
 
 
 
 
 

 
 

Møteprotokoll 
 

Utvalg: Utvalg for helse og omsorg 

Møtested: Kommunestyresalen, Nesset kommunehus 

Dato: 07.02.2017 

Tidspunkt: 12:00 -15:30 
 
 
 
 

Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Svein Atle Roset Leder KRF 
Anne Marie Smistad Kalset Nestleder SP 
Karianne Rindli Medlem AP 
Aina Trælvik Remmen Medlem UAV 
Mellvin Arvid Steinsvoll Medlem AP 

 
Følgende faste medlemmer møtte ikke: 
Navn Funksjon Representerer 
Ola Einar Stolsmo (meldt forfall) MEDL H 
Rigmor Gjerde Nerland MEDL SP 

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
Monica Haugen Kalset Ola Einar Stolsmo SP 

 
Merknader 
Møtet startet ved Aktivitetssenteret, leder Hilde Kværnes orientere om virksomheten. 
Hilde Kværnes orienterte videre om brukerplanarbeidet i forhold til rus og psykiatri. 
 

 
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. 
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PS 1/17 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 

Behandling i Utvalg for helse og omsorg - 07.02.2017  

Protokoll fra møtet den 7.12.2016 ble godkjent og signert. 
 

Vedtak i Utvalg for helse og omsorg - 07.02.2017 

Protokoll fra møtet den 7.12.2016 ble godkjent og signert. 
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PS 2/17 Referatsaker 

Behandling i Utvalg for helse og omsorg - 07.02.2017  

RS 1/17 Orientering om arbeidet i Oppreisningsordninga for tidlegare barnevernsbarn i Møre og 
Romsdal for 2016 

RS 2/17 Ombygging NOS - plan for gjennomføring med fokus på HMS 

Utvalg for helse og omsorg kom med følgende uttale til RS sak 2: 
 
Helse og omsorgsutvalget forutsetter at gjennomføring av ombyggingen ved NOS skjer i trygge omgivelser i 
forhold til beboerne. Beboerne skal fortsatt ha det trygd og godt. Kapasiteten i byggeperioden skal ikke 
svekkes. 
 
Referatsakene forøvrig ble tatt til orientering. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Utvalg for helse og omsorg - 07.02.2017 

Utvalg for helse og omsorg kom med følgende uttale til RS sak 2: 
 
Helse og omsorgsutvalget forutsetter at gjennomføring av ombyggingen ved NOS skjer i trygge omgivelser i 
forhold til beboerne. Beboerne skal fortsatt ha det trygd og godt. Kapasiteten i byggeperioden skal ikke 
svekkes. 
 
Referatsakene forøvrig ble tatt til orientering. 
 
 

PS 3/17 Søknad om forlenging av salgsbevilling 

Rådmannens innstilling 

Korn Bryggeri AS v/ daglig leder Jan Bjarne Øverås gis bevilling for salg av øl med inntil 4,7 % alkohol for 
perioden 16.02.17 – 30.6.2020. 
 
Det forutsettes at videreført bevilling har samme gitte betingelser om salg som forrige periode.  
 
Salg av alkoholholdig drikk i gruppe 1 – med inntil 4,7 prosent alkohol kan skje:  

 Alle hverdager mellom kl 08.00 – 20.00  
 Dager før søndag og helligdager mellom kl 08.00 – 18.00  
 Onsdag før Kristi Himmelfartsdag mellom kl 08.00 – 20.00  

 
Det betales et årlig bevillingsgebyr på bakgrunn av forrige års salgsvolum etter satser fastsatt i alkoholloven. 
 
Salgsbevilling gis med hjemmel i Lov om alkoholholdig drikk mv., Forskrift om omsetning av alkoholholdig 
drikk mv. og Forskrift til lov om omsetning av alkoholholdig drikk og serveringsloven for Nesset kommune. 

Behandling i Utvalg for helse og omsorg - 07.02.2017  

Enstemmig som rådmannens innstilling. 
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Forslag til vedtak i Utvalg for helse og omsorg - 07.02.2017  

Korn Bryggeri AS v/ daglig leder Jan Bjarne Øverås gis bevilling for salg av øl med inntil 4,7 % alkohol for 
perioden 16.02.17 – 30.6.2020. 
 
Det forutsettes at videreført bevilling har samme gitte betingelser om salg som forrige periode.  
 
