
 

Nesset kommune 

 
 

  

 

Møteprotokoll 

 

Utvalg: Utvalg for helse, oppvekst og kultur 

Møtested: Formannskapets møterom, Kommunehuset 

Dato: 14.10.2014 

Tidspunkt: 14:00 – 17:00 

 

Følgende faste medlemmer møtte: 

Navn Funksjon Representerer 

Marit-Solveig Finset Leder H 

Gunvor Gussiås Nestleder KRF 

Stephan Berg Medlem H 

Karianne Rindli Medlem AP 

Anders Torvik Medlem AP 

Aina Trælvik Remmen Medlem FRP 

 

Følgende faste medlemmer møtte ikke: 

Navn Funksjon Representerer 

Vegard Øverås Lied MEDL SP 

   

 

Følgende varamedlemmer møtte: 

Navn Møtte for Representerer 

Knut Toven Vegard Øverås Lied KRF 

   

 

Merknader 

 

Fra administrasjonen møtte: 

Navn Stilling 

Anne Grete Klokset assisterende rådmann 

Mari Husan ergoterapeut/folkehelsekoordinator 

Jan Karstein Schjølberg enhetsleder 

Frode Sundstrøm skolefaglig rådgiver 
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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 28/14 Godkjenning av protokoll fra forrige møte   

PS 29/14 Referatsaker   

RS 18/14 Brosjyre - ID-kort for ansatte  2014/359 

RS 19/14 Tilsyn etter barnehagelova 2014 - tilsynsrapport  2014/123 

PS 30/14 Tilstandsrapport for grunnskolen i Nesset 2014  2011/369 

PS 31/14 Etablering av frivillighetssentral i Nesset - kommunal 

medfinansiering 

 2011/1288 

PS 32/14 Friluftslivets år 2015  2014/1087 

PS 33/14 Helse og omsorg - videre utbygging av 

institusjonsplasser og omsorgsleiligheter 

 2010/527 

 

 

PS 28/14 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 

Behandling i Utvalg for helse, oppvekst og kultur - 14.10.2014  

Protokoll fra møte den 24.9.2014 ble godkjent og signert. 

 

Vedtak i Utvalg for helse, oppvekst og kultur - 14.10.2014 

Protokoll fra møte den 24.9.2014 ble godkjent og signert. 

 

 

PS 29/14 Referatsaker 

Behandling i Utvalg for helse, oppvekst og kultur - 14.10.2014  

RS 18/14 Brosjyre - ID-kort for ansatte 

RS 19/14 Tilsyn etter barnehagelova 2014 - tilsynsrapport 

 

Referatsakene tatt til orientering. 

 

Vedtak i Utvalg for helse, oppvekst og kultur - 14.10.2014 

Referatsakene tatt til orientering. 
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PS 30/14 Tilstandsrapport for grunnskolen i Nesset 2014 

Behandling i Utvalg for helse, oppvekst og kultur - 14.10.2014  

Frode Sundstrøm informerte og gikk gjennom rapporten. 

 

Enstemmig som rådmannens innstilling 

 

Forslag til vedtak i Utvalg for helse, oppvekst og kultur - 14.10.2014 

Tilstandsrapport for grunnskolen i Nesset 2014 tas til etterretning. 

 

 

PS 31/14 Etablering av frivilligsentral i Nesset 

Behandling i Utvalg for helse, oppvekst og kultur - 14.10.2014  

Rådmannens innstilling ble vedtatt med 4 mot 3 stemmer 

 

Forslag til vedtak Utvalg for helse, oppvekst og kultur - 14.10.2014  

1. Det etableres en frivilligsentral i Nesset under forutsetning av kommunen får innvilget 

statlig tilskudd til etablering og drift fra Kulturdepartementet.  

2. Forventet oppstart september 2015.  

3. Sentralen eies av kommunen og etableres som en del av kulturavdelingen.  

4. Administrasjon legger fram en egen sak om organisering, drift og retningslinjer for 

frivilligsentralen i Nesset.  

5. Kommunal medfinansiering til etablering og oppstart blir vurdert i samband med 

framlegging av økonomiplan 2015 - 2018 og budsjett 2015. 

 

 

 

PS 32/14 Friluftslivets år 2015 

Behandling i Utvalg for helse, oppvekst og kultur - 14.10.2014  

Mari Husan orienterte. 

 

Enstemmig som rådmannens innstilling. 

Forslag til vedtak i Utvalg for helse, oppvekst og kultur - 14.10.2014 

Det vises til brev av 14.05.2014 fra Miljødirektoratet. 

 

Nesset kommune vil delta på markering av Friluftslivets år 2015. Det legges opp til tiltak som 

synliggjør helårsfriluftslivet i Nesset kommune. Tiltakene skal ha fokus på omdømmebygging og 

mulighet for friluftsliv i nærområdet.   
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PS 33/14 Helse og omsorg - videre utbygging av institusjonsplasser og 

omsorgsleiligheter 

Behandling i Utvalg for helse, oppvekst og kultur - 14.10.2014  

Rådmannens innstilling ble vedtatt slik: 

Første kulepunkt enstemmig vedtatt. 

Andre kulepunkt ble vedtatt med 6 mot 1 stemme. 

 

Forslag til vedtak Utvalg for helse, oppvekst og kultur - 14.10.2014  

 Nedsatt arbeidsgruppe for utarbeidelse av forstudie ang utbygging av institusjonsplasser 

og omsorgsleiligheter, fortsetter sitt arbeide med å ferdigstille forstudiet. 

 Saken legges fra til endelig behandling i kommunestyret mars 2015. 

 

 

 

 


