
 

Nesset kommune 

 
 

  

 

Møteprotokoll 

 

Utvalg: Utvalg for helse, oppvekst og kultur 

Møtested: Formannskapets møterom, Kommunehuset 

Dato: 13.05.2014 

Tidspunkt: 14:00 – 17:30 

 

Følgende faste medlemmer møtte: 

Navn Funksjon Representerer 

Marit-Solveig Finset Leder H 

Gunvor Gussiås Nestleder KRF 

Stephan Berg (til kl. 17:00) Medlem H 

Vegard Øverås Lied 

(til kl. 16:30) 

Medlem SP 

Karianne Rindli Medlem AP 

Anders Torvik Medlem AP 

Aina Trælvik Remmen Medlem FRP 

 

Følgende faste medlemmer møtte ikke: 

Navn Funksjon Representerer 

   

   

Følgende faste medlemmer møtte ikke: 

Navn Funksjon Representerer 

   

   

Merknader 

Enhetsleder for pleie og omsorg, Jan K. Schjølberg, orienterte om Vistdal bofellesskap og 

evaluering av pleie- og omsorgsdelen i Helse- og omsorgsplanen. 

 

 

 

 

 

 



 

 Side 2 av 7 

Fra administrasjonen møtte: 

Navn Stilling 

Anne Grete Klokset Ass. rådmann 

Liv Fleischer Husby  

(sakene 17 og 18) 

Frode Sundstrøm (sakene 19 og 20) 

Turid L. Øverås (sak 21) 

Rådmann 

 

Skolefaglig rådgiver 

Kulturkonsulent 

 

 

Underskrift: 

 
Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført i møteboka, er i samsvar med det som ble vedtatt 

på møtet. 

 

 

 ______________________  

 

 

 

 

______________________ ______________________ _______________________ 

 

 

 

______________________ ______________________ _______________________ 

 

  



 

 Side 3 av 7 

Saksliste 

Utvalgs- 

saksnr 

 

Innhold 

Unntatt 

offentlighet 

Arkiv- 

saksnr 

PS 15/14 Godkjenning av protokoll fra forrige møte   

PS 16/14 Referatsaker   

RS 12/14 Rapport vedr. utførte salgs-, skjenke- og røykekontroller  2014/512 

RS 13/14 Midlertidig godkjenning av Eresfjord barnehage i 

midlertidige lokaler 

 2014/519 

PS 17/14 Evaluering av vedtak om inntak til ledige 

barnehageplasser i Nesset kommune utenom årlig 

hovedopptak 

 2013/1110 

PS 18/14 Evaluering av ordningen med interkommunalt 

legevaktsamarbeid - ny behandling 

 2008/32 

PS 19/14 Kommunale regler for skoleskyss, endring  2014/332 

PS 20/14 Retningslinjer for skoleturer  2014/167 

PS 21/14 Kulturmidlar 2014 - tildeling  2014/199 

PS 22/14 Utsettelse av rapportering forstudie - Pleie og 

omsorgstjenesten (ettersendt 07.05.2014) 

 2010/527 

 

 

PS 15/14 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 

Behandling i Utvalg for helse, oppvekst og kultur - 13.05.2014  

Protokoll fra møte i utvalg for helse, oppvekst og kultur 01.04.2014 ble godkjent og signert. 

 

Vedtak i Utvalg for helse, oppvekst og kultur – 13.05.2014 

Protokoll fra møte i utvalg for helse, oppvekst og kultur 01.04.2014 ble godkjent og signert. 

 

 

PS 16/14 Referatsaker 

RS 12/14 Rapport vedr. utførte salgs-, skjenke- og røykekontroller 

RS 13/14 Midlertidig godkjenning av Eresfjord barnehage i midlertidige lokaler 

Behandling i Utvalg for helse, oppvekst og kultur - 13.05.2014  

Referatsakene ble tatt til orientering. 
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Vedtak i Utvalg for helse, oppvekst og kultur – 13.05.2014 

Referatsakene ble tatt til orientering. 

