansieres med låneopptak. 
 

Behandling i Nesset formannskap - 09.06.2016  

Forslag fra utvalg for teknisk, næring og miljø ble enstemmig vedtatt. 
 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 09.06.2016 

Etablering av nytt gjerde ved Vistdal barnehage opprettes som nytt investeringsprosjekt. Beregnet 
kostnad er kr 300 000 og prosjektet legges inn i økonomiplanperioden 2017-2020 med utførelse i 
2017. Finansieres med låneopptak. 
 
Finansieres med låneopptak. 
 
 

PS 69/16 Samspleis med Eresfjord idrettslag for renovering av løpebane 
ved Eresfjord stadio/Eresfjord skole 

Behandling i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 19.05.2016  

Enstemmig som rådmannens innstilling. 
 

Forslag til vedtak i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 19.05.2016 

Nesset kommunestyre bevilger kr. 130 000 til renovering av friidrettsanlegget ved Eresfjord 
stadion/Eresfjord skole i samspleis med initiativtaker Eresfjord idrettslag.  
Bevilgningen tas inn i budsjettkorrigering 1.halvår 2016.  
Det understrekes at det faktum at Nesset kommune eier grunnen til anleggene her er helt avgjørende 
for at kommunen velger å gå inn med økonomiske midler.  
 
Finansiering ved økning i lånemidler eller omdisponering av ubrukte lånemidler.  
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Behandling i Nesset formannskap - 09.06.2016  

Rådmannen trakk saken. Grunnet nye opplysninger ønsker administrasjonen å gå gjennom saken på 
nytt. 
 
 

PS 70/16 Finansiering av prosjekt 600317-Rehabilitering og oppgradering 
av bruer og veger 

Rådmannens innstilling 

Utbedring av trafikksikringstiltak ved Meisalvegen og øvrige kommunale veger planlegges utført i 
henhold til tiltaksliste og prioritering i 2015 og 2016. Totalkostnad ved tiltak kr 4 360 514,- finansieres 
ved låneopptak. 

 

Behandling i Nesset formannskap - 09.06.2016  

Rådmannen endret sin innstilling til følgende:  
 

Utbedring av trafikksikringstiltak og rehabilitering av bruer på kommunale veger planlegges 
utført i 2016 og 2017. Total kostnad for prosjektet på kr 4 598 000,- (inkludert kostnad i 2015, 
kr 238 000,-) godkjennes. Bevilgning i 2016 økes med kr. 1 600 000,-, fra kr. 1 900 000 til kr. 
3 500 000,-. Ekstra bevilgning finansieres med kr. 300 000 i momskompensasjon, og kr. 
1 300 000,- i ubrukte lånemidler. 

 
Rådmannens endrede innstilling ble enstemmig vedtatt.  
 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 09.06.2016 

Utbedring av trafikksikringstiltak og rehabilitering av bruer på kommunale veger planlegges utført i 
2016 og 2017. Total kostnad for prosjektet på kr 4 598 000,- (inkludert kostnad i 2015, kr 238 000,-) 
godkjennes. Bevilgning i 2016 økes med kr. 1 600 000,-, fra kr. 1 900 000 til kr. 3 500 000,-. Ekstra 
bevilgning finansieres med kr. 300 000 i momskompensasjon, og kr. 1 300 000,- i ubrukte lånemidler. 
 
 

PS 71/16 Søknad om tilskudd til næringsutviklingstiltak - Nesset 
Næringsforum AS 

Rådmannens innstilling 

Det vises til søknad av 26.02.16 fra Nesset Næringsforum AS. 
 
Søknaden imøtekommes ikke med begrunnelse av at det ikke er avsatt midler i kommunens 
økonomiplan til dette formålet. 
 

Behandling i Nesset formannskap - 09.06.2016  

Ordføreren er styremedlem i Nesset næringsforum og ba om at hans habilitet ble vurdert. Han ble 
enstemmig vurdert inhabil og trådte tilbake. 
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Varaordføreren er varamedlem til styret i Nesset næringsforum og har deltatt i et møte. Han ble 
enstemmig vurdert inhabil og trådte tilbake.  
 
Svein Atle Roset orienterte om nye opplysninger fra Siva som kom frem i generalforsamlingen i 
Aura næringshage. 
 
