
 
 
 
 
 

 
 

Møteprotokoll 
 

Utvalg: Utvalg for helse og omsorg 

Møtested: Eldresenteret, Nesset omsorgssenter 

Dato: 22.05.2019 

Tidspunkt: 12.00 – 15.30 
 
 
 
 

Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Svein Atle Roset Leder KRF 
Ola Einar Stolsmo Medlem H 
Karianne Rindli Medlem AP 
Aina Trælvik Remmen Medlem UAV 
Mellvin Arvid Steinsvoll Medlem AP 

 
Følgende faste medlemmer møtte ikke: 
Navn Funksjon Representerer 
Anne Marie Smistad Kalset NESTL SP 
Rigmor Gjerde Nerland MEDL SP 

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
Stig Even Rød Kvernberg Anne Marie Smistad 

Kalset 
SP 

Det var ikke mulig å skaffe vara for Rigmor 
Gjerde Nerland. 

  

 
 
Orienteringer 
 Befaring ved demensavdelingen og dagtilbudet ved Nesset omsorgssenter v/Kristine Gussiås. 

Deretter fikk Utvalg for helse og omsorg servert dagens middag ved NOS. 
 Orientering og status for byggeprosjektene helsehus og omsorgsbolig Holtan v/Anita Marie 

Meisingset. 
 
Merknader 
Ambulanse i Nesset. 
Utvalget drøftet spørsmål om løsning for ambulansestasjon i Eidsvåg. 
Utvalget viser til sitt vedtak i budsjettsammenheng der utvalget uttrykte bekymring for 
manglende avklaring av alternativ for ny ambulansestasjon i Eidsvåg. 
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Utvalget mener dette må settes på dagsorden i kommende kommunestyremøte med direkte 
informasjon fra representant fra Helse Midt. 
En ber om at ordfører forhører seg om denne muligheten for direkte dialog/informasjon. 
 
Oppstart/fremdrift av rehabilitering av Vistdal bofellesskap. 
Dette var også drøftet i Rådet for eldre og funksjonshemma. 
Utvalget viser til vårt vedtak i denne forbindelse, budsjett 2019 i vårt møte 27.11.2018 sak PS 
19/18. 
Utvalget ber om at det legges frem sak/ forslag om dette til kommunestyret i juni forbindelse 
med revidert budsjett. 
 
 

 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Kristine Gussiås avdelingsleder demensavd. 
Ingeborg Andersen førstesekretær, salg- og skjenkebevilling 
Anita Marie Meisingset prosjektleder 

 
 
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 22.05.2019 

Utvalgs- 
saksnr 

 
Innhold 

Unntatt 
offentlighet 

Arkiv- 
saksnr 

PS 8/19 Godkjenning av protokoll fra forrige møte   

PS 9/19 Referatsaker   

RS 4/19 Årsmelding 2018 - Pasient- og brukerombudet i Møre og Romsdal  2011/322 

RS 5/19 Årsrapport 2018 - den offentlige tannhelsetjenesta  2013/506 

RS 6/19 Ventelistetall 1. tertial 2019 - kvittering på innsendt svar  2018/330 

RS 7/19 Leve hele livet  2017/411 

RS 8/19 Helsedirektoratet innvilger tilskudd til drift av dagaktivitetsplasser for 
hjemmeboende personer med demens - statsbudsjett 2019 

 2010/1383 

PS 10/19 Egenbetalingssatser helse og omsorg i Molde og Nesset  2018/668 

PS 11/19 "Leve hele livet" Stortingsmelding 15 2017 - 2017 en 
kvalitetsreform for eldre 

 2017/411 

PS 12/19 Eidsvåg Fjordhotell - Søknad om skjenkebevilling  2019/320 
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PS 8/19 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 

Behandling i Utvalg for helse og omsorg - 22.05.2019  

Protokollen fra møte 05.03.2019 ble godkjent og signert. 
 

