
 

 

 

 
 

 

 

Møteprotokoll 
 

Utvalg: Utvalg for oppvekst og kultur 

Møtested: Vistdal skole  

Dato: 09.11.2016 

Tidspunkt: 13:00 – 16:30 

 
 
 
 

Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 

Eva Solstad Alme Leder H 
Rune Skjørsæther Medlem H 
Per Magne Brakstad Medlem KRF 
Jan Ståle Alme Medlem INNB 
Anita Sagli Medlem AP 

 
Følgende faste medlemmer møtte ikke: 
Navn Funksjon Representerer 

Kari Petrine Fitje Øverås NESTL SP 
Kjersti Hafsås Svensli MEDL AP 

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 

Monica Haugen Kalset Kari Petrine Fitje Øverås SP 
Olaf Hanset Kjersti Hafsås Svensli AP 

 

Merknader 

Det ble gitt orientering om: 
 Vistdal skole v. enhetsleder Hilde Toven 

 Oversiktsdokument folkehelse v. folkehelsekoordinator Mari Husan 

 Status kommunal logopedstilling v. skolefaglig rådgiver Frode Sundstrøm 

 
 

Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 

Frode Sundstrøm Skolefaglig rådgiver 
Mari Husan Folkehelsekoordinator 
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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. 
 
 
 

   

   

   

   

 

Saksliste 

Utvalgs- 

saksnr 

 

Innhold 

Unntatt 

offentlighet 

Arkiv- 

saksnr 

PS 23/16 Godkjenning av protokoll fra forrige møte   

PS 24/16 Referatsaker   

RS 16/16 Hovedutskrift og sakspapir styremøte 21.10.2016 - Tøndergård skole 
og ressurssenter 

 2008/1799 

PS 25/16 Oppstart hovudrullering - Kommunedelplan for anlegg, hus og 
område for idrett, fysisk aktivitet og kultur. 

 2016/1154 

PS 26/16 Rullering av handlingsplan for kommunedelplan for anlegg, 
hus og område for idrett, fysisk aktivitet og kultur 2017-2018 

 2012/95 

PS 27/16 Endring vedtekter, åpningstider i SFO  2016/954 
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PS 23/16 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 

Behandling i Utvalg for oppvekst og kultur - 09.11.2016  

Protokoll fra møte den 18.05. og 20.09.2016 ble godkjent og signert. 
 

Vedtak i Utvalg for oppvekst og kultur - 09.11.2016 

Protokoll fra møte den 18.05. og 20.09.2016 ble godkjent og signert. 
 
 

PS 24/16 Referatsaker 

Behandling i Utvalg for oppvekst og kultur - 09.11.2016  

Referatsaken ble tatt til orientering. 
 

Vedtak i Utvalg for oppvekst og kultur - 09.11.2016 

Referatsaken ble tatt til orientering. 
 
 

RS 16/16 Hovedutskrift og sakspapir styremøte 21.10.2016 - Tøndergård skole og ressurssenter 

PS 25/16 Oppstart hovudrullering - Kommunedelplan for anlegg, hus og 
område for idrett, fysisk aktivitet og kultur. 

Rådmannens innstilling 

 Det skal settast i gang hovudrullering av Kommunedelplan for anlegg, hus og område for 
idrett, fysisk aktivitet og kultur for perioden 2017-2021.  

 Det blir  nedsett eit tverrfagleg planutval som skal bestå av ein representant frå kvar 
sektor: kultur, plan og miljø, oppvekst og folkehelse. Nesset idrettsråd  blir bedt om 
å oppnemne ein representant. Kulturleiar er sekretær.  

 Utval for oppvekst og kultur skal vere styringsgruppe for arbeidet. 

 

Behandling i Utvalg for oppvekst og kultur - 09.11.2016  

 
Enstemmig som rådmannens innstilling. 
 

Forslag til vedtak i Utvalg for oppvekst og kultur - 09.11.2016  

 

 Det skal settast i gang hovudrullering av Kommunedelplan for anlegg, hus og område for idrett, 
fysisk aktivitet og kultur for perioden 2017-2021.  

 Det blir  nedsett eit tverrfagleg planutval som skal bestå av ein representant frå kvar sektor: 
kultur, plan og miljø, oppvekst og folkehelse. Nesset idrettsråd  blir bedt om å oppnemne ein 
representant. Kulturleiar er sekretær.  
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 Utval for oppvekst og kultur skal vere styringsgruppe for arbeidet. 

 
 

PS 26/16 Rullering av handlingsplan for kommunedelplan for anlegg, 
hus og område for idrett, fysisk aktivitet og kultur 2017-2018 

Rådmannens innstilling 

Rullert handlingsplan for anlegg, hus og område for idrett, fysisk aktivitet og kultur for perioden 
2017-2018 godkjennes. 
 

Behandling i Utvalg for oppvekst og kultur - 09.11.2016  

Enstemmig som rådmannens innstilling med følgende tillegg: 
Utvalg for oppvekst og kultur ber om at sandvolleyball-bane og pumptrack-bane blir tatt inn som uprioritert 
tiltak. 
 
Handlingsplanen bør kvalitetssikres med sikte på om tiltakene fortsatt er aktuelle. 
 
 

Forslag til vedtak i Utvalg for oppvekst og kultur - 09.11.2016 

Rullert handlingsplan for anlegg, hus og område for idrett, fysisk aktivitet og kultur for perioden 
2017-2018 godkjennes. 
 
Utvalg for oppvekst og kultur ber om at sandvolleyball-bane og pumptrack-bane blir tatt inn som 
uprioritert tiltak. 
 
