
 
 
 
 
 

 
 

Møteprotokoll 
 

Utvalg: Utvalg for oppvekst og kultur 

Møtested: Formannskapets møterom, Nesset kommunehus 

Dato: 10.09.2019 

Tidspunkt: 14.00 – 17.00 
 
 
 
 

Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Eva Solstad Alme Leder H 
Kari Petrine Fitje Øverås Nestleder SP 
Per Magne Brakstad Medlem KRF 
Jan Ståle Alme Medlem INNB 
Anita Sagli Medlem AP 

 
Følgende faste medlemmer møtte ikke: 
Navn Funksjon Representerer 
Kjersti Hafsås Svensli MEDL AP 
Rune Skjørsæther MEDL H 

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
Lars Otto Motrø Rune Skjørsæther H 
Olaf Hanset Kjersti Hafsås Svensli AP 

 
Merknader 
 Utvalg for oppvekst og kultur evaluerte Pubertetsfestivalen 
 Skolefaglig rådgiver orienterte om resultat for Nesset kommune på Grunnskolepoeng 

 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Frode Sundstrøm skolefaglig rådgiver 
Turid Leirvoll Øverås kulturleder 

 
 
 
 
 
 
 
 
Underskrift: 
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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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PS 13/19 Godkjenning av protokoll fra forrige møte   

PS 14/19 Referatsaker   

RS 13/19 Årsrekneskap og rapportering Stiftelsen Bjørnsonfestivalen 2018  2017/1392 

RS 14/19 Tildeling av kommunale kulturmidlar for 2019  2019/318 

RS 15/19 Hovedutskrift og sakspapir representantskapsmøte Tøndergård skole 
og ressurssenter 12.04.2019 

 2008/1799 

RS 16/19 Hovedutskrift og sakspapir styremøte 07.06.2019 Tøndergård skole og 
ressurssenter 

 2008/1799 

RS 17/19 Referat fra styremøte i PPT Sunndal, Tingvoll og Nesset 15.05.2019  2008/569 

RS 18/19 Referat fra styremøte i PPT Sunndal, Tingvoll og Nesset 30.08.2019  2008/569 

RS 19/19 Ber om ny vurdering av fartsgrensen på Stubøen i Eidsvåg  2017/845 

PS 15/19 Endringar av vegnamn og namn på bolig- og hyttefelt i Nesset  2011/564 

PS 16/19 Bokbåten i Møre og Romsdal - kommunal medfinansiering og 
framtidig organisering 

 2019/841 

 

PS 13/19 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 

Behandling i Utvalg for oppvekst og kultur - 10.09.2019  

Protokollen fra møte 07.05.2019 ble godkjent og signert. 
 

Vedtak i Utvalg for oppvekst og kultur - 10.09.2019  

Protokollen fra møte 07.05.2019 ble godkjent og signert. 
 

PS 14/19 Referatsaker 

RS 13/19 Årsrekneskap og rapportering Stiftelsen Bjørnsonfestivalen 2018 

RS 14/19 Tildeling av kommunale kulturmidlar for 2019 

RS 15/19 Hovedutskrift og sakspapir representantskapsmøte Tøndergård skole og ressurssenter 12.04.2019 

RS 16/19 Hovedutskrift og sakspapir styremøte 07.06.2019 Tøndergård skole og ressurssenter 

RS 17/19 Referat fra styremøte i PPT Sunndal, Tingvoll og Nesset 15.05.2019 

RS 18/19 Referat fra styremøte i PPT Sunndal, Tingvoll og Nesset 30.08.2019 

RS 19/19 Ber om ny vurdering av fartsgrensen på Stubøen i Eidsvåg 

Behandling i Utvalg for oppvekst og kultur - 10.09.2019  

Referatsakene ble tatt til orientering. 
 

Vedtak i Utvalg for oppvekst og kultur - 10.09.2019 

Referatsakene ble tatt til orientering. 
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PS 15/19 Endringar av vegnamn og namn på bolig- og hyttefelt i Nesset 

Behandling i Utvalg for oppvekst og kultur - 10.09.2019  

Det ble enighet om følgende endring i rådmannens innstilling: 
Vassbrubakkenfeltet endres til Vassbrubakken. 
 

Rådmannens innstilling med endring ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Utvalg for oppvekst og kultur - 10.09.2019 

Følgjande vegnamn og endring av vegnamn er vedteke: 
Øvervegen blir nytt namn på Øvre veg i Eidsvåg. 
Nedre Nygårdsvegen blir adresse for boligar i Hagavegen på Raudsand 
Furulundvegen blir adresse for boligar i Museumsvegen på Raudsand 
Boggestranda blir adresse for boligar i Myrabakken på Bogge. 
Havnealleen blir nytt namn på Sjøvegen i Vistdal. 
Prestegardsvegen blir nytt namn på Baksidevegen. 
Lensmann Dahls veg blir nytt namn på del av Øvregardsvegen i Vistdal. 
Vassbrubakken blir namnet på boligfelt i Eresfjord 
Langsetvollen blir namnet på boligfelt i Eidsvåg 
Fagerbakken hyttefelt blir namnet på hyttefelt i Eresfjord 

 

PS 16/19 Bokbåten i Møre og Romsdal - kommunal medfinansiering og 
framtidig organisering 

Behandling i Utvalg for oppvekst og kultur - 10.09.2019  

Det ble enighet om nytt punkt 1 i tillegg til rådmannens innstilling: 
Nesset kommune mener at Møre og Romsdal Fylkeskommune fortsatt skal ha ansvaret for Bokbåten, 
administrativt og økonomisk. 
 

Rådmannens innstilling med nytt punkt 1 ble enstemmig vedtatt tilrådd. 
 

Forslag til vedtak i Utvalg for oppvekst og kultur - 10.09.2019  

Nesset kommune vil gje følgjande uttale til fylkeskommunen om den vidare drifta av bokbåtteneste i Møre og 
Romsdal: 
 

1. Nesset kommune mener at Møre og Romsdal Fylkeskommune fortsatt skal ha ansvaret for Bokbåten, 
administrativt og økonomisk. 

2. Nesset kommune vil beklage det sterkt dersom bokbåten skulle bli nedlagt. Dette er eit tilbod som er 
viktig i bygdene der den har hatt besøk og det lang veg til bibliotek. For å vidareføre bokbåten vil 
Nesset kommune be om at det blir satt av midlar på nye Molde kommune sitt budsjett til dette formålet 
for dei kommande åra.  
I følge fylkeskommunen vil dette dreie seg om omlag kr 80 000,- dersom ein opprettheld tilbodet slik 
det har vore med to besøk pr. sesong på Søre-Midøy, Raknes, Opstad, Sekken, Vistdal og Eresfjord. 

3. Nesset kommune vil og be nye Molde kommune å vurdere om kommunen kan ta på seg ansvaret med å 
drifte ei framtidig bokbåtteneste i fylket i samarbeid med Møre og Romsdal fylkeskommune. Ein slik 
funksjon vil vere med å befeste Molde kommune som kultur-kommunen i Møre og Romsdal. 

 



 
 Side 5 av 5