Vedtak i Utvalg for helse og omsorg - 22.05.2019  

Protokollen fra møte 05.03.2019 ble godkjent og signert. 
 

PS 9/19 Referatsaker 

RS 4/19 Årsmelding 2018 - Pasient- og brukerombudet i Møre og Romsdal 

RS 5/19 Årsrapport 2018 - den offentlige tannhelsetjenesta 

RS 6/19 Ventelistetall 1. tertial 2019 - kvittering på innsendt svar 

RS 7/19 Leve hele livet 

RS 8/19 Helsedirektoratet innvilger tilskudd til drift av dagaktivitetsplasser for hjemmeboende personer med 
demens - statsbudsjett 2019 

Behandling i Utvalg for helse og omsorg - 22.05.2019  

Referatsakene ble tatt til orientering. 
 
Til RS 4/19 Årsmelding 2018 fra Pasient og brukerombudet i Møre og Romsdal 
 
Utvalg for Helse- og omsorg i Nesset tar årsmeldingen til orientering, men vil likevel spesielt påpeke 
følgende, sitat: 
 
«Riksrevisjonen har uttalt at de er bekymret for kvaliteten i eldreomsorgen, og dette gjelder blant 
annet forhold som underernæring, og at det tildeles tjenester uten at behovene og ønskene er 
tilstrekkelig kartlagt hos den som har hjelpebehov. Riksrevisor Per Kristian Foss har uttalt at staten 
ikke har god nok oversikt over kommunene sitt arbeid med å sikre rett kapasitet i eldreomsorgen. 
Dette er en bekymring alle pasient- og brukerombudene har meldt over flere år.  
 
Det er bra at kommunene jobber med at eldre skal få bo hjemme lengst mulig, men det er ikke den 
eneste og beste løsningen. Mange, og stadig flere, har så stort hjelpebehov at de har krav på 
sykehjemsplass. Kommunene er pliktig til å ha nok sykehjemsplasser. I dag har mange kommuner 
for få institusjonsplasser, både langtids- og korttidsplasser. Dette resulterer ofte i at pårørende er 
utslitt etter en langvarig kamp for å få tilstrekkelig hjelp til sine nære.» 
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Utvalg for helse og omsorg viser til Nesset kommune sin nylig vedtatte Temaplan helse og omsorg. 
Her ble det fra utvalget påpekt behovet for økt antall nye sykehjemsplasser i samsvar med økt antall 
eldre. 
Det er viktig at dette behovet blir konkretisert og tallfestet med plan for utbygging i hele nye Molde 
kommune i samsvar med føringer i den felles inngåtte intensjonsavtalen: tjenester nær der folk bor. 
Utvalget mener det bør planlegges og bygges 10 nye sykehjemsplasser i Nesset omsorgsdistrikt 
innen 2030 (ferdig plan i 1.planperioden nye Molde kommune innen 2025 og bygging innen 2030). 
 
Til RS 5/19 Årsrapport 2018 – den offentlige tannhelsetjenesta 
Utvalg for helse og omsorg peker på at informasjon omkring stengt kontor har vært for dårlig. 
Det blir bedt om at offentlig tannhelse i Nesset blir bemannet og at tilbudet blir forutsigbart for alle 
prioriterte grupper i kommunen. 
Administrasjonen bes følge opp saken med tanke på praktisk løsning så snart mulig. 
 
 

Vedtak i Utvalg for helse og omsorg - 22.05.2019 

Referatsakene ble tatt til orientering. 
 