Handlingsplanen bør kvalitetssikres med sikte på om tiltakene fortsatt er aktuelle. 
 
 

PS 27/16 Endring vedtekter, åpningstider i SFO 

Rådmannens innstilling 

Vedtekter for SFO i Nesset pkt. 4 og 5 endres med sikte på å tilby helårsåpen SFO.  
Utvida åpningstid i ferier finansieres med at satsene for opphold i SFO-ordninga økes til kr. 1900,- 
for hel plass og kr. 1300,- for halv plass. Dette inkluderer morgentilbud. Det faktureres i 11 mnd. 
Endringen gjelder fra 1/8-17.  
 
Vedtektene endres til: 

 

 4. Foreldrebetaling:  

Foreldrebetalinga skjer etter dei satsar og reglar som blir vedtekne i Nesset Kommunestyre.  

Betalinga bør vere på eit slikt nivå at alle som ønskjer det, kan bruke ordninga. Gjeldande  

satsar ligg ved i eige dokument.  

Det er søskenmoderasjon 20 % i tråd med prinsippa for barnehagen.  

Betalinga skjer forskotsvis på tilsende innbetalingsgiro. Ein betaler for elleve månader  frå 1.aug. til 

30.juni. Kommunen har rett til å seie opp plassar ved tre månaders manglande betaling.  

Foreldrebetalinga blir halvert når barn er borte over ein månad på grunn av sjukdom. I spesielle 

tilfelle kan fritak for betaling vurderast på bakgrunn av grunngjeven søknad.  



 

 Side 5 av 6 

 

Betalingssatsane blir regulert årleg i tråd med konsumprisindeksen. Regulering utover det må  

handsamast i kommunestyret 

 

 

 

 

 

 

5. Opphald: 
Den kommunale skulefritidsordninga (SFO) er et tilbod til elever i 1. – 4. klasse som trenger tilsyn 

utanom ordinær skuletid.  

Opningstidene blir fastsett i den enkelte SFO tilpassa organisering av skoledagen og behovet til 
brukarane.  
SFO tilbyr opphald i haust- og vinterferie, i dagane før jul t.o.m. 23.des. i 3 dagar mellom 
palmesøndag og skjærtorsdag og i sommarferien unntatt 3 veker i juli og veka før skulestart. 
Tilbodet i feriane blir gjeve ved SFO i Eidsvåg.  
Skulane gjennomfører bindande påmelding til opphald i dei forskjellige feriane innan 1.sept. kvart 
år. 
SFO er brukartilpassa så langt det let seg gjere innafor økonomiske rammer. Det tyder at ein halv 

plass har inntil 8 t/v som kan fordelast etter den til kvar tid gjeldande timeplan. 

 

Behandling i Utvalg for oppvekst og kultur - 09.11.2016  

Enstemmig som rådmannens innstilling med følgende tillegg: 
Vedtektene pkt. 5, 5.setning endres til: Skulane gjennomfører bindande påmelding til opphald i dei 
forskjellige feriane. 
 

Forslag til vedtak i Utvalg for oppvekst og kultur - 09.11.2016  

 

Vedtekter for SFO i Nesset pkt. 4 og 5 endres med sikte på å tilby helårsåpen SFO.  
Utvida åpningstid i ferier finansieres med at satsene for opphold i SFO-ordninga økes til kr. 1900,- 
for hel plass og kr. 1300,- for halv plass. Dette inkluderer morgentilbud. Det faktureres i 11 mnd. 
Endringen gjelder fra 1/8-17.  
 
Vedtektene endres til: 
 
 4. Foreldrebetaling:  
Foreldrebetalinga skjer etter dei satsar og reglar som blir vedtekne i Nesset Kommunestyre.  
Betalinga bør vere på eit slikt nivå at alle som ønskjer det, kan bruke ordninga. Gjeldande  
satsar ligg ved i eige dokument.  
Det er søskenmoderasjon 20 % i tråd med prinsippa for barnehagen.  
Betalinga skjer forskotsvis på tilsende innbetalingsgiro. Ein betaler for elleve månader  frå 1.aug. til 
30.juni. Kommunen har rett til å seie opp plassar ved tre månaders manglande betaling.  
Foreldrebetalinga blir halvert når barn er borte over ein månad på grunn av sjukdom. I spesielle 
tilfelle kan fritak for betaling vurderast på bakgrunn av grunngjeven søknad.  
 
Betalingssatsane blir regulert årleg i tråd med konsumprisindeksen. Regulering utover det må  
handsamast i kommunestyret 
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5. Opphald: 
Den kommunale skulefritidsordninga (SFO) er et tilbod til elever i 1. – 4. klasse som trenger tilsyn 
utanom ordinær skuletid.  
Opningstidene blir fastsett i den enkelte SFO tilpassa organisering av skoledagen og behovet til 
brukarane.  
SFO tilbyr opphald i haust- og vinterferie, i dagane før jul t.o.m. 23.des. i 3 dagar mellom 
palmesøndag og skjærtorsdag og i sommarferien unntatt 3 veker i juli og veka før skulestart. 
Tilbodet i feriane blir gjeve ved SFO i Eidsvåg.  
Skulane gjennomfører bindande påmelding til opphald i dei forskjellige feriane. 
SFO er brukartilpassa så langt det let seg gjere innafor økonomiske rammer. Det tyder at ein halv 
plass har inntil 8 t/v som kan fordelast etter den til kvar tid gjeldande timeplan. 
 
 
 

 


