
 

 

 

 
 

 

 

Møteprotokoll 
 

Utvalg: Utvalg for helse og omsorg 

Møtested: Formannskapets møterom, Nesset kommunehus 

Dato: 09.02.2016 

Tidspunkt: 13:00 – 16:00 

 
 
 
 

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 
Aina Trælvik Remmen Medlem UAV 
Mellvin Arvid Steinsvoll Medlem AP 

 
Følgende faste medlemmer møtte ikke: 
Navn Funksjon Representerer 

Rigmor Gjerde Nerland MEDL SP 
 

Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 

Arild Gravem Rigmor Gjerde Nerland H 
 

Merknader 

 

 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 

Jan Karstein Schjølberg Enhetsleder helse og omsorg 
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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 1/16 Godkjenning av protokoll fra forrige møte   

PS 2/16 Referatsaker   

RS 1/16 Reglement for folkevalgte organer og delegeringsreglement - vedtatt 
19.11.2015 

 2008/154 

RS 2/16 Reglement for investeringer i Nesset kommune - revidert september 
2014 

 2014/203 

RS 3/16 Rapport vedr. kommunal salgsbevilling - 04.12.15  2012/183 

PS 3/16 Helse og omsorg budsjett 2016 konsekvenser av tiltak  2015/1077 

PS 4/16 Beregnet kostnad pr plass i institusjon 2016  2008/1635 

PS 5/16 Legevaktordningen -  opphør av legevakt på kveld I Nesset  2008/32 
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PS 1/16 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 

Behandling i Utvalg for helse og omsorg - 09.02.2016  

Protokoll fra møte den 08.12.2015 ble godkjent og signert. 
 

Vedtak i Utvalg for helse og omsorg - 09.02.2016 

Protokoll fra møte den 08.12.2015 ble godkjent og signert. 
 
 
 

PS 2/16 Referatsaker 

Behandling i Utvalg for helse og omsorg - 09.02.2016  

Referatsakene tatt til orientering med følgende tillegg: 
 
Uttale til referat 2/16: 
 
Utvalget ber om en presisering av hvem som skal være med i forprosjektgrupper samt videre 
saksgang bl.a. i forbindelse med oppretting av byggekomite.  
 
Enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Utvalg for helse og omsorg - 09.02.2016 

RS 1/16 Reglement for folkevalgte organer og delegeringsreglement - vedtatt 19.11.2015 

RS 2/16 Reglement for investeringer i Nesset kommune - revidert september 2014 

RS 3/16 Rapport vedr. kommunal salgsbevilling - 04.12.15 

Referatsakene tatt til orientering med følgende tillegg: 
 
Uttale til referat 2/16: 
 
Utvalget ber om en presisering av hvem som skal være med i forprosjektgrupper samt videre 
saksgang bl.a. i forbindelse med oppretting av byggekomite.  
 
 

PS 3/16 Helse og omsorg budsjett 2016 konsekvenser av tiltak 

Behandling i Utvalg for helse og omsorg - 09.02.2016  

Utvalg for helse og omsorg fremmet følgende forslag til vedtak: 
 
Helse og omsorgsutvalget viser til de framlagte konsekvenser.  
Utvalget er bekymret på følgene av de vedtatte reduksjoner. Utvalget ønsker å følge opp saken og eventuelt 
komme med en uttalelse senere. 
 
Enstemmig vedtatt. 
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Vedtak i Utvalg for helse og omsorg - 09.02.2016 

Helse og omsorgsutvalget viser til de framlagte konsekvenser.  
Utvalget er bekymret på følgene av de vedtatte reduksjoner. Utvalget ønsker å følge opp saken og 
eventuelt komme med en uttalelse senere. 
 
 
 

PS 4/16 Beregnet kostnad pr.  plass i institusjon 2016 

Behandling i Utvalg for helse og omsorg - 09.02.2016  

Enstemmig som rådmannens innstilling. 
 

Vedtak i Utvalg for helse og omsorg - 09.02.2016 

Fastsetting av oppholdsutgiftene pr. plass for 2016; 
 

 Demensavdelinga                   kr. 938 946 

 Sjukeheimsavdelinga             kr. 807 613 

 Korttidsavdelinga                    kr. 674 969 

 
 
 

PS 5/16 Legevaktordningen -  opphør av legevakt på kveld I Nesset 

Behandling i Utvalg for helse og omsorg - 09.02.2016  

Svein Atle Roset fremmet følgende forslag til vedtak: 
1 Det er viktig for nærhet og trygget for innbyggerne i Nesset at legevakt er organisert lokalt i 

kommunen så lang tid på døgnet og så mange dager i uke som mulig.  Slik dagens ordning er 
innrettet. 

2 Utvalget viser videre til anbefalinger fra akuttutvalget NOU 2015:17 kap 10 Øyeblikkelig hjelp-tilbudet 
fra kommunene. «Utvalget foreslår innført et nasjonalt krav i forskrift til at 90 % av befolkningen i 
hvert legevaktdistrikt skal ha maksimalt 40 minuttesr reisetid til nærmeste legevaktstasjon og 95 % 
maksimalt 60 min reisetid». 

3 Legevaktordningen må sikres på best mulig måte for innbyggerne i Nesset kommune i den pågående 
kommunereformprosessen.  Det bør derfor vurderes å opprettholde dagens legevaktordning i Nesset 
for å ha best mulig forhandlingsgrunnlag nåde for legevaktordningen og helsesenterfunksjonen i 
Eidsvåg i en fremtidig kommunesammenslåing. 

4 Utvalg for helse og omsorg viser til ovenstående og ber kommunestyret finne økonomisk dekning for å 
opprettholde dagens legevaktordning i Nesset inntil avklaringer og avtaler om kommunereform og 
eventuell ny kommune er på plass. 

 
Dette forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 

Forslag til vedtak i Utvalg for helse og omsorg - 09.02.2016 

1 Det er viktig for nærhet og trygget for innbyggerne i Nesset at legevakt er organisert lokalt i 
kommunen så lang tid på døgnet og så mange dager i uke som mulig.  Slik dagens ordning er 
innrettet. 
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2 Utvalget viser videre til anbefalinger fra akuttutvalget NOU 2015:17 kap 10 Øyeblikkelig hjelp-tilbudet 
fra kommunene. «Utvalget foreslår innført et nasjonalt krav i forskrift til at 90 % av befolkningen i 
hvert legevaktdistrikt skal ha maksimalt 40 minutters reisetid til nærmeste legevaktstasjon og 95 % 
maksimalt 60 min reisetid». 

3 Legevaktordningen må sikres på best mulig måte for innbyggerne i Nesset kommune i den pågående 
kommunereformprosessen.  Det bør derfor vurderes å opprettholde dagens legevaktordning i Nesset 
for å ha best mulig forhandlingsgrunnlag nåde for legevaktordningen og helsesenterfunksjonen i 
Eidsvåg i en fremtidig kommunesammenslåing. 

4 Utvalg for helse og omsorg viser til ovenstående og ber kommunestyret finne økonomisk dekning for å 
opprettholde dagens legevaktordning i Nesset inntil avklaringer og avtaler om kommunereform og 
eventuell ny kommune er på plass. 

 
 
 

 


