
 
 
 
 
 

 
 

Møteprotokoll 
 

Utvalg: Utvalg for helse og omsorg 

Møtested: Formannskapets møterom, Nesset kommunehus 

Dato: 20.11.2017 

Tidspunkt: 12:00 – 15:30 
 
 
 
 

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

 
Følgende faste medlemmer møtte ikke: (Meldt forfall) 
Navn Funksjon Representerer 
Anne Marie Smistad Kalset NESTL SP 
Ola Einar Stolsmo MEDL H 
Rigmor Gjerde Nerland MEDL SP 

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
Arild Gravem Ola Einar Stolsmo H 
Monica Haugen Kalset Anne Marie Smistad Kalset SP 
Stig Even Rød Kvernberg Rigmor Gjerde Nerland SP 

 
Merknader 
Ordfører Rolf Jonas Hurlen deltok på møtet. 
Britt Rakvåg Roald orienterte innledningsvis om arbeidet med etablering av Nye Molde kommune. 
 

 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Anne Grete Klokset Rådmann 
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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Saksliste 

Utvalgs- 
saksnr 

 
Innhold 

Unntatt 
offentlighet 

Arkiv- 
saksnr 

PS 20/17 Godkjenning av protokoll fra forrige møte   

PS 21/17 Referatsaker   

RS 24/17 Helse og omsorg - oppgaver og tjenester  2017/536 

RS 25/17 Tertialrapport interkommunalt barnevern 2. kvartal 2017  2016/626 

RS 26/17 Situasjonsplan 1508 2017 Holtan arbeidsutkast 01  2017/327 

RS 27/17 Delavtale 4 - Samarbeid om døgntilbud for øyeblikkelig hjelp - klar for 
signering 

 2017/630 

RS 28/17 Utbetaling av kompetanse- og innovasjonstilskot 2017  2008/211 

RS 29/17 Referat fra styremøte 23.08.2017 - Krisesenteret for Molde og omegn 
IKS 

 2017/374 

RS 30/17 Vedrørende 110-sentralen sin funksjon i forhold til fremtidige 
responssentraler for velferdsteknologi i Møre og Romsdal 

 2017/1037 

RS 31/17 Omsorgsboliger/legesenter/helsehus - spørsmål og svar i 
kommunestyret 19.10.2017 

 2016/638 

PS 22/17 Pleie og omsorgstjenesten -  endring av tidspunkt for måltidene  2017/1345 

PS 23/17 Handlingsplan mot vold i nære relasjoner - uttale i forbindelse med 
høring 

 2017/1033 

PS 24/17 Nybygg helsesenter, omsorgsboliger og hjemmetjeneste - 
Detaljprosjekt 

 2016/638 

PS 25/17 Helse og omsorgsplan - oppfølging og uttale til budsjett 2018 og 
økonomiplan 2018 - 2021 

 2017/536 

 

PS 20/17 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 

Behandling i Utvalg for helse og omsorg - 20.11.2017  

Protokoll fra 05.09.2017 godkjent og signert. 
 

Vedtak i Utvalg for helse og omsorg - 20.11.2017  

 

Protokoll fra 05.09.2017 godkjent og signert. 
 

PS 21/17 Referatsaker 

Behandling i Utvalg for helse og omsorg - 20.11.2017  

RS 24/17 Helse og omsorg - oppgaver og tjenester 
RS 25/17 Tertialrapport interkommunalt barnevern 2. kvartal 2017 
RS 26/17 Situasjonsplan 1508 2017 Holtan arbeidsutkast 01 
RS 27/17 Delavtale 4 - Samarbeid om døgntilbud for øyeblikkelig hjelp - klar for signering 
RS 28/17 Utbetaling av kompetanse- og innovasjonstilskot 2017 
RS 29/17 Referat fra styremøte 23.08.2017 - Krisesenteret for Molde og omegn IKS 
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RS 30/17 Vedrørende 110-sentralen sin funksjon i forhold til fremtidige responssentraler for velferdsteknologi 
i Møre og Romsdal 
RS 31/17 Omsorgsboliger/legesenter/helsehus - spørsmål og svar i kommunestyret 19.10.2017 
 
Referatsakene ble tatt til etterretning. 
Enstemmig. 

Vedtak i Utvalg for helse og omsorg - 20.11.2017  

Referatsakene ble tatt til etterretning. 
 
 

PS 22/17 Pleie og omsorgstjenesten -  endring av tidspunkt for måltidene 

Behandling i Råd for eldre og funksjonshemma - 20.11.2017  

Det ble enighet om følgende forslag: 
 

Med bakgrunn i at en endring kan medføre konsekvenser både på personalområdet og økonomi, vil 
Råd for eldre og funksjonshemma i Nesset, foreslå at saken oversendes Brukerutvalget ved 
institusjonstjenesten i Nesset til vurdering. Saken tas videre til politisk behandling når vurderingen fra 
Brukerutvalget foreligger. 

 
Rådets forslag ble enstemmig vedtatt.  
 

Forslag til vedtak i Råd for eldre og funksjonshemma - 20.11.2017 

Med bakgrunn i at en endring kan medføre konsekvenser både på personalområdet og økonomi, vil Råd for 
eldre og funksjonshemma i Nesset, foreslå at saken oversendes Brukerutvalget ved institusjonstjenesten i 
Nesset til vurdering. Saken tas videre til politisk behandling når vurderingen fra Brukerutvalget foreligger. 
 
 

Behandling i Utvalg for helse og omsorg - 20.11.2017  

Utvalget fremmet følgende forslag til vedtak: 
 

Med bakgrunn i at en endring kan medføre konsekvenser både på personalområdet og økonomi, vil 
Utvalg for helse og omsorg i Nesset, foreslå at saken oversendes Brukerutvalget ved 
institusjonstjenesten i Nesset til vurdering. Saken tas videre til politisk behandling når vurderingen fra 
Brukerutvalget foreligger. 

 
Enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Utvalg for helse og omsorg - 20.11.2017 

Med bakgrunn i at en endring kan medføre konsekvenser både på personalområdet og økonomi, vil Utvalg for 
helse og omsorg i Nesset, foreslå at saken oversendes Brukerutvalget ved institusjonstjenesten i Nesset til 
vurdering. Saken tas videre til politisk behandling når vurderingen fra Brukerutvalget foreligger. 
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PS 23/17 Handlingsplan mot vold i nære relasjoner - uttale i forbindelse med 
høring 

Behandling i Utvalg for helse og omsorg - 20.11.2017  

Enstemmig som rådmannens innstilling med følgende tillegg: 
Utvalget ser det som naturlig at det blir foretatt en årlig rullering / gjennomgang av planen. 

 
 

Vedtak i Utvalg for helse og omsorg - 20.11.2017 

Utvalg for helse og omsorg godkjenner handlingsplanen for vold i nære relasjoner. 
Utvalget ser det som naturlig at det blir foretatt en årlig rullering / gjennomgang av planen. 
 

PS 24/17 Nybygg helsesenter, omsorgsboliger og hjemmetjeneste - 
Detaljprosjekt 

Behandling i Råd for eldre og funksjonshemma - 20.11.2017  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.  
 

Forslag til vedtak i Råd for eldre og funksjonshemma – 20.11.2017 

Nesset kommunestyre godkjenner oppstart av Detaljprosjekt nybygg helsesenter, omsorgsboliger og 
hjemmetjeneste i henhold til investeringsreglementets pkt. 3, 4 og 5. Detaljprosjekt gjennomføres i 2018. 
 
Prosjektet videreføres innenfor godkjent totalramme på kr 123 000 000. Etter at detaljprosjektet er ferdig 
legges det fram sak til Nesset kommunestyre, som må godkjenne oppstart av hovedprosjektet. 
 
 

Behandling i Utvalg for helse og omsorg - 20.11.2017  

Rådmannens innstilling ble vedtatt med 6 mot 1 stemme. 
 

Forslag til vedtak i Utvalg for helse og omsorg - 20.11.2017 

Nesset kommunestyre godkjenner oppstart av Detaljprosjekt nybygg helsesenter, omsorgsboliger og 
hjemmetjeneste i henhold til investeringsreglementets pkt. 3, 4 og 5. Detaljprosjekt gjennomføres i 2018. 
 
