
 
 
 
 
 

 
 

Møteprotokoll 
 

Utvalg: Utvalg for oppvekst og kultur 

Møtested: Formannskapets møterom, Nesset kommunehus 

Dato: 06.09.2017 

Tidspunkt: 14:00 – 18:00 
 
 
 
 

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

 
Følgende faste medlemmer møtte ikke: 
Navn Funksjon Representerer 
Kjersti Hafsås Svensli MEDL AP 
Rune Skjørsæther MEDL H 
Anita Sagli MEDL AP 

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
Monica Haugen Kalset Rune Skjørsæther SP 
Ann Jorunn Ness Kjersti Hafsås Svensli AP 
Olaf Hanset Anita Sagli AP 

 
Merknader 
IKT strategiplan for oppvekst og kultur ble ekspedert til medlemmenes iPad den 31.08.2017 
 
Det ble orientert om:  

 Bjørnsonfestivalen v/kulturleder 
 Resultat grunnskolepoeng v/skolefaglig rådgiver 

 
 

Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Frode Sundstrøm Enhetsleder 
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. 
 
 
 

   

   

   

   

 

Saksliste 

Utvalgs- 
saksnr 

 
Innhold 

Unntatt 
offentlighet 

Arkiv- 
saksnr 

PS 15/17 Godkjenning av protokoll fra forrige møte   

PS 16/17 Referatsaker   

RS 10/17 Referat fra styremøte PPT 27.06.2017  2008/569 

RS 11/17 Sakspapir og hovedutskrift fra representantskapsmøte Tøndergård 
skole og ressurssenter 28.04.2017 

 2008/1799 

RS 12/17 Sakspapir og hovedutskrift styremøtet 09.06.2017 - Tøndergård skole 
og ressurssenter 

 2008/1799 

RS 13/17 Referat fra eierskapsmøte 27.06.2017 - Tøndergård skole  2008/1799 

PS 17/17 Reglar for utleige og bruk av Nessethallen  2017/1026 
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PS 15/17 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 

Behandling i Utvalg for oppvekst og kultur - 06.09.2017  

Protokoll fra møte den 10.05.2017 ble godkjent og signert. 
 

Vedtak i Utvalg for oppvekst og kultur - 06.09.2017 

Protokoll fra møte den 10.05.2017 ble godkjent og signert. 
 
 

PS 16/17 Referatsaker 

Behandling i Utvalg for oppvekst og kultur - 06.09.2017  

RS 10/17 Referat fra styremøte PPT 27.06.2017 

Utvalget vedtok følgende uttale: 
 «Oppvekst- og kulturutvalget forventer å bli involvert i prosessen rundt sammenslåing av kommunene 
i de sakene som gjelder oppvekst- og kulturutvalget. Ber ordfører ta ansvar for at OK-gruppa blir 
involvert» 

RS 11/17 Sakspapir og hovedutskrift fra representantskapsmøte Tøndergård skole og ressurssenter 
28.04.2017 

RS 12/17 Sakspapir og hovedutskrift styremøtet 09.06.2017 - Tøndergård skole og ressurssenter 

RS 13/17 Referat fra eierskapsmøte 27.06.2017 - Tøndergård skole 

 
Referatsakene ble tatt til orientering. 
 

Vedtak i Utvalg for oppvekst og kultur - 06.09.2017 

Utvalget vedtok følgende uttale: 
 «Oppvekst- og kulturutvalget forventer å bli involvert i prosessen rundt sammenslåing av kommunene i de 
sakene som gjelder oppvekst- og kulturutvalget. Ber ordfører ta ansvar for at OK-gruppa blir involvert» 
 
Referatsakene ble tatt til orientering. 
 
 

PS 17/17 Reglar for utleige og bruk av Nessethallen 

Behandling i Utvalg for oppvekst og kultur - 06.09.2017  

Utvalget fremmet forslag til endring i rådmannens innstilling, 1.avsnitt: 
Lag, foreiningar og andre som driv med frivillig aktivitet i Nesset skal kunne bruke Nessethallen 
vederlagsfritt til trening og aktivitet, særleg for barn og unge. 

Enstemmig vedtatt. 
 
Utvalget fremmet følgende forslag til tillegg til rådmannens innstilling: 

Utvalg for oppvekst og kultur ønsker at kulturleder kommer med forslag til reglement og kaller inn til 
ett arbeidsmøte i løpet av oktober. 
 

 Enstemmig vedtatt. 
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Forslag til vedtak i Utvalg for oppvekst og kultur - 06.09.2017 

 Lag, foreiningar og andre som driv med frivillig aktivitet i Nesset skal kunne bruke Nessethallen vederlagsfritt til 
trening og aktivitet, særleg for barn og unge. 

 Innafor rammene av reglane for momskompensasjon må ein kunne krevje vederlag dersom formålet med bruken 
av lokala er til inntektsbringande arrangement eller det er kommersielle arrangørar som leiger.  

 Det er berre sosialt rom/møterommet som kan leigast ut til private, lukka arrangement som konfirmasjonar og 
selskap.  

 Leigesatsar blir fastsatt av administrasjonen og skal i hovudsak dekke utgifter til reinhald.Utvalg for oppvekst og 
kultur ønsker at kulturleder kommer med forslag til reglement og kaller inn til ett arbeidsmøte i løpet av oktober. 

 
 


