
 

 

 

 
 

 

 

Møteprotokoll 
 

Utvalg: Utvalg for helse og omsorg 

Møtested: Formannskapets møterom, Nesset kommunehus 

Dato: 19.05.2016 

Tidspunkt: 09:00 – 12.00 

 
 
 
 

Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 

Svein Atle Roset Leder KRF 
Anne Marie Smistad Kalset Nestleder SP 
Ola Einar Stolsmo Medlem H 
Rigmor Gjerde Nerland Medlem SP 
Karianne Rindli Medlem AP 
Aina Trælvik Remmen Medlem UAV 
Mellvin Arvid Steinsvoll Medlem AP 

 
Følgende faste medlemmer møtte ikke: 
Navn Funksjon Representerer 

   
 

Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 

   
 

Merknader 

I tilknytning til godkjenning av protokoll fra møtet den 12.04.2016 ble det stilt spørsmål om 
oppfølging/fremdrift av ombyggingen på NOS slik dette fremgår av protokollen under 
merknader side 1.  
 
Utvalget forventer en rapport/oversikt over dette så langt det er kommet under neste møte i 
utvalget som er datofestet til 16.06.2016. 
I denne forbindelse ønsker utvalget informasjon/ orientering om den videre oppfølging av 
utbygging av omsorgsboliger i Eidsvåg. Jfr. Sak nr. 31/15 kommunestyret den 26.03.2015.  
«Helse og omsorg- utbygging av institusjonsplasser og omsorgsboliger.»  
 
Det er ønskelig med beskrivelse av aktuelle tomtealternativ.  
Om behovet er som tidligere; 16 omsorgsboliger?  
Videre om det er aktuelt å se på alternative løsninger for utbygging;  
a) I total kommunal regi.  
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b) Samarbeid offentlig – privat regi (Hamarøymodellen).  
c) Alt samlet på ett sted eller delte løsninger for eksempel. 8 – 8 i 2 adskilte prosjekt.  
d) Konsekvensene av ulike alternativ i forhold til fremdrift og kostnader.  
 
Utvalget for helse og omsorg skal ha planene for utbygging ved NOS til behandling før 
sluttbehandling i kommunestyret.  
Utvalget ønsker spesielt kostnadsoverslag for uteområdet. 
Praktisk plan for gjennomføring av byggeperioden. 
 
Utvalget ønsker også at det blir foretatt en gjennomgang av helse og omsorgsplanen, bl.a. for 
å få en oversikt over hvilke tiltak som er gjennomført.  
 

 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 

Jan Karstein Schjølberg enhetsleder 
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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. 
 
 
 

   

   

   

   

 

Saksliste 

Utvalgs- 

saksnr 

 

Innhold 

Unntatt 

offentlighet 

Arkiv- 

saksnr 

PS 9/16 Godkjenning av protokoll fra forrige møte   

PS 10/16 Referatsaker   

RS 13/16 Samhandlingsavtale - underskrevet av begge partene  2009/520 

RS 14/16 Referat fra første møte i Lokalt samhandlingsutvalg Molde 15. april 
2016 

 2016/505 

RS 15/16 Status tannhelsetjenesten Nesset kommune, informasjon fra 
folkehelsekoordinator 

 2015/1655 

PS 11/16 Søknad om skjenkebevilling - Eikesdal Nye Dampskipsselskap 
AS, Mardøla og Vertshuset Eikesdal 

 2016/566 

 

PS 9/16 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 

Behandling i Utvalg for helse og omsorg - 19.05.2016  

Protokoll fra møte den 12.04.2016 ble godkjent og signert. 
 

Vedtak i Utvalg for helse og omsorg - 19.05.2016 

Protokoll fra møte den 12.04.2016 ble godkjent og signert. 
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PS 10/16 Referatsaker 

Behandling i Utvalg for helse og omsorg - 19.05.2016  

Kommentar til RS 13/16, Underskrevet samhandlingsavtale 
Helse og omsorgsutvalget slutter seg til uttalelse fra Nasjonalt nettverk for implementering av 
samhandlingsreformen, der det bl.a. går fram følgende: 
Dersom kommunen skal ta en større del av de samlede helse og omsorgstjenestene må finansiering 
av tjenestene være i tråd med oppgave overføringen og det må etableres insentiv for at kommunen 
skal overta oppgaver fra sykehusene. 
 
