
 

 

 

 
 

 

 

Møteprotokoll 
 

Utvalg: Utvalg for oppvekst og kultur 

Møtested: Formannskapets møterom, Nesset kommunehus 

Dato: 06.12.2016 

Tidspunkt: 09:00 – 13:30 

 
 
 
 

Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 

Eva Solstad Alme Leder H 
Kari Petrine Fitje Øverås Nestleder SP 

 
Følgende faste medlemmer møtte ikke: 
Navn Funksjon Representerer 

Kjersti Hafsås Svensli MEDL AP 
Jan Ståle Alme MEDL INNB 
Per Magne Brakstad MEDL KRF 
Rune Skjørsæther MEDL H 
Anita Sagli MEDL AP 

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 

Gunvor Gussiås Per Magne Brakstad KRF 
Monica Haugen Kalset Rune Skjørsæther SP 

 

Merknader 

 Det ble orientert om bemanning/språkpraksis i skole og barnehage 

 Det ble gjennomført befaring på og orientering om Nessethallen 

 
 

Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 

Frode Sundstrøm Skolefaglig rådgiver 
Anne Grete Klokset Konstituert rådmann 
Turid Øverås Kulturleder 
Rolf Jonas Hurlen ordfører 
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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 28/16 Godkjenning av protokoll fra forrige møte   

PS 29/16 Uttale til økonomiplan 2016-2019  2016/458 
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PS 28/16 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 

Behandling i Utvalg for oppvekst og kultur - 06.12.2016  

På grunn av mange faste medlemmer hadde forfall ble ikke protokollen underskrevet. Tas med til 
neste møte. 
 

Vedtak i Utvalg for oppvekst og kultur - 06.12.2016 

På grunn av mange faste medlemmer hadde forfall ble ikke protokollen underskrevet. Tas med til 
neste møte. 
 
 

PS 29/16 Uttalelse til økonomiplan 2016-2019 

Behandling i Hovedarbeidsmiljøutvalg - administrativt utvalg - 05.12.2016  

Uttale fra Arbeidsmiljøutvalget helse den 01.12.2016 ble delt ut i møtet. 
 
Ordfører fikk permisjon og deltok ikke i behandlingen av denne saken. 
 
Utvalget fremmet følgende forslag til vedtak: 
HAMU ser at det fremlagte forslag til økonomiplan kan føre til reduksjoner på enkelte enheter.  
HAMU er derfor opptatt av at eventuelle reduksjoner/endringer skjer i hht lov og avtaleverk til 
beste for de ansatte. 
 
Enstemmig vedtatt.  

Uttale fra Hovedarbeidsmiljøutvalg - administrativt utvalg - 05.12.2016 

HAMU ser at det fremlagte forslag til økonomiplan kan føre til reduksjoner på enkelte enheter.  
HAMU er derfor opptatt av at eventuelle reduksjoner/endringer skjer i hht lov og avtaleverk til 
beste for de ansatte. 
 
 

Behandling i Utvalg for oppvekst og kultur - 06.12.2016  

Utvalget fremmet følgende forslag til uttale: 
 
Utvalg for oppvekst og kultur støtter formannskapets forslag om å tilføre INBUS med kr 200 000 
Utvalg for oppvekst og kultur støtter formannskapets forslag om å tilføre EIBUS med kr 400 000 
 
Utvalg for oppvekst og kultur ber administrasjonen å vurdere å øke logopedstillinga fra 62 % til  
80 % fra 01.08.2017 ved å sjå budsjett for barnehage, skole og skolefaglig rådgiver under ett. 
 
Utvalg for oppvekst og kultur er kjent med at Nesset brann og redning har hatt en omfattende 
opplæring i «mens vi venter på ambulansen».  En ordning som betyr at om ambulansen er ute av 
kommunen, kan Nesset brann og redning bistå med livreddende tiltak til en annen ambulanse er på 
plass. Dette går inn som et tiltak i den ordinære vaktordningen.  At det ikke er midler igjen til 
ordningen er bekymringsfullt.  Det er viktig at det er midler til å fortsette dette arbeidet. 
 
