
 
 
 
 
 

 
 

Møteprotokoll 
 

Utvalg: Utvalg for oppvekst og kultur 

Møtested: Kommunestyresalen, Nesset kommunehus 

Dato: 10.05.2017 

Tidspunkt: 14:00 – 18:00 
 
 
 
 

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

 
Følgende faste medlemmer møtte ikke: 
Navn Funksjon Representerer 
Kjersti Hafsås Svensli MEDL AP 
Per Magne Brakstad (ikke meldt forfall) MEDL KRF 
Rune Skjørsæther MEDL H 

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
Gunvor Gussiås Rune Skjørsæther KRF 
Olaf Hanset Kjersti Hafsås Svensli AP 

 
Merknader 

Det ble informert om klatreveggen i Nessethallen v/kulturleder 
 

Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Frode Sundstrøm Skolefaglig rådgiver 
Turid Leirvoll Øverås, sak RS 8/17, PS 13/17 og 14/17 Kulturleder 
Per Einar Strand, sak 12/17 enhetsleder 
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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 9/17 Godkjenning av protokoll fra forrige møte   

PS 10/17 Referatsaker   

RS 5/17 Sakspapir og hovedutskrift fra styremøte Tøndergård skole og 
ressurssenter 07.04.2017 

 2008/1799 

RS 6/17 Referat fra styremøte i PPT 19.04.2017  2008/569 

RS 7/17 Brev fra Nesset idrettsråd - Kulturmidler til lag og organisasjoner 
2017 

 2017/509 

RS 8/17 Kulturmidler til lag og organisasjoner 2017  2017/509 

RS 9/17 Nesset kommune - årsrapport 2016  2016/429 

PS 11/17 Diskusjonsnotat til politiske organ i kommunene  2016/1193 

PS 12/17 Plan for innhold og organisering av SFO i Nesset, rullering  2012/649 

PS 13/17 Oppnemning og samansetting av ungdommens kommunestyre i Nesset 
- endring av vedtekter for UKS 

 2017/486 

PS 14/17 Søknad om støtte til Eidsvågdagene  2017/373 
 

PS 9/17 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 

Behandling i Utvalg for oppvekst og kultur - 10.05.2017  

Protokoll fra møte den 15.03.2017 ble godkjent og signert 
 

Vedtak i Utvalg for oppvekst og kultur - 10.05.2017 

Protokoll fra møte den 15.03.2017 ble godkjent og signert 
 
 

PS 10/17 Referatsaker 

Behandling i Utvalg for oppvekst og kultur - 10.05.2017  

RS 5/17 Sakspapir og hovedutskrift fra styremøte Tøndergård skole og ressurssenter 07.04.2017 
RS 6/17 Referat fra styremøte i PPT 19.04.2017 
RS 7/17 Brev fra Nesset idrettsråd - Kulturmidler til lag og organisasjoner 2017 
RS 8/17 Kulturmidler til lag og organisasjoner 2017 
RS 9/17 Nesset kommune - årsrapport 2016 
 
RS sak 7/17, Brev fra Nesset idrettsråd datert 29.04.2017 
Uttale fra Utvalg for oppvekst og kultur: 

Oppvekst- og kulturutvalget finner det beklagelig at vi ikke har midler til utdeling til kulturmidler i 
2017. Oppvekst- og kulturutvalget fremmer forslag om at saken kommer opp i revidert budsjett 2017 
med ønske om bevilgning av friske midler til dette. Sum 200.000,-. 

RS 8/17, samme sak som RS 7/17 
RS 9/17, Oppvekst- og kulturutvalget mener at årsrapporten gir en god oversikt over kommunens tilbud og 
aktiviteter 
 
Referatsakene ble forøvrig tatt til orientering. 
Enstemmig vedtatt. 
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Vedtak i Utvalg for oppvekst og kultur - 10.05.2017 

RS 5/17 Sakspapir og hovedutskrift fra styremøte Tøndergård skole og ressurssenter 07.04.2017 
RS 6/17 Referat fra styremøte i PPT 19.04.2017 
RS 7/17 Brev fra Nesset idrettsråd - Kulturmidler til lag og organisasjoner 2017 
RS 8/17 Kulturmidler til lag og organisasjoner 2017 
RS 9/17 Nesset kommune - årsrapport 2016 
 
RS sak 7/17, Brev fra Nesset idrettsråd datert 29.04.2017: 
Utvalg for oppvekst og kultur gir følgende uttale: 
Oppvekst- og kulturutvalget finner det beklagelig at vi ikke har midler til utdeling til kulturmidler i 2017. 
Oppvekst- og kulturutvalget fremmer forslag om at saken kommer opp i revidert budsjett 2017 med ønske om 
bevilgning av friske midler til dette. Sum 200.000,-. 
 
