
Side 1 av 7 

  

KONTROLLUTVALGET I 
NESSET KOMMUNE  

 

MØTEPROTOKOLL 
Møte nr: 3/19 
Møtedato: 03.06.2019 
Tid: Kl. 09.00 – 12.00 

Kl. 12.00 - 13.30 virksomhetsbesøk hos NAV 
Møtested: Kommunestyresalen, Nesset kommunehus 
Sak nr: 15/19 – 20/19 
Møteleder: Jostein Øverås, leder (Sp) 
Møtende medlemmer: Vigdis Fjøseid (Ap), nestleder 
 
 

Tor Steinar Lien (Ap) 
Wenche Angvik (Upol.) 
Tone Skjørsæther  

Forfall: 
Ikke møtt: 

Ingen 
Ingen 

Møtende vara: Ingen 
Fra sekretariatet: Sveinung Talberg, rådgiver 
Fra revisjonen: Ingen 
Av øvrige møtte: Anne Grete Klokset, rådmann – sak PS 17/19 - 20/19  
 
Lederen ønsket velkommen og ledet møtet.  Det fremkom ingen merknader til sakliste. 
Innkalling og sakliste ble godkjent. 
 
 
TIL BEHANDLING: 
 
UTV. SAKSNR.  TITTEL  

 

PS 15/19 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 29.APRIL 2019 

PS 16/19 REFERAT OG ORIENTERINGER 

PS 17/19 OPPFØLGING AV FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN «HELHETLIG 
PLANLEGGING, OPPFØLGING OG RAPPORTERING I NESSET KOMMUNE» 

PS 18/19 NESSET KOMMUNE – ØKONOMIRAPPORT FOR 1.TERTIAL 2019 

PS 19/19 OPPFØLGINGSLISTE 

PS 20/19 EVENTUELT 
 
 

PS 15/19 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 29.APRIL 2019 

 
Kontrollutvalgets vedtak 
 
Protokollen fra møte 29.april 2019 godkjennes. 
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Til å signere protokollen sammen med møteleder 29.april 2019, velges: 
1.  Tor Steinar Lien 
2.  Wenche Angvik 
 
Kontrollutvalgets behandling 
 
Leder orienterte.  Det fremkom ingen merknader til protokollen.  Leder fremmet forslag om 
Tor Steinar Lien og Wenche Angvik til å signere protokollen fra møte 29.april 2019. 
 
Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med framlegg framsatt i møtet. (5 
voterende) 
 
 
 

PS 16/19 REFERAT OG ORIENTERINGER 

 
Kontrollutvalgets vedtak 
 
Referat- og orienteringssakene tas til orientering. 
 
Kontrollutvalgets behandling 
 
Referatsaker: 
 
RS 30/19 PS 37/19 Godkjenning planprogram - Hovedplan vann og avløp 2020 - 20208, 

kommunedelplan 
Protokoll fra Nesset kommunestyre 11.04.2019 (vedlagt) 

 
RS 31/19 PS 47/19 Årsrapport 2018 Nesset kommune, inkl. årsberetning og årsregnskap 

Protokoll fra Nesset kommunestyre 23.05.2019 (vedlagt) 
 
RS 32/19 Innkalling til møte i Fellesnemda for nye Molde kommune 29.05.2019 

Innkalling (vedlagt) 
 

RS 33/19 Orientering fra prosjektleder Nye Molde kommune 
  Prosjektleder i Nye Molde kommune redegjorde i møtet for status i Nye Molde    
  kommune og viste powerpoint-presentasjon som senere er oversendt til utvalget.        
  Kontrollutvalget har saken på oppfølgingslisten. 
 
RS 34/19 Virksomhetsbesøk hos NAV 

Kontrollutvalget var etter møtet på virksomhetsbesøk hos NAV.  Det vil foreligge 
referat fra virksomhetsbesøket i neste møtet. 
 

 
Orienteringssaker: 
 
OS 09/19 RS 23/19 RIR - årsmelding og regnskap 2018 

Protokoll fra Nesset kommunestyre 23.05.2019 (vedlagt) 
 
OS 10/19 RS 26/19 Møteprotokoll 20.03.2019 - Fellesnemnda i nye Molde kommune 

Protokoll fra Nesset kommunestyre 23.05.2019 (vedlagt) 
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OS 11/19 RS 27/19 Kontrollutvalget i Nesset - protokoll fra møtet 29.04.2019 
Protokoll fra Nesset kommunestyre 23.05.2019 (vedlagt) 

 
 
Sekretæren og orienterte til den enkelte sak.   