Utvalg for oppvekst og kultur ser med bekymring på at det blir vurdert om det er nødvendig med 
utrykningsledere i Nesset brann og redning. I ett samfunn hvor politiet får en stadig mer perifer rolle 
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er det svært avgjørende for sikkerheten for Nesset sine innbyggere at denne blir opprettholdt.  Det 
siste året har ambulanse, brann og politi gjennomført Plivo-kurs (pågående livstruende vold).  En 
felles prosedyre for hvordan en skal opptre i samvirke i farlige situasjoner, både med og uten politi 
tilstede. Tar man bort utrykningslederne vil dette samarbeidet bli svært svekket. 
 
Utvalg for oppvekst og kultur støtter formannskapets forslag om å tilføre kultur kr 150 000. 
 
Utvalg for oppvekst og kultur ønsker at folkebadet skal opprettholdes.  Prisene er unaturlig lave og 
kan økes. 
Pris:  
Barn:      Kr 15 økes til kr 30 for 1 time, kr 50 for 2 timer 
Voksne: Kr 30 økes til kr 50 for 1 time, kr 80 for 2 timer 
Familie: Kr 60 økes til kr 100 
Klippekort:  Voksne kr 300, reduseres til 10 klipp 
  Barn kr 150, reduseres til 10 klipp 
 
Utvalg for oppvekst og kultur støtter formannskapets forslag om å tilføre barnehagen en økt ramme 
på kr 300 000.  Utvalget mener at beløpet er med på å dekke behovet som beskrevet i brev fra 
samarbeidsutvalget datert 08.11.2016 
 
Enstemmig vedtatt. 
 

Uttale fra Utvalg for oppvekst og kultur - 06.12.2016 

Utvalg for oppvekst og kultur støtter formannskapets forslag om å tilføre INBUS med kr 200 000 
Utvalg for oppvekst og kultur støtter formannskapets forslag om å tilføre EIBUS med kr 400 000 
 
Utvalg for oppvekst og kultur ber administrasjonen å vurdere å øke logopedstillinga fra 62 % til  
80 % fra 01.08.2017 ved å sjå budsjett for barnehage, skole og skolefaglig rådgiver under ett. 
 
Utvalg for oppvekst og kultur er kjent med at Nesset brann og redning har hatt en omfattende 
opplæring i «mens vi venter på ambulansen».  En ordning som betyr at om ambulansen er ute av 
kommunen, kan Nesset brann og redning bistå med livreddende tiltak til en annen ambulanse er på 
plass. Dette går inn som et tiltak i den ordinære vaktordningen.  At det ikke er midler igjen til 
ordningen er bekymringsfullt.  Det er viktig at det er midler til å fortsette dette arbeidet. 
 
Utvalg for oppvekst og kultur ser med bekymring på at det blir vurdert om det er nødvendig med 
utrykningsledere i Nesset brann og redning. I ett samfunn hvor politiet får en stadig mer perifer rolle 
er det svært avgjørende for sikkerheten for Nesset sine innbyggere at denne blir opprettholdt.  Det 
siste året har ambulanse, brann og politi gjennomført Plivo-kurs (pågående livstruende vold).  En 
felles prosedyre for hvordan en skal opptre i samvirke i farlige situasjoner, både med og uten politi 
tilstede. Tar man bort utrykningslederne vil dette samarbeidet bli svært svekket. 
 
Utvalg for oppvekst og kultur støtter formannskapets forslag om å tilføre kultur kr 150 000. 
 
Utvalg for oppvekst og kultur ønsker at folkebadet skal opprettholdes.  Prisene er unaturlig lave og 
kan økes. 
Pris:  
Barn:      Kr 15 økes til kr 30 for 1 time, kr 50 for 2 timer 
Voksne: Kr 30 økes til kr 50 for 1 time, kr 80 for 2 timer 
Familie: Kr 60 økes til kr 100 
Klippekort:  Voksne kr 300, reduseres til 10 klipp 
  Barn kr 150, reduseres til 10 klipp 
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Utvalg for oppvekst og kultur støtter formannskapets forslag om å tilføre barnehagen en økt ramme 
på kr 300 000.  Utvalget mener at beløpet er med på å dekke behovet som beskrevet i brev fra 
samarbeidsutvalget datert 08.11.2016 
 
 
 

 


