
 
 
 
 
 

 
 

Møteprotokoll 
 

Utvalg: Utvalg for oppvekst og kultur 

Møtested: Formannskapets møterom, Nesset kommunehus 

Dato: 29.11.2017 

Tidspunkt: 14:00 – 18:15 

 
 
 
 

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

 
Følgende faste medlemmer møtte ikke: 
Navn Funksjon Representerer 
Rune Skjørsæther MEDL H 

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

 
Merknader 
Orientering om ungdomsklubb og prosjektet «Fritidstilbud til alle» v/daglig leder Frank Stenløs 
Orientering om arbeidet med nye Molde kommune v/rådmann Anne Grete Klokset 

 Kartlegging av tjenestetilbud og administrative tjenester, fokus på oppvekst. 
Orientering om arbeidet i arbeidsgruppe v/kulturleder Turid Øverås  

 Kultur, kulturskole, idrett/idrettshaller, frivillighet 
 
Kartleggingsrapport arbeidsgruppe Nye Molde, oppvekst og kultur ble ekspedert til medlemmenes iPad 
den 29.11.2017 

 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Anne Grete Klokset Rådmann 
Turid Leirvoll Øverås kulturleder 

 
 
Underskrift: 
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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 18/17 Godkjenning av protokoll fra forrige møte   

PS 19/17 Referatsaker   

RS 14/17 Tertialrapport interkommunalt barnevern 2. kvartal 2017  2016/626 

RS 15/17 Sakspapir og hovedutskrift fra styremøtet 6.10.17 - Tøndergård skole 
og ressurssenter 

 2008/1799 

RS 16/17 Referat fra styremøte PPT 07.11.2017  2008/569 

RS 17/17 Fordeling av kulturmidlar 2017  2017/509 

RS 18/17 Årsregnskap og årsmelding for Romsdalsmuseet 2016  2017/1426 

RS 19/17 Årsregnskap og årsmelding for Bjørnsonfestivalen 2016  2017/1392 

RS 20/17 Årsmøte Nesset prestegards venner 28.02.2017 protokoll  2012/130 

PS 20/17 Oppseiing av avtale om kulturskolesamarbeid med Gjemnes  2010/1408 

PS 21/17 Reglement for bruk og utleie av Nessethallen  2017/1026 

PS 22/17 Utvidet åpningstid i Vistdal barnehage  2017/1192 

PS 23/17 Tilstandsrapport for grunnskolen 2017  2011/369 

PS 24/17 Nybygg helsesenter, omsorgsboliger og hjemmetjeneste - 
Detaljprosjekt 

 2016/638 

PS 25/17 Uttale til økonomiplan 2018 - 2021  2017/536 

PS 26/17 Rullering av handlingsplan for idrett, fysisk aktivitet og kulturbygg 
2018-2019 (ettersendt 27.11.2017) 

 2012/95 

 

PS 18/17 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 

Behandling i Utvalg for oppvekst og kultur - 29.11.2017  

Protokoll fra møtet den 06.09.2017 ble godkjent og signert. 
 

Vedtak i Utvalg for oppvekst og kultur - 29.11.2017 

Protokoll fra møtet den 06.09.2017 ble godkjent og signert. 
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PS 19/17 Referatsaker 

Behandling i Utvalg for oppvekst og kultur - 29.11.2017  

RS 14/17 Tertialrapport interkommunalt barnevern 2. kvartal 2017 

RS 15/17 Sakspapir og hovedutskrift fra styremøtet 6.10.17 - Tøndergård skole og ressurssenter 

RS 16/17 Referat fra styremøte PPT 07.11.2017 

RS 17/17 Fordeling av kulturmidlar 2017 

RS 18/17 Årsregnskap og årsmelding for Romsdalsmuseet 2016 

RS 19/17 Årsregnskap og årsmelding for Bjørnsonfestivalen 2016 

RS 20/17 Årsmøte Nesset prestegards venner 28.02.2017 protokoll 

Referatsakene ble tatt til orientering. 
Enstemmig. 
 

Vedtak i Utvalg for oppvekst og kultur - 29.11.2017 

Referatsakene ble tatt til orientering. 
 