 
Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretærens innstilling. (5 voterende) 
 
 
 

PS 17/19 OPPFØLGING AV FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN «HELHETLIG 
PLANLEGGING, OPPFØLGING OG RAPPORTERING I NESSET KOMMUNE» 

 
Kontrollutvalgets vedtak 
 
Kontrollutvalget tar redegjørelsen fra rådmannen på oppfølging til orientering 
 
Kontrollutvalget setter saken på oppfølgingslisten der en følger videre opp arbeidet med de 
anbefalinger som gjenstår 
 
Kontrollutvalgets behandling 
 
Rådmannen svarte ut skriftlig oppfølging av anbefalingene dagen etter at sakene gikk ut til 
kontrollutvalget.  Svaret ble ettersendt pr epost til utvalget.  Rådmannen gikk igjennom svaret 
i møtet.  Det er særlig forholdet at rapporten og anbefalingene blir tatt med inn mot dannelsen 
av Nye Molde kommune og at en har nedprioritert arbeidet med å vurdere å følge 
anbefalingene på grunn av ressursmangel i administrasjonen som er vesentlig å merke seg.  
Ellers prøver rådmannen å følge opp innholdet i rapporten og gjøre seg så god nytte av 
anbefalingene som mulig.  Både feltet medarbeidersamtaler og folkehelse synes nå å være 
godt ivaretatt.  Kontrollutvalget ønsker likevel å følge opp rapporten videre og vurdere om en 
anbefaler at det nye kontrollutvalget for Molde kommune skal ta inn rapporten på 
oppfølgingslisten.     
 
Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretærens innstilling. (5 voterende) 
 
 
 

PS 18/19 NESSET KOMMUNE – ØKONOMIRAPPORT FOR 1.TERTIAL 2019 

 
 
Kontrollutvalgets vedtak 
 
Redegjørelse om økonomirapport pr. 1.tertial 2019 tas til orientering 
 
Kontrollutvalgets behandling 
 
Rådmannen redegjorde for tertialrapporten som var til behandling i Formannskapet 
06.06.2019.  Rådmannen mener regnskapet ved årets slutt skal vise balanse etter at en har 
inndekking via bruk av disposisjonsfondet.  For noen av enhetene viser fortsatt merforbruk og 
prognose på samlet merforbruk i enhetene er på vel 3 mill. kr ved årets slutt.  Rådmannen vil 
ikke gjøre endringer i driften eller foreslå strukturelle endringer nå når en står foran en ny 
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kommune frå 01.01.2020.  En vurderer heller å bruke av disposisjonsfondet til å dekke inn 
merforbruket. 
 
Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretærens innstilling. (5 voterende) 
 
 

PS 19/19 OPPFØLGINGSLISTE 

 
 
Kontrollutvalgets vedtak 
 
Følgende saker føres opp på oppfølgingslisten: 
 
Sak PS 17/19 - OPPFØLGING AV FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN 
«HELHETLIG PLANLEGGING, OPPFØLGING OG RAPPORTERING I NESSET 
KOMMUNE» 
 
Kontrollutvalgets behandling 
 
Rådmannen gikk inn på den eneste saken som står på oppfølgingslisten foruten 
kommunereformen.  De var sak PS 06/19 i KU - Kvalitetssikring i saksbehandling av 
investeringsprosjekt.  De enkelte større investeringsprosjekt ble kommentert og kva som var 
og er status. 
 
Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretærens innstilling. (5 voterende) 
 
 

PS 20/19 EVENTUELT 

 
Mottatt henvendelse fra Synnøve og Rolf Bugge 04.09.2018 – klage i byggesak 
I møte 15.10.2018 ville kontrollutvalget avvente videre behandling av henvendelsen og saken 
til kommunens videre saksgang var avklart. 
 
I kontrollutvalgets møte 19.02.2019 ble det fra kontrollutvalget etterlyst videre saksgang fra 
kommunen.  Rådmannen og ordfører opplyste at klagen ble avvist i Formannskapet og er 
videresendt til Fylkesmannen for videre behandling. 
 
Fylkesmannen har svart kommunen 04.01.2019 at saken er mottatt til behandling, men at 
Fylkesmannen på grunn av stor arbeidsmengde ikke har behandlet saken. 
 
Den 23.04.2019 mottar kontrollutvalget fra Nesset kommune, på forespørsel, Fylkesmannens 
vedtak i klagesak gnr 60 bnr 28 – byggesak, datert 11.03.2019.  Det kontrollutvalget merker 
seg i fylkesmannens merknader er at tiltaket(bygget) er oppført i et LNF-område.  Tiltaket vil 
være i strid med kommuneplanens arealdel av 29.03.2012.  Tiltaket vil kreve dispensasjon.  
Det er også påpekt at et slikt tiltak vil kreve et reguleringsplanvedtak.  Det er ikke vedtatt 
noen reguleringsplan for området.  Det vil da være i strid med kommuneplanbestemmelsene å 
gi tillatelse til det omsøkte tiltaket.  Eventuelt må det søkes om dispensasjon fra plankravet. 
 
Fylkesmannen vedtar med hjemmel i plan- og bygningsloven § 1-9 å avslå det omsøkte 
tiltaket.  
 



Side 5 av 7 

Kontrollutvalget behandlet i møte 10.09.2018 sak PS 19/18 en forvaltningsrevisjonsrapport på 
Helhetlig planlegging, oppfølging og rapportering i Nesset kommune.   Ett av funnene var at  
Nesset kommune har utarbeidet og vedtatt Kommunal planstrategi for 2012-2015.  
Kommunen har ikke utarbeidet planstrategi for perioden 2016-2019. Kommunen har i 2017 
utarbeidet et utkast for perioden 2018-2020.  Reguleringsplanene kommer som en følge av 
kommuneplanen og er en beskrevet bruk av et mindre geografisk område i kommuneplanens 
arealdel. 
 
