
 
 
 
 
 

 
 

Møteprotokoll 
 

Utvalg: Utvalg for oppvekst og kultur 

Møtested: Kommunestyresalen, Nesset kommunehus 

Dato: 27.11.2018 

Tidspunkt: 12:00 – 15:30 
 
 
 
 

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 
Karoline Øverås Rune Skjørsæther SP 

 
Merknader 
16 elever fra ungdomstrinnet ved Eresfjord barne- og ungdomsskole var tilstede på første del 
av møtet. 

 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Frode Sundstrøm skolefaglig rådgiver 
Turid Leirvoll Øverås kulturleder 
Anne Grete Klokset rådmann 
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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 – Utvalg for oppvekst og kultur 27.11.2018 

Utvalgs- 
saksnr 

 
Innhold 

Unntatt 
offentlighet 

Arkiv- 
saksnr 

PS 20/18 Godkjenning av protokoll fra forrige møte   

PS 21/18 Referatsaker   

RS 21/18 Referat fra eierskapsmøte 13.09.18, Tøndergård skole og ressurssenter  2008/1799 

RS 22/18 Referat fra styremøte i PPT 28.09.2018  2008/569 

RS 23/18 Sakspapir og hovedutskrift styremøte Tøndergård skole og 
ressurssenter 05.10.2018 

 2008/1799 

RS 24/18 Nasjonal faglig retningslinje Tannhelsetjenester til barn og unge  2013/506 

RS 25/18 Skolehelsetjenesten i videregående opplæring - en viktig 
samarbeidsarena for kommuner og fylkeskommune 

 2018/1348 

RS 26/18 Spørsmål fra styret i Nesset idrettsråd til Utvalg for oppvekst og 
kultur 

 2018/1470 

PS 22/18 Tilstandsrapport for grunnskolen 2018  2011/369 

PS 23/18 Ev. endring av SFO-vedtektene  2016/954 

PS 24/18 Rullering av handlingsplan for idrett-, fysisk aktiviet og 
kulturbygg 2019-2020 

 2016/1154 

PS 25/18 Uttale til økonomiplan 2019-2022 – Utvalg for oppvekst og 
kultur 

 2018/668 

PS 26/18 Sandvolleyballbane ved Nessethallen  2018/1541 

PS 27/18 Pubertetsfestival   

 

PS 20/18 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 

Behandling i Utvalg for oppvekst og kultur - 27.11.2018  

Protokollen fra møte 11.09.2018 ble godkjent og signert. 
 

Vedtak i Utvalg for oppvekst og kultur - 27.11.2018 

Protokollen fra møte 11.09.2018 ble godkjent og signert. 
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PS 21/18 Referatsaker 

RS 21/18 Referat fra eierskapsmøte 13.09.18, Tøndergård skole og ressurssenter 

RS 22/18 Referat fra styremøte i PPT 28.09.2018 

RS 23/18 Sakspapir og hovedutskrift styremøte Tøndergård skole og ressurssenter 05.10.2018 

RS 24/18 Nasjonal faglig retningslinje Tannhelsetjenester til barn og unge 

RS 25/18 Skolehelsetjenesten i videregående opplæring - en viktig samarbeidsarena for kommuner og 
fylkeskommune 

RS 26/18 Spørsmål fra styret i Nesset idrettsråd til Utvalg for oppvekst og kultur 

Behandling i Utvalg for oppvekst og kultur - 27.11.2018  

Referatsakene ble tatt til orientering. 
 
Til RS 24/18 Nasjonal faglig retningslinje Tannhelsetjenester til barn og unge 
Utvalg for oppvekst og kultur ber skolefaglig rådgiver om å undersøke status for tannhelsetjenesten 
for barn og unge i Nesset. 
 
Til RS 25/18 Skolehelsetjenesten i videregående opplæring – en viktig samarbeidsarena for kommuner og 
fylkeskommune. 
Utvalg for oppvekst og kultur ber skolefaglig rådgiver om å sende et positivt svar på henvendelsen. 
 
Til RS 26/18 Spørsmål fra styret i Nesset idrettsråd til Utvalg for oppvekst og kultur 
Brevet oversendes formannskapet som vurderer videre behandling. 
 

Vedtak i Utvalg for oppvekst og kultur - 27.11.2018  

Referatsakene ble tatt til orientering. 
 
Til RS 24/18 Nasjonal faglig retningslinje Tannhelsetjenester til barn og unge 
Utvalg for oppvekst og kultur ber skolefaglig rådgiver om å undersøke status for tannhelsetjenesten 
for barn og unge i Nesset. 
 