Kommentar til RS 15/16, Status tannhelsetjenesten Nesset kommune, informasjon fra 
folkehelsekoordinator.  
Utvalg for Helse – og omsorg gir følgende uttale om saken.  
Utvalget peker på følgende sitat; «Kontroller/tannbehandling tilknyttet klinikk hadde pr. april et etterslep 
på 7.mnd. ifølge vår folkehelsekontakt.»  
Utvalget viser til statusrapport fra folkehelsekoordinator i Nesset og vider til vedlegg fra Regional 
delplan, tannhelse for Møre og Romsdal spesielt merkede områder i vedlegget.  
De prioriterte pasientgruppene for offentlig tannhelse i Nesset er best tjent med at klinikken i 
Eidsvåg er betjent slik at alle prioriterte grupper får nødvendig hjelp og oppfølging.  
Forebyggingsarbeidet og behandling for barn og unge 0-18 år gruppe A bør skje uten for mye 
belastning i reisetid og foreldre som må ta seg fri fra jobb.  
Gruppe B Psykisk utviklingshemmede også i voksen alder bør sammen med gruppe  
C1; Eldre – uføre og kronisk syke i institusjon få oppfølging og tannpleie lokalt.  
Det samme gjelder gruppe C2 pasientgruppe med helsefaglig hjemmebasert omsorg.  
Helse – og omsorgsutvalget i Nesset understreker behovet for bemanning på klinikken i Eidsvåg 
og ber om at Nesset kommune tar saken opp med Møre og Romsdal fylkeskommune med krav 
om snarlig forbedring av tannhelsetjenesten for lovpålagte pasientgrupper som har krav på gratis 
tannbehandling i Nesset. 
 
Utvalget viser ellers til brev fra FAU ved Eidsvåg barne og ungdomsskole fra møte 2. mai 2016. 
 
Referatsakene for øvrig ble tatt til orientering. 
 

Vedtak i Utvalg for helse og omsorg - 19.05.2016 

Kommentar til RS 13/16, Underskrevet samhandlingsavtale 
Helse og omsorgsutvalget slutter seg til uttalelse fra Nasjonalt nettverk for implementering av 
samhandlingsreformen, der det bl.a. går fram følgende: 
Dersom kommunen skal ta en større del av de samlede helse og omsorgstjenestene må finansiering 
av tjenestene være i tråd med oppgave overføringen og det må etableres insentiv for at kommunen 
skal overta oppgaver fra sykehusene. 
 
Kommentar til RS 15/16, Status tannhelsetjenesten Nesset kommune, informasjon fra 
folkehelsekoordinator.  
Utvalg for Helse – og omsorg gir følgende uttale om saken.  
Utvalget peker på følgende sitat; «Kontroller/tannbehandling tilknyttet klinikk hadde pr. april et etterslep 
på 7.mnd. ifølge vår folkehelsekontakt.»  
Utvalget viser til statusrapport fra folkehelsekoordinator i Nesset og vider til vedlegg fra Regional 
delplan, tannhelse for Møre og Romsdal spesielt merkede områder i vedlegget.  
De prioriterte pasientgruppene for offentlig tannhelse i Nesset er best tjent med at klinikken i 
Eidsvåg er betjent slik at alle prioriterte grupper får nødvendig hjelp og oppfølging.  
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Forebyggingsarbeidet og behandling for barn og unge 0-18 år gruppe A bør skje uten for mye 
belastning i reisetid og foreldre som må ta seg fri fra jobb.  
Gruppe B Psykisk utviklingshemmede også i voksen alder bør sammen med gruppe  
C1; Eldre – uføre og kronisk syke i institusjon få oppfølging og tannpleie lokalt.  
Det samme gjelder gruppe C2 pasientgruppe med helsefaglig hjemmebasert omsorg.  
Helse – og omsorgsutvalget i Nesset understreker behovet for bemanning på klinikken i Eidsvåg 
og ber om at Nesset kommune tar saken opp med Møre og Romsdal fylkeskommune med krav 
om snarlig forbedring av tannhelsetjenesten for lovpålagte pasientgrupper som har krav på gratis 
tannbehandling i Nesset. 
 
