
 

 

 

 
 

 

 

Møteprotokoll 
 

Utvalg: Utvalg for helse og omsorg 

Møtested: Kommunestyresalen, Nesset kommunehus 

Dato: 20.09.2016 

Tidspunkt: 13:00 – 16:00 

 
 
 
 

Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 

Svein Atle Roset Leder KRF 
Anne Marie Smistad Kalset Nestleder SP 
Karianne Rindli Medlem AP 
Aina Trælvik Remmen Medlem UAV 

 
Følgende faste medlemmer møtte ikke: 
Navn Funksjon Representerer 

Mellvin Arvid Steinsvoll MEDL AP 
Ola Einar Stolsmo MEDL H 
Rigmor Gjerde Nerland MEDL SP 

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 

Arild Gravem Ola Einar Stolsmo H 
Linda Viken Lied Mellvin Arvid Steinsvoll AP 

 

Merknader 

Kopi av K-sak 87/16, Omsorgsboliger – helsesenter- lokaler for hjemmetjenesten, videre 
arbeid ble ekspedert til medlemmenes iPad den 19.09.2016 
Aina Trælvik Remmen forlot møtet under sak 15/16 

 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 

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 12/16 Godkjenning av protokoll fra forrige møte   

PS 13/16 Referatsaker   

RS 16/16 Årsrapport 2015 - Krisesenteret, ressurssenter for Molde og omegn  2009/187 

RS 17/16 Referat fra møte 25.04.2016 - representantskapet for krisesenteret i 
Molde og omegn IKS 

 2014/688 

RS 18/16 Lovendring om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig 
særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester - kriterier og ventelister 

 2015/1360 

RS 19/16 Rundskriv I-2-2016 - Om forebyggende hjemmebesøk i kommunene  2016/703 

RS 20/16 Rapport om uønskte samhandlingshendingar fjerde kvartal 2015 - 
med mål om læring og forbetring 

 2015/1721 

RS 21/16 Beredskapsråd og vold i nære relasjoner  2014/1306 

RS 22/16 Rapport vedr utførte salgs-, skjenke- og røykekontroller  2016/889 

RS 23/16 Kopi av brev av 11.09.16 til råd for eldre og funksjonshemma - Vedr. 
bruk av trygghetsalarm i Nesset kommune - offentlig versjon 

 2016/1007 

PS 14/16 Gjennomgang av kommuneorganisasjonen - forslag tiltak  2015/1077 

PS 15/16 Helse og omsorgsplanen - status pr. 1.8. 2016  2010/527 

PS 16/16 Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2016 - 2020  2016/956 

PS 17/16 Søknad om salgsbevilling for alkohol med inntil 4,7 prosent i 
perioden 2016-2020 -  Coop Orkla Møre - Eresfjord 

 2016/962 

PS 18/16 Søknad om forlenging av skjenkebevilling - Coop Eresfjord kafé  2016/962 

PS 19/16 Søknad om forlenging av salgsbevillinger og skjenkebevillinger 
i perioden 2016-2020 

 2016/962 
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PS 12/16 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 

Behandling i Utvalg for helse og omsorg - 20.09.2016  

Protokoll fra møte den 19.05.2016 ble godkjent. 
 
Utvalget ønsker for ettertiden at protokollen fra forrige møte blir sendt ut sammen med 
innkallingen. 
 

Vedtak i Utvalg for helse og omsorg - 20.09.2016 

Protokoll fra møte den 19.05.2016 ble godkjent. 
 
Utvalget ønsker for ettertiden at protokollen fra forrige møte blir sendt ut sammen med 
innkallingen. 
 
 

PS 13/16 Referatsaker 

Behandling i Utvalg for helse og omsorg - 20.09.2016  

RS 16/16 Årsrapport 2015 - Krisesenteret, ressurssenter for Molde og omegn 
RS 17/16 Referat fra møte 25.04.2016 - representantskapet for krisesenteret i Molde og omegn IKS 
RS 18/16 Lovendring om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for 
heldøgns tjenester - kriterier og ventelister 
RS 19/16 Rundskriv I-2-2016 - Om forebyggende hjemmebesøk i kommunene 
RS 20/16 Rapport om uønskte samhandlingshendingar fjerde kvartal 2015 - med mål om læring 
og forbetring 
RS 21/16 Beredskapsråd og vold i nære relasjoner 
RS 22/16 Rapport vedr utførte salgs-, skjenke- og røykekontroller 
RS 23/16 Kopi av brev av 11.09.16 til råd for eldre og funksjonshemma - Vedr. bruk av 
trygghetsalarm i Nesset kommune - offentlig versjon 
 
 
Kommentar til ref sak 16/16, Årsrapport 2015, ressurssenter for Molde og omegn: 
Leder for krisesenter for kvinner og menn inviteres til neste møte i utvalget for å orientere om krisesenteret. 
 