RS 8/17, samme sak som RS 7/17 
 
RS 9/17, Oppvekst- og kulturutvalget mener at årsrapporten gir en god oversikt over kommunens tilbud og 
aktiviteter. 
 
Referatsakene ble forøvrig tatt til orientering. 
 
 

PS 11/17 Diskusjonsnotat til politiske organ i kommunene 

Behandling i Utvalg for oppvekst og kultur - 10.05.2017  

Utvalget tok utgangspunkt i formannskapets behandling av saken og svarer slik på spørsmålene i 
diskusjonsnotatet: 
Politisk modell: 

1. Ønske å følge formannskapsmodellen. Næring bør etableres i et eget utvalg og samarbeide tett med 
Nye Molde næringsforum. Ellers opprette de nødvendige utvalg som er lovbestemt og som det er 
behov for. 

2. Ad hoc-utvalg 
3. Åpning for å bruke saksordfører i særskilte saker, f.eks. i ad hoc-utvalg. 
4. Åpner for frikjøpsordninger 

 
Kommunedelsutvalg: 

1. Positivt og nødvendig 
2. Ett kommunedelsutvalg for Nesset og ellers åpne for flere kommunedelsutvalg i den nye kommunen 
3. Viser til punktene i intensjonsavtalen: 

 Rådgivende til kommunestyret 
 Lokal stedsutvikling 
 Styre for bruken av lokale næringsfond, herunder Kraftfondet i Nesset 
 Styre for ulike bygdemobiliseringsprosjekt 
 Lokale kultur- og idrettstilbud 
 Må ha beslutningsmyndighet. Leder i utvalget skal ha talerett i kommunestyret 

 
4. Bygdelag skal oppfordres til å komme med forslag til medlemmer. Medlemmer velges endelig av 

kommunestyret. Kommunestyrerepresentanter fra Nesset skal være representert i 
kommunedelsutvalget 

5. Folkemøter, høringer, digital medvirkning og servicekontor i Nesset. 
6. Digital informasjonsflyt, f.eks. apper, sms o.l. 
7. Styrke og utvikle frivilligsentralene jfr. Pkt. 6.2 og 6.5 i intensjonsavtalene 
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Enstemmig vedtatt. 
 

Forslag til vedtak i Utvalg for oppvekst og kultur - 10.05.2017 

Politisk modell: 
1. Ønske å følge formannskapsmodellen. Næring bør etableres i et eget utvalg og samarbeide tett med 

Nye Molde næringsforum. Ellers opprette de nødvendige utvalg som er lovbestemt og som det er 
behov for. 

2. Ad hoc-utvalg 
3. Åpning for å bruke saksordfører i særskilte saker, f.eks. i ad hoc-utvalg. 
4. Åpner for frikjøpsordninger 

 
Kommunedelsutvalg: 

1. Positivt og nødvendig 
2. Ett kommunedelsutvalg for Nesset og ellers åpne for flere kommunedelsutvalg i den nye kommunen 
3. Viser til punktene i intensjonsavtalen: 

 Rådgivende til kommunestyret 
 Lokal stedsutvikling 
 Styre for bruken av lokale næringsfond, herunder Kraftfondet i Nesset 
 Styre for ulike bygdemobiliseringsprosjekt 
 Lokale kultur- og idrettstilbud 
 Må ha beslutningsmyndighet. Leder i utvalget skal ha talerett i kommunestyret 

 
4. Bygdelag skal oppfordres til å komme med forslag til medlemmer. Medlemmer velges endelig av 

kommunestyret. Kommunestyrerepresentanter fra Nesset skal være representert i 
kommunedelsutvalget 

5. Folkemøter, høringer, digital medvirkning og servicekontor i Nesset. 
6. Digital informasjonsflyt, f.eks. apper, sms o.l. 
7. Styrke og utvikle frivilligsentralene jfr. Pkt. 6.2 og 6.5 i intensjonsavtalene 

 
 

PS 12/17 Plan for innhold og organisering av SFO i Nesset, rullering 

Rådmannens innstilling 

Plan for innhold og organisering av SFO i Nesset godkjennes med slike endringer: (jmf. vedlegg med nytt 
forslag): 
Pkt. 3 Aktiviteter i SFO. Følgende legges til: 

 «Organiserte fysiske aktiviteter i idrettsanlegg (gymsal, svømmebasseng, klatrevegg, idrettsbaner 
o.l) 

 Besøk i nærmiljøet (bibliotek, institusjoner, arbeidsplasser osv.)» 
Pkt. 4 Organisering. Første kulepunkt under «Utetid» endres til: 

 «Det skal være mulighet for utetid hver dag» 
Pkt. 6 Brukerundersøkelser. De tre første kulepunkt endres til: 

 Tilleggsspørsmål om SFO tas inn i Foreldreundersøkelsen når den gjennomføres 
 Ledelse og personale ved SFO vurderer resultatene fra undersøkelsen og tar dette med inn i 

planleggingen for SFO (Halvårsplan/årsplan). 

