
 

Nesset kommune 

 
 

  

 

Møteprotokoll 

 

Utvalg: Nesset kommunestyre 

Møtested: Kommunestyresalen, Nesset kommunehus 

Dato: 24.04.2014 

Tidspunkt: 14:00 – 16:25 

 

Følgende faste medlemmer møtte: 

Navn Funksjon Representerer 

Rolf Jonas Hurlen Ordfører H 

Edmund Morewood Varaordfører SP 

Audhild Nauste Medlem AP 

Lilly K. Svensli Medlem AP 

Stein Ivar Bjerkeli Medlem AP 

Paul Edvin Nauste Medlem AP 

Anders Torvik Medlem AP 

Kari Petrine Fitje Øverås Medlem SP 

Jan Rindli Medlem SP 

Aina Trælvik Remmen Medlem FRP 

Stephan Berg Medlem H 

Magne Bugge Medlem H 

Marte Meisingset Evensen Medlem H 

Ola Einar Stolsmo Medlem H 

Lynn Brakstad Medlem KRF 

Gunvor Gussiås Medlem KRF 

Arild Svensli Medlem INNB 

   

   

 

Følgende faste medlemmer møtte ikke: 

Navn Funksjon Representerer 

Karianne Rindli MEDL AP 

Mellvin Arvid Steinsvoll MEDL AP 

Roar Andrè Flataker MEDL H 

Marit-Solveig Finset MEDL H 
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Følgende varamedlemmer møtte: 

Navn Møtte for Representerer 

Siw Maridal Bugge Karianne Rindli AP 

Ove Medalen Mellvin Arvid Steinsvoll AP 

Steinar Sevaldsen Roar Andrè Flataker H 

Knut Arne Bugge Marit-Solveig Finset H 

 

Merknader 

Orientering fra ordføreren: 

 

- Politikerne oppfordres til å melde seg på Nesset kommune sin medarbeiderdag 

12.05.2014. Påmelding til servicekontoret 

- Verdens aktivitetsdag markeres 09.05.2014 – da blir det ryddeaksjon i sentrum og 

offisiell åpning av badeplassen 

- Det blir folkemøte om kommunereformen 19.05.2014 på Bergtun. Ordførerne i 

Sunndal, Molde og Rauma kommer, det samme gjør fylkesmannen. 

 

 

Fra administrasjonen møtte: 

Navn Stilling 

Anne Grete Klokset 

Einar Fossestøl (sak 26/) 

Ass. Rådmann 

Enhetsleder teknisk drift 

Vivian Høsteng Politisk sekretær 

 

 

Underskrift: 

 
Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført i møteboka, er i samsvar med det som ble vedtatt 

på møtet. 

 

 

 ______________________  

        Rolf Jonas Hurlen 

 

 

 

______________________  _______________________ 

    Aina Trælvik Remmen               Magne Bugge 
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PS 25/14 Godkjenning av protokoll 

Behandling i Nesset kommunestyre - 24.04.2014  

Protokoll fra kommunestyrets møte 20.03.2014 ble godkjent og signert. 

 

Vedtak i Nesset kommunestyre- 24.04.2014 

Protokoll fra kommunestyrets møte 20.03.2014 ble godkjent og signert. 

 

 

PS 26/14 Spørsmål til ordføreren 

Behandling i Nesset kommunestyre - 24.04.2014  

Spørsmål fra Nesset Fremskrittsparti v/Aina Trælvik Remmen 

 

Spm. 1: Turistinformasjon i Eidsvåg 2014 

Nesset Kommune ønsker å profilere seg som en reiselivskommune, og i den sammenheng spør 

jeg etter fremdriften i lokalisering av turistinformasjon i kommunesentret. I fjor var det bare 
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Eresfjord som hadde en flott, operativ turistinformasjon, denne var for øvrig godt besøkt av 

turister fra ut- og innland. 