 

 

PS 17/14 Evaluering av vedtak om inntak til ledige barnehageplasser i Nesset 

kommune utenom årlig hovedopptak 

Behandling i Utvalg for helse, oppvekst og kultur - 13.05.2014  

Aina T. Remmen fremmet følgende forslag: 

 

Opptaksprosess for barnehagene i Nesset: 

 Nesset kommune innfører to barnehageopptak i året. Samordnet hovedopptak med 

søknadsfrist 1.mars, med rett til barnehageplass fra august måned og søknadsfrist 15. 

september, med rett til barnehageplass fra januar måned. 

 Ordningen med fortløpende inntak gjennom hele året videreføres. 

 

Rådmannens innstilling ble vedtatt med 4 stemmer. Remmens forslag fikk 3 stemmer og falt. 

 

Forslag til vedtak i Utvalg for helse, oppvekst og kultur – 13.05.2014 

Opptaksprosess for barnehagene i Nesset: 

 Nesset kommune innfører 2 barnehageopptak i året. Samordnet hovedopptak med 

søknadsfrist 1. mars, med rett til barnehageplass fra august måned og søknadsfrist 15. 

september, med rett til barnehageplass fra januar måned.  

 Fortløpende inntak gjennom hele året ved ledig barnehageplass som ikke utløser 

ytterligere økonomiske utgifter for kommunen. 

 

 

PS 18/14 Evaluering av ordningen med interkommunalt legevaktsamarbeid - 

ny behandling 

Behandling i Utvalg for helse, oppvekst og kultur - 13.05.2014  

Karianne Rindli fremmet alternativ 1 under rådmannens saksopplysninger som nytt punkt 1: 

 

En egen legevakt for Nesset basert på innleie i tillegg til egne tilgjengelige ressurser. 

 

Rindlis forslag ble satt opp mot rådmannens innstilling. Punktene 1 og 2 ble stemt over hver for 

seg. 

 

Punkt 1: Rådmannens innstilling ble vedtatt med 4 stemmer. 3 stemte i mot. 

Punkt 2: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak i Utvalg for helse, oppvekst og kultur – 13.05.2014 

1. Nesset kommune viderefører dagens ordning med deltagelse i det interkommunalt 

legevaktsamarbeid ved Molde interkommunale legevakt. 
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2. Ordningen med lokal legevakt fra mandag til og med torsdag mellom kl. 16. 00 og 21.00 

videreføres.  

 

 

PS 19/14 Kommunale regler for skoleskyss, endring 

Behandling i Utvalg for helse, oppvekst og kultur - 13.05.2014  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak i Utvalg for helse, oppvekst og kultur – 13.05.2014 

Kommunale regler for skoleskyss endres slik: 

 

 Fylkesveg 194 (Åsagardsvegen) klassifiseres som særlig farlig og gir rett til skoleskyss 

for 1.-10.kl. Kulepunktet som gjelder strekningen flyttes fra 2.- 4.trinn til 2.-10.trinn. 

 

 Overskriftene for de forskjellige vegstrekningene endres til: 

«Gjeld for 1.trinn etter pkt. 1:» 

«Gjeld for 1.-4.trinn etter pkt.2» 

«Gjeld for 1.-10.trinn etter pkt.3» 

 

 Avsnittet om anleggstrafikk på fylkesveg 192 Syltebø – Fagerslett går ut. 

 

 

PS 20/14 Retningslinjer for skoleturer 

Behandling i Utvalg for helse, oppvekst og kultur - 13.05.2014  

Aina T. Remmen fremmet rådmannens innstilling med følgende forslag til nytt punkt 5: 

 

 Reisemål skal være innen Norge. 

 

Rådmannens innstilling ble vedtatt med 5 stemmer. Remmens forslag fikk 2 stemmer og falt. 

 

Vedtak i Utvalg for helse, oppvekst og kultur – 13.05.2014 

Retningslinjer for turer i regi av grunnskolen i Nesset kommune vedtas slik: 

 

Definisjon skoletur: 

En skoletur er turer utenfor skolen sitt geografiske område/nærområde. Den kan vare noen timer, 

eller over flere dager. Kommunen er ansvarlig for alle turer i skolen sin regi. 

