
 
 
 
 
 

 
 

Møteprotokoll 
 

Utvalg: Utvalg for oppvekst og kultur 

Møtested: Formannskapets møterom, Nesset kommunehus 

Dato: 11.09.2018 

Tidspunkt: 14:00 – 17:30 
 
 
 
 

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

 
Følgende faste medlemmer møtte ikke: 
Navn Funksjon Representerer 
Kjersti Hafsås Svensli MEDL AP 
Rune Skjørsæther MEDL H 

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
Gunvor Gussiås Rune Skjørsæther KRF 

    Det var ingen som kunne stille som vara for Kjersti Hafsås Svensli. 
 

Merknader 

 
 

Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Frode Sundstrøm 
Turid Leirvoll Øverås 
Tanja A. Holsæther Bersås 

Skolefaglig rådgiver 
Kulturleder 
Enhetsleder barnehagene i Nesset 
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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. 
 
 
 

   

   

   

   

 
 

Saksliste – Utvalg for oppvekst og kultur, 11.09.2018 

Utvalgs- 
saksnr 

 
Innhold 

Unntatt 
offentlighet 

Arkiv- 
saksnr 

PS 16/18 Godkjenning av protokoll fra forrige møte   

PS 17/18 Referatsaker   

RS 18/18 Hovedutskrift og sakspapir styremøtet Tøndergård skole og 
ressurssenter 01.06.2018 

 2008/1799 

RS 19/18 Referat fra styremøte PPT 18.06.2018  2008/569 

RS 20/18 Krav om endring i SFO-vedtektene fra skoleåret 2018/19  2016/954 

PS 18/18 Oppsigelse av samarbeidsavtale om pedagogisk-psykologisk 
tjeneste 

 2018/919 

PS 19/18 Kulturminneplan for Nesset - høyringsutkast  2013/161 

PS 20/18 Behov for større lokaler i Eresfjord barnehage  2018/770 

PS 21/18 Sandvolleyball-bane i tilknytning til flerbrukshallen   
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PS 16/18 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 

Behandling i Utvalg for oppvekst og kultur - 11.09.2018  

Protokoll fra møte 07.05.2018 ble godkjent og signert. 
 

Vedtak i Utvalg for oppvekst og kultur - 11.09.2018 

Protokoll fra møte 07.05.2018 ble godkjent og signert. 
 
 

PS 17/18 Referatsaker 

Behandling i Utvalg for oppvekst og kultur - 11.09.2018  

RS 18/18 Hovedutskrift og sakspapir styremøtet Tøndergård skole og ressurssenter 01.06.2018 
RS 19/18 Referat fra styremøte PPT 18.06.2018 
RS 20/18 Krav om endring i SFO-vedtektene fra skoleåret 2018/19 
 
Referatsakene tas til orientering.  
 
Til sak RS 20/18  
Det bes om at administrasjonen legger frem sak til møte 27.11.2018.  
 

Vedtak i Utvalg for oppvekst og kultur - 11.09.2018  

Referatsakene tas til orientering.  
 
Til sak RS 20/18  
Det bes om at administrasjonen legger frem sak til møte 27.11.2018.  

 

 
 

PS 18/18 Oppsigelse av samarbeidsavtale om pedagogisk-psykologisk 
tjeneste 

Behandling i Utvalg for oppvekst og kultur - 11.09.2018  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt tilrådd.  
 

Forslag til vedtak i Utvalg for oppvekst og kultur - 11.09.2018 

Nesset kommune sier opp sitt deltakerforhold den interkommunale tjenesten PPT Sunndal, Tingvoll 
og Nesset. 
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Nesset kommune vil tre ut av dette samarbeidet med virkning fra 01.01.2020 

Bakgrunnen for dette er at Nesset sammen med Molde og Midsund skal danne en ny kommune fra 
01.01. 2020.  

 
 

PS 19/18 Kulturminneplan for Nesset - høyringsutkast 

Behandling i Utvalg for oppvekst og kultur - 11.09.2018  

Saksbehandlar gjorde i møtet oppmerksam på feil beløp i tabellen i punkt 11 Handlingsplan. 
 
Rådmannens innstilling ble einstemmig vedtatt tilrådd.  
 
 

Forslag til vedtak i Utvalg for oppvekst og kultur - 11.09.2018 

I medhald av plan- og bygningslovens §12-10 og § 12-11 blir forslag til Kulturminneplan for Nesset 
sendt ut på høyring og offentleg ettersyn.  
 
Høyringsfristen blir sett til 23. november 2018. 
 