Ordføreren ba om forslag til setteordfører. 
 
Anders Torvik foreslo følgende: 
 
 Som setteordfører velges Toril Melheim Strand. 
 
Dette ble enstemmig vedtatt. 
 
Svein Atle Roset er styreleder og fungerende daglig leder i Aura næringshage og ba om at hans 
habilitet ble vurdert. Han ble enstemmig vurdert inhabil og trådte tilbake.  
 
Toril Melheim Strand fremmet følgende utsettelsesforslag: 
 

Saken utsettes inntil nye opplysninger fra Siva og Aura næringshage blir fremlagt.  Dersom 
saken skal behandles før sommeren avholdes det et formannskapsmøte i forkant av 
kommunestyremøtet 23.06.2016. 

 
Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Nesset formannskap – 09.06.2016 

Saken utsettes inntil nye opplysninger fra Siva og Aura næringshage blir fremlagt.  Dersom saken 
skal behandles før sommeren avholdes det et formannskapsmøte i forkant av kommunestyremøtet 
23.06.2016. 
 
 

PS 72/16 Gjennomgang av kommuneorganisasjonen - forslag tiltak 

Rådmannens innstilling 

Nesset kommunestyre ber rådmannen vurdere følgende tiltak i økonomiplanperioden 2017-2019: 
 

Nesset kommune 2017-2019                               (tall i 1000 kr) ØKO2017 ØKO2018 ØKO2019 

Økonomiavdeling, red. stilling pga. rasjonalisering/effektivisering -400 -400 -400 

Svømmeopplæring ungdomstrinnet -180 -180 -180 

Skolefrukt -150 -150 -150 

10% reduksjon på administrasjon skole -80 -80 -80 

Omklassifisering av veger (til privat). Vurdere å bruke kraftfond med 
tilskudd til vedlikehold av private veger -400 -400 -400 

Avvikling Vistdal bofellesskap 1.1.2018   -1 500 -1 500 

Generell innsparing helse og omsorg -300 -300 -300 

Egenandel helse og omsorg, heimebaserte tjenester -50 -50 -50 

Merinntekt helse og omsorg (oppholdsbetaling) -200 -200 -200 

Vurdere oppg. Skolef rådg og barnehagemynd.       
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Salg av Eikesdal skole, red. drift/vedlikehold -55 -55 -55 

TSU vurdere ytterligere innsparing  -250 -250 -250 

Vurdere godtgj.reglement politikere per 1.1.2017       

Eiendomsskatt, økn. 0,5 pro fra 1.1.2017 -950 -950 -950 

Økt utbytte Nesset kraft i 2017 -500     

Sum -3 515 -4 515 -4 515 

 
Rådmannen bes å vurdere nedjustering av inntekter på salg av konsesjonskraft for perioden 2017-
2019 hvis strømprisene fortsatt holder seg på lavt nivå. 
 
Øvrige differanse salderes med bruk og avsetning til disposisjonsfond. 
 

Behandling i Nesset formannskap - 09.06.2016  

Det ble enighet om følgende tillegg til rådmannens forslag: 
 

Rådmannen bes vurdere alternative tiltak til den beregnede innsparingen på sykefravær og 
innleie av vikarer. 

 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Formannskapets tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 
 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 09.06.2016 

Nesset kommunestyre ber rådmannen vurdere følgende tiltak i økonomiplanperioden 2017-2019: 
 

Nesset kommune 2017-2019                               (tall i 1000 kr) ØKO2017 ØKO2018 ØKO2019 

Økonomiavdeling, red. stilling pga. rasjonalisering/effektivisering -400 -400 -400 

Svømmeopplæring ungdomstrinnet -180 -180 -180 

Skolefrukt -150 -150 -150 

10% reduksjon på administrasjon skole -80 -80 -80 

Omklassifisering av veger (til privat). Vurdere å bruke kraftfond med 
tilskudd til vedlikehold av private veger -400 -400 -400 

Avvikling Vistdal bofellesskap 1.1.2018   -1 500 -1 500 

Generell innsparing helse og omsorg -300 -300 -300 

Egenandel helse og omsorg, heimebaserte tjenester -50 -50 -50 

Merinntekt helse og omsorg (oppholdsbetaling) -200 -200 -200 

Vurdere oppg. Skolef rådg og barnehagemynd.       