 
Behandling i Utvalg for oppvekst og kultur - 10.05.2017  

Enhetsleder Per Einar Strand orienterte om og svarte på spørsmål angående SFO i Eidsvåg fra skoleåret 2017-
18. 
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Enstemmig som rådmannens innstilling med følgende tillegg: 
Planen evalueres årlig. 
 

Vedtak i Utvalg for oppvekst og kultur - 10.05.2017  

Plan for innhold og organisering av SFO i Nesset godkjennes med slike endringer: (jmf. vedlegg med nytt 
forslag): 
 
Pkt. 3 Aktiviteter i SFO. Følgende legges til: 

 «Organiserte fysiske aktiviteter i idrettsanlegg (gymsal, svømmebasseng, klatrevegg, idrettsbaner o.l) 
 Besøk i nærmiljøet (bibliotek, institusjoner, arbeidsplasser osv.)» 

Pkt. 4 Organisering. Første kulepunkt under «Utetid» endres til: 
 «Det skal være mulighet for utetid hver dag» 

Pkt. 6 Brukerundersøkelser. De tre første kulepunkt endres til: 
 Tilleggsspørsmål om SFO tas inn i Foreldreundersøkelsen når den gjennomføres 
 Ledelse og personale ved SFO vurderer resultatene fra undersøkelsen og tar dette med inn i 

planleggingen for SFO (Halvårsplan/årsplan). 
 
Planen evalueres årlig. 
 
 

PS 13/17 Oppnemning og samansetting av ungdommens kommunestyre i 
Nesset - endring av vedtekter for UKS 

Behandling i Utvalg for oppvekst og kultur - 10.05.2017  

Etter møte i Ungdommens kommunestyre har rådmannen endra innstilling i saken: 
             
«Endring av vedtekter for ungdommens kommunestyre i Nesset med reduksjon av faste medlemmer frå 15 til 9 
vedtas. UKS får behalde eventuelle innsparte midlar til tiltaka som UKS støttar i form av ungdomsmidlar. 
Vedtaktsendringa trer i kraft umiddelbart og gjeld fra val av nye UKS-medlemmer til skuleåret 2017/18. 
Som overgangsordning blir medlemmer som ikkje er på valg i 2017 sittande ut sin periode som er skuleåret 
2017/18. 
 
Rådmannens endrede innstilling enstemmig vedtatt. 

Forslag til vedtak i Utvalg for oppvekst og kultur - 10.05.2017 

Endring av vedtekter for ungdommens kommunestyre i Nesset med reduksjon av faste medlemmer frå 15 til 9 
vedtas. UKS får behalde eventuelle innsparte midlar til tiltaka som UKS støttar i form av ungdomsmidlar. 
Vedtaktsendringa trer i kraft umiddelbart og gjeld fra val av nye UKS-medlemmer til skuleåret 2017/18. 
Som overgangsordning blir medlemmer som ikkje er på valg i 2017 sittande ut sin periode som er skuleåret 
2017/18. 
 
 

PS 14/17 Søknad om støtte til Eidsvågdagene 

Behandling i Utvalg for oppvekst og kultur - 10.05.2017  

Anita Sagli fremmet følgende forslag til vedtak: 
Saken utsettes og ses i sammenheng med utvalgets ønske om å prioritere penger til kulturmidler i 

budsjettrevideringen i juni -17. 
 
Dette forslaget falt med 4 mot 2 stemmer 
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Utsettelsesforslaget fikk 2 stemmer og falt, 4 stemte mot. 
 
Innbyggerlista v/Jan Ståle Alme fremmet følgende forslag til vedtak: 

Søknaden om generell støtte til Eidsvågdagene blir avslått av budsjettmessige grunner. 
 
Alme sitt forslag ble satt opp mot rådmannens innstilling. 
Alme sitt forslag fikk 3 stemmer 
Rådmannens innstilling fikk 3 stemmer. 
 
Rådmannens innstilling ble vedtatt med leders dobbeltstemme. 
 

Forslag til vedtak i Utvalg for oppvekst og kultur - 10.05.2017 

Søknaden om generell støtte til Eidsvågdagane blir avslått av budsjettmessige grunnar.  
Eidsvågdagane får i staden eit avslag i satsen for bruk av Nessethallen med kr 5000,- og vil bli fakturert med kr 
6000,- for bruken den 10. juni 2017.  
 
 