 

PS 20/18 Behov for større lokaler i Eresfjord barnehage 

Behandling i Nesset formannskap - 30.08.2018  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt tilrådd. 
 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap - 30.08.2018 

For å imøtekomme økende behov for barnehageplasser ved Eresfjord barnehage og kunne ivareta et 
godt arbeidsmiljø for både ansatte og barnehagebarn, innstiller rådmannen på alternativ a) Tilbygg 
Eresfjord barnehage: 

 

Barnehagen utvides med et tilbygg på omlag 100m2 for å øke kapasiteten til antall barn, ivareta 
de ansattes arbeidsforhold i overenstemmelse med dagens krav til arbeidsmiljø, samt møte 
fremtidige krav til barnehagedrift. Barnehagen utvides mot sør/sørvest og vil bestå av 
personalfløy og oppholdsareal til barnehagebarna. Personalfløyen inneholder garderobe, 
pauserom, kontor og vareinngang, mens oppholdsarealet integreres og utvider det eksisterende 
oppholdsarealet som blant annet vil gi mer fleksibel deling av storbarn- og småbarngruppe. 

Investeringskostnad, budsjett:      kr 3 300 000 

 

Investeringskostnaden implementeres i økonomiplanarbeidet for 2019-2022 og prioriteres av 
kommunestyret innenfor kommunens samlede investeringsramme.  
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Behandling i Utvalg for oppvekst og kultur - 11.09.2018  

Utvalget var på befaring i Eresfjord barnehage før behandling av saken. 
 
Det ble enighet om følgende: 
 

Eresfjord barnehage utvides med et tilbygg på omlag 100m2 for å øke kapasiteten til antall 
barn, ivareta de ansattes arbeidsforhold i overenstemmelse med dagens krav til arbeidsmiljø, 
samt møte fremtidige krav til barnehagedrift. Barnehagen vurderes bygd mot nord for å 
ivareta lysforholdene på tomta. 
 
Nybygget bygges fremtidsrettet som en egen avdeling med egen inngang/garderober, 
kjøkken og toalettfasiliteter. Personalrom, kontor må ivaretas ifølge dagens krav. Taket på 
øvresida trekkes ut slik at man kan gå under tak mellom avdelingene. Den gamle avdelingen 
rustes opp til dagens standard. Gjesteparkering til bofellesskapet tas inn i barnehagens areal. 
Barnehagens uteområde utvides med den delen av nabotomta som inneholder et uthus. 

 
Vedtaket foreslås lånefinansiert. 

 
Investeringskostnaden implementeres i økonomiplanarbeidet for 2019-2022 og prioriteres av 
kommunestyret innenfor kommunens samlede investeringsramme. 
 

Enstemmig vedtatt tilrådd. Formannskapets tilråding fikk 0 stemmer og falt. 
 

Forslag til vedtak i Utvalg for oppvekst og kultur - 11.09.2018 

Eresfjord barnehage utvides med et tilbygg på omlag 100m2 for å øke kapasiteten til antall barn, 
ivareta de ansattes arbeidsforhold i overenstemmelse med dagens krav til arbeidsmiljø, samt 
møte fremtidige krav til barnehagedrift. Barnehagen vurderes bygd mot nord for å ivareta 
lysforholdene på tomta. 
 
Nybygget bygges fremtidsrettet som en egen avdeling med egen inngang/garderober, kjøkken og 
toalettfasiliteter. Personalrom, kontor må ivaretas ifølge dagens krav. 
Taket på øvresida trekkes ut slik at man kan gå under tak mellom avdelingene. Den gamle 
avdelingen rustes opp til dagens standard. Gjesteparkering til bofellesskapet tas inn i barnehagens 
areal. Barnehagens uteområde utvides med den delen av nabotomta som inneholder et uthus. 

 
Vedtaket foreslås lånefinansiert. 

 
Investeringskostnaden implementeres i økonomiplanarbeidet for 2019-2022 og prioriteres av 
kommunestyret innenfor kommunens samlede investeringsramme. 
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PS 21/18 Sandvolleyball-bane i tilknytning til flerbrukshallen 

Behandling i Utvalg for oppvekst og kultur - 11.09.2018  

Utvalget drøftet behov for sandvolleyball-bane i Eidsvåg og ble enig om følgende: 
 
Administrasjonen bes om å utrede sandvolleyball-bane i tilknytning til flerbrukshallen (nordvest). 
Saken bes fremlagt før budsjettmøtet 2018. Oppstart på bygging forventes i 2019. 
 
Enstemmig vedtatt.  
 

Vedtak Utvalg for oppvekst og kultur - 11.09.2018 

Administrasjonen bes om å utrede sandvolleyball-bane i tilknytning til flerbrukshallen (nordvest). 
Saken bes fremlagt før budsjettmøtet 2018. Oppstart på bygging forventes i 2019. 
 
 


