
 

 

 

 
 

 

 

Møteprotokoll 
 

Utvalg: Utvalg for helse og omsorg 

Møtested: Formannskapets møterom, Nesset kommunehus 

Dato: 12.04.2016 

Tidspunkt: 13:00 – 16:30 

 
 
 
 

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 

 
Følgende faste medlemmer møtte ikke: 
Navn Funksjon Representerer 

Mellvin Arvid Steinsvoll MEDL AP 
Rigmor Gjerde Nerland MEDL SP 

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 

Monica Haugen Kalset Rigmor Gjerde Nerland SP 
Linda Viken Lied Mellvin Arvid Steinsvoll AP 

 

Merknader 

 Forvaltningsrapport, samhandlingsreformen i Nesset kommune ble ekspedert til 
medlemmenes i Pad den 11.04.2016. 

 
 Prosjektleder Anita Marie Meisingset fra teknisk, samfunn og utvikling la fram tegninger i 

forbindelse med ombyggingen ved NOS fra dagens lokaler til 2   nye demensavdelinger samt 
dagtilbud for demente. 
Utvalget ønsker så snart som mulig å få en oversikt over kostnadene, spesielt i forhold til 
uteområdet. Utvalget ønsker også så snart som mulig å får en oversikt over driftskostnadene 
herunder ekstra lønnskostnader i byggeperioden.  

 
 Neste møte i Utvalg for helse og omsorg flyttes til 19.05.2016 
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Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 

Jan Karstein Schjølberg Enhetsleder 
Anita Marie Meisingset Orienterte om ombygging NOS 
Anne Grete Klokset Assisterende rådmann var tilstede under 

orientering ombygging NOS  
 
 
 
Underskrift: 

 
Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført i møteboka, er i samsvar med det som ble 
vedtatt på møtet. 
 
 
 

   

   

   

   

 

  



 

 Side 3 av 5 

Saksliste 

Utvalgs- 

saksnr 

 

Innhold 

Unntatt 

offentlighet 

Arkiv- 

saksnr 

PS 6/16 Godkjenning av protokoll fra forrige møte   

PS 7/16 Referatsaker   

RS 4/16 Årsmelding 2015 - Pasient- og brukerombudet i Møre og Romsdal  2011/322 

RS 5/16 Årsmelding 2015 - Interkommunal barneverntjeneste Nesset  2015/874 

RS 6/16 Sluttrapport fra nasjonalt nettverk for implementering av 
samhandlingsreformen 

 2009/520 

RS 7/16 Kopi - Hårstudioet AS Solarium - Nesset - Tilsynsrapport  2014/1325 

RS 8/16 Kopi - Låven sol og treningssenter - Nesset - Tilsynsrapport  2014/1325 

RS 9/16 Godkjenner rapportering og innvilger tilskudd til dagaktivitetsplasser 
for hjemmeboende personer med demens over statsbudsjettet 2016, 
kapittel 761.62 

 2010/1383 

RS 10/16 Virksomhetstilsyn 2015 - tilsyn med samhandling om utskrivning av 
pasienter fra spesialisthelsetjenesten til kommunen 

 2009/520 

RS 11/16 Oppsigelse av leiekontrakt  2011/1161 

RS 12/16 Rapport vedr utførte salgs-, skjenke- og røykekontroller  2015/971 

PS 8/16 Legevaktordningen - Økonomiplan 2016 - 2019   
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PS 6/16 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 

Behandling i Utvalg for helse og omsorg - 12.04.2016  

Protokoll fra møte den 09.02.2016 ble godkjent og signert. 
 

Vedtak i Utvalg for helse og omsorg - 12.04.2016 

Protokoll fra møte den 09.02.2016 ble godkjent og signert. 
 