Salg av Eikesdal skole, red. drift/vedlikehold -55 -55 -55 

TSU vurdere ytterligere innsparing  -250 -250 -250 

Vurdere godtgj.reglement politikere per 1.1.2017       

Eiendomsskatt, økn. 0,5 pro fra 1.1.2017 -950 -950 -950 

Økt utbytte Nesset kraft i 2017 -500     

Sum -3 515 -4 515 -4 515 

 
Rådmannen bes å vurdere nedjustering av inntekter på salg av konsesjonskraft for perioden 2017-
2019 hvis strømprisene fortsatt holder seg på lavt nivå. 
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Øvrige differanse salderes med bruk og avsetning til disposisjonsfond. 
 
Rådmannen bes vurdere alternative tiltak til den beregnede innsparingen på sykefravær og innleie 
av vikarer. 
 
 

PS 73/16 Budsjettkorrigeringer - juni 2016 

Rådmannens innstilling 

Driftsbudsjettet for 2016 korrigeres med følgende inntekter/utgifter: 
 

Formål 
Reduserte 
utgifter / økte 
inntekter (+) 

Økte utgifter / 
reduserte 
inntekter (-) 

Salg av konsesjonskraft  1 000 000 

Eiendomsskatt  100 000 

Utbytte   800 000 

Rentekostnad   300 000 

Skolefaglig rådgiver, tiltak Tøndergård mv.  921 000 

Skolefaglig rådgiver, prosjektskjønn vedr. mobbing   400 000 

Kommunens fellesutgifter, erstatning Hallutvikling  400 000 

Kommunens fellesutgifter, kommunereform  300 000 

Helse og omsorg, diverse merutgifter  644 000 

Helse og omsorg, merinntekt ressurskr. brukere 2015 644 000  

Eidsvåg barne- og ungdomsskole, innsparing 500 000  

Reserver (lønnsoppgjør) – innsparing 1 276 000  

Rammeoverføring/skjønn, prosj. mobbing 400 000  

Avsetning til disposisjonsfond, strykes 2 045 000  

Balanse 4 865 000 4 865 000 

 

Behandling i Nesset formannskap - 09.06.2016  

Økonomisjef Solfrid Svensli orienterte. 
 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 09.06.2016 

Driftsbudsjettet for 2016 korrigeres med følgende inntekter/utgifter: 
 

Formål 
Reduserte 
utgifter / økte 
inntekter (+) 

Økte utgifter / 
reduserte 
inntekter (-) 

Salg av konsesjonskraft  1 000 000 

Eiendomsskatt  100 000 

Utbytte   800 000 

Rentekostnad   300 000 

Skolefaglig rådgiver, tiltak Tøndergård mv.  921 000 

Skolefaglig rådgiver, prosjektskjønn vedr. mobbing   400 000 

Kommunens fellesutgifter, erstatning Hallutvikling  400 000 

Kommunens fellesutgifter, kommunereform  300 000 
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Helse og omsorg, diverse merutgifter  644 000 

Helse og omsorg, merinntekt ressurskr. brukere 2015 644 000  

Eidsvåg barne- og ungdomsskole, innsparing 500 000  

Reserver (lønnsoppgjør) – innsparing 1 276 000  

Rammeoverføring/skjønn, prosj. mobbing 400 000  

Avsetning til disposisjonsfond, strykes 2 045 000  

Balanse 4 865 000 4 865 000 

 
 

PS 74/16 Kommunereform - endelig vedtak om ny kommunestruktur i 
Nesset kommune. 

Rådmannens innstilling 

Med bakgrunn i inngått intensjonsavtale, gjennomførte utredninger og folkeavstemming, velger 
Nesset kommune å bygge en ny kommune sammen med Molde kommune. Nesset kommune ønsker 
at flest mulig av de omkringliggende kommuner blir en del av den nye kommunen. 
 

Behandling i Nesset formannskap - 09.06.2016  

./. Uttale av 08.06.2016 fra Nesset Næringsforening ble delt ut.  
 
