
 

 

 

 
 

 

 

Møteprotokoll 
 

Utvalg: Utvalg for oppvekst og kultur 

Møtested: Formannskapets møterom, Nesset kommunehus 

Dato: 20.09.2016 

Tidspunkt: 14:00 – 18:00 

 
 
 
 

Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 

Eva Solstad Alme Leder H 
Kari Petrine Fitje Øverås Nestleder SP 
Rune Skjørsæther Medlem H 
Per Magne Brakstad Medlem KRF 

 
Følgende faste medlemmer møtte ikke: 
Navn Funksjon Representerer 

Kjersti Hafsås Svensli MEDL AP 
Jan Ståle Alme MEDL INNB 
Anita Sagli MEDL AP 

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 

Ann Jorunn Ness Jan Ståle Alme AP 
Olaf Hanset, permisjon fra kl 17.00 Anita Sagli AP 

 

Merknader 

Det ble orientert om SFO-tilbudet i Eidsvåg 
 

 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 

Frode Sundstrøm Skolefaglig rådgiver 
Turid Leirvoll Øverås, sak 19/16 Kulturleder 
Anne Grete Klokset, sak 19/16 – 21/16 Konst. Rådmann 
Rolf Jonas Hurlen, fra sak 19/16 Ordfører 
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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 17/16 Godkjenning av protokoll fra forrige møte   

PS 18/16 Referatsaker   

RS 13/16 Tilsynsrapport - Farmen friluftsbarnehage AS  2015/5 

RS 14/16 Tilsynsrapport - Liedgarden barnehage AS  2015/5 

RS 15/16 Hovedutskrift og sakspapir styremøte 03.06.2016 - Tøndergård skole 
og ressurssenter 

 2008/1799 

PS 19/16 Kulturminneplan - revidert planprogram  2013/161 

PS 20/16 Gjennomgang av kommuneorganisasjonen - forslag tiltak  2015/1077 

PS 21/16 Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2016 - 2020  2016/956 

PS 22/16 Tilstandsrapport for grunnskolen 2016  2011/369 
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PS 17/16 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 

Behandling i Utvalg for oppvekst og kultur - 20.09.2016  

Protokoll fra møte den 18.05.2016 ble gjennomgått. 
 

Vedtak i Utvalg for oppvekst og kultur - 20.09.2016 

Protokoll fra møte den 18.05.2016 ble gjennomgått. 
 
 

PS 18/16 Referatsaker 

Behandling i Utvalg for oppvekst og kultur - 20.09.2016  

RS 13/16 Tilsynsrapport - Farmen friluftsbarnehage AS 

RS 14/16 Tilsynsrapport - Liedgarden barnehage AS 

RS 15/16 Hovedutskrift og sakspapir styremøte 03.06.2016 - Tøndergård skole og ressurssenter 

Referatsakene ble tatt til orientering. 
 

Vedtak i Utvalg for oppvekst og kultur - 20.09.2016 

Referatsakene ble tatt til orientering. 
 
 

PS 19/16 Kulturminneplan - revidert planprogram 

Behandling i Utvalg for oppvekst og kultur - 20.09.2016  

Enstemmig som innstillinga. 
 

Forslag til vedtak i Utvalg for oppvekst og kultur - 20.09.2016 

Revidert planprogram for kulturminneplan for Nesset 2017-2020 blir vedteke som plan for arbeidet 
med lokal kulturminneplan, jfr PBL § 11-1 og K-sak 81/13. 
 
 

PS 20/16 Gjennomgang av kommuneorganisasjonen - forslag tiltak 

Behandling i Utvalg for oppvekst og kultur - 20.09.2016  

Utvalget fremmet følgende forslag til vedtak: 
 
Utvalg for oppvekst og kultur ser behov for svømmeopplæring ut grunnskolen.  Det er også et sterkt behov for 
svømmeopplæring for våre nye landsmenn.  Det er viktig å ivareta kompetansemålet som gjelder svømming for 
ungdomstrinnet. 
 
Dette forslaget ble enstemmig vedtatt. 
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Forslag til vedtak i Utvalg for oppvekst og kultur - 20.09.2016 

Utvalg for oppvekst og kultur ser behov for svømmeopplæring ut grunnskolen.  Det er også et sterkt 
behov for svømmeopplæring for våre nye landsmenn.  Det er viktig å ivareta kompetansemålet som 
gjelder svømming for ungdomstrinnet. 
 
 

PS 21/16 Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2016 - 2020 

Behandling i Utvalg for oppvekst og kultur - 20.09.2016  

Uttale fra UKS ble ekspedert til medlemmenes iPad den 20.09.2016 
 
Enstemmig som rådmannens innstilling med følgende tillegg: 
Utvalg for oppvekst og kultur ber om at deltakelse i MOT prioriteres på bakgrunn av uttale fra UKS. 
 
Utvalg for oppvekst og kultur foreslår at det blir oppretta et akutt-team til bruk ved enkelthendelser. 
Enstemmig vedtatt. 
 

Forslag til vedtak i Utvalg for oppvekst og kultur - 20.09.2016 

1) Nesset kommunestyre slutter seg til Rusmiddelpolitisk handlingsplan for perioden  2016 -
2020 som ramme for forebygging av rusproblemer og utvikling av rusomsorgen i Nesset 
kommune. 

2) Rådmannen gis i oppdrag å gjennomføre tiltak som foreslås i planen. 

3) Tiltak som krever nye bevillinger tas opp i forbindelse med årsbudsjett og økonomiplan 

4) Rådmannen får fullmakt til å opprettet en rusgruppe bestående av fagpersoner fra det 
ulike fagområdene. 

 
Utvalg for oppvekst og kultur ber om at deltakelse i MOT prioriteres på bakgrunn av uttale fra UKS. 
 
Utvalg for oppvekst og kultur foreslår at det blir oppretta et akutt-team til bruk ved enkelthendelser. 
 
 

PS 22/16 Tilstandsrapport for grunnskolen 2016 

Rådmannens innstilling 

Tilstandsrapport for grunnskolen i Nesset 2016 tas til etterretning. 
 
 

Behandling i Utvalg for oppvekst og kultur - 20.09.2016  

Olaf Hanset fikk permisjon og deltok ikke i behandlingen av denne saken. 
Enstemmig (5-0) som rådmannens innstilling. 
 

Forslag til vedtak i Utvalg for oppvekst og kultur - 20.09.2016 

Tilstandsrapport for grunnskolen i Nesset 2016 tas til etterretning. 
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