 

PS 7/16 Referatsaker 

Behandling i Utvalg for helse og omsorg - 12.04.2016  

RS 4/16 Årsmelding 2015 - Pasient- og brukerombudet i Møre og Romsdal 
RS 5/16 Årsmelding 2015 - Interkommunal barneverntjeneste Nesset 
RS 6/16 Sluttrapport fra nasjonalt nettverk for implementering av samhandlingsreformen 
RS 7/16 Kopi - Hårstudioet AS Solarium - Nesset - Tilsynsrapport 
RS 8/16 Kopi - Låven sol og treningssenter - Nesset - Tilsynsrapport 
RS 9/16 Godkjenner rapportering og innvilger tilskudd til dagaktivitetsplasser for 
hjemmeboende personer med demens over statsbudsjettet 2016, kapittel 761.62 
RS 10/16 Virksomhetstilsyn 2015 - tilsyn med samhandling om utskrivning av pasienter fra 
spesialisthelsetjenesten til kommunen 
RS 11/16 Oppsigelse av leiekontrakt 
RS 12/16 Rapport vedr utførte salgs-, skjenke- og røykekontroller 
 
Kommentar til referatsak 4/16 
Punkt 5.3   
Kommentarer/spørsmål.  Har kommunen den nødvendige kompetansen som skal til for å følge opp 
samhandlingsreformen.  Det ble også stilt spørsmål om det i Nesset vil være tilstrekkelig med 
institusjonsplasser sett i forhold til de utfordringer som kommer.  Det vises bl.a. til det som framgår i 
helse - og omsorgsplanen. 
 
Kommentar til referat sak 5/16 
Kommentar: Ønskelig at barnevernet besøkte skolene og barnehagene årlig og at de orienterte om 
barnevernets arbeid. 
 
Kommentar til referat sak 6/16 
Den vises også til forvaltningsrevisjonens gjennomgang av samhandlingsreformen.  Utvalget 
forutsetter at administrasjonen følger opp de avvik/merknader som revisjonen har innenfor de 
frister som er satt.  Det er ønskelig at folkehelsekoordinatorer orienterer om status i 
folkehelsearbeidet på neste møte. 
Utvalget ønsker og få en status i forhold til tannhelsetjenesten, bemanningen o.l.  
 
Referatsakene ble for øvrig tatt til orientering. 
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Vedtak i Utvalg for helse og omsorg - 12.04.2016 

Kommentar til referatsak 4/16 
Punkt 5.3   
Kommentarer/spørsmål.  Har kommunen den nødvendige kompetansen som skal til for å følge opp 
samhandlingsreformen.  Det ble også stilt spørsmål om det i Nesset vil være tilstrekkelig med 
institusjonsplasser sett i forhold til de utfordringer som kommer.  Det vises bl.a. til det som framgår i 
helse - og omsorgsplanen. 
 
Kommentar til referat sak 5/16 
Kommentar: Ønskelig at barnevernet besøkte skolene og barnehagene årlig og at de orienterte om 
barnevernets arbeid. 
 
Kommentar til referat sak 6/16 
Den vises også til forvaltningsrevisjonens gjennomgang av samhandlingsreformen.  Utvalget 
forutsetter at administrasjonen følger opp de avvik/merknader som revisjonen har innenfor de 
frister som er satt.  Det er ønskelig at folkehelsekoordinatorer orienterer om status i 
folkehelsearbeidet på neste møte. 
Utvalget ønsker og få en status i forhold til tannhelsetjenesten, bemanningen o.l.  
 
Referatsakene ble for øvrig tatt til orientering. 
 
 

PS 8/16 Legevaktordningen - Økonomiplan 2016 - 2019 

Behandling i Utvalg for helse og omsorg - 12.04.2016  

Saken ble tatt opp direkte i møtet. 
 
Utvalg for Helse og omsorg viser til vedtak i sak PS 16/ 16. med vedtak i kommunestyret den 
18.02.2016. 
 
Utvalg for Helse og Omsorg peker på viktigheten av legevaktordningen for innbyggerne i Nesset 
kommune og ber om at ordningen slik den ble vedtatt i kommunestyret blir videreført i 
økonomiplanperioden. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Utvalg for helse og omsorg - 12.04.2016 

Utvalg for Helse og omsorg viser til vedtak i sak PS 16/ 16. med vedtak i kommunestyret den 
18.02.2016. 
 
Utvalg for Helse og Omsorg peker på viktigheten av legevaktordningen for innbyggerne i Nesset 
kommune og ber om at ordningen slik den ble vedtatt i kommunestyret blir videreført i 
økonomiplanperioden. 
 
 

 