Kristelig folkeparti og Høyre fremmet følgende fellesforslag som tillegg til rådmannens innstilling: 
 

Nesset kommune legger til grunn at det i juni 2016 etter gjennomførte forhandlinger/ 
innbyggerundersøkelser og rådgivende folkeavstemming foreligger 2 aktuelle alternativ:  
 

a) Bygge ny kommune basert på intensjonsavtale mellom Gjemnes, Molde og Nesset 
datert 19.mai 2016..  

b) Nesset som egen kommune fortsatt.  
 
Nesset kommune oppfordrer fellesnemnda til å bygge ny kommune basert på 
intensjonsavtalen av 19. mai 2016; Gjemnes, Molde og Nesset; alt a)  
I tillegg til fremforhandlede resultater hva gjelder bla: tjenestetilbud innen basistjenester, 
legevakt, samfunnsutvikling, samferdsel, næringsutvikling inkl. sikring av Kraftfondet, 
Mardølafondet, Miljøfondet og Utviklingsfondet for Nesset spesielt, politisk organisering 
med fremforhandlet fordeling av fellesnemnd;  
 
Pkt 6.1. Politisk organisering.  
«Det skal prøves ut en ordning med Kommunedelsutvalg i Gjemnes og Nesset ved etablering 
av den nye kommunen.»  
 
Etter kommunelovens § 12. Kommunedelsutvalg.  
 
Pkt 2. «Kommunestyret selv kan fatte vedtak om at medlemmene til ett eller flere 
kommunedelsutvalg skal velges av innbyggerne i vedkommende kommunedel (direkte 
valg). Der medlemmene til kommunedelsutvalget er valgt ved direkte valg, velger utvalget 
selv leder og nestleder.»  
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3. «Kommunestyret fastsetter selv kommunedelsutvalgenes arbeidsoppgaver. 
Kommunedelsutvalg kan tildeles avgjørelsesmyndighet i alle saker vedrørende 
kommunedelen hvor ikke annet følger av lov.»  
 
5. «Kommunestyret kan selv når som helst omorganisere eller nedlegge kommunedelsutvalg. 
Dette gjelder ikke når kommunedelsutvalget er valgt ved direkte valg.»  
 
Skal det være en grundig utprøving av kommunedelsutvalg, må Nesset gå inn for direkte 
valg av utvalget ved etablering av ny kommune. Det vil være med å sikre lokal 
demokratisk representasjon og styring av den nye kommunen.  
 
Kommunedelsutvalget bør få ansvaret for oppfølging av Strategisk Næringsplan for 
Nesset vedtatt i 2014 i samsvar med disponeringen av aktuelle fond i Nesset.  
 
Under lokale kulturtilbud bør Nesset få nedfelt i prioriteringene i den nye kommunen at 
det skal arbeides aktivt for utvikling av Nesset prestegård i samarbeid med Bjørnson-
festivalen og Romsdalsmuseet. Med tanke på opprusting og aktuell bruk av 
hovedbygningen – og videreutvikling av området på Prestneset som historiearena.  
 
Nesset kommunestyre legger til grunn en målsetting om en samlet Nesset kommune inn i 
etablering av en ny kommune uansett alternativ. 

 
 
Toril Melheim Strand fremmet følgende forslag: 
 

Med bakgrunn i gjennomførte utredninger, tidligere kommunestyrevedtak, og 
folkeavstemning, er Nesset kommune sin 1. prioritet å slå seg sammen med Sunndal 
kommune. 
 
Siden Sunndal kommune i folkeavstemning sa nei til sammenslåing, er Nesset kommune sin 
2. prioritet, inntil videre, å holde fram som egen kommune. 

 
Toril Melheim Strand trakk sitt forslag. 
 
Arbeiderpartiet og Senterpartiet fremmet følgende fellesforslag: 
 

Med bakgrunn i gjennomførte utredninger, tidligere kommunestyrevedtak, og 
folkeavstemning, er Nesset kommune sin 1. prioritet å slå seg sammen med Sunndal 
kommune. 
 
Siden Sunndal kommune i folkeavstemning sa nei til sammenslåing, er Nesset kommune sin 
2. prioritet å holde fram som egen kommune. 

 
Rådmannens innstilling, med tilleggsforslaget fra Kristelig folkeparti og Høyre, ble satt opp mot 
forslaget fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet. 
 
Rådmannens innstilling, med tilleggsforslaget fra Kristelig folkeparti og Høyre, fikk 2 stemmer og 
falt. 
 