 

PS 20/17 Oppseiing av avtale om kulturskolesamarbeid med Gjemnes 

Behandling i Utvalg for oppvekst og kultur - 29.11.2017  

Rådmannens innstilling vart einstemmig vedteke. 
 

Forslag til vedtak i Utvalg for oppvekst og kultur – 29.11.2014 

Avtale om samarbeid mellom Gjemnes kommune og Nesset kommune om felles kulturskole blir sagt opp i tråd 
med bestemmelsane i avtalens pkt. 1.1 og pkt. 7 innan utgangen av 2017 med virkning fra 1.08.2019 (skuleåret 
2019/2020). 
Samarbeidsavtalen og ordninga med arbeidsutval gjeld ut oppseiingstida.  
 
 

PS 21/17 Reglement for bruk og utleie av Nessethallen 

Behandling i Utvalg for oppvekst og kultur - 29.11.2017  

Rådmannens innstilling ble vedtatt med følgende endringer i reglementet: 
 
Punkt 3. Driftsstyre for Nessethallen 
Driftsstyre består av: Kulturleder, ansvarlig for kommunale bygg (TSU), driftsansvarlig vaktmester og leder 
for renhold. I tillegg velges det inn en representant fra Idrettsrådet til driftsstyre. 
Punkt 4. Prinsipp for utleie: 
Bokstav b. første setning endres til: Lag, organisasjoner og andre i Nesset…… 
Punkt d under Hovedprinsipp for bruk av leie av Nessethallen: «gratisprinsippet» 
 
Bokstav d. går ut 
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Punkt 8 Ansvars- og ordensreglement 
Under nøkler: 
Strykes: Ytterdører skal til enhver tid være låst 
 
Praktiske forhold ved utleie og bruk 
Tittel skolens ferier endres til: Utleie i perioden 20. juni – 20. august: 
Faste treninger og arrangement i perioden 20. juni – 20. august avtales med utleier. Dette skal varsles i god tid. 
 
Enstemmig vedtatt. 

Vedtak i Utvalg for oppvekst og kultur - 29.11.2017  

 

Punkt 3. Driftsstyre for Nessethallen 
Driftsstyre består av: Kulturleder, ansvarlig for kommunale bygg (TSU), driftsansvarlig vaktmester og leder 
for renhold. I tillegg velges det inn en representant fra Idrettsrådet til driftsstyre. 
Punkt 4. Prinsipp for utleie: 
Bokstav b. første setning endres til: Lag, organisasjoner og andre i Nesset…… 
Punkt d under Hovedprinsipp for bruk av leie av Nessethallen: «gratisprinsippet» 
 
Bokstav d. går ut 
 
Punkt 8 Ansvars- og ordensreglement 
Under nøkler: 
Strykes: Ytterdører skal til enhver tid være låst 
 
Praktiske forhold ved utleie og bruk 
Tittel skolens ferier endres til: Utleie i perioden 20. juni – 20. august: 
Faste treninger og arrangement i perioden 20. juni – 20. august avtales med utleier. Dette skal varsles i god tid. 
 
 
 

PS 22/17 Utvidet åpningstid i Vistdal barnehage 

Behandling i Utvalg for oppvekst og kultur - 29.11.2017  

Rådmannens innstilling ble vedtatt med 6 mot 1 stemme. 
 

Forslag til vedtak i Utvalg for oppvekst og kultur - 29.11.2017 

Åpningstiden i Vistdal barnehage utvides fra 4 til 5 dager i uken med virkning fra barnehageåret 2018/2019. 
Enheten Barnehagene i Nesset får økt budsjettramme med kr 126 000 i 2018 og kr 302 000 videre i 
økonomiplanperioden.  
 
 

PS 23/17 Tilstandsrapport for grunnskolen 2017 

Behandling i Utvalg for oppvekst og kultur - 29.11.2017  

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
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Forslag til vedtak i Utvalg for oppvekst og kultur - 29.11.2017 

Tilstandsrapport for grunnskolen i Nesset 2017 tas til etterretning. 
 