Kommunens ordensreglement gjelder for skoleturer. 

 

For alle skoleturer gjelder følgende: 

 

1. Innholdet i turer skal være forankra i læreplanen. 

 Dette gjelder: generell del og/eller i kompetansemåla for fag.  
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 Turer skal ha et læringsmål og et læringsutbytte som skal kunne vurderes i 

etterkant.  

 Alle typer turer er en del av den ordinære undervisninga, læringsarenaen er bare et 

annet sted enn i klasserommet. 

 

2. All undervisning er gratis.  

 Elever/foreldre skal ikke betale egenandeler ved turer.  

 Turer er en del av ordinær undervisning og skal være gratis.  

 Elever/foreldre og skole kan likevel drive innsamling av penger gjennom 

dugnader, salg, loddsalg osv., men dette er midler som skal gå inn i en felleskasse 

og ikke være knyttet til den enkelte elev. 

 Det skal ikke være krav til eleven om innkjøp av utstyr for å kunne delta på turer. 

 Alle gaver, bidrag skal behandles anonymt. 

 

3. Alle turer må ha en forsvarlig bemanning  

 Bemanninga skal ivareta tilsyn og sikkerhet for elevene.  

 Foreldre kan utgjøre deler av bemanninga. 

 

4. Godtgjøring for tilsatte på turer med overnatting 

 Tilsatte som deltar på skoletur med overnatting skal ha godtgjøring etter 

avtalefesta vilkår. De skal ha dekt reise- og oppholdsutgifter, jf. sentral generell 

særavtale SGS 1010. 

 

5. Reisemål 

 Ved valg av reisemål må tidsbruk og kostnader vurderes i forhold til 

læringsutbytte.  

 

6. Godkjenning av tur 

 Rektor godkjenner skoleturer ut over en skoledag og/eller turer som medfører 

ekstra kostnader. 

 Rektor må se til at forutsetningene i pkt. 1.-5. er oppfylt før godkjenning. 

 Rektor kan avslå tur om for mange elever ikke kan delta. 

 

Retningslinjene gjelder fra 1. august 2014. 

 

 

PS 21/14 Kulturmidlar 2014 - tildeling 

Behandling i Utvalg for helse, oppvekst og kultur - 13.05.2014  

Vegard Øverås Lied og Stephan Berg deltok under deler av behandlingen, men var ikke tilstede 

ved avstemmingen. 

 

Det var enighet om følgende: 

 

Første tildeling av kulturmidler for 2014 med tilsaman kr 145.000, blir fordelt etter 

vedlagte liste, med unntak av post 18.  
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Post 18: kr 28.000 til Eidsvåg Idrettslag tas ut. Beløpet fordeles av kulturleiar til tiltak 

særleg rettet mot barn og unge.» 

 

Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak i Utvalg for helse, oppvekst og kultur – 13.05.2014 

Første tildeling av kulturmidler for 2014 med tilsaman kr 145.000, blir fordelt etter vedlagte liste, 

med unntak av post 18.  

 

Post 18: kr 28.000 til Eidsvåg Idrettslag tas ut. Beløpet fordeles av kulturleiar til tiltak særleg 

rettet mot barn og unge.» 

 

 

PS 22/14 Utsettelse av rapportering forstudie  - Pleie og omsorgstjenesten 

Behandling i Utvalg for helse, oppvekst og kultur - 13.05.2014  

Saken ble ettersendt 07.05.2014. 

 

Det var enighet om følgende tillegg: 

 

 Orientering om årsaker til utsettelse blir framlagt for kommunestyret 22.05.2014. 

 

Rådmannens innstilling med utvalgets tillegg ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak i Utvalg for helse, oppvekst og kultur – 13.05.2014 

Frist for avslutning og presentasjon av forstudie for gjennomgang pleie og omsorgtjenesten 

utsettes til oktober 2014. 

 

Orientering om årsaker til utsettelse blir framlagt for kommunestyret 22.05.2014. 

 

 

 