Kontrollutvalget vil ha oppfølging av denne rapporten i møte 03.06.2019. 
 
Kontrollutvalgets behandling 29.04.2019 
 
På bakgrunn av de funn og vedtak Fylkesmannen har gjort samt kontrollutvalgets 
forvaltningsrevisjonsrapport, ønsker kontrollutvalget å stille rådmannen følgende spørsmål: 
 

1. Hvorfor ble tiltaket innvilget når det ikke er vedtatt en reguleringsplan for dette 
området? 

2. Er det søkt om eller gitt dispensasjon fra plankravet i dette tilfellet? 
3. Er det gitt dispensasjon for tiltaket fra LNF-området? 
4. Hvilken praksis og rutine har kommunen når det gjelder å kontrollere omsøkte tiltak 

mot planverket før en byggetillatelse gis? 
5. Hvilken praksis og rutine har kommunen for å underrette tiltakshavere om de krav 

som stilles og for å veilede om å søke dispensasjoner? 
 
Den 08.05.2019 sender sekretariatet brev til Synnøve og Rolf Bugge der det underrettes om 
kontrollutvalgets behandling av saken. 
 
Den 28.05.2019 mottar kontrollutvalget svar på brev av 08.05.2019.  Svaret ettersendes til 
kontrollutvalget da sakene er sendt ut. 
 
Kontrollutvalgets behandling 
 
Rådmannen opplyste i møtet at kommunen skal ha et møte med Fylkesmannen for å gjøre 
avklaringer av problemstillinger i brevet fra Fylkesmannen datert 11.03.2019.  
Kontrollutvalget ønsker å bli holdt orientert om resultatet fra dette møtet. 
 
Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med framlegg framsatt i møte.  
(5 voterende)  
 
Mottatt henvendelse fra Synnøve Almås Harstad og Anders Torvik, datert 26.05.2019  
 
Kontrollutvalget har mottatt en henvendelse fra Anders Torvik og Synnøve Almås Harstad 
der det vises til Nesset kommunestyre sitt vedtak i møte 23.05.2019, sak PS 44/19- 
Sluttbehandling Reguleringsplan Bergmesteren Raudsand. 
 
De ber kontrollutvalget behandle vedtaket med følgende begrunnelse: 
 
Reguleringsplanen er i strid med vedtak arealdel i kommuneplan for 2012 – 
2020 for Nesset kommune, vedtak av Nesset kommunestyre i møte den 29.03.2012, sak 
030/12. 
 
Kommunestyrets vedtak om reguleringsplanens formål, som mottak, behandling 
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og lagring av farlig avfall er ikke i samsvar med formålet som er vedtatt i 
kommuneplanens arealdel, hvor det henvises til tidligere gruvedrift og prøveuttak av 
stein. 
 
Kontrollutvalgets behandling 
 
Nestleder foreslo at vedtaket om reguleringsplanen sendes tilbake til kommunestyret der 
kontrollutvalget reiser tvil om vedtaket er i samsvar kommuneplanens arealdel. 

Leder foreslo at kontrollutvalget ikke går videre med spørsmålet, men overlater til andre 
instanser å se på om forutsetningene for vedtaket  i kommunestyret er til stede. 

Det ble votert over framleggene.  Framlegget fra leder ble vedtatt med 3 stemmer for (Sp, 
Uavh., Uavh.) og 2 stemmer mot (Ap). 
 
 
Mottatt epost til kontrollutvalgsmedlem Tor Steinar Lien 
Kontrollutvalgsmedlem Tor Steinar Lien har mottatt en epost som han ville legge frem for 
behandling i kontrollutvalget.  Eposten var av en slik art at han mente kontrollutvalget burde 
lukke møtet under behandlingen. 
 
Kontrollutvalgets behandling  
 
Kontrollutvalget ble kjent med at eposten inneholdt opplysninger som støttet en lukking da 
hensynet til personvernet krevde dette.  Lukkingsbestemmelsen er hjemlet i kommuneloven § 
31 nr. 4. 
 
Leder fremmet forslag om at møtet ble lukket i tråd med kommuneloven § 31 nr. 4.  
 
Eposten ble deretter delt ut til medlemmene.  Rådmannen ble værende i møtet da eposten 
angikk forhold som krevde at rådmannen måtte svare på spørsmål fra kontrollutvalget. 
 
Det vil foreligge protokoll fra møtet som er unntatt offentlighet jf. offentlighetsloven § 13, 1. 
og 2.ledd. 
 
Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med framlegg framsatt i møte fra leder.  
(5 voterende)  
 
 
 
 

Jostein Øverås  Wenche Angvik  Vigdis Fjøseid 
leder    nestleder 

 
 
 

Tor Steinar Lien 
 
 

  
 

  
 
 

Tone Skjørsæther 
 
 

 
    Sveinung Talberg 
    sekretær 
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