
 

Nesset kommune 

 
 
  

 

Møteprotokoll 

 

Utvalg: Utvalg for oppvekst og kultur 

Møtested: Formannskapets møterom, Nesset kommunehus 

Dato: 04.12.2015 

Tidspunkt: 09:00 – 13:00 

 

Følgende faste medlemmer møtte: 

Navn Funksjon Representerer 

Eva Solstad Alme Leder H 
Kari Petrine Fitje Øverås Nestleder SP 
Jan Ståle Alme Medlem INNB 
Anita Sagli Medlem  

 

Følgende faste medlemmer møtte ikke: 

Navn Funksjon Representerer 

Kjersti Hafsås Svensli MEDL AP 
Per Magne Brakstad MEDL KRF 
Rune Skjørsæther MEDL H 

 

Følgende varamedlemmer møtte: 

Navn Møtte for Representerer 

Gunvor Gussiås Rune Skjørsæther KRF 
Monica Haugen Kalset Per Magne Brakstad SP 
Hildegunn Sjølseth Kjersti Hafsås Svensli INNB 

 

Merknader 
Det ble gitt gjennomgang av kommunens organisasjon med fokus på utvalgets ansvarsområde og 
planverk som skal til politisk behandling. 
 
Verdens gapahukdag – Ordfører vil se på hvordan en kan få denne registret og innført!  
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Fra administrasjonen møtte: 

Navn Stilling 

Liv Fleischer Husby Rådmann 
Frode Sundstrøm Skolefaglig rådgiver 
Turid Leirvoll Øverås Kulturleder 
Per Einar Strand Enhetsleder 
Rolf Jonas Hurlen (ved møtestart) ordfører 

 
 
 
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 1/15 Tøndergård skole - valg av representanter til styret og 
representantskapet 2015-2019 

 2015/1382 

PS 2/15 PP-tjenesten for Sunndal, Tingvoll og Nesset kommuner - valg 
av representanter 2015-2019 

 2015/1382 

PS 3/15 Uttalelse til økonomiplan og budsjett for Nesset kommune  
2016 - 2019 

 2015/1077 

PS 4/15 Henvendelser ang. leksefri skole i Nesset  2015/1277 

 

PS 1/15 Tøndergård skole - valg av representanter til styret og 
representantskapet 2015-2019 

Behandling i Nesset kommunestyre - 19.11.2015  

Valgnemndas forslag til medlem og varamedlem i representantskapet ble enstemmig vedtatt. 
 
Ordføreren ba om forslag til medlem og varamedlem til styret. 
 
Arbeiderpartiet fremmet følgende forslag: 
 

Saken oversendes til utvalg for oppvekst og kultur som innstiller medlem og varamedlem til 
styret for Tøndergård skole 2015-2019. 

 
Arbeiderpartiets forslag ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Nesset kommunestyre – 19.11.2015 

Som medlem av representantskapet for Tøndergård skole 2015-2019 velges ordfører, med 
varaordfører som personlig vararepresentant. 
 
Saken oversendes utvalg for oppvekst og kultur som innstiller medlem og varamedlem til styret for 
Tøndergård skole 2015-2019. 
 
 

Behandling i Utvalg for oppvekst og kultur - 04.12.2015  

Utvalget fremmet følgende forslag til medlem og varamedlem for styret i Tøndergård skole: 
Rune Skjørsæther – medlem 
Hildegunn Sjølseth – varamedlem 
 
Enstemmig. 
 

Vedtak i Utvalg for oppvekst og kultur - 04.12.2015  

Som medlem og varamedlem til styret for Tøndergård skole velges:   

Rune Skjørsæther – medlem 
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Hildegunn Sjølseth – varamedlem 
 
 
 

PS 2/15 PP-tjenesten for Sunndal, Tingvoll og Nesset kommuner - valg av 
representanter 2015-2019 

Behandling i Nesset kommunestyre - 19.11.2015  

Det ble enighet om følgende forslag: 
 

Saken oversendes til utvalg for oppvekst og kultur som innstiller medlem og varamedlem til 
styret for PP-tjenesten for Sunndal, Tingvoll og Nesset 2015-2019. 