Salg av alkoholholdig drikk i gruppe 1 – med inntil 4,7 prosent alkohol kan skje:  

 Alle hverdager mellom kl 08.00 – 20.00  
 Dager før søndag og helligdager mellom kl 08.00 – 18.00  
 Onsdag før Kristi Himmelfartsdag mellom kl 08.00 – 20.00  

 
Det betales et årlig bevillingsgebyr på bakgrunn av forrige års salgsvolum etter satser fastsatt i alkoholloven. 
 
Salgsbevilling gis med hjemmel i Lov om alkoholholdig drikk mv., Forskrift om omsetning av alkoholholdig 
drikk mv. og Forskrift til lov om omsetning av alkoholholdig drikk og serveringsloven for Nesset kommune. 
 
 
 

PS 4/17 Nybygg helsesenter, omsorgsboliger og hjemmetjeneste 

Behandling i Utvalg for helse og omsorg - 07.02.2017  

Utvalget fremmet følgende forslag til vedtak: 
 
Helse og omsorgsutvalget viser til gjennomgang av helse og omsorgsplanen 2016 - 2021 i sak 24/16 i helse og 
omsorgsutvalget den 8.11.2016.  
 
Sitat: «Dersom en forutsetter at Nesset har fått på plass de planlagte omsorgsboligene i sentrum, samt at 
Vistdal bofellesskap videreføres, vil dekningsgraden når det gjelder sjukeheimsplasser og plasser tilrettelagt for 
heldøgns tilsyn og pleie i forhold til aldergruppen 80 + ligge på ca 35 % i 2020. Dersom antall plasser blir 
videreført vil dekningsgraden i 2030 ligge på 27 %». 
 
Helse og omsorgsutvalget peker på at det haster med utbygging av omsorgsboliger og at den løsning som 
velges gir mulighet for videre utbygging hvis ytterligere behov oppstår på grunn av økning i antall eldre slik 
prognosen viser.  
Helse og omsorgsutvalget anser at det fremlagte alternativ med tegninger av 16 omsorgsboliger, legekontor, 
lokaler for hjemmetjenesten og evt. tannlegekontor vil gi snarest realisering.  
 
Enstemmig vedtatt. 
 

Forslag til vedtak i Utvalg for helse og omsorg - 07.02.2017 

Helse og omsorgsutvalget viser til gjennomgang av helse og omsorgsplanen 2016 - 2021 i sak 24/16 i helse og 
omsorgsutvalget den 8.11. 2016.  
 
Sitat: «Dersom en forutsetter at Nesset har fått på plass de planlagte omsorgsboligene i sentrum, samt at 
Vistdal bofellesskap videreføres, vil dekningsgraden når det gjelder sjukeheimsplasser og plasser tilrettelagt for 
heldøgns tilsyn og pleie i forhold til aldergruppen 80 + ligge på ca 35 % i 2020. Dersom antall plasser blir 
videreført vil dekningsgraden i 2030 ligge på 27 %». 
 
Helse og omsorgsutvalget peker på at det haster med utbygging av omsorgsboliger og at den løsning som 
velges gir mulighet for videre utbygging hvis ytterligere behov oppstår på grunn av økning i antall eldre slik 
prognosen viser.  
Helse og omsorgsutvalget anser at det fremlagte alternativ med tegninger av 16 omsorgsboliger, legekontor, 
lokaler for hjemmetjenesten og evt. tannlegekontor vil gi snarest realisering.  
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PS 5/17 Nybygg bofellesskap for funksjonshemma 4 leiligheter Holtan 

Behandling i Utvalg for helse og omsorg - 07.02.2017  

Enstemmig som rådmannens innstilling. 
 

Forslag til vedtak i Utvalg for helse og omsorg - 07.02.2017 

Kommunestyret godkjenner oppstart av detaljprosjekt av nybygg for bofellesskap tilrettelagt for heldøgns 
tilsyn og pleie. Boligen inkluderer 4 leiligheter og beregnet for personer med utviklingshemming og andre med 
nedsatt funksjonsevne.    
Anslått brutto kostnader kr. 13.000.000-. 
Prosjektet finansieres ved låneopptak, tilskudd fra husbanken og merverdiavgiftskompensasjon. 
Detaljprosjektet gjennomføres i løpet av 1. halvår 2017 og finansieres av beløp vedtatt brukt til bygge sammen 
avlastningsboligen  og nærmeste omsorgsbolig. 
 


