
 
 
 
 
 

 
 

Møteprotokoll 
 

Utvalg: Utvalg for helse og omsorg 

Møtested: Kommunestyresalen, Nesset kommunehus 

Dato: 17.09.2019 

Tidspunkt: 12.00 – 14.30 
 
 
 
 

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

  

 
Orienteringer 
 Enhetsleder orienterte om status i arbeidet når det gjelder overgangen til nye Molde kommune 

innenfor de tjenester som inngår i utvalgets arbeidsområde 
 Prosjektleder Anita Marie Meisingset orienterte om status i pågående investeringsprosjekter 

 
 

Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Jan Karstein Schjølberg enhetsleder 
Anita Marie Meisingset prosjektleder 
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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, 17.09.2019 

Utvalgs- 
saksnr 

 
Innhold 

Unntatt 
offentlighet 

Arkiv- 
saksnr 

PS 13/19 Godkjenning av protokoll fra forrige møte   

PS 14/19 Referatsaker   

RS 9/19 Referat fra møte 10.04.2019 - representantskapsmøte for Krisesenteret 
for Molde og omegn IKS med regnskap og noter 

 2014/688 

RS 10/19 Orientering om ny storlegevakt i Molde med lokale videolegevakt-
satellitter 

 2018/1135 

PS 15/19 Etablere ny ambulansestasjon i Nesset, oppstart detaljprosjekt  2019/951 

PS 16/19 Nesset omsorgssenter - innkjøp av trådløs nett  2018/668 
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PS 13/19 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 

Behandling i Utvalg for helse og omsorg - 17.09.2019  

Protokollen fra møte 22.05.2019 ble godkjent og signert. 
 

Vedtak i Utvalg for helse og omsorg - 17.09.2019 

Protokollen fra møte 22.05.2019 ble godkjent og signert. 
 

PS 14/19 Referatsaker 

RS 9/19 Referat fra møte 10.04.2019 - representantskapsmøte for Krisesenteret for Molde og omegn IKS med 
regnskap og noter 

RS 10/19 Orientering om ny storlegevakt i Molde med lokale videolegevakt-satellitter 

Behandling i Utvalg for helse og omsorg - 17.09.2019  

Referatsakene ble tatt til orientering. 
 
Til RS 10/19 Orientering om storlegevakt i Molde med lokale videolegevakt-satellitter 
Utvalg for helse og omsorg ønsker i neste møte å få framlagt status i arbeidet med utvidelse av 
åpningstiden for den lokale legevakten i Nesset. Utvalget viste til sak i kommunestyret der det bes 
om at det blir vurdert legevakt i Nesset også på lørdag og søndag som erstatning for videolegevakt- 
satellitt.  
 

Vedtak i Utvalg for helse og omsorg - 17.09.2019 

Referatsakene ble tatt til orientering. 
 
Til RS 10/19 Orientering om storlegevakt i Molde med lokale videolegevakt-satellitter 
Utvalg for helse og omsorg ønsker i neste møte å få framlagt status i arbeidet med utvidelse av 
åpningstiden for den lokale legevakten i Nesset. Utvalget viste til sak i kommunestyret der det bes 
om at det blir vurdert legevakt i Nesset også på lørdag og søndag som erstatning for videolegevakt- 
satellitt.  
 

PS 15/19 Etablere ny ambulansestasjon i Nesset, oppstart detaljprosjekt 

Behandling i Råd for eldre og funksjonshemma - 17.09.2019  

Det ble enighet om følgende tillegg til rådmannens innstilling: 
Råd for eldre og funksjonshemma er svært tilfreds med at ambulansen kommer inn som en 
permanent del av helsehuset i Nesset.  

Rådmannens innstilling med tillegg ble enstemmig vedtatt tilrådd. 
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Forslag til vedtak i Råd for eldre og funksjonshemma - 17.09.2019 

Nesset kommunestyre godkjenner oppstart av detaljprosjekt for ny ambulansestasjon i tilknytning til 
nytt helsehus i Eidsvåg sentrum.  

Nesset kommunestyre godkjenner en bevilgning på kr 400 000 til detaljprosjekt. Bevilgningen 
finansieres ved bruk av disposisjonsfondet kr 350.000 og kr 50.000 i tilskudd til prosjektering fra 
Helse Møre og Romsdal HF. 

 

Råd for eldre og funksjonshemma er svært tilfreds med at ambulansen kommer inn som en 
permanent del av helsehuset i Nesset. 
 

Behandling i Utvalg for helse og omsorg - 17.09.2019  

Det ble enighet om følgende tillegg til rådmannens innstilling: 
Nesset kommune er svært tilfreds med at ambulansen kommer inn som en permanent del av 
helsehuset i Nesset. 

Rådmannens innstilling med tillegg ble enstemmig vedtatt tilrådd. 
 

Forslag til vedtak i Utvalg for helse og omsorg - 17.09.2019 

Nesset kommunestyre godkjenner oppstart av detaljprosjekt for ny ambulansestasjon i tilknytning til 
nytt helsehus i Eidsvåg sentrum.  

Nesset kommunestyre godkjenner en bevilgning på kr 400 000 til detaljprosjekt. Bevilgningen 
finansieres ved bruk av disposisjonsfondet kr 350.000 og kr 50.000 i tilskudd til prosjektering fra 
Helse Møre og Romsdal HF. 

 

Nesset kommune er svært tilfreds med at ambulansen kommer inn som en permanent del av 
helsehuset i Nesset. 
 

PS 16/19 Nesset omsorgssenter - innkjøp av trådløs nett 

Behandling i Råd for eldre og funksjonshemma - 17.09.2019  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt tilrådd. 
 

Forslag til vedtak i Råd for eldre og funksjonshemma - 17.09.2019 

Trådløsnettverk ved Nesset omsorgssenter bl.a. til bruk for beboerne innkjøpes og settes opp i løpet 
av 2019. 

Kostnaden på kr. 275.000 inkl. mva. finansieres ved lånemidler. 

 

Behandling i Utvalg for helse og omsorg - 17.09.2019  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt tilrådd. 
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Forslag til vedtak i Utvalg for helse og omsorg - 17.09.2019 

Trådløsnettverk ved Nesset omsorgssenter bl.a. til bruk for beboerne innkjøpes og settes opp i løpet 
av 2019. 

Kostnaden på kr. 275.000 inkl. mva. finansieres ved lånemidler. 


