
Nesset kommune

Møteprotokoll

Utvalg: Utvalg for helse, oppvekst og kultur

Møtested: Formannskapets møterom, Kommunehuset

Dato: 10.09.2013

Tidspunkt: 09:00 – 13:30

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn Funksjon Representerer
Marit-Solveig Finset Leder H
Gunvor Gussiås Nestleder KRF
Stephan Berg Medlem H
Vegard Øverås Lied Medlem SP
Karianne Rindli Medlem AP
Aina Trælvik Remmen Medlem FRP

Følgende faste medlemmer møtte ikke:

Navn Funksjon Representerer
Anders Torvik MEDL AP

Følgende varamedlemmer møtte:

Navn Møtte for Representerer
Linda Viken Lied Anders Torvik AP

Merknader
 Enhetsleder Tanja Holsæther Bersås orienterte om drift av barnehagene etter 

kommunestyrets vedtak i juni.
 Utvalget ønsker sak på møte den 15.10.2013 om behov for økte økonomiske ressurser i 

kommunale barnehager for å kunne ta inn barn som venter på plass. 
 Utvalget hadde befaring til Farmen barnehage.
 Utvalget hadde avslutningsvis befaring til NOS.
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Fra administrasjonen møtte:

Navn Stilling
Liv Fleischer Husby rådmann
Anne Grete Klokset assisterende rådmann
Turid Leirvoll Øverås kulturkonsulent (sak 29/13)
Jan Karstein Schjølberg enhetsleder (sak 30/13)
Rolf Jonas Hurlen ordfører (sak 28/13)
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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.

______________________

______________________ ______________________ _______________________

______________________ ______________________ _______________________
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Saksliste

Utvalgs-

saksnr

Innhold Unntatt

offentlighet

Arkiv-

saksnr

PS 27/13 Godkjenning av protokoll fra forrige møte

PS 28/13 Referatsaker

RS 14/13 Forvaltning av saker knyttet til 
stråling/elektromagnetiske felt fra mobiltelefoner og 
andre innretninger for elektronisk kommunikasjon

2013/531

RS 15/13 Sykehjem - 8 av 10 beboere er demente 2013/621

RS 16/13 Årsrapport 2012 - Den offentlege tannhelsetenesta i 
Møre og Romsdal

2013/506

RS 17/13 Høringssvar Romsdal regionråd til regional delplan 
tannhelse

2012/209

RS 18/13 Rapport vedr. utførte salgs-, skjenke- og røykekontroller 2013/471

RS 19/13 Årsmelding og revidert regnskap 2012 -
Romsdalsmuseet

2009/1278

PS 29/13 Oppstart arbeid med kommunedelplan for kulturminne i 
Nesset

2013/161

PS 30/13     Gjennomgang av helse- og omsorgstjenesten i Nesset         2010/527
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PS 27/13 Godkjenning av protokoll fra forrige møte

Behandling i Utvalg for helse, oppvekst og kultur - 10.09.2013 

Protokoll fra møte den 12.6.2013 godkjent og signert.

Vedtak

Protokoll fra møte den 12.6.2013 godkjent og signert.

PS 28/13 Referatsaker

Behandling i Utvalg for helse, oppvekst og kultur - 10.09.2013 

RS 14/13 Forvaltning av saker knyttet til stråling/elektromagnetiske felt fra mobiltelefoner 
og andre innretninger for elektronisk kommunikasjon

RS 15/13 Sykehjem - 8 av 10 beboere er demente

RS 16/13 Årsrapport 2012 - Den offentlege tannhelsetenesta i Møre og Romsdal

RS 17/13 Høringssvar Romsdal regionråd til regional delplan tannhelse

RS 18/13 Rapport vedr. utførte salgs-, skjenke- og røykekontroller

RS 19/13 Årsmelding og revidert regnskap 2012 - Romsdalsmuseet

Referatsakene tatt til orientering.

Vedtak

Referatsakene tatt til orientering.

PS 29/13 Oppstart arbeid med kommunedelplan for kulturminne i Nesset

Behandling i Utvalg for helse, oppvekst og kultur - 10.09.2013 

Enstemmig som rådmannens innstilling.

Forslag til vedtak

Med heimel i plan og bygningslova § 11-1 og i tråd med vedtatt planstrategi for Nesset kommune
K sak 6/13, skal det startast opp arbeid med kommunedelplan for kulturminne i 2013. 

Kulturkonsulenten får ansvaret for arbeidet. Det blir nedsett ei arbeidsgruppe som skal bestå av 
kulturkonsulent Turid L. Øverås, Hogne Frydenlund representant for plan og miljø og Bjørn 
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Ølander, Romsdalsmuseet. I tillegg skal historielag/Nesset prestegards venner bli invitert med ein 
person.

Utval for helse, oppvekst og kultur skal være styringsgruppe for planarbeidet.

PS 30/13 Gjennomgang av pleie og omsorgstjenesten - forslag til endringer

Behandling i Utvalg for helse, oppvekst og kultur - 10.09.2013 

Utvalget fremmet følgende forslag til vedtak:
Saken utsettes og sendes tilbake til arbeidsgruppa for ferdigstillelse.

Utvalget ønsker at arbeidsgruppa fremmer økonomisk kalkyle for de bygningsmessige 
endringer som ligger i de forskjellige alternativene til arbeidsgruppa.

Saken legges fram i neste møte i HOK den 15.10.2013.

Dette forslaget ble enstemmig vedtatt.

Etter behandlingen hadde utvalget befaring til NOS.  

Vedtak

Saken utsettes og sendes tilbake til arbeidsgruppa for ferdigstillelse.

Utvalget ønsker at arbeidsgruppa fremmer økonomisk kalkyle for de bygningsmessige endringer 
som ligger i de forskjellige alternativene til arbeidsgruppa.

Saken legges fram i neste møte i HOK den 15.10.2013.