 
Dette ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Nesset kommunestyre – 19.11.2015 

Saken oversendes til utvalg for oppvekst og kultur som innstiller medlem og varamedlem til styret 
for PP-tjenesten for Sunndal, Tingvoll og Nesset 2015-2019. 
 
 

Behandling i Utvalg for oppvekst og kultur - 04.12.2015  

Utvalget fremmet følgende forslag til representanter til styret for  PP-tjenesten for Sunndal, Tingvoll 
og Nesset kommuner:  
Eva Solstad Alme - representant 
Kari Petrine Fitje Øverås - vararepresentant 
 
Enstemmig. 
 

Vedtak i Utvalg for oppvekst og kultur - 04.12.2015 

Som politisk representant og vararepresentant til styret for PP-tjenesten for Sunndal, Tingvoll og 
Nesset velges: 
Eva Solstad Alme - representant 
Kari Petrine Fitje Øverås – vararepresentant 
 
 

PS 3/15 Uttalelse til økonomiplan og budsjett for Nesset kommune 2016 - 
2019 

Behandling i Råd for eldre og funksjonshemma - 04.12.2015  

Mellvin Steinsvoll fremmet følgende forslag: 
 

Råd for eldre og funksjonshemma i Nesset heretter kalt rådet, er bekymret for kommunens 
økonomiske utvikling og de følger den vanskelige økonomiske situasjon kan medføre for 
pleie- og omsorgstjenestene til innbyggerne i kommunen. 
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Rådet vil påpeke nødvendigheten av at arbeidet med demenstilbud forseres. 
 
Rådet har tillit til at kommunestyret i dagens økonomiske situasjon, vil i sitt vedtak 17. 
desember prioritere lovfestede tjenester til innbyggerne framfor ikke lovfestede investeringer 
som vil genere store framtidige drifts- og finanskostnader.  
 
Rådet forventer at pleie- og omsorgstjenestene i Nesset blir ført videre på minimum dagens 
nivå og at tilbudet ved Vistdal bofellesskap blir opprettholdt med en forsvarlig drift i hele 
økonomiplanperioden.  

 
Dette ble enstemmig vedtatt. 
 
Rådets forslag til reduksjon av budsjett til politisk aktivitet: 
 

Møtetidspunkt 2016: Ønsker møter på dagtid 
Kr 150 pr time i ulegitimert tapt arbeidsfortjeneste går ut. 

 
Dette ble enstemmig vedtatt. 
 

Uttale fra Råd for eldre og funksjonshemma – 04.12.2015 

Råd for eldre og funksjonshemma i Nesset heretter kalt rådet, er bekymret for kommunens 
økonomiske utvikling og de følger den vanskelige økonomiske situasjon kan medføre for pleie- og 
omsorgstjenestene til innbyggerne i kommunen. 

 
Rådet vil påpeke nødvendigheten av at arbeidet med demenstilbud forseres. 

 
Rådet har tillit til at kommunestyret i dagens økonomiske situasjon, vil i sitt vedtak 17. desember 
prioritere lovfestede tjenester til innbyggerne framfor ikke lovfestede investeringer som vil genere 
store framtidige drifts- og finanskostnader.  
 
Rådet forventer at pleie- og omsorgstjenestene i Nesset blir ført videre på minimum dagens nivå og 
at tilbudet ved Vistdal bofellesskap blir opprettholdt med en forsvarlig drift i hele 
økonomiplanperioden.  
 
Møtetidspunkt 2016: Ønsker møter på dagtid 
Kr 150 pr time i ulegitimert tapt arbeidsfortjeneste går ut. 
 
 

Behandling i Utvalg for oppvekst og kultur - 04.12.2015  

Habiliteten til Kari Petrine Øverås og Anita Sagli ble vurdert. 
 