Kommentar til ref sak 19/16, Rundskriv I-2-2016 – Om forebyggende hjemmebesøk i kommunene: 
Helse og omsorgsutvalget ber administrasjonen vurdere og oppdatere tidligere veiledningsskriv som ble sendt 
ut til samtlige eldre over 60 år i 2011, og sende dette ut på nytt igjen i løpet av 2016/2017. 
Utvalget ønsker at det på et av de kommende møter blir gitt informasjon om ny velferdsteknologi knyttet til 
pleie og omsorgstjenesten.  Utvalget ber administrasjonen ordne dette. 
 
Kommentar til ref sak 23/16: Vedr bruk av trygghetsalarm i Nesset kommune: 
Helse og omsorgsutvalget ber om at rådmannen legger fram en egen sak vedrørende bruk av trygghetsalarmer 
og oppfølging samt behov for midler. 
 
De øvrige referatsakene ble tatt til orientering. 
 
 

Vedtak i Utvalg for helse og omsorg - 20.09.2016 

Kommentar til ref sak 16/16, Årsrapport 2015, Ressurssenter for Molde og omegn: 
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Leder for krisesenter for kvinner og menn inviteres til neste møte i utvalget for å orientere om 
krisesenteret 
 
Kommentar til ref sak 19/16, Om forebyggende hjemmebesøk i kommunene: 
Helse og omsorgsutvalget ber administrasjonen vurdere og oppdatere tidligere veiledningsskriv 
som ble sendt ut til samtlige eldre over 60 år i 2011, og sende dette ut på nytt igjen i løpet av 
2016/2017. 
Utvalget ønsker at det på et av de kommende møter blir gitt informasjon om ny velferdsteknologi 
knyttet til pleie og omsorgstjenesten.  Utvalget ber administrasjonen ordne dette. 
 
Kommentar til ref sak 23/16: Vedr bruk av trygghetsalarm i Nesset kommune: 
Helse og omsorgsutvalget ber om at rådmannen legger fram en egen sak vedrørende bruk av 
trygghetsalarmer og oppfølging samt behov for midler. 
 
De øvrige referatsakene ble tatt til orientering. 
 
 

PS 14/16 Gjennomgang av kommuneorganisasjonen - forslag tiltak 

Behandling i Utvalg for helse og omsorg - 20.09.2016  

Svein Atle Roset fremmet følgende forslag til vedtak: 
 
Det vises til sak i kommunestyret 23.06. 2016  
PS 75/16. Kommunereform- endelig vedtak om ny kommunestruktur i Nesset kommune.  
Pkt. 6. « Tilbudene i indre med barnehage, skole og bofellesskap skal opprettholdes som i dag fram til 
01.01.2020. Årlige konsesjonsinntekter på ca 8 mill. kroner skal fra 01.01.2020 brukes fortrinnsvis i indre 
deler av kommunen etter vedtektene i Mardølafondet. Sammensetningen av styret skal være som i 
Mardølafondet.»  
Utvalg for Helse – og omsorg viser til dette, samt de øvrig foreliggende forslag til innsparing 
innen helse og omsorg og ber om at man i det videre arbeidet med økonomiplan i størst mulig 
grad unngår nedskjæringer innen sektoren som kan medføre svekket tilbud i kommunen. 
 
Forslaget fikk tilslutning som fellesforslag og ble enstemmig vedtatt. 
 
 

Forslag til vedtak i Utvalg for helse og omsorg - 20.09.2016 

Det vises til sak i kommunestyret 23.06. 2016  
PS 75/16. Kommunereform- endelig vedtak om ny kommunestruktur i Nesset kommune.  
Pkt. 6. « Tilbudene i indre med barnehage, skole og bofellesskap skal opprettholdes som i dag fram til 
01.01.2020. Årlige konsesjonsinntekter på ca 8 mill. kroner skal fra 01.01.2020 brukes fortrinnsvis i indre 
deler av kommunen etter vedtektene i Mardølafondet. Sammensetningen av styret skal være som i 
Mardølafondet.»  
Utvalg for Helse – og omsorg viser til dette, samt de øvrig foreliggende forslag til innsparing 
innen helse og omsorg og ber om at man i det videre arbeidet med økonomiