
 
 
 
 
 

 
 

Møteprotokoll 
 

Utvalg: Utvalg for helse og omsorg 

Møtested: Formannskapets møterom, Nesset kommunehus 

Dato: 27.11.2018 

Tidspunkt: 11:00 – 14:00 
 
 
 
 

Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Svein Atle Roset Leder KRF 
Anne Marie Smistad Kalset Nestleder SP 
Ola Einar Stolsmo Medlem H 
Karianne Rindli Medlem AP 
Mellvin Arvid Steinsvoll Medlem AP 

 
Følgende faste medlemmer møtte ikke: 
Navn Funksjon Representerer 
Rigmor Gjerde Nerland MEDL SP 
Aina Trælvik Remmen  Medlem UAV 

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
Stig Even Rød Kvernberg Rigmor Gjerde Nerland SP 
Det var ikke mulig å skaffe vara for Aina Trælvik 
Remmen. 

  

 
 

 
 

Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Jan Karsten 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 – Utvalg for helse og omsorg 27.11.2018 

Utvalgs- 
saksnr 

 
Innhold 

Unntatt 
offentlighet 

Arkiv- 
saksnr 

PS 14/18 Godkjenning av protokoll fra forrige møte   

PS 15/18 Referatsaker   

RS 16/18 Referat fra styremøte 05.09.18 - Krisesenteret for Molde og Nesset  2017/374 

RS 17/18 Nasjonal faglig retningslinje Tannhelsetjenester til barn og unge  2013/506 

PS 16/18 Gebyr i henhold til tilsyn og kontroll med stedlig salg av 
tobakkvarer 

 2017/1257 

PS 17/18 Kjøp av barnevernvakttjenester  fra Molde kommune  2008/955 

PS 18/18 Helseplattformen - beslutning  om fellesprosjekt i Romsdal  2015/1489 

PS 19/18 Uttale til økonomiplan 2019-2022 – Utvalg for helse og omsorg  2018/668 
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PS 14/18 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 

Behandling i Utvalg for helse og omsorg - 27.11.2018  

Protokollen fra møte 12.09.2018 ble godkjent og signert. 
 

Vedtak i Utvalg for helse og omsorg - 27.11.2018 

Protokollen fra møte 12.09.2018 ble godkjent og signert. 
 
 

PS 15/18 Referatsaker 

RS 16/18 Referat fra styremøte 05.09.18 - Krisesenteret for Molde og Nesset 

RS 17/18 Nasjonal faglig retningslinje Tannhelsetjenester til barn og unge 

Behandling i Utvalg for helse og omsorg - 27.11.2018  

Referatsakene ble tatt til orientering. 
 

Vedtak i Utvalg for helse og omsorg - 27.11.2018  

Referatsakene ble tatt til orientering. 
 

PS 16/18 Gebyr i henhold til tilsyn og kontroll med stedlig salg av 
tobakkvarer 

Behandling i Utvalg for helse og omsorg - 27.11.2018  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt tilrådd. 
 

Forslag til vedtak i Utvalg for helse og omsorg - 27.11.2018 

1. Gebyr for salg av tobakksvarer og tobakkssurrogater fastsettes til hhv: 
 Salgssteder for tobakksvarer og tobakkssurrogater kr. 4.500,- 

(perioden 2018/2019 – frem til overgang Nye Molde kommune)  
 Midlertidige salgssteder (inntil 30 dager) kr. 1.200,- 

 
2. Retningslinjer for salg av tobakk og tobakksurrogater i Nesset kommune godkjennes 

 
 

PS 17/18 Kjøp av barnevernvakttjenester  fra Molde kommune 

Behandling i Utvalg for helse og omsorg - 27.11.2018  

Det ble enighet om følgende tilleggsforslag: 
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Kostnadene ved kjøp av barnevernvakttjenester er beregnet til netto kr. 139.120,- og 
innarbeides i budsjettet for 2019 og påfølgende år i økonomiplanperioden. Utgiftene til 
utrykning faktureres. Nesset kommunestyre gir rådmannen i Nesset fullmakt til å delegere 
til rådmannen i Molde myndighet til å ivareta akutte behov for barn bosatt i Nesset utenfor 
arbeidstid hjemlet i barnevernsloven §1-1- og §2-1. 

 
Rådmannens innstilling og tilleggsforslaget ble enstemmig vedtatt.  
 

Vedtak i Utvalg for helse og omsorg - 27.11.2018 

Det inngås en avtale om kjøp av barnevernvakttjenester fra Molde kommune, avtalen blir gjeldende 
fra 01.12.2018. 

 
Kostnadene ved kjøp av barnevernvakttjenester er beregnet til netto kr. 139.120,- og innarbeides i 
budsjettet for 2019 og påfølgende år i økonomiplanperioden. Utgiftene til utrykning faktureres. 
Nesset kommunestyre gir rådmannen i Nesset fullmakt til å delegere til rådmannen i Molde 
myndighet til å ivareta akutte behov for barn bosatt i Nesset utenfor arbeidstid hjemlet i 
barnevernsloven §1-1- og §2-1. 
 
 

PS 18/18 Helseplattformen - beslutning  om fellesprosjekt i Romsdal 

Behandling i Råd for eldre og funksjonshemma - 27.11.2018  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt tilrådd. 
 

Forslag til vedtak i Råd for eldre og funksjonshemma - 27.11.2018 

1. Nesset kommune ønsker å delta i et felles Romsdals-prosjekt for Helseplattformen.  
2. Kommunestyret aksepterer rollen som prosjekteier for prosjektet.  
3. Kommunestyret er kjent med at prosjektdeltakelsen krever intern prioritering av ressurser, og 

gir rådmann fullmakt til å prioritere prosjektet.  
 
