
 

Nesset kommune 

 
 

  

 

Møteprotokoll 

 

Utvalg: Utvalg for helse, oppvekst og kultur 

Møtested: Formannskapets møterom, Kommunehuset 

Dato: 10.11.2015 

Tidspunkt: 09:00 – 11:30 

 

Følgende faste medlemmer møtte: 

Navn Funksjon Representerer 

Aina Trælvik Remmen Nestleder FEL 

Marit-Solveig Finset Leder H 

Gunvor Gussiås Nestleder KRF 

Stephan Berg Medlem H 

Karianne Rindli Medlem AP 

Anders Torvik Medlem AP 

 

Følgende faste medlemmer møtte ikke: 

Navn Funksjon Representerer 

Vegard Øverås Lied MEDL SP 

   

Følgende varamedlemmer møtte: 

Navn Møtte for Representerer 

Anne Marie Smistad Kalset Vegard Øverås Lied SP 

   

 

Merknader 

 

Fra administrasjonen møtte: 

Navn Stilling 

Anne Grete Klokset Assisterende rådmann 

Turid Leirvoll Øverås Kulturleder, sak 17,18 

Marie Teigland Daglig leder Nesset frivilligsentral, sak 

17 

Rolf Jonas Hurlen Ordfører, sak 18 
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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 14/15 Godkjenning av protokoll fra forrige møte   

PS 15/15 Referatsaker   

RS 9/15 Helsedirektoratet informerer om endringer i 

reklameforbudet, gjeldende fra 1.11.2015. 

 2015/1609 

RS 10/15 Hovedutskrift med sakspapir styremøte 02.10.2015 

Tøndergård skole og ressurssenter 

 2008/1799 

PS 16/15 Senter mot incest og seksuelle overgrep for Møre og 

Romsdal - søknad om tilskudd 2016 - 2020 

 2009/142 

PS 17/15 Nesset frivilligsentral - organisering, drift og 

retningslinjer 

 2011/1288 

PS 18/15 Deling av utvalg Helse, oppvekst og kultur  2008/154 

 

 

  



 

 Side 4 av 6 

PS 14/15 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 

Behandling i Utvalg for helse, oppvekst og kultur - 10.11.2015  

Protokoll fra møte den 29.09.2015 ble godkjent og signert. 

 

Vedtak i Utvalg for helse, oppvekst og kultur - 10.11.2015 

Protokoll fra møte den 29.09.2015 ble godkjent og signert. 

 

 

PS 15/15 Referatsaker 

Behandling i Utvalg for helse, oppvekst og kultur - 10.11.2015  

RS 9/15 Helsedirektoratet informerer om endringer i reklameforbudet, gjeldende fra 1.11.2015. 

RS 10/15 Hovedutskrift med sakspapir styremøte 02.10.2015 Tøndergård skole og ressurssenter 

Referatsakene tatt til orientering. 

 

Vedtak i Utvalg for helse, oppvekst og kultur - 10.11.2015 

Referatsakene tatt til orientering. 

 

 

PS 16/15 Senter mot incest og seksuelle overgrep for Møre og Romsdal - 

søknad om tilskudd 2016 - 2020 

Behandling i Utvalg for helse, oppvekst og kultur - 10.11.2015  

Enstemmig som rådmannens innstilling. 

 

Forslag til vedtak i Utvalg for helse, oppvekst og kultur - 10.11.2015 

Søknaden fra Senter mot incest og seksuelle overgrep for Møre og Romsdal om er årlig tilskudd 

på kr. 5,- pr. innbygger for perioden 2016 til og med 2020 imøtekommes. Avtale om økonomisk 

tilskudd til drift 2016 – 2020 underskrives. 

 

 

PS 17/15 Nesset frivilligsentral - organisering, drift og retningslinjer 

Behandling i Utvalg for helse, oppvekst og kultur - 10.11.2015  

Det ble stemt over rådmannens innstilling slik: 

Pkt 1og 2, enstemmig som rådmannens innstilling. 

Pkt 3 i rådmannens innstilling, forslag til vedtekter: 

 

Stephan Berg fremmet følgende tilleggsforslag til vedtak under pkt 4 Organisasjon: 
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Tillegg til pkt 3. Daglig leder skal etter beste evne utføre sine oppgaver i tråd med 

kostnadsfordelingen av stillingen. 

 

Berg sitt forslag ble vedtatt med 5 mot 2 stemmer. 

