
 

Nesset kommune 

 

 

Møteinnkalling 

 

Utvalg: Nesset formannskap 

Møtested: Kommunestyresalen, Nesset kommunehus 

Dato: 14.04.2015 

Tidspunkt: 09:30 – 14:00 

 

 

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 23 11 00. Møtesekretær innkaller 

vararepresentanter. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. 

 

 

 

 

 

 

Rolf Jonas Hurlen Vivian Høsteng 

ordfører politisk sekretær 

 

 

 

 



Saksliste 

Utvalgs- 

saksnr 

Innhold Unntatt 

offentlighet 

Arkiv- 

Saksnr 

PS 26/15 Godkjenning av protokoll fra forrige møte   

PS 27/15 Vurdering av anke til Høyesterett - mobbesak  2015/578 

 

 



 



PS�26/15�Godkjenning�av�protokoll�fra�forrige�møte



 

Nesset kommune Arkiv:  

Arkivsaksnr: 2015/578-1 

Saksbehandler:  Anne Grete Klokset 

 

  

Saksframlegg 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Nesset formannskap 27/15 14.04.2015 

 

Vurdering av anke til Høyesterett - mobbesak 

Vedlegg 

1 Dom i Romsdal Tingrett 04.03.14 (unntatt off.) 

2 Dom i Frostating lagmannsrett      (unntatt off.) 

3 Kopi - Ankeerklæring til Norges Høyesterett datert 26.02.2015 

(unntatt off) 

4 Kopi - ankesvar til høyesterett (unntatt off) 

 

Vedlegg i saken blir sendt medlemmene pr post.  

 

Rådmannens innstilling 

Ingen 

 

 

 

Saksopplysninger 

Advokat Sverre Larhammer har på vegne av Nesset kommune anket Frostating lagmannsrett sin dom i 

sak 14-078166ASD-FROS til Høyesterett. Ankeerklæringen er datert 26.02.15. I kommunestyret sitt 

møte 26.03.15 ble det rettet forespørsel til ordføreren i form av interpellasjon fra Nesset Kristelige 

Folkeparti v/Lynn Brakstad, om ordføreren som kommunens rettslig representant har underskrevet 

anken og på hvilket politisk grunnlag dette har skjedd? 

  

Ordfører redegjorde for saken og fremmet følgende vedtak:  

Formannskapet kalles inn til møte tirsdag 14. april kl. 09.30 for å vurdere anken til 

Høyesterett. Agenda for møtet vil være at advokaten redegjør for formalitetene rundt saken og 

kommer med sine vurderinger.  

 

Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt.  

 



Advokat Sverre Larhammer er kontaktet og har bekreftet at han vil være til stede under 

formannskapets møte 14.04.15. Han vil gi en beskrivelse av saken, dommen fra tingretten og 

lagmannsretten og videre saksgang for Høyesterett.  

 

I kommunens gjeldende Reglement for folkevalgte organer og Reglement for delegasjon, følger det av 

punkt 3.4.4 at Formannskapet har fått delegert myndighet til å avgjøre om kommunen skal gå til 

søksmål eller påanke en kjennelse.  

 

Ut fra ovenstående skal formannskapet ta stilling til om de opprettholder anken eller trekker innsendt 

ankeerklæring av 26.02.15 til Høyesterett.  

 

Vurdering 

Ingen 

Økonomiske konsekvenser 

 

 

Betydning for folkehelse 
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