Forslaget fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet fikk 5 stemmer og ble vedtatt. 
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Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 09.06.2016 

Med bakgrunn i gjennomførte utredninger, tidligere kommunestyrevedtak, og folkeavstemning, er 
Nesset kommune sin 1. prioritet å slå seg sammen med Sunndal kommune. 

 
Siden Sunndal kommune i folkeavstemning sa nei til sammenslåing, er Nesset kommune sin 2. 
prioritet å holde fram som egen kommune. 
 
 

PS 75/16 Rammeplan for kulturskolen - kulturskolens samfunnsoppdrag 
og kommunen som skoleeigar 

Behandling i Utvalg for oppvekst og kultur - 18.05.2016  

Enstemmig som rådmannens innstilling. 
 

Forslag til vedtak 

Nesset kommune legg rammeplanen Mangfold og fordypning til grunn for vidare kulturskoleutvikling 
i kommunen. 
 
Kulturskolens rektor får fullmakt til å utarbeide lokale læreplanar. Lokale læreplaner skal 
godkjennast av arbeidsutvalet for kulturskolen. Kulturskoletilbudet dekkes innafor tildelt ramme. 
 

Behandling i Nesset formannskap - 09.06.2016  

Forslag fra utvalg for oppvekst og kultur ble enstemmig vedtatt. 
 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 09.06.2016 

Nesset kommune legg rammeplanen Mangfold og fordypning til grunn for vidare kulturskoleutvikling 
i kommunen. 
 
Kulturskolens rektor får fullmakt til å utarbeide lokale læreplanar. Lokale læreplaner skal 
godkjennast av arbeidsutvalet for kulturskolen. Kulturskoletilbudet dekkes innafor tildelt ramme. 
 
 

PS 76/16 Planprogram - Solbjørbakken boligfelt 

Rådmannens innstilling 

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-9 fastsetter Nesset kommune planprogram for 
reguleringsplan Solbjørbakken boligfelt, datert 03.05.2016.  
For å få en helhetlig vurdering av ubebygd areal nord for kommunal vei Solbjørbakken må 
eiendommen GID 029/361 inngå i planområdet.   
Fremdriftsplanen bør endres slik at sluttbehandling av planen skjer i desember 2016.  
 

Behandling i Nesset formannskap - 09.06.2016  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
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Vedtak i Nesset formannskap – 09.06.2016 

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-9 fastsetter Nesset kommune planprogram for 
reguleringsplan Solbjørbakken boligfelt, datert 03.05.2016.  
For å få en helhetlig vurdering av ubebygd areal nord for kommunal vei Solbjørbakken må 
eiendommen GID 029/361 inngå i planområdet.   
Fremdriftsplanen bør endres slik at sluttbehandling av planen skjer i desember 2016.  
 
 

PS 77/16 Kommunalt overtakelse av privat reguleringsplanprosess - 
Industrikai Eresfjord - 

Rådmannens innstilling 

Det vises til Eirawater AS sin gjennomgang i formannskapsmøte 04.02.2016 om status for påbegynt 
reguleringsplan for industrihavn i Eresfjord.  
 
I utgangspunktet fastholder Nesset kommune prinsippet om å kun gi tilskudd til private 
reguleringsplanprosesser. Nesset kommune tar endelig stilling til om videre planarbeid skal skje i 
kommunalt regi ved rullering av kommunal planstrategi for perioden 2017 – 2019.  
 
Nesset kommune vil drøfte saken/prosjektet nærmere med Molde og Romsdal Havn IKS 
 

Behandling i Nesset formannskap - 09.06.2016  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Nesset formannskap – 09.06.2016 

Det vises til Eirawater AS sin gjennomgang i formannskapsmøte 04.02.2016 om status for påbegynt 
reguleringsplan for industrihavn i Eresfjord.  
 
I utgangspunktet fastholder Nesset kommune prinsippet om å kun gi tilskudd til private 
reguleringsplanprosesser. Nesset kommune tar endelig stilling til om videre planarbeid skal skje i 
kommunalt regi ved rullering av kommunal planstrategi for perioden 2017 – 2019.  
 
Nesset kommune vil drøfte saken/prosjektet nærmere med Molde og Romsdal Havn IKS. 
 
 

 