Til RS 4/19 Årsmelding 2018 fra Pasient og brukerombudet i Møre og Romsdal 
 
Utvalg for Helse- og omsorg i Nesset tar årsmeldingen til orientering, men vil likevel spesielt påpeke 
følgende, sitat: 
 
«Riksrevisjonen har uttalt at de er bekymret for kvaliteten i eldreomsorgen, og dette gjelder blant 
annet forhold som underernæring, og at det tildeles tjenester uten at behovene og ønskene er 
tilstrekkelig kartlagt hos den som har hjelpebehov. Riksrevisor Per Kristian Foss har uttalt at staten 
ikke har god nok oversikt over kommunene sitt arbeid med å sikre rett kapasitet i eldreomsorgen. 
Dette er en bekymring alle pasient- og brukerombudene har meldt over flere år.  
 
Det er bra at kommunene jobber med at eldre skal få bo hjemme lengst mulig, men det er ikke den 
eneste og beste løsningen. Mange, og stadig flere, har så stort hjelpebehov at de har krav på 
sykehjemsplass. Kommunene er pliktig til å ha nok sykehjemsplasser. I dag har mange kommuner 
for få institusjonsplasser, både langtids- og korttidsplasser. Dette resulterer ofte i at pårørende er 
utslitt etter en langvarig kamp for å få tilstrekkelig hjelp til sine nære.» 
 
Utvalg for helse og omsorg viser til Nesset kommune sin nylig vedtatte Temaplan helse og omsorg. 
Her ble det fra utvalget påpekt behovet for økt antall nye sykehjemsplasser i samsvar med økt antall 
eldre. 
Det er viktig at dette behovet blir konkretisert og tallfestet med plan for utbygging i hele nye Molde 
kommune i samsvar med føringer i den felles inngåtte intensjonsavtalen: tjenester nær der folk bor. 
Utvalget mener det bør planlegges og bygges 10 nye sykehjemsplasser i Nesset omsorgsdistrikt 
innen 2030 (ferdig plan i 1.planperioden nye Molde kommune innen 2025 og bygging innen 2030). 
 
Til RS 5/19 Årsrapport 2018 – den offentlige tannhelsetjenesta 
Utvalg for helse og omsorg peker på at informasjon omkring stengt kontor har vært for dårlig. 
Det blir bedt om at offentlig tannhelse i Nesset blir bemannet og at tilbudet blir forutsigbart for alle 
prioriterte grupper i kommunen. 
Administrasjonen bes følge opp saken med tanke på praktisk løsning så snart mulig. 
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PS 10/19 Egenbetalingssatser helse og omsorg i Molde og Nesset 

Behandling i Råd for eldre og funksjonshemma - 08.05.2019  

Det ble enighet om følgene i tillegg til rådmannens innstilling: 
Råd for eldre og funksjonshemma stiller spørsmål om lovligheten av å ta egenandel på en del 
av disse tjenestene. 
Rådet vil anbefale på det sterkeste at det blir gått forsiktig fram når det gjelder harmonering 
av egenandeler og husleie slik at ikke våre innbyggere blir belastet med omfattende 
egenandelsøkninger.  
Saken sendes videre til behandling i helse og omsorgsutvalget. 

 
 

Vedtak i Råd for eldre og funksjonshemma - 08.05.2019  

De vedlagte satser for egenbetaling i Nesset og Molde kommuner innen helse og omsorg tas til 
orientering. 

 

Råd for eldre og funksjonshemma stiller spørsmål om lovligheten av å ta egenandel på en del av 
disse tjenestene. 
Rådet vil anbefale på det sterkeste at det blir gått forsiktig fram når det gjelder harmonering av 
egenandeler og husleie slik at ikke våre innbyggere blir belastet med omfattende 
egenandelsøkninger.  
Saken sendes videre til behandling i helse og omsorgsutvalget. 
 

Behandling i Utvalg for helse og omsorg - 22.05.2019  

Det ble enighet om følgende tillegg til rådmannens innstilling: 
Utvalg for helse og omsorg viser til vedtak i Råd for eldre og funksjonshemma 08.05.2019 der 
det understrekes at «det blir gått forsiktig fram når det gjelder harmonisering av egenandeler 
og husleie.» 
Utvalget støtter ovenstående utgangspunkt for fastsetting av nye satser. Det understrekes at 
egenandeler og husleie satser må vektlegge at det er tale om service og hjelp til personer som 
kan være i en vanskelig livssituasjon. 
Kostnader bør ikke være til hinder for personer å søke og ta i bruk tjenestetilbudet. 
 