Til RS 25/18 Skolehelsetjenesten i videregående opplæring – en viktig samarbeidsarena for kommuner og 
fylkeskommune. 
Utvalg for oppvekst og kultur ber skolefaglig rådgiver om å sende et positivt svar på henvendelsen. 
 
Til RS 26/18 Spørsmål fra styret i Nesset idrettsråd til Utvalg for oppvekst og kultur 
Brevet oversendes formannskapet som vurderer videre behandling. 
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PS 22/18 Tilstandsrapport for grunnskolen 2018 

Behandling i Utvalg for oppvekst og kultur - 27.11.2018  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Utvalg for oppvekst og kultur - 27.11.2018 

Tilstandsrapport for grunnskolen i Nesset 2018 tas til etterretning. 
 

PS 23/18 Ev. endring av SFO-vedtektene 

Behandling i Utvalg for oppvekst og kultur - 27.11.2018  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Utvalg for oppvekst og kultur - 27.11.2018 

SFO vedtektene for Nesset kommune endres ikke for inneværende skoleår.  

Fram mot etablering av Nye Molde vil det i løpet av 2019 bli en gjennomgang og harmonisering av 
vedtektene i de tre kommunene og felles vedtekter vil bli vedtatt i den sammenheng. 

Fakturert beløp for august 2018 for SFO-brukere ved Eresfjord barne- og ungdomsskole endres til å 
gjelde fra 20.august. 

 
 

PS 24/18 Rullering av handlingsplan for idrett-, fysisk aktiviet og 
kulturbygg 2019-2020 

Behandling i Utvalg for oppvekst og kultur - 27.11.2018  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt tilrådd. 
 

Forslag til vedtak i Utvalg for oppvekst og kultur - 27.11.2018 

Rullert handlingsplan for idrett, fysisk aktivitet og kulturbygg for perioden 2019-2020 vedtas. 

 
 

PS 25/18 Uttale til økonomiplan 2019-2022 – Utvalg for oppvekst og 
kultur 

Behandling i Utvalg for oppvekst og kultur - 27.11.2018  

Det ble enighet om følgende: 
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Utvalg for oppvekst og kultur støtter formannskapets tilråding. Det vises til sak PS 26/18 
angående sandvolleyballbane ved Nessethallen som tas inn i økonomiplan 2019-2022 og 
ferdigstilles i 2019. 

Enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Utvalg for oppvekst og kultur - 27.11.2018  

Utvalg for oppvekst og kultur støtter formannskapets tilråding. Det vises til sak PS 26/18 angående 
sandvolleyballbane ved Nessethallen som tas inn i økonomiplan 2019-2022 og ferdigstilles i 2019. 
 
 

PS 26/18 Sandvolleyballbane ved Nessethallen 

Behandling i Utvalg for oppvekst og kultur - 27.11.2018  

Det ble enighet om følgende: 
Utvalg for oppvekst og kultur ber om at sak om sandvolleyballbane blir tatt inn i 
økonomiplanen 2019-2022 med gjennomføring i 2019. 
Utvalg for oppvekst og kultur foreslår at finansiering skjer ved låneopptak og spillemidler. 

Enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Utvalg for oppvekst og kultur - 27.11.2018 

Utvalg for oppvekst og kultur ber om at sak om sandvolleyballbane blir tatt inn i økonomiplanen 
2019-2022 med gjennomføring i 2019. 
Utvalg for oppvekst og kultur foreslår at finansiering skjer ved låneopptak og spillemidler. 
 

PS 27/18 Pubertetsfestival 

Behandling i Utvalg for oppvekst og kultur - 27.11.2018  

Det ble enighet om følgende: 
Utvalg for oppvekst og kultur ønsker at det arrangeres en pubertetsfestival i Nesset våren 
2019. Utvalg for oppvekst og kultur er arbeidsgruppe. 
 
Pubertetsfestivalen dekkes av ordinær drift og ev. sponsormidler. Skolefaglig rådgiver 
avtaler med aktuelle aktører og spikrer dato for 2 aktuelle dager. 
 
Første møte i arbeidsgruppa 13.12.18 kl. 08.30-10.00 

Enstemmig vedtatt.     
 

Vedtak i Utvalg for oppvekst og kultur - 27.11.2018  

Utvalg for oppvekst og kultur ønsker at det arrangeres en pubertetsfestival i Nesset våren 2019. 
Utvalg for oppvekst og kultur er arbeidsgruppe. 
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Pubertetsfestivalen dekkes av ordinær drift og ev. sponsormidler. Skolefaglig rådgiver avtaler med 
aktuelle aktører og spikrer dato for 2 aktuelle dager. 

 
Første møte i arbeidsgruppa 13.12.18 kl. 08.30-10.00 
 
 


