
 
 
 
 
 

 
 

Møteprotokoll 
 

Utvalg: Utvalg for oppvekst og kultur 

Møtested: Formannskapets møterom, Nesset kommunehus 

Dato: 06.02.2018 

Tidspunkt: 14:00 - 1700 
 
 
 
 

Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Eva Solstad Alme Leder H 
Kari Petrine Fitje Øverås Nestleder SP 
Kjersti Hafsås Svensli Medlem AP 

 
Følgende faste medlemmer møtte ikke: 
Navn Funksjon Representerer 
Jan Ståle Alme MEDL INNB 
Per Magne Brakstad, meldt forfall MEDL KRF 
Rune Skjørsæther, meldt forfall MEDL H 
Anita Sagli, meldt forfall MEDL AP 

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
Gunvor Gussiås Rune Skjørsæther KRF 
Monica Haugen Kalset Per Magne Brakstad SP 

    Ingen varamedlemmer kunne møte for Anita Sagli 
 

 
Merknader 
Det ble orientert om: 

o Innsatsteam mot mobbing v/skolefaglig rådgiver 
o Mulig søknad om å bli språkkommune v/skolefaglig rådgiver 

 
 
 
 

Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Frode Sundstrøm skolefaglig rådgiver 
Turid Leirvoll Øverås kulturleder 
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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 

Utvalgs- 
saksnr 

 
Innhold 

Unntatt 
offentlighet 

Arkiv- 
saksnr 

PS 1/18 Godkjenning av protokoll fra forrige møte   

PS 2/18 Referatsaker   

RS 1/18 Referat fra styremøte PPT 18.12.2017  2008/569 

RS 2/18 Hovedutskrift og sakspapir styremøtet 24.11.2017 Tøndergård 
skole og ressurssenter 

 2008/1799 

RS 3/18 Hovedutskrift og sakspapir representantskapsmøte 01.12.2017 
Tøndergård skole og ressurssenter 

 2008/1799 

PS 3/18 Vurdering av vegstrekning som særlig farlig skoleveg  2017/345 

PS 4/18 Søknad fra Romsdalsmuseet om auka driftstilskot.  2009/1278 

PS 5/18 Organisering av skoleheletjenesten   

PS 6/18 Nesset-hallen, islagt trapp ved hovedinngangen   

PS 7/18 Nesset-hallen, stengt flerbrukshall i skoleferier og stengt 
ytterdør under trening 
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PS 1/18 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 

Behandling i Utvalg for oppvekst og kultur - 06.02.2018  

Protokoll fra møte den 29.11.2017 ble godkjent og signert. 
 

Vedtak i Utvalg for oppvekst og kultur - 06.02.2018  

 

Protokoll fra møte den 29.11.2017 ble godkjent og signert. 
 
 

PS 2/18 Referatsaker 

Behandling i Utvalg for oppvekst og kultur - 06.02.2018  

Referatsakene ble tatt til orientering. 

RS 1/18 Referat fra styremøte PPT 18.12.2017 

RS 2/18 Hovedutskrift og sakspapir styremøtet 24.11.2017 Tøndergård skole og ressurssenter 

RS 3/18 Hovedutskrift og sakspapir representantskapsmøte 01.12.2017 Tøndergård skole og 
ressurssenter 

 
Enstemmig. 

Vedtak i Utvalg for oppvekst og kultur - 06.02.2018 

Referatsakene ble tatt til orientering. 
 
 

PS 3/18 Vurdering av vegstrekning som særlig farlig skoleveg 

Behandling i Utvalg for oppvekst og kultur - 06.02.2018  

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Utvalg for oppvekst og kultur - 06.02.2018 

Fylkesveg 660 Baksidevegen i Eidsvåg klassifiseres som særlig farlig skoleveg for 1. – 10. trinn fra 
slutten av gang- og sykkelvegen til ordinær 4km-grense. 
 
 



 

 Side 4 av 5

PS 4/18 Søknad fra Romsdalsmuseet om auka driftstilskot. 

Behandling i Utvalg for oppvekst og kultur - 06.02.2018  

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Utvalg for oppvekst og kultur - 06.02.2018 

 
Søknad om auka driftstilskot til Romsdalsmuseet er godkjent med kr 45,- pr innbyggjar for 2018.  
Tilskotsbeløpet på kr 134 000 inngår i tildelt økonomisk ramme for kulturområdet. 
 
 

PS 5/18 Organisering av skolehelsetjenesten 

Behandling i Utvalg for oppvekst og kultur - 06.02.2018  

Saken ble tatt opp direkte i møtet. 
 
Det ble enighet om følgende: 

 Utvalg for oppvekst og kultur drøftet tilbudet om skolehelsetjeneste i Nesset etter drøfting i 
Ungdommens kommunestyre (UKS).  Utvalget ber rådmannen vurdere tilbudet mht 
ressurser, organisering og innhold. 

Bakgrunn for saken er at UKS-signaliserer  
                                                           -  at de ikke vet når helsesøster kommer 
                                                           - at helsesøster kommer for sjelden 
                                                           - manglende seksualundervisning 
 
Utvalget ber om orientering til møtet 7.mai. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Utvalg for oppvekst og kultur - 06.02.2018 

 Utvalg for oppvekst og kultur drøftet tilbudet om skolehelsetjeneste i Nesset etter drøfting i 
Ungdommens kommunestyre (UKS).  Utvalget ber rådmannen vurdere tilbudet mht 
ressurser, organisering og innhold. 

Bakgrunn for saken er at UKS-signaliserer  
                                                           -  at de ikke vet når helsesøster kommer 
                                                           - at helsesøster kommer for sjelden 
                                                           - manglende seksualundervisning 
 
Utvalget ber om orientering til møtet 7.mai. 
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PS 6/18 Nesset-hallen, islagt trapp ved hovedinngangen 

Behandling i Utvalg for oppvekst og kultur - 06.02.2018  

Saken ble tatt opp direkte i møtet og det ble enighet om følgende: 
 

 Utvalget for oppvekst og kultur er bekymret for islagt trapp ved hovedinngangen til Nesset-
hallen og ber om at tiltak blir iverksatt. 

 
Enstemmig. 
 

Vedtak Utvalg for oppvekst og kultur - 06.02.2018  

 

 Utvalg for oppvekst og kultur er bekymret for islagt trapp ved hovedinngangen til Nesset-
hallen og ber om at tiltak blir iverksatt. 

 
 
 

PS 7/18 Nesset-hallen, stengt flerbrukshall i skoleferier og stengt ytterdør 
under trening 

Behandling i Utvalg for oppvekst og kultur - 06.02.2018  

Saken ble tatt opp direkte i møtet og det ble enighet om følgende: 
 Etter tilbakemeldinger om stengt flerbrukshall i skoleferier og stengt ytterdør under trening 

ber utvalg for oppvekst og kultur om at vedtatt reglementet blir gjort kjent for brukere og 
ansatte. 

 
Enstemmig. 
 

Vedtak i Utvalg for oppvekst og kultur - 06.02.2018 

 
 Etter tilbakemeldinger om stengt flerbrukshall i skoleferier og stengt ytterdør under trening 

ber utvalg for oppvekst og kultur om at vedtatt reglementet blir gjort kjent for brukere og 
ansatte. 

 
 
 


