
 
 
 
 
 

 
 

Møteprotokoll 
 

Utvalg: Utvalg for helse og omsorg 

Møtested: Kommunestyresalen, Nesset kommunehus 

Dato: 05.03.2019 

Tidspunkt: 12.00 – 15.00 
 
 
 
 

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 
   

 
 

 
 

Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Anne Grete Klokset rådmann 
Jan Karsten Schølberg enhetsleder 
  
Rolf Jonas Hurlen ordfører 
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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 helse og omsorg, 05.03.2019 

Utvalgs- 
saksnr 

 
Innhold 

Unntatt 
offentlighet 

Arkiv- 
saksnr 

PS 5/19 Godkjenning av protokoll fra forrige møte   

PS 6/19 Referatsaker   

RS 3/19 Helse og omsorg oppgaver i enheten - resultat 2018  2018/445 

PS 7/19 Nye Molde kommune - videreføring av ordningen med lokal 
legevakt i Nesset. utplassering av satellitt. 

 2008/32 

 

PS 5/19 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 

Behandling i Utvalg for helse og omsorg - 05.03.2019  

Protokollen fra møte 06.02.2019 ble godkjent og signert. 
 

Vedtak i Utvalg for helse og omsorg - 05.03.2019 

Protokollen fra møte 06.02.2019 ble godkjent og signert. 
 

PS 6/19 Referatsaker 

RS 3/19 Helse og omsorg oppgaver i enheten - resultat 2018 

Behandling i Utvalg for helse og omsorg - 05.03.2019  

Til RS 3/19 Helse og omsorg oppgaver i enheten – Resultat 2018 - saken ble tatt til orientering med 
følgende merknad:  
Utvalg for helse og omsorg har følgende kommentarer: 

a) Til boliger for mennesker med psykisk utviklingshemming - Nye Holtan Bofellesskap 
Utvalget viser til helse og omsorgsutvalgssak 4/19 med vedtak om utbygging av 8 leiligheter 
som et byggetrinn 1 og 2.  
Utvalget viser tidligere vedtak og saksutredning som har omfattet 4 leiligheter.  Basert på 
behov, økonomi, utnytting og utvikling av hele Holtanområdet fastholder utvalget at det 
foretas en anbudsutlysing av 8 leiligheter. Utvalget anser ikke dette som konkurranse med 
omsorgsboliger i Helsehuset. 
Denne uttalelsen oversendes formannskapet til videre behandling. 

b) Til rusomsorg og psykisk helse. 

Utvalget ønsker på neste møte å få framlagt i egen sak en oversikt og beskrivelse av de 
kommunale oppgaver i NAV Nesset. 
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c) Til helse og omsorgsplanen.  Utvalget ønsker på neste møte og få framlagt i egen sak en 
oversikt over de investeringsprosjekter som ligger innen i temaplanen og status for disse. 

d) Til stortingsmelding «Leve hele livet» utvalget ønsker å få framlagt en orienteringssak om 
denne og hvorledes denne er tenkt oppfulgt her i Nesset. 

e) Utvalget ønsker på neste møte å få en oversikt over egenbetalingssatser for omsorgstjenester, 
herunder egenbetaling opphold dagtilbud. 

 
 

Vedtak i Utvalg for helse og omsorg - 05.03.2019 

Til RS 3/19 Helse og omsorg oppgaver i enheten – Resultat 2018 - saken ble tatt til orientering med 
følgende merknad:  
Utvalg for helse og omsorg har følgende kommentarer: 

a) Til boliger for mennesker med psykisk utviklingshemming - Nye Holtan Bofellesskap 
Utvalget viser til helse og omsorgsutvalgssak 4/19 med vedtak om utbygging av 8 leiligheter 
som et byggetrinn 1 og 2.  
Utvalget viser tidligere vedtak og saksutredning som har omfattet 4 leiligheter.  Basert på 
behov, økonomi, utnytting og utvikling av hele Holtanområdet fastholder utvalget at det 
foretas en anbudsutlysing av 8 leiligheter. Utvalget anser ikke dette som konkurranse med 
omsorgsboliger i Helsehuset. 
Denne uttalelsen oversendes formannskapet til videre behandling. 

b) Til rusomsorg og psykisk helse. 

Utvalget ønsker på neste møte å få framlagt i egen sak en oversikt og beskrivelse av de 
kommunale oppgaver i NAV Nesset. 

c) Til helse og omsorgsplanen.  Utvalget ønsker på neste møte og få framlagt i egen sak en 
oversikt over de investeringsprosjekter som ligger innen i temaplanen og status for disse. 

d) Til stortingsmelding «Leve hele livet» utvalget ønsker å få framlagt en orienteringssak om 
denne og hvorledes denne er tenkt oppfulgt her i Nesset. 

e) Utvalget ønsker på neste møte å få en oversikt over egenbetalingssatser for omsorgstjenester, 
herunder egenbetaling opphold dagtilbud. 

 
 

PS 7/19 Nye Molde kommune - videreføring av ordningen med lokal 
legevakt i Nesset. utplassering av satellitt. 

Behandling i Utvalg for helse og omsorg - 05.03.2019  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
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Vedtak i Utvalg for helse og omsorg - 05.03.2019  

Det vises til intensjonsavtalen mellom Nesset, Midsund og Molde som tilsier lokal legevakt i Nesset 
alle hverdager fra kl. 08.00 til kl. 21.00 (unntatt lørdag). 
Det bes videre om at prosjektgruppa for Molde og omegn lokale legevakt prioriterer økning i den 
lokale legevakten i Eidsvåg slik at denne blir tilgengelig også på helg. 
 