Rådmannens innstilling med tillegg ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Utvalg for helse og omsorg - 22.05.2019 

De vedlagte satser for egenbetaling i Nesset og Molde kommuner innen helse og omsorg tas til 
orientering. 

Utvalg for helse og omsorg viser til vedtak i Råd for eldre og funksjonshemma 08.05.2019 der det 
understrekes at «det blir gått forsiktig fram når det gjelder harmonisering av egenandeler og 
husleie.» 
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Utvalget støtter ovenstående utgangspunkt for fastsetting av nye satser. Det understrekes at 
egenandeler og husleie satser må vektlegge at det er tale om service og hjelp til personer som kan 
være i en vanskelig livssituasjon. 
Kostnader bør ikke være til hinder for personer å søke og ta i bruk tjenestetilbudet. 
 

PS 11/19 "Leve hele livet"  Stortingsmelding 15 2017 - 2017 en 
kvalitetsreform for eldre 

Behandling i Råd for eldre og funksjonshemma - 08.05.2019  

Det ble enighet om følgende i tillegg til rådmannens innstilling: 
Råd for eldre og funksjonshemma synes intensjonene med denne reformen er svært god, 
men er bekymret for økonomien i reformen og at dette vil påvirke gjennomføringen av 
denne viktige reformen. 
Saken sendes videre til behandling i helse og omsorgsutvalget. 

 
Rådmannens innstilling med tillegg ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Råd for eldre og funksjonshemma - 08.05.2019 

Saken tas til orientering. 

Råd for eldre og funksjonshemma synes intensjonene med denne reformen er svært god, men er 
bekymret for økonomien i reformen og at dette vil påvirke gjennomføringen av denne viktige 
reformen. 
Saken sendes videre til behandling i helse og omsorgsutvalget. 
 

Behandling i Utvalg for helse og omsorg - 22.05.2019  

Det ble enighet om følgende tillegg til rådmannens innstilling: 
«Kvalitetsreformen "Leve hele livet" har som mål at eldre skal få bedre hjelp og støtte til å 
mestre livet. Reformen handler om de grunnleggende forhold som oftest svikter i tilbudet til 
eldre: mat, aktivitet og fellesskap, helsehjelp og sammenheng i tjenestene. Intensjonen er å 
etablere et bedre aldersvennlig samfunn. Reformperioden er fra 2019 til 2023.  
 
Det er bra at regjeringen har økt fokus på eldre gjennom reformen, da vi over mange år har 
erfart at mange eldre med hjelpebehov ikke har fått tilstrekkelig hjelp. Mange av tiltakene i 
reformen er forhold som eldre med hjelpebehov allerede har krav på; god ernæring, 
aktivitetstilbud, felleskap med andre, nødvendig og forsvarlig helsehjelp og sammenheng i 
tjenestene. Ofte når dette ikke fungerer handler det blant annet om at det ikke er satt av 
tilstrekkelig med ressurser og kanskje at personellet mangler kompetanse i de 
kommunale helse- og omsorgstjenestene. Når det ikke følger med nye penger for å 
gjennomføre tiltakene i reformen, er vi usikker på om vi får de tilsiktede positive 
effektene av reformen.» 
 
Utvalg for helse og omsorg i Nesset understreker nødvendigheten av at det blir bevilget 
midler til gjennomføring av reformen i nye Molde kommune, både for planleggingsarbeidet, 
og for praktisk gjennomføring i årene som kommer. 
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Utvalget ber om at saken settes på dagsorden i kommunestyret i juni med tanke på ansvar og 
tidsplan. 