 

Blir det turistinformasjon i Eidsvåg i 2014? Er det på plass en permanent løsning for 

turistinformasjonen i Eidsvåg? 

 

Ordføreren svarte: 

Det er riktig som du sier. I Eresfjord er det godt tilrettelagt for turistinformasjon spesielt gjennom 

besøkssenteret for iNasjonalparker og husflidsutsalget i inngangspartiet på Coopen. Dette ønsker 

vi å fortsette med. 

 

For Eidsvåg har turistinformasjonen hatt en omflakkende tilværelse uten at vi så langt greid å få 

etablert en permanent og god ordning. Dette er selvfølgelig et spørsmål om kostnader. Til denne 

sommeren vil vi gjennom Vekstkommuneprogrammet og med støtte fra Nesset Kraft etablere 

trådløse soner i Eidsvåg sentrum. Dette går på at den som besøker Eidsvåg blir informert om at vi 

har trådløse soner og at de kobler seg opp på nettet og kommer inn på en egen startside som 

peker på de attraksjonene og mulighetene som er i Nesset. Prøve ut denne ordningen i sommer og 

for oss er det naturlig at vi sammen med Reiselivslaget evaluerer ordningen. 

 

 

Spm. 2: Evaluering av helse- og omsorgsenheten i Nesset kommune 

Jeg har ved tidligere anledninger spurt etter en evaluering av helse og omsorgsenheten i Nesset, 

og har fått lovnad om at en slik evaluering skal vi få presentert. 

 

Jeg spør etter en evaluering av «rikets tilstand» innen helse og omsorgsenheten som omhandler 

drift og bygningsmasse. Når kan vi forvente å få denne? Vil gjerne ha fastsatt en dato for 

presentasjon av evalueringa for kommunestyret. 

 

Ordføreren svarte: 

Ber om at spørsmålet utsettes til neste møte da rådmannen ikke er tilstede i dag. 

 

 

Spm. 3: Rutiner ved tildeling av tilrettelagt bolig for eldre i Nesset Kommune. 

Jeg har stått her før og spurt om dette, men føler at lite skjer for å etterkomme de rutinene 

rådmannen mener er i bruk ved tildeling av tilrettelagt bolig for eldre. 

 

Så her er mine spørsmål: 

 

1. På hvilken måte får de eldre i kommunen informasjon om hvilke boliger de kan søke om 

å få tildelt. (Gjelder boliger tilrettelagt for at de skal klare seg lengre uten 

institusjonsplass) 

2. På hvilken måte får de eldre informasjon om hvordan de kan søke om å få tildelt 

tilrettelagt bolig? 

3. På hvilken måte får de eldre informasjon om hvordan tildeling av tilrettelagt bolig 

foregår? 

4. På hvilken måte blir de eldre som står på søkerlista informert om utfallet på 

tildelingsmøtet? 

5. På hvilken måte blir de eldre som ikke fikk tildelt tilrettelagt bolig informert om videre 

behandling av deres søknad, om denne må fornyes eller om de står på venteliste. 
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Ass. rådmann svarte: 

Tildeling av kommunal bolig tilrettelagt for eldre er nå tillagt koordinering og tildelingskontoret 

som fra 1.1.2014 er lagt direkte under rådmannen. Lederen av kontoret inngår i ass. rådmanns 

rådgivergruppe HOK. 

 

Når det gjelder spørsmål 1 og 2 som går på informasjon og søknadsrutiner.  

Det ble i slutten av 2012 og begynnelsen av 2013 sendt ut orientering til samtlige innbyggere 

over 65 år. Det ble i denne forbindelse laget et infoskriv. Dette infoskrivet ble for øvrig laget 

etter ønske fra pensjonistforeningen til bruk bl.a. for innbyggere som ikke var inne på 

kommunens nettsider. Dette infoskrivet viser til at kommunen har tilrettelagte boliger for eldre 

og funksjonshemma og hvor en skal henvende seg for å få søknadsskjema. I forbindelse med den 

orientering som ble sendt ut gikk det også fram at om noen ønsket det kunne tilsatte fra helse og 

omsorgstjenesten komme på besøk.  

 

I tillegg til dette har hjemmetjenesten og de tilsatte som sitter i koordinerende enhetsgruppa svært 

god oversikt over de av kommunens innbyggere som er i den situasjon at de har behov for en 

tilrettelagt bolig. Disse tilsatte bidrar også til at de som en mener har behov for tilrettelagt får 

hjelp i forbindelse med å søke. 

 

Spørsmål 3 går på om de eldre får informasjon om hvordan tildeling av tilrettelagt bolig foregår.  

Alle som søker er kjent med at det er kommunen som behandler søknaden og tildeler en slik 

bolig. Det er sikkert ikke alle som kjenner til at tildeling av omsorgsbolig gjøres av koordinerings 

og tildelingskontoret etter drøfting i inntaktsrådet. 

 

Spørsmål 4 om informasjon etter tildelingsmøtet.  

Alle som har søkt om «omsorgsbolig» skal når omsorgsbolig blir tildelt ha tilbakemelding om 

utfallet. Enten de er tildelt bolig eller ikke. 
 

Spørsmål 5 om videre behandling av søknader.  

De som ikke fikk tildelt bolig og står på en såkalt «venteliste» skal oppringes når det er ny 

tildeling av bolig.  Dette for å avklare om innbyggeren fortsatt ønsker omsorgsbolig.  Det er 

den/de som vurderes å ha størst behov for slik bolig på tildelingstidspunktet som blir tildelt bolig. 

 

Tilslutt 

Det er ikke bare eldre som er i målgruppen for å få omsorgsbolig. Det å få tildelt omsorgsbolig er 

ikke en rettighet etter helse og omsorgsloven. Dette er en kommunal leilighet tilrettelagt for eldre 

og funksjonshemma.  

 

 

Spm. 4: Salg av installasjonsavdelingen i Nesset Kraft AS 

Jeg har fått spørsmål fra flere innbyggere i kommunen om hva som skjedde da Angvik Elektro 

fikk tilbud om å kjøpe Installasjonsavdelinga i Nesset Kraft. I og med at jeg er fast medlem i 

Nesset Kommunestyre, og dermed også i generalforsamlinga til Nesset Kraft, føler jeg at jeg må 

bringe disse spørsmålene videre til ordføreren. 

 

Kan vi få en redegjørelse på følgende spørsmål: 

 

1. Hvordan var saksgangen da Nesset Kraft besluttet å selge installasjonsavdelinga? 
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2. Som medlem av generalforsamlinga vet jeg at vi gikk inn for en omstrukturering av deler 

av drifta i Nesset Kraft, men foreligger det et vedtak i generalforsamlinga om salg av 

installasjonsavdelinga? 

3. Hvem tok den formelle avgjørelsen da Installasjonsavdelinga i Nesset Kraft ble solgt til 

Angvik Elektro? 

4. Hva måtte Angvik Elektro betale for overtakelsen av Installasjonsavdelinga i Nesset 

Kraft? 

 

Ordføreren svarte: 

Dette har vært en sak som har vært tatt opp i formannskapet både med styreleder og daglig leder i 

Nesset Kraft. Nå har kontrollutvalget tatt tak i saken og skal gjennomføre en selskapskontroll av 

Nesset Kraft hvor blant annet salget av installasjonsavdelingen vil bli vurdert. Før 

Kontrollutvalget har gjort jobben sin og lagt fram saken for kommunestyret blir det feil av 

ordføreren å svare på spørsmålene og kommentere saken. 

 

 

Spørsmål fra Innbyggerlista v/Arild Svenlsli:  

Hvor langt er vi kommet i forhold til mulig oppstart av bygging av flerbrukshall etter 

grunnundersøkelsene? 

 

Ass. rådmann svarte: 

Rapporten fra NorConsult kom 01.10.2013, og det viser seg at stabiliteten i sentrum stort sett 

tilfredsstiller gjeldende krav. 04.12.2013 ble det inngått avtale om 3.parts kontroll med Sintef. 

Sinter har i et foreløpig notat datert 30.01.2014 vurdert sentrumsområdet og Eidsvåg badeplass. 

Dette er en uavhengig prosjektkontroll. Norconsult har gjennomgått/kommentert notater for 

begge områdene (sentrum og Eidsvåg badeplass), og har svart skriftlig på Holtan – Stubø. Noen 

av punktene som Sintef har påpekt er Norconsult enig i, andre er de mindre enig i. Rapporten fra 

Norconsult revideres etter at Sintef og Norconsult har blitt enige om eventuelle endringer. Sintef 

v/Stein Olav Christensen opplyser i dag at endelig rapport vil sannsynlig være ferdig innen 

utgangen av juni måned, kanskje tidligere.  

 

Ordføreren svarte: 

Ordføreren var på en orientering 23.04.2014 om resultat av kartlegging fra NGI om 

kvikkleireforekomster i kommunene Nesset, Gjemnes, Eide, Averøy m.fl. Resultatet viser blant 

annet at risikoen for utgliding i Eidsvåg sentrum er lav – lav faregrad, mens konsekvensene er 

høye hvis utglidning skjer. Når det gjelder reguleringsplanen for Holtan- området kan ikke NVE 

trekke sin innsigelse før endelig rapport fra NorConsult og Sintef foreligger. 

 

Enhetsleder for teknisk drift svarte/orienterte: 

Rapporten fra NGI vil legges ut på kommunens hjemmesider i løpet av dagen. Resultatet av 

rapporten vil medføre at vi får retningslinjer for anlegg og bebyggelse i områder som vi vet har 

sensitive masser. Det er mye sammenfallende i rapportene fra NGI, NVE og den som NorConsult 

er i ferd med å fullføre. Hvis vi skal gjøre tiltak i Holtan-området, som å bygge flerbrukshall, vil 

det generere stor anleggsdrift. Hallen kan bli gjennomført på området, men det vil ta tid. 

Sikringstiltak mot elva fra nabo må gjennomføres før hallen kan startes på. Sikringstiltak i 

sentrum må også gjennomføres uavhengig av hallen, og før hall kan påbegynnes. Det er viktig at 

tingene utføres i riktig rekkefølge, og prosjektering av tiltak i elva må komme først.  

 

 

Spørsmål fra Nesset KrF v/Lynn Brakstad: 
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Det stod på innkallingen at det skal orienteres om flerbrukshall. Er dette orienteringen? I så fall 

bør det åpnes for at andre en spørsmålsstiller får ta ordet.  

 

Ordføreren svarte: 

Det ble stilt spørsmål fra Innbyggerlista om fremdrift for flerbrukshall på et tidligere tidspunkt, 

og det er av den grunn det besvares/orienteres under spørsmålsrunden.  

 

Det ble åpnet for en spørsmålsrunde til orienteringen om flerbrukshall. 

 

 

PS 27/14 Referatsaker 

RS 4/14 Særutskrift - Adressering i Nesset kommune - forslag til skrivemåte av to vegnamn: 

Hornevegen og Ødegårdvegen  

RS 5/14 Særutskrift etter formannskapets behandling 10.04.2014 - Budsjettprosess 2014 -  tiltak 

for å skape balanse i økonomiplan 2014 - 2017  

RS 6/14 Fylkesmannens kommunebilde for Nesset  

RS 7/14 Referat fra fylkesmannens kommunebesøk i Nesset 10.04.2014 Fylkesmannen i Møre og 

Romsdal (ettersendt 15.04.2014) 

Behandling i Nesset kommunestyre - 24.04.2014  

./. RS 7/14 ble ettersendt til møtedeltakernes iPad 15.04.2014. 

 

Ordføreren orienterte.  

 

Referatsakene ble tatt til orientering. 

 

Vedtak i Nesset kommunestyre- 24.04.2014 

Referatsakene ble tatt til orientering. 

 

 

PS 28/14 Forprosjekt - Interkommunalt samarbeid i ROR 

Behandling i Nesset formannskap - 10.04.2014  

Formannskapet ble enige om forslag til et tilleggspunkt: 

 

Nesset kommune forbeholder seg retten til å stå fritt i den videre prosessen.  

 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Formannskapets tilleggspunkt ble enstemmig vedtatt. 
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Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 10.04.2014 

1. Nesset kommunestyre viser til tidligere vedtak om deltakelse i et forprosjekt for 

videreutvikling av det interkommunale samarbeidet i Romsdal, og sier seg fornøyd med 

avlevert forprosjektrapport. 

 

2.   Nesset kommune forplikter seg til å delta i hovedprosjekt på følgende områder: 

a.  Utrede og prøve ut etablering av felles planorgan/-kontor for kommunene i 

Molderegionen. Planorganet/-kontoret skal kunne ivareta kommunale- og 

regionale planer i Molderegionen og styres politisk med delegert myndighet fra 

kommunestyrenene i forhold til planer på regionalt nivå. Som en del av 

forsøksordningen skal planarbeid uten innsigelsesrett fra fylkeskommunen og 

Fylkesmannen prøves ut 

b.  Utvikle en «Samfunnsplan for Molderegionen» (kommunedelen), der felles bo-, 

arbeids- og serviceområde er sentrale element. 

c.  Utarbeide en utredning om framtidig kommunestruktur i Molderegionen, basert 

på de premisser og rammer som vil komme på plass fra sentrale myndigheter i 

løpet av det neste året 

d.  Jobbe videre med etablerte samarbeidsordninger, systematisere og videreutvikle 

disse. 

3. Finansiering av hovedprosjektet forutsetter eksterne midler. Søknadsprosessen for 

innhenting av ekstern finansiering skjer via ROR på vegne av kommunene. 

Kommunens bidrag blir de ledere/ansatte og politikere som deltar i styringsgrupper, 

prosjektgrupper og referansegrupper. 

4. Utredningene i hovedprosjektet ferdigstilles til politiske behandling i kommunene innen 

2. april 2015. 

5. Nesset kommune forutsetter bred politisk og administrativ involvering i hovedprosjektet. 

6. Nesset kommune forbeholder seg retten til å stå fritt i den videre prosessen.  

 

Behandling i Nesset kommunestyre - 24.04.2014  

Arbeiderpartiet ba om gruppemøte. 

 

Stein Ivar Bjerkeli var ikke tilstede ved avstemmingen.  

 

Formannskapets forslag ble vedtatt med 18 stemmer. 2 stemte imot. 

 

Vedtak i Nesset kommunestyre- 24.04.2014 

1. Nesset kommunestyre viser til tidligere vedtak om deltakelse i et forprosjekt for 

videreutvikling av det interkommunale samarbeidet i Romsdal, og sier seg fornøyd med 

avlevert forprosjektrapport. 

 

2. Nesset kommune forplikter seg til å delta i hovedprosjekt på følgende områder: 

a.  Utrede og prøve ut etablering av felles planorgan/-kontor for kommunene i 

Molderegionen. Planorganet/-kontoret skal kunne ivareta kommunale- og 

regionale planer i Molderegionen og styres politisk med delegert myndighet fra 

kommunestyrene i forhold til planer på regionalt nivå. Som en del av 

forsøksordningen skal planarbeid uten innsigelsesrett fra fylkeskommunen og 

Fylkesmannen prøves ut 
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b.  Utvikle en «Samfunnsplan for Molderegionen» (kommunedelen), der felles bo-, 

arbeids- og serviceområde er sentrale element. 

c.  Utarbeide en utredning om framtidig kommunestruktur i Molderegionen, basert på 

de premisser og rammer som vil komme på plass fra sentrale myndigheter i løpet 

av det neste året 

d.  Jobbe videre med etablerte samarbeidsordninger, systematisere og videreutvikle 

disse. 

 

3. Finansiering av hovedprosjektet forutsetter eksterne midler. Søknadsprosessen for 

innhenting av ekstern finansiering skjer via ROR på vegne av kommunene. Kommunens 

bidrag blir de ledere/ansatte og politikere som deltar i styringsgrupper, prosjektgrupper og 

referansegrupper. 

 

4. Utredningene i hovedprosjektet ferdigstilles til politiske behandling i kommunene innen 

2. april 2015. 

 

5. Nesset kommune forutsetter bred politisk og administrativ involvering i hovedprosjektet. 

 

6. Nesset kommune forbeholder seg retten til å stå fritt i den videre prosessen.  

 

 

PS 29/14 Uttalelse vedr. høring reservasjonsordning for fastleger 

Behandling i Utvalg for helse, oppvekst og kultur - 01.04.2014  

Utvalget satte fram følgende forslag til vedtak: 

Hovedutvalget for helse, oppvekst og kultur har drøftet høringsuttalelsen vedrørende 

reservasjonsmulighet for fastleger.  Utvalget er delt i uttalen og lar saken gå videre uten 

innstilling. 

Enstemmig vedtatt. 

Vedtak i Utvalg for helse, oppvekst og kultur - 01.04.2014 

Hovedutvalget for helse, oppvekst og kultur har drøftet høringsuttalelsen vedrørende 

reservasjonsmulighet for fastleger.  Utvalget er delt i uttalen og lar saken gå videre uten 

innstilling. 

 

 

Behandling i Nesset kommunestyre - 24.04.2014  

Kristelig folkeparti fremmet følgende forslag: 

 

 Nesset kommune vil påpeke følgende: 

1. Pasienters rettigheter utfra norsk lov skal ivaretas av alle deler av helsetjenesten. 

Samvittighetsaspektet for helsepersonell i spørsmål knyttet til etiske refleksjoner om 

liv og død må likevel anerkjennes og så lang som mulig tas hensyn til. 

2. Det er grunnleggende viktig for et demokratisk flertall også å anerkjenne at et 

mindretall kan ha legitime samvittighetsutfordringer i spørsmål flertallet ikke anser 

som problematisk. 
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3. Det er allment anerkjent at helsepersonell kan reservere seg mot å delta i abortinngrep. 

En tilsvarende mulighet bør også finnes for fastleger i spørsmålet om å henvise til 

abortinngrep og i andre spørsmål som omhandler liv og død. 

4. En slik reservasjonsmulighet bør hjemles i lov eller forskrift, og ikke overlates til 

kommunene. 

5. Det bør fremdeles være en forutsetning at det finnes tilstrekkelig antall andre leger i 

rimelig nærhet som kan ivareta disse oppgavene.  

6. Avveininger om det siste vil måtte foretas av kommunen, men på en slik måte at et 

eventuelt avslag på mulighet for reservasjon må begrunnes, for eksempel i at det er få 

leger i kommunen, at flere allerede har reservert seg etc.  

7. Det understrekes at kommunens holdning i denne saken utelukkende handler om 

muligheten til reservasjon og ikke om abortlovgivningen. 

 

Høyre fremmet følgende forslag: 

 

Nesset kommunestyre mener at de foreslåtte lovendringene vil kunne medføre et dårligere 

og mer byråkratisk offentlig helsetilbud. Forslaget vil spesielt kunne sette allerede sårbare 

kvinner i en vanskelig situasjon i sitt møte med kommunehelsetjenesten. 

 

Nesset kommunestyre ber om at helse- og omsorgsdepartementets forslag ikke blir 

vedtatt. Dersom forslaget blir vedtatt vil kommunen ikke tillate fastlegekontrakter som 

åpner for at fastleger kan reservere seg mot å henvise til abort. 

