
 

Nesset kommune 

 
 

  

 

Møteprotokoll 

 

Utvalg: Utvalg for helse, oppvekst og kultur 

Møtested: Formannskapets møterom, Kommunehuset 

Dato: 24.09.2014 

Tidspunkt: 13:00 – 16:00 

 

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 (fra kl 14.00) FRP 

 

Følgende faste medlemmer møtte ikke: 

Navn Funksjon Representerer 

Vegard Øverås Lied MEDL SP 

   

Følgende varamedlemmer møtte: 

Navn Møtte for Representerer 

Robert Otterhals Vegard Øverås Lied H 

   

Merknader 

Møtet startet med befaring på NOS kl 13.00. Omvisning av Kirsti Ranvik og Jan Karstein 

Schjølberg. Videre befaring/omvisning på Eidsvåg barneskole. Per Einar Strand viste oss rundt 

på skolen og svarte på spørsmål. 

 

Orienteringssaker 

Enhetsleder Per Einar Strand ved Eidsvåg barne- og ungdomsskole var bedt om å orientere om 

skolen sine rutiner i mobbesaker. Ønske om at skolens sine rutiner i mobbesaker skal følge som 

vedlegg til referatet.  

 

Enhetsleder Jan Karstein Schjølberg ved Helse- og omsorg orienterte om status vedrørende 

fysioterapitjenesten, antall stillinger og ventelister med mer.  
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Fra administrasjonen møtte: 

Navn Stilling 

Anne Grete Klokset assisterende rådmann 

Jan Karstein Schjølberg enhetsleder (orienteringssak) 

Per Einar Strand enhetsleder (sak 26/14 og 

orienteringssak) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Underskrift: 

 
Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført i møteboka, er i samsvar med det som ble vedtatt 

på møtet. 

 

 

 ______________________  

 

 

 

 

______________________ ______________________ _______________________ 

 

 

 

______________________ ______________________ _______________________ 

 

  



 

 Side 3 av 5 

Saksliste 

Utvalgs- 

saksnr 

Innhold Unntatt 

offentlighet 

Arkiv- 

saksnr 

PS 23/14 Godkjenning av protokoll fra forrige møte   

PS 24/14 Referatsaker   

RS 14/14 Hovedutskrift og sakspapir styremøte Tøndergård skole 

og ressurssenter 06.06.2014 

 2008/1799 

RS 15/14 Til orientering - endringar i tobakksskadelova - 

gjeldande frå 1. juli 2014 

 2012/67 

RS 16/14 Rapport vedr. utførte salgs-, skjenke og røykekontroller  2014/512 

RS 17/14 Forvaltningsrevisjonsrapport om interkommunal 

barneverntjeneste for Nesset, Sunndal og Tingvoll 

kommuner 

 2013/1216 

PS 25/14 Videreføring av behandlingstilbud ACT  2010/1094 

PS 26/14 Gratis skolefrukt for elever i Nesset  2014/918 

PS 27/14 Forvaltningsrevisjonsrapport - nytt prosjekt om 

interkommunalt barnevernsamarbeid i Nesset, Sunndal 

og Tingvoll 

 2013/1216 

 

 

PS 23/14 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 

Behandling i Utvalg for helse, oppvekst og kultur - 24.09.2014  

Protokoll fra møte den 13.5.2014 ble godkjent og signert. 

 

Vedtak 

Protokoll fra møte den 13.5.2014 ble godkjent og signert. 
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PS 24/14 Referatsaker 

RS 14/14 Hovedutskrift og sakspapir styremøte Tøndergård skole og ressurssenter 

06.06.2014 

RS 15/14 Til orientering - endringar i tobakksskadelova - gjeldande frå 1. juli 2014 

RS 16/14 Rapport vedr. utførte salgs-, skjenke og røykekontroller 

RS 17/14 Forvaltningsrevisjonsrapport om interkommunal barneverntjeneste for 

Nesset, Sunndal og Tingvoll kommuner 

Behandling i Utvalg for helse, oppvekst og kultur - 24.09.2014  

RS sak 17/14 om Forvaltningsrevisjonsrapport om interkommunal barneverntjeneste for Nesset, 

Sunndal og Tingvoll kommuner ble distribuert til møtedeltakernes iPad den 24.4.2014. 

 

Referatsakene ble tatt til orientering. 

Vedtak i Utvalg for helse, oppvekst og kultur - 24.09.2014 

Referatsakene ble tatt til orientering. 

 

 

PS 25/14 Videreføring av behandlingstilbud ACT 

Behandling i Utvalg for helse, oppvekst og kultur - 24.09.2014  

Aina Trælvik Remmen satte fram følgende tillegg til rådmannens innstilling: 

 Utvalg for helse, oppvekst og kultur ønsker en årlig orientering om «ACT i Romsdal» 

 

Rådmannens innstilling med tilleggsforslag fra Remmen enstemmig vedtatt. 

Forslag til vedtak i Utvalg for helse, oppvekst og kultur - 24.09.2014 

Nesset kommune vedtar å videreføre sin deltagelse i «ACT i Romsdal» etter de forutsetningene 

som ligger til grunn i samarbeidsavtalen. 

Avtalen gjelder fra 01.oktober 2014. 

 

Det er en forutsetning for Nesset kommune sin deltagelse at tiltaket holder seg økonomisk på 

nivå med de stipulerte kostnader. 

 

Tiltaket finansieres gjennom helse- og omsorgsbudsjettet. 

 

Utvalg for helse, oppvekst og kultur ønsker en årlig orientering om «ACT i Romsdal» 
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PS 26/14 Gratis skolefrukt for elever i Nesset 

Behandling i Utvalg for helse, oppvekst og kultur - 24.09.2014  

Stephan Berg fremmet følgende forslag til vedtak: 

Ordningen med gratis frukt og grønnsaker for skoleelever i Nesset videreføres ikke. 

Foreldrene oppfordres til å sende med barna sine frukt og grønnsaker hjemmefra. 

Dette forslaget falt med 3 mot 4 stemmer. 

 

Rådmannens innstilling ble vedtatt med 4 mot 3 stemmer. 

Vedtak i Utvalg for helse, oppvekst og kultur - 24.09.2014 

Ordning med gratis frukt og grønnsaker for skolelever i Nesset videreføres. Kostnaden dekkes 

innenfor enhetens budsjett. 

 

 

PS 27/14 Forvaltningsrevisjonsrapport - nytt prosjekt om interkommunalt 

barnevernsamarbeid i Nesset, Sunndal og Tingvoll 

Behandling i Utvalg for helse, oppvekst og kultur - 24.09.2014  

Saken ble behandlet som referatsak nr17/14 

 

Vedtak i Utvalg for helse, oppvekst og kultur - 24.09.2014 

Saken ble behandlet som referatsak nr17/14 

 

 

 


