
Nesset kommune

Møteprotokoll

Utvalg: Utvalg for helse, oppvekst og kultur

Møtested: Formannskapets møterom, Kommunehuset

Dato: 21.05.2013

Tidspunkt: 09:00 – 12:30

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn Funksjon Representerer
Marit-Solveig Finset Leder H
Gunvor Gussiås Nestleder KRF
Stephan Berg Medlem H
Vegard Øverås Lied Medlem SP
Karianne Rindli Medlem AP
Aina Trælvik Remmen Medlem FRP

Følgende faste medlemmer møtte ikke:

Navn Funksjon Representerer
Anders Torvik MEDL AP

Følgende varamedlemmer møtte:

Navn Møtte for Representerer
Linda Viken Lied Anders Torvik AP

Merknader

Fra administrasjonen møtte:

Navn Stilling
Bjørn Stensjø assisterende rådmann
Frode Sundstrøm skolefaglig rådgiver, sak 18/13 og 

19/13)
Turid Øverås kulturkonsulent sak, 20/13
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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 15/13 Godkjenning av protokoll fra forrige møte

PS 16/13 Referatsaker

RS 5/13 Rapport fra uanmeldt tilsyn med samtykkekompetanse og 
bruk av tvang, pasient- og brukerrettighetsloven kap. 4A

2011/1367

RS 6/13 Årsmelding 2012 - Syns- og audiopedagtjeneste i Møre 
og Romsdal

2009/1193

RS 7/13 Årsmelding Nesset kommune 2012. 2013/98

RS 8/13 Årsregnskap 2012 - Nesset kommune 2012/504

PS 17/13 Årsmelding 2012 Interkommunal barnevernstjeneste 
Nesset, Tingvoll og Sunndal.

2013/98

PS 18/13 Forankring av Kunnskapsnett Romsdal i 
deltakerkommunene

2008/990

PS 19/13 Kommunal forskrift om ordensreglement 2008/485

PS 20/13 Kulturmidlar 2013 - tildeling. 2013/59
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PS 15/13 Godkjenning av protokoll fra forrige møte

Behandling i Utvalg for helse, oppvekst og kultur - 21.05.2013 

Protokoll fra møte 2.4.2013 godkjent og signert,

Vedtak i Utvalg for helse, oppvekst og kultur - 21.05.2013

Protokoll fra møte 2.4.2013 godkjent og signert,

PS 16/13 Referatsaker

Behandling i Utvalg for helse, oppvekst og kultur - 21.05.2013 

RS 5/13 Rapport fra uanmeldt tilsyn med samtykkekompetanse og bruk av tvang, pasient-
og brukerrettighetsloven kap. 4A

RS 6/13 Årsmelding 2012 - Syns- og audiopedagtjeneste i Møre og Romsdal

RS 7/13 Årsmelding Nesset kommune 2012.

RS 8/13 Årsregnskap 2012 - Nesset kommune

Merknad  til sak 7/13:
HOK ba i tillegg om at følgende punkter tas med neste år:

 Videre fokus på sykefravær
 Feil i barnetallet for Vistdal rettes
 Fødselstall fordeles på bygdelag i stedet for skolekretser

Vedtak i Utvalg for helse, oppvekst og kultur - 21.05.2013

Merknad til RS 7/13
HOK ba i tillegg om at følgende punkter tas med neste år:

 Videre fokus på sykefravær
 Feil i barnetallet for Vistdal rettes
 Fødselstall fordeles på bygdelag i stedet for skolekretser

Referatsakene ble ellers tatt til orientering.  

PS 17/13 Årsmelding 2012 Interkommunal barnevernstjeneste Nesset, 
Tingvoll og Sunndal.

Behandling i Utvalg for helse, oppvekst og kultur - 21.05.2013 

Enstemmig som rådmannens innstilling.
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Vedtak i Utvalg for helse, oppvekst og kultur - 21.05.2013

Årsmeldingen 2012 for interkommunal barneverntjeneste mellom Nesset, Sunndal og Tingvoll 
tas til etterretning.

PS 18/13 Forankring av Kunnskapsnett Romsdal i deltakerkommunene

Behandling i Utvalg for helse, oppvekst og kultur - 21.05.2013 

Rådmannen endret sin tilråding ved at pkt 3) endres til:

3) Utgiftene belastes ansvarene 2100 Skolefaglig rådgiver og 2200 Barnehage 
fellesutgifter

Rådmannens endrede innstilling ble enstemmig vedtatt.