Prosjektet videreføres innenfor godkjent totalramme på kr 123 000 000. Etter at detaljprosjektet er ferdig 
legges det fram sak til Nesset kommunestyre, som må godkjenne oppstart av hovedprosjektet 
 
 

PS 25/17 Helse og omsorgsplan - oppfølging og uttale til budsjett 2018 og 
økonomiplan 2018 - 2021 

Behandling i Utvalg for helse og omsorg - 20.11.2017   

 
Helse og omsorgsutvalget har følgende uttale til budsjett 2018 og økonomiplan 2018- 2021: 
 
Utvalg for helse og omsorg viser til saksutredningen og slutter seg til oversikt over behov for utvikling som er 
skissert i arbeidet med rullering av kommunens helse og omsorgsplan. –  
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Investeringsprosjekter oppsummert i 5 pkt.  
- Inventar og utstyr i 2.pkt.  
- Styrking / tilpasning av tjenestetilbudet i 4 pkt.  
- videre oversikt side 2 for det som gjelder tidligere innspill fra utvalget f.eks.  
Fysioterapitjenesten/ Hjemmetjenesten / Heimesjukepleien / dagtilbudet til demente.  
Utvalget ber om at ovenstående blir hensyntatt og prioritert i det videre arbeidet med  
Budsjett 2018 og økonomiplanen.  
For oversiktens skyld vedlegges saken i sin helhet i det videre arbeidet med budsjettet.  
Det vises elles til sak PS 19/17. (vedlegg.)  
PS 19/17 Helse og omsorgsplan / eldreplan status/ oppsummering pr. 5.9. 2017   
Behandling i Utvalg for helse og omsorg - 05.09.2017   
Enstemmig som rådmannens innstilling med følgende tillegg:  
 Utvalg for helse og omsorg viser til saksutgreiinga med oppsummering av Helse og omsorgsplan for Nesset. 
Utvalget viser til prioriteringer som fremgår og slutter seg til disse.   
Videre vises til bekymringsmelding fra Rådet for eldre og funksjonshemma når det gjelder kapasitet og antall 
heldøgns omsorgsplasser i Nesset på kort og lengre sikt, og peker på at det haster med utbygging av 
omsorgsboliger med 16 leiligheter tilrettelagt for heldøgns tilsyn og pleie. Det vises også til sak RS 23/17 
omsorgsboliger på Holtan 4 - 5 enheter samt aktuell løsning med tilpassede boliger på Haramsfeltet i Eresfjord.  
Jfr. Sak PS/14 i utvalgets møte den 09.05.2017.   
 
Denne ble vedtatt med 5 mot 2 stemmer.   
 

Forslag til vedtak i Utvalg for helse og omsorg - 20.11.2017   

Helse og omsorgsutvalget har følgende uttale til budsjett 2018 og økonomiplan 2018- 2021: 
Utvalg for helse og omsorg viser til saksutredningen og slutter seg til oversikt over behov for utvikling som er 
skissert i arbeidet med rullering av kommunens helse og omsorgsplan. –  
Investeringsprosjekter oppsummert i 5 pkt.  
- Inventar og utstyr i 2.pkt.  
- Styrking / tilpasning av tjenestetilbudet i 4 pkt.  
- videre oversikt side 2 for det som gjelder tidligere innspill fra utvalget f.eks.  
Fysioterapitjenesten/ Hjemmetjenesten / Heimesjukepleien / dagtilbudet til demente.  
Utvalget ber om at ovenstående blir hensyntatt og prioritert i det videre arbeidet med  
Budsjett 2018 og økonomiplanen.  
For oversiktens skyld vedlegges saken i sin helhet i det videre arbeidet med budsjettet.  
Det vises elles til sak PS 19/17. (vedlegg.)  
PS 19/17 Helse og omsorgsplan / eldreplan status/ oppsummering pr. 5.9. 2017   
Behandling i Utvalg for helse og omsorg - 05.09.2017   
Enstemmig som rådmannens innstilling med følgende tillegg:  
 Utvalg for helse og omsorg viser til saksutgreiinga med oppsummering av Helse og omsorgsplan for Nesset. 
Utvalget viser til prioriteringer som fremgår og slutter seg til disse.   
Videre vises til bekymringsmelding fra Rådet for eldre og funksjonshemma når det gjelder kapasitet og antall 
heldøgns omsorgsplasser i Nesset på kort og lengre sikt, og peker på at det haster med utbygging av 
omsorgsboliger med 16 leiligheter tilrettelagt for heldøgns tilsyn og pleie. Det vises også til sak RS 23/17 
omsorgsboliger på Holtan 4 - 5 enheter samt aktuell løsning med tilpassede boliger på Haramsfeltet i Eresfjord.  
Jfr. Sak PS/14 i utvalgets møte den 09.05.2017.   
 
 