 

Vedtak i Utvalg for helse og omsorg - 22.05.2019 

Saken tas til orientering. 

«Kvalitetsreformen "Leve hele livet" har som mål at eldre skal få bedre hjelp og støtte til å mestre 
livet. Reformen handler om de grunnleggende forhold som oftest svikter i tilbudet til eldre: mat, 
aktivitet og fellesskap, helsehjelp og sammenheng i tjenestene. Intensjonen er å etablere et bedre 
aldersvennlig samfunn. Reformperioden er fra 2019 til 2023.  
 
Det er bra at regjeringen har økt fokus på eldre gjennom reformen, da vi over mange år har erfart at 
mange eldre med hjelpebehov ikke har fått tilstrekkelig hjelp. Mange av tiltakene i reformen er 
forhold som eldre med hjelpebehov allerede har krav på; god ernæring, aktivitetstilbud, felleskap 
med andre, nødvendig og forsvarlig helsehjelp og sammenheng i tjenestene. Ofte når dette ikke 
fungerer handler det blant annet om at det ikke er satt av tilstrekkelig med ressurser og kanskje 
at personellet mangler kompetanse i de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Når det ikke 
følger med nye penger for å gjennomføre tiltakene i reformen, er vi usikker på om vi får de 
tilsiktede positive effektene av reformen.» 
 
Utvalg for helse og omsorg i Nesset understreker nødvendigheten av at det blir bevilget midler til 
gjennomføring av reformen i nye Molde kommune, både for planleggingsarbeidet, og for praktisk 
gjennomføring i årene som kommer. 
Utvalget ber om at saken settes på dagsorden i kommunestyret i juni med tanke på ansvar og 
tidsplan. 
 

PS 12/19 Eidsvåg Fjordhotell - Søknad om skjenkebevilling 

Behandling i Utvalg for helse og omsorg - 22.05.2019  

Rådmannen orienterte om at opprinnelig styrer i saksframlegget har flyttet. 
 
Rådmannen foreslår følgende endring: 
Per Olav Eidsæter går inn som ny styrer. 
 
Rådmannens endringsforslag ble vedtatt med følgende tillegg: 

Bilde av avgrenset område for uteservering tas inn i vedtaket. Ved bruk av skjenkeareal ute 
må tydelig avgrensning settes opp. 
 

 

Forslag til vedtak i Utvalg for helse og omsorg - 22.05.2019 

Skjenkebevilling for alkoholholdig drikk for perioden 01.06.19 – 30.6.2020 
godkjennes for Eidsvåg Fjordhotell med følgende vilkår:  
 
 

Bevillingshaver: Eidsvåg Fjordhotell 
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Org. Nr. 822 357 172 
Serveringsbevilling Innehar godkjent serveringsbevilling 
Bevillingssted: Baksidevegen 116 
Åpen gruppe: 1-3 Gjelder arealer inne. 

1-2 Gjelder arealer ute. 
Skjenketid og 
alkoholgruppe inne: 

Søndag–torsdag  
Gr. 1-2: kl. 08.00–01.00 
Gr.    3: kl. 13.00–24.00 
Fredag - lørdag 
Gr. 1-2: kl. 08.00–02.00 
Gr.    3: kl. 13.00–01.00 

Skjenketid og 
alkoholgruppe ute: 

Søndag–torsdag  
Gr. 1-2: kl. 13.00– 24.00 
Fredag - lørdag 
Gr. 1-2: kl. 13.00– 24.00 

Areal inne: Gjelder 1 og 2.etg inne 
Areal ute: Terrasse 1.etg 100 m2  

Terrasse 2.etg 10 m2  
Plen på fremsiden av bygget  
Asfaltert areal på baksiden 

 
Ved bruk av skjenkeareal ute må tydelig 
avgrensning settes opp. 

Styrer: Per Olav Eidsæter 
Stedfortreder: Lars Langset 

 
 