Forslag til vedtak i Utvalg for helse, oppvekst og kultur - 21.05.2013

1) Nesset kommune godkjenner Kunnskapsnett Romsdal som en samarbeidsarena og et 
rådgivende organ for kompetanse- og kvalitetsutvikling i skole og barnehage i 
kommunene i regionen som beskrevet i saksutredningen.

2) Under forutsetning av at utgifter til 25 % koordinatorstilling ikke dekkes gjennom 
skjønnsmidler tildelt av Møre og Romsdal fylke, godkjennes det at Nesset kommune 
dekker inntil 5 % av utgiftene til stillingen i perioden 2013-2015 som beskrevet i 
saksutredningen.

3) Utgiftene belastes ansvarene 2100 Skolefaglig rådgiver og 2200 Barnehage fellesutgifter

4) Ordningen evalueres innen utgangen av 2015

PS 19/13 Kommunal forskrift om ordensreglement

Behandling i Utvalg for helse, oppvekst og kultur - 21.05.2013 

Følgende dokument ble ettersendt:
 Høringsuttale fra FAU Eresfjord barne- og ungdomsskule 
 Rådmannens forslag til endring av pkt 3.3.2  

Rådmannen endret sin innstilling i pkt 3.3.2 slik: 
Krenkende ord eller handlinger som mobbing, diskriminering, vold eller rasisme skal ikke 
aksepteres. Mobbing er fysisk og/eller psykiske angrep som over tid er rettet mot en eller 
flere elever og/eller ansatte. 

Den enkelte skole skal ha en handlingsplan mot vold vedtatt av samarbeidsutvalget.

Elever som truer med vold eller utøver vold kan vises bort fra undervisningen/skolen.
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Voldsutøverens foreldre/foresatte og offerets foreldre/foresatte skal kontaktes. Grove
voldsepisoder skal anmeldes til politiet.

Rådmannens endrede innstilling enstemmig vedtatt.

Forslag til vedtak i Utvalg for helse, oppvekst og kultur - 21.05.2013

Punkt 3.3.2 endres slik:
Krenkende ord eller handlinger som mobbing, diskriminering, vold eller rasisme skal ikke 
aksepteres. Mobbing er fysisk og/eller psykiske angrep som over tid er rettet mot en eller flere 
elever og/eller ansatte. 

Den enkelte skole skal ha en handlingsplan mot vold vedtatt av samarbeidsutvalget.

Elever som truer med vold eller utøver vold kan vises bort fra undervisningen/skolen.
Voldsutøverens foreldre/foresatte og offerets foreldre/foresatte skal kontaktes. Grove 
voldsepisoder skal anmeldes til politiet

Rådmannens forslag til kommunal forskrift om ordensreglement vedtas og gjøres gjeldende fra 
1.januar 2014. Skolene utarbeider egne ordensregler på grunnlag av forskriften innen 1.januar 
2014.

PS 20/13 Kulturmidlar 2013 - tildeling

Behandling i Utvalg for helse, oppvekst og kultur - 21.05.2013 

Tre søknader var uteglemt:
 Raudsand samfunnshus
 Nygårdsvegen foreldrelag
 Raudsand kino

Rådmannens innstilling ble vedtatt med følgende tillegg:
 Raudsand samfunnshus                    kr  2 000
 Nygårdsvegen foreldrelag                kr 2 000
 Raudsand kino                                 kr  5 000

Enstemmig vedtatt

Vedtak i Utvalg for helse, oppvekst og kultur - 21.05.2013

Kulturmidlar for 2013 på kr 319.000 blir i denne tildelinga fordelt på følgjande måte, i tråd med 
retningslinjer for kulturmidlar i Nesset kommune:

Til vedlikehald og drift av hus og anlegg: i alt        kr    43.000,-
Til aktivitet og drift av lag og foreiningar i alt         kr 127.000,-
Til løypekjøring blir det avsett kr 40.000,- som blir fordelt etter rapport frå idrettslaga. 

Resten av ramma blir disponert etter føreliggjande avtalar: til Nesset idrettsråd, kunstgrasbanen, 
Eresfjord samfunnshus og til evt. søknader til kurs/vaksenopplæring og andre som fell inn under 
retningslinjene for kulturmidlane.
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Egen revidert liste som viser detaljert fordeling av midlane er vedlagt saken.