 

Aina Trælvik Remmen fremmet følgende tilleggsforslag til vedtak under pkt 4 Organisasjon:  

Tillegg til pkt 3: Etatens lønnsoppdekning av stillinga skal gjenspeiles i styrets 

sammensetning og daglig leders virke. 

Trælvik sitt forslag ble enstemmig vedtatt. 

Berg sitt forslag til endring i pkt 4 Organisasjon ble trukket. 

 

Aina Trælvik Remmen fremmet følgende forslag til vedtak under pkt 5 Styret:  

Styret i Nesset frivilligsentral skal ha et styre på 7 medlemmer 

Dette forslaget fikk 2 stemmer og falt. 

Rådmannens forslag til pkt 5 i vedtektene ble vedtatt med 5 mot 2 stemmer. 

 

Rådmannen fremmet følgene tilleggsforslag under pkt 5 Styret: 

Nytt pkt 6 Møtegodtgjørelse etter lav sats til politisk valgt. 

Enstemmig vedtatt. 

 

Aina Trælvik Remmen fremmet følgende tilleggsforslag under Pkt 8, Daglig ledelse av 

Frivilligsentralen 

Daglig leder av Frivilligsentralen skal være koordinator og administrator for 

ungdomsklubben og andre ungdomsretta tiltak. 

 

Remmen sitt forslag enstemmig vedtatt. 

 

Pkt 4 i rådmannens innstilling: 

Aina Trælvik Remmen fremmet følgende forslag: 

Ordfører i Ungdommens kommunestyre er medlem i styret med varaordfører som vara. 

Dette forslaget ble trukket. 

 

Marit-Solveig Finset fremmet følgende endringsforslag til pkt 4 i rådmannens innstilling: 

Følgande tre blir valgt inn som kommunes representantar til styret: Kulturleiar Turid 

Leirvoll Øverås, NAV leiar Hans Olav Henden og politisk valt frå utval for helse, 

oppvekst og kultur. 

Finset sitt forslag ble enstemmig vedtatt 

 

Pkt 5 i rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 

Vedtak i Utvalg for helse, oppvekst og kultur - 10.11.2015 

Utval for helse oppvekst og kultur vedtar følgjande organisering av Nesset frivilligsentral: 

 

1. Sentralen skal eigast av Nesset kommune og vere ein del av kulturavdelinga.  

2. Utval for helse, oppvekst og kultur skal vere årsmøte for Nesset frivilligsentral. 

 

3. Utval for helse, oppvekst og kultur vedtar forslaget til vedtekter for Nesset frivilligsentral 

med følgande endringar i det framlagte forslaget til vedtekter: 
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4.Organisasjon, Punkt 3 får slik ordlyd: Daglig leder er ansatt i 100 % stilling.  Etatens 

lønnsoppdekking av stillinga skal gjenspeiles i styret og i daglig leders virke. (NAV 30%, 

kommunale midler til ungdomstiltak og frivilligsentral, samt statlige tilskudd står for 

resten).  

 

5. Styret Nytt pkt 6: 

Møtegodtgjørelse etter lav sats til politisk valgt. 

 

8. Daglig leiing av Frivilligsentralen, Nytt pkt 12 

Daglig leiar av Frivilligsentralen skal være koordinator og administrator for 

ungdomsklubben og andre ungdomsretta tiltak. 

 

4. Følgande tre blir valt inn som kommunens representantar i styret: Kulturleiar Turid 

Leirvoll Øverås, NAV-leiar Hans Olav Henden og politisk valt frå utval for helse, 

oppvekst og kultur. 

5. Kommunal medfinansiering til vidare drift og til investering av inventar og utstyr blir 

innarbeida i budsjett for 2016 og økonomiplan for 2016-2019. 

 

 

 

PS 18/15 Deling av utvalg Helse, oppvekst og kultur 

Behandling i Utvalg for helse, oppvekst og kultur - 10.11.2015  

Aina Remmen fremmet følgende forslag til vedtak: 

 

HOK deles i to utvalg, lik modellen som var før:  

1. Oppvekst og kultur  

2. Helse og omsorg  

 

Rådmannens innstilling ble vedtatt med 5 mot 2 stemmer.  2 stemte for Remmen sitt forslag. 

 

Forslag til vedtak i Utvalg for helse, oppvekst og kultur - 10.11.2015 

Kommunestyret viderefører dagens ordning med to utvalg. Et utvalg for helse, oppvekst og 

kultur og et utvalg for teknisk, næring og miljø.  

 

 

 