Begge ble enstemmig vurdert som habile. 
 
Drift  
1.Utvalg for oppvekt og kultur ønsker å styrke budsjett for skolene til frukt og grønt med 
kr 25 000 til INBUS og kr 75 000 til EIBUS. Finansieres ved bruk av disposisjonsfondet. 
Dette forslaget ble vedtatt med 6 mot 1 stemme. 
 
2.Utvalg for oppvekst og kultur ønsker å styrke budsjettet for kultur med kr 100 000.  Finansieres 
ved bruk av disposisjonsfondet. 
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Enstemmig. 
 
3.Utvalg for oppvekst og kultur ønsker ikke å redusere grunnbemanning i barnehagene.  
Barnehagenes budsjett reduseres med tilsvarende beløp uten at det spesifiseres hvilke tiltak. 
Enstemmig. 
 
Investering  
Utvalg for oppvekst og kultur ønsker at prosjektet Eidsvåg barnehage – utelager/avfallsbod 
kommer inn i budsjettet for 2016 med kr 300 000. 
 
Utvalgets forslag til reduksjon av budsjett til politisk aktivitet: 
Møter i 2016 – møtetidspunkt 14 – 18 
Avstå fra kr 150 pr time som ulegitimert tapt arbeidsfortjeneste. 
Vedtatt med 5 mot 2 stemmer. 

Uttale fra Utvalg for oppvekst og kultur 04.12.2015 

Drift  
1.Utvalg for oppvekt og kultur ønsker å styrke budsjett for skolene til frukt og grønt med 
kr 25 000 til INBUS og kr 75 000 til EIBUS. Finansieres ved bruk av disposisjonsfondet. 
Dette forslaget ble vedtatt med 6 mot 1 stemme. 
 
2.Utvalg for oppvekst og kultur ønsker å styrke budsjettet for kultur med kr 100 000.  Finansieres 
ved bruk av disposisjonsfondet. 
Enstemmig. 
 
3.Utvalg for oppvekst og kultur ønsker ikke å redusere grunnbemanning i barnehagene.  
Barnehagenes budsjett reduseres med tilsvarende beløp uten at det spesifiseres hvilke tiltak. 
Enstemmig. 
 
Investering  
Utvalg for oppvekst og kultur ønsker at prosjektet Eidsvåg barnehage – utelager/avfallsbod 
kommer inn i budsjettet for 2016 med kr 300 000. 
 
Utvalgets forslag til reduksjon av budsjett til politisk aktivitet: 
Møter i 2016 – møtetidspunkt 14 – 18 
Avstå fra kr 150 pr time som ulegitimert tapt arbeidsfortjeneste. 
Vedtatt med 5 mot 2 stemmer. 
 
 
 

PS 4/15 Henvendelser ang. leksefri skole i Nesset 

Rådmannens innstilling 

Nesset kommune vil på nåværende tidspunkt ikke prioritere å gjennomføre en forberedende prosess 
med tanke på forsøk med leksefri skole.   
 

Behandling i Utvalg for oppvekst og kultur - 04.12.2015  

Saken ble ettersendt til medlemmenes iPad den 30.11.2015 
Rådmannens forslag falt med 0-7 stemmer. 
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Utvalg for oppvekst og kultur fremmet følgene forslag til vedtak: 
Administrasjonen bes om å ta spørsmålet om leksefri skole opp i alle FAU/elevråd/skole og 
samarbeidsutvalg og bringe resultatet av dette tilbake til utvalget for en tar endelig stilling til videre 
prosess i saken. 

Enstemmig vedtatt. 

Vedtak i Utvalg for oppvekst og kultur - 04.12.2015  

Administrasjonen bes om å ta spørsmålet om leksefri skole opp i alle FAU/elevråd/skole og 
samarbeidsutvalg og bringe resultatet av dette tilbake til utvalget for en tar endelig stilling til videre 
prosess i saken. 

 
 

 