 

PS 24/17 Nybygg helsesenter, omsorgsboliger og hjemmetjeneste - 
Detaljprosjekt 

Behandling i Utvalg for helse og omsorg - 20.11.2017  

Rådmannens innstilling ble vedtatt med 6 mot 1 stemme. 
 

Forslag til vedtak i Utvalg for helse og omsorg - 20.11.2017 

Nesset kommunestyre godkjenner oppstart av Detaljprosjekt nybygg helsesenter, omsorgsboliger og 
hjemmetjeneste i henhold til investeringsreglementets pkt. 3, 4 og 5. Detaljprosjekt gjennomføres i 2018. 
 
Prosjektet videreføres innenfor godkjent totalramme på kr 123 000 000. Etter at detaljprosjektet er ferdig 
legges det fram sak til Nesset kommunestyre, som må godkjenne oppstart av hovedprosjektet 
 
 

Behandling i Utvalg for oppvekst og kultur - 29.11.2017  

Det ble enighet om følgende tillegg til rådmannens innstilling: 
 

Det er viktig at bygging av nytt helsehus kommer i gang så fort som mulig. Det er ønskelig at det 
legges vekt på brev fra fylkesmannen om det så langt det lar seg gjøre legges til rette for solvendte 
leiligheter. 

 
Rådmannens innstilling, med utvalgets tilleggsforslag, ble enstemmig vedtatt. 
 

Forslag til vedtak i Utvalg for oppvekst og kultur – 29.11.2014 

Nesset kommunestyre godkjenner oppstart av Detaljprosjekt nybygg helsesenter, omsorgsboliger og 
hjemmetjeneste i henhold til investeringsreglementets pkt. 3, 4 og 5. Detaljprosjekt gjennomføres i 2018. 
 
Prosjektet videreføres innenfor godkjent totalramme på kr 123 000 000. Etter at detaljprosjektet er ferdig 
legges det fram sak til Nesset kommunestyre, som må godkjenne oppstart av hovedprosjektet. 
 
Det er viktig at bygging av nytt helsehus kommer i gang så fort som mulig. Det er ønskelig at det legges vekt 
på brev fra fylkesmannen om det så langt det lar seg gjøre legges til rette for solvendte leiligheter. 
 
 

PS 25/17 Uttale til økonomiplan 2018 - 2021 

Behandling i Utvalg for oppvekst og kultur - 29.11.2017  

Utvalg oppvekst og kultur slutter seg til formannskapet sin innstilling til økonomiplan 2018 – 2021 men 
foreslår følgende endring. 
 
Endre tilskudd til tråkkemaskin Eidsvåg idrettslag fra kr 250 000 til kr 210 000. Kr 40 000 går til å styrke 
tilskuddet til Bjørnsonfestivalen. Totalt tilskudd til Bjørnsonfestivalen kr 90 000.  
 
Senterpartiet ved Kari P F. Øverås fremmet følgende forslag til uttale til økonomiplan: 
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Pukt 1.9 blir tatt ut fra saksutredningen i økonomiplan 2018 – 2021. Forslaget oversendes 
Utviklingsfondet/Mardølafondet til uttale. 
Avstemming: 
Forslaget falt med 2 stemmer for og 5 stemmer imot. 
 

Uttale fra Utvalg for oppvekst og kultur - 29.11.2017 

Utvalg oppvekst og kultur slutter seg til formannskapet sin innstilling til økonomiplan 2018 – 2021 men 
foreslår følgende endring. 
 
Endre tilskudd til tråkkemaskin Eidsvåg idrettslag fra kr 250 000 til kr 210 000. Kr 40 000 går til å styrke 
tilskuddet til Bjørnsonfestivalen. Totalt tilskudd til Bjørnsonfestivalen kr 90 000.  
 
 

PS 26/17 Rullering av handlingsplan for idrett, fysisk aktivitet og kulturbygg 
2018-2019 

Behandling i Utvalg for oppvekst og kultur - 29.11.2017  

Saken ble ettersendt 27.11.2017. 
 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Forslag til vedtak i Utvalg for oppvekst og kultur – 29.11.2014 

Rullert handlingsplan for idrett, fysisk aktivitet og kulturbygg for perioden 2018-2019 vedtas. 
 
 