 

Forslagene ble stemt over hver for seg. 

 

KrFs sitt forslag fikk 3 stemmer og falt. 18 stemte imot. 

 

Høyre sitt forslag ble vedtatt med 18 stemmer. 3 stemte imot. 

 

Vedtak i Nesset kommunestyre- 24.04.2014 

Nesset kommunestyre mener at de foreslåtte lovendringene vil kunne medføre et dårligere og 

mer byråkratisk offentlig helsetilbud. Forslaget vil spesielt kunne sette allerede sårbare kvinner i 

en vanskelig situasjon i sitt møte med kommunehelsetjenesten. 

 

Nesset kommunestyre ber om at helse- og omsorgsdepartementets forslag ikke blir vedtatt. 

Dersom forslaget blir vedtatt vil kommunen ikke tillate fastlegekontrakter som åpner for at 

fastleger kan reservere seg mot å henvise til abort. 

 

 

PS 30/14 Oppstart helseløype i Eidsvåg sentrum 

Behandling i Nesset formannskap - 10.04.2014  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt tilrådd. 

 



 

 Side 11 av 12 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 10.04.2014 

Det skal startast opp arbeid med å legge ei helseløype(etter nærmare kriterier) som rundløype 

med start/stopp ved Nesset kirke. Helseløypa skal følgje eksisterande gangveg til Nesset 

ungdomskole, forbi kunstgrasbanen, via omsorgsboligane og inn på Åsagardvegen, med 

tilslutning frå NOS via turveg/sti forbi barneskolen til Åsagardvegen. Kostnaden med prosjektet 

skal haldast innafor tilskotsmidlar frå fylket og innvilga spelemidlar i alt kr 373.000. 

 

Behandling i Nesset kommunestyre - 24.04.2014  

Formannskapets forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak i Nesset kommunestyre- 24.04.2014 

Det skal startast opp arbeid med å legge ei helseløype(etter nærmare kriterier) som rundløype 

med start/stopp ved Nesset kirke. Helseløypa skal følgje eksisterande gangveg til Nesset 

ungdomskole, forbi kunstgrasbanen, via omsorgsboligane og inn på Åsagardvegen, med 

tilslutning frå NOS via turveg/sti forbi barneskolen til Åsagardvegen. Kostnaden med prosjektet 

skal haldast innafor tilskotsmidlar frå fylket og innvilga spelemidlar i alt kr 373.000. 

 

 

PS 31/14 Skolefritidsordninga ved Eresfjord barne- og ungdomsskole, endring 

av vedtektene 

Behandling i Utvalg for helse, oppvekst og kultur - 01.04.2014  

Enstemmig som rådmannens innstilling. 

 

Forslag til vedtak i Utvalg for helse, oppvekst og kultur - 01.04.2014 

Vedtektene for skolefritidsordninga i grunnskolen i Nesset endres slik:  

 

Grunnlag: 

 2. Nesset kommune eig og driv SFO som ein heilskapeleg del av verksemda i skulen.  

SFO blir oppretta i dei krinsane der minst 6 barn er påmelde ordninga ved utgangen av april. 

Ved færre enn 6 påmelde kan rektor organisere SFO i kombinasjon med andre tilbod viss det er 

økonomisk forsvarleg. 

 

Behandling i Nesset kommunestyre - 24.04.2014  

Forslag fra utvalg for helse, oppvekst og kultur ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak i Nesset kommunestyre- 24.04.2014 

Vedtektene for skolefritidsordninga i grunnskolen i Nesset endres slik:  

 

Grunnlag: 

 2. Nesset kommune eig og driv SFO som ein heilskapeleg del av verksemda i skulen. SFO blir 

oppretta i dei krinsane der minst 6 barn er påmelde ordninga ved utgangen av april. Ved færre 
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enn 6 påmelde kan rektor organisere SFO i kombinasjon med andre tilbod viss det er økonomisk 

forsvarleg. 

 

 

 


