
 

 

 

 
 

 

 

Møteprotokoll 
 

Utvalg: Nesset formannskap 

Møtested: Kommunestyresalen, Nesset kommunehus 

Dato: 11.04.2016 

Tidspunkt: 13:00 – 13:30 

 
 
 
 

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 

Formannskapsmøtet ble bestemt gjennomført i etterkant av møte i arbeidsgruppe for gjennomgang 
økonomi.  Følgende saker ble diskutert: 

 
 Lensmannskontoret i Nesset har kunngjort at de fra og med 04.04.16 vil holde stengt i et år, 

med kontortid kun på torsdager. Formannskapet mener at dette er svært uheldig, og det ble 
enighet om at ordføreren skriver et forslag til uttale. Forslaget sendes formannskapets 
medlemmer for godkjenning før oversending til politimesteren i Møre og Romsdal, med kopi 
til Nesset lensmannskontor og Sunndal lensmannskontor. (Arkivsak 2016/490) 

 
 Liv Husby har sagt opp sin stilling som rådmann i Nesset. Det var enighet om at den ledige 

stillingen lyses ut.  
 

 Ordføreren har mottatt ønske fra Vistdal bygdalag om å utvide åpningstidene ved 
institusjonsstemmingen på Vistdal bofellesskap. Formannskapet var enige om at åpningstidene 
blir slik som annonsert. 



 

 Side 2 av 3 

 

 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 

Liv Husby 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 33/16 Klage på avslag om skolegang i annen kommune  
(saken ble tatt opp i møtet) 

 2015/1552 

 

PS 33/16 Klage på avslag om skolegang i annen kommune 

Behandling i Nesset formannskap - 11.04.2016  

Sylwia og Lukasz Milczarek har i brev av 07.10.2015 søkt om at deres datter skal få gå på skole i 
Molde kommune. Søknaden ble avslått ved administrativt vedtak datert 17.12.2015, og etter klage 
har fylkesmannen i brev av 08.03.2016 stadfestet Nesset kommunes vedtak. 
 
Henvendelse til formannskapet fra foreldrene, datert 30.03.2016, ble delt ut i møtet og saken tatt opp 
til diskusjon. 
 
Det ble enighet om følgende: 
 

Nesset formannskap opprettholder administrativt vedtak av 17.12.2015, og avslår søknad om 
skolegang i Molde kommune.  

 
Dette ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Nesset formannskap – 11.04.2016 

Det vises til brev av 30.03.2016 fra Sylwia og Lukasz Milczarek. 
 
Nesset formannskap opprettholder administrativt vedtak av 17.12.2015, og avslår søknad om 
skolegang i Molde kommune.  
 
 

 