 

Behandling i Utvalg for helse og omsorg - 27.11.2018  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt tilrådd. 
 

Forslag til vedtak i Utvalg for helse og omsorg - 27.11.2018 

1. Nesset kommune ønsker å delta i et felles Romsdals-prosjekt for Helseplattformen.  
2. Kommunestyret aksepterer rollen som prosjekteier for prosjektet.  
3. Kommunestyret er kjent med at prosjektdeltakelsen krever intern prioritering av ressurser, og 

gir rådmann fullmakt til å prioritere prosjektet.  
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PS 19/18 Uttale til økonomiplan 2019-2022 – Utvalg for helse og omsorg 

Behandling i Utvalg for helse og omsorg - 27.11.2018  

Det ble enighet om følgende uttale:  
 Helse og omsorgsutvalget beklager at administrasjonen og formannskapet ikke tar hensyn til 

to enstemmige kommunestyrevedtak i budsjett og økonomiplansammenheng.  
 Helse og omsorgsutvalget er fortsatt av den oppfatning at for å klare å dekke fremtidig 

behov for nødvendige omsorgsplasser for folket i indre deler av nye Molde kommune, vil 
videre drift ved Vistdal bofellesskap være helt nødvendig.  

 Helse og omsorgsutvalget vil overfor kommunestyret, sterkt anbefale å ta inn Vistdal 
bofellesskap i de fremtidige planer for omsorgsplasser for indre del av nye Molde kommune. 
Det legges i investeringsbudsjettet for 2019, 2 millioner til rehabilitering og fornyelse av 
utstyr samt videre oppfølging av midler videre i økonomiplanperioden. 

 For å drive Vistdal bofellesskap videre, vil helse og omsorgsutvalget peke på det nødvendige 
behov både for en snarlig økning i målrettet bemanning samt opprusting/fornying av utstyr 
og bygningsmasse. 

 Helse og omsorgsutvalget vil be om at det utarbeides en plan for nødvendig opptrapping av 
ansatte med målrettet kompetanse samt nødvendige anskaffelser av utstyr og 
bygningsmessige utbedringer.  

 Bemanningen ved Vistdal bofellesskap styrkes med en 70 % stilling som kokk, kostnad 
400.000,- 
 

 Gjennomgangsbolig/trygdebolig til utleie for eldre og funksjonshemma i Eresfjord. 2 
leiligheter, alternativt at kommunen stiller med tomt og private bygger og leier ut. 
Planlegging og bygging tas inn i budsjettet for 2019 og videre i økonomiplanen år 2020. 

 Det forutsettes at nevnte plan blir lagt fram slik at politikerne kan ta hensyn til den under 
behandling av budsjett og økonomiplan i kommunestyret 13. desember 2018. 
 

 Helse og omsorgsutvalget er bekymret for at alternative løsninger for ny ambulansestasjon i 
Eidsvåg ikke er avklart.  Utvalget krever en snarlig avklaring i forhold til nytt helsehus eller 
andre aktuelle løsninger. 

 Helse og omsorgsutvalget ber kommunestyret ta inn i budsjett/økonomiplan kostnader i 
forhold til bygging av to boliger/leiligheter for gruppen sosialt vanskeligstilte. 

 
Uttalen til økonomiplanen ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Utvalg for helse og omsorg - 27.11.2018 

 Helse og omsorgsutvalget beklager at administrasjonen og formannskapet ikke tar hensyn til to 
enstemmige kommunestyrevedtak i budsjett og økonomiplansammenheng. 

 Helse og omsorgsutvalget er fortsatt av den oppfatning at for å klare å dekke fremtidig behov for 
nødvendige omsorgsplasser for folket i indre deler av nye Molde kommune, vil videre drift ved 
Vistdal bofellesskap være helt nødvendig.  

 Helse og omsorgsutvalget vil overfor kommunestyret, sterkt anbefale å ta inn Vistdal 
bofellesskap i de fremtidige planer for omsorgsplasser for indre del av nye Molde kommune. Det 
legges i investeringsbudsjettet for 2019, 2 millioner til rehabilitering og fornyelse av utstyr samt 
videre oppfølging av midler videre i økonomiplanperioden. 
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 For å drive Vistdal bofellesskap videre, vil helse og omsorgsutvalget peke på det nødvendige 
behov både for en snarlig økning i målrettet bemanning samt opprusting/fornying av utstyr og 
bygningsmasse. 

 Helse og omsorgsutvalget vil be om at det utarbeides en plan for nødvendig opptrapping av 
ansatte med målrettet kompetanse samt nødvendige anskaffelser av utstyr og bygningsmessige 
utbedringer.  

 Bemanningen ved Vistdal bofellesskap styrkes med en 70 % stilling som kokk, kostnad 400.000,- 
 
 Gjennomgangsbolig/trygdebolig til utleie for eldre og funksjonshemma i Eresfjord. 2 leiligheter, 

alternativt at kommunen stiller med tomt og private bygger og leier ut. Planlegging og bygging 
tas inn i budsjettet for 2019 og videre i økonomiplanen år 2020. 

 Det forutsettes at nevnte plan blir lagt fram slik at politikerne kan ta hensyn til den under 
behandling av budsjett og økonomiplan i kommunestyret 13. desember 2018. 
 

 Helse og omsorgsutvalget er bekymret for at alternative løsninger for ny ambulansestasjon i 
Eidsvåg ikke er avklart.  Utvalget krever en snarlig avklaring i forhold til nytt helsehus eller 
andre aktuelle løsninger. 

 Helse og omsorgsutvalget ber kommunestyret ta inn i budsjett/økonomiplan kostnader i forhold 
til bygging av to boliger/leiligheter for gruppen sosialt vanskeligstilte. 

 
 


