
 

Nesset kommune 

 
 

  

 

Møteprotokoll 

 

Utvalg: Utvalg for helse, oppvekst og kultur 

Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset 

Dato: 29.09.2015 

Tidspunkt: 09:00 – 13:00 

 

Følgende faste medlemmer møtte: 

Navn Funksjon Representerer 

Marit-Solveig Finset Leder H 

Stephan Berg Medlem H 

Vegard Øverås Lied Medlem SP 

Karianne Rindli Medlem AP 

Anders Torvik Medlem AP 

Aina Trælvik Remmen Medlem UAV 

 

Følgende faste medlemmer møtte ikke: 

Navn Funksjon Representerer 

Gunvor Gussiås NESTL KRF 

   

 

Følgende varamedlemmer møtte: 

Navn Møtte for Representerer 

Anne Marie Smistad Kalset Gunvor Gussiås SP 

   

Merknader 

Orienteringssak: 

Trond H. Riise har meldt fra til administrasjonen at han ikke fikk anledning til å møte som 

avtalt for å informere om «Beredskapsteam mot mobbing».  Skolefaglig rådgiver Frode 

Sundstrøm orienterte derfor HOK om prosjektet. 

 

Elever ved Indre Nesset barne- og ungdomsskole var tilstede i møtet som tilhører fra kl 9.30 til 

kl 11.00.  
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Fra administrasjonen møtte: 

Navn Stilling 

Anne Grete Klokset Assisterende rådmann 

Frode Sundstrøm Skolefaglig rådgiver, sak 11/15 

 

 

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 8/15 Godkjenning av protokoll fra forrige møte   

PS 9/15 Referatsaker   

RS 5/15 Rapport vedr utførte salgs- og skjenkekontroller  2015/971 

RS 6/15 Rapport vedr. utførte salgs-, skjenke- og røykekontroller  2015/971 

RS 7/15 Kommunalt akutt døgntilbud - interkommunal 

samarbeidsavtale - underskrevet 

 2014/1229 

RS 8/15 Hovedutskrift og vedlegg fra styremøte Tøndergård 

skole og ressurssenter 05.06.2015. 

 2008/1799 

PS 10/15 Moderasjonsordninger for foreldrebetaling i barnehage  2014/1226 

PS 11/15 Tilstandsrapport for grunnskolen 2015  2011/369 

PS 12/15 Høring - Reglement for folkevalgte organer mm  2008/154 

PS 13/15 Reforhandling og revisjon av samhandlingsavtalen 

mellom kommunene og Helse Møre og Romsdal HF 

 2009/520 

 

 

PS 8/15 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 

Behandling i Utvalg for helse, oppvekst og kultur - 29.09.2015  

Protokoll fra møte den 12.05.2015 ble godkjent og signert. 

 

Vedtak i Utvalg for helse, oppvekst og kultur - 29.09.2015  

Protokoll fra møte den 12.05.2015 ble godkjent og signert. 

 

 

PS 9/15 Referatsaker 

Behandling i Utvalg for helse, oppvekst og kultur - 29.09.2015  

RS 5/15 Rapport vedr utførte salgs- og skjenkekontroller 

RS 6/15 Rapport vedr. utførte salgs-, skjenke- og røykekontroller 

RS 7/15 Kommunalt akutt døgntilbud - interkommunal samarbeidsavtale - underskrevet 

RS 8/15 Hovedutskrift og vedlegg fra styremøte Tøndergård skole og ressurssenter 

05.06.2015. 

 

Referatsakene ble tatt til orientering. 
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Vedtak i Utvalg for helse, oppvekst og kultur - 29.09.2015 

Referatsakene ble tatt til orientering. 

 

PS 10/15 Moderasjonsordninger for foreldrebetaling i barnehage 

Behandling i Utvalg for helse, oppvekst og kultur - 29.09.2015  

Rådmannens innstilling ble vedtatt med 6 mot 1 stemme. 

 

Vedtak i Utvalg for helse, oppvekst og kultur - 29.09.2015 

Nesset kommune velger å følge satser og ordninger som er vedtatt av Stortinget i maks pris og 

moderasjonsordninger for foreldrebetaling.  

 

 

 

PS 11/15 Tilstandsrapport for grunnskolen 2015 

Behandling i Utvalg for helse, oppvekst og kultur - 29.09.2015  

Skolefaglig rådgiver Frode Sundstrøm var tilstede i møtet og orienterte om saken.  

 

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak i Utvalg for helse, oppvekst og kultur - 29.09.2015  

Tilstandsrapport for grunnskolen i Nesset 2014-15 tas til etterretning. 

 

 

 

PS 12/15 Høring - Reglement for folkevalgte organer mm 

Behandling i Utvalg for helse, oppvekst og kultur - 29.09.2015  

Aina Trælvik Remmen fremmet følgende forslag til endring i reglementet: 

HOK deles i to utvalg, lik modellen som var før:  

1. Oppvekst og kultur 

2. Helse og omsorg 

 

Remmen sitt forslag fikk 1 stemme, 6 stemte mot. 

Rådmannens innstilling ble vedtatt med 6 mot 1 stemme.  

 

HOK har ingen merknader til det framlagte forslag til Reglement for folkevalgte organ mm og 

støtter rådmannens innstilling. 
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Vedtak i Utvalg for helse, oppvekst og kultur - 29.09.2015 

Nesset kommunestyre vedtar framlagte forslag til reglement for folkevalgte organ og 

delegeringsreglement av 18.06.2015.   

 

 

PS 13/15 Reforhandling og revisjon av samhandlingsavtalen mellom 

kommunene og Helse Møre og Romsdal HF 

Behandling i Utvalg for helse, oppvekst og kultur - 29.09.2015  

Enstemmig som rådmannens innstilling. 

 

Forslag til vedtak i Utvalg for helse, oppvekst og kultur - 29.09.2015 

1. Nesset kommunestyre godkjenner reforhandlet Samhandlingsavtale mellom Helse Møre 

og Romsdal HF og kommunene i Møre og Romsdal. 

 

2. Delavtale 5A fremmes framlegges som egen sak for formannskapet etter at det er fattet 

avgjørelse i lokalt, evt. Nasjonalt tvisteløsningsorgan. 

 

3. Samhandlingsavtalen gjelder fra 01.01.16, med avtaleperiode 2 år. 

 

 

 

 