Utvalget viser ellers til brev fra FAU ved Eidsvåg barne og ungdomsskole fra møte 2. mai 2016. 
 
Referatsakene for øvrig ble tatt til orientering. 
 
 

RS 13/16 Samhandlingsavtale - underskrevet av begge partene 

RS 14/16 Referat fra første møte i Lokalt samhandlingsutvalg Molde 15. april 2016 

RS 15/16 Status tannhelsetjenesten Nesset kommune, informasjon fra folkehelsekoordinator 

PS 11/16 Søknad om  skjenkebevilling - Eikesdal Nye Dampskipselskap 
AS, Mardøla  og Vertshuset Eikesdal 

Rådmannens innstilling 

 
Vertshuset Eikesdal/ Eikesdal nye dampskipsselskap AS ved Nikolai Finset gis 
skjenkebevilling for all alkoholholdig drikk i perioden 23.6.2016 – 30.09.2020  
 
Skjenkebevilling gis under forutsetning av at: 

 Politi og NAV v/sosialtjenesten ikke har merknader. 

 Bekreftelse på firmaregistrering fra Mattilsynet fremlegges. 
 
Nikolai Finset godkjennes som styrer.  
 
Tidsbegrensninger for skjenking av alkoholholdig drikk:  
Inne:  Gruppe 1 og 2 - under 22 volumprosent, alle dager, kl 08.00 – 02.00  
Inne:  Gruppe 3 - under 60 volumprosent, alle dager kl 13.00 – 01.00  
Ute:  Gruppe 1 og 2 -  under 22 volumprosent, alle dager kl 13.00 – 24.00  
 
Skjenkebevillingen kan ikke utøves på andre områder enn på definert område ute og inne.  
 
Det betales et årlig bevillingsgebyr på bakgrunn av forrige års salgsvolum etter satser 
fastsatt i  
alkoholloven og beregnet gebyr av kommunen. 
 
Bevilling gis med hjemmel i «Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v.» «Forskrift til lov om 
omsetning av alkoholholdig drikk og serveringsloven for Nesset kommune» og «Forskrift om 
omsetning av alkoholholdig drikk mv.» 
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Behandling i Utvalg for helse og omsorg - 19.05.2016  

Enstemmig som rådmannens innstilling. 
 

Forslag til vedtak i Utvalg for helse og omsorg - 19.05.2016 

Vertshuset Eikesdal/ Eikesdal nye dampskipsselskap AS ved Nikolai Finset gis skjenkebevilling for 
all alkoholholdig drikk i perioden 23.6.2016 – 30.09.2020  
 
Skjenkebevilling gis under forutsetning av at: 

 Politi og NAV v/sosialtjenesten ikke har merknader. 

 Bekreftelse på firmaregistrering fra Mattilsynet fremlegges. 

 
Nikolai Finset godkjennes som styrer.  
 
Tidsbegrensninger for skjenking av alkoholholdig drikk:  
Inne:  Gruppe 1 og 2 - under 22 volumprosent, alle dager, kl 08.00 – 02.00  
Inne:  Gruppe 3 - under 60 volumprosent, alle dager kl 13.00 – 01.00  
Ute:  Gruppe 1 og 2 -  under 22 volumprosent, alle dager kl 13.00 – 24.00  
 
Skjenkebevillingen kan ikke utøves på andre områder enn på definert område ute og inne.  
 
Det betales et årlig bevillingsgebyr på bakgrunn av forrige års salgsvolum etter satser fastsatt i  
Alkoholloven og beregnet gebyr av kommunen. 
 
Bevilling gis med hjemmel i «Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v.» «Forskrift til lov om 
omsetning av alkoholholdig drikk og serveringsloven for Nesset kommune» og «Forskrift om omsetning av 
alkoholholdig drikk mv.» 
 
 

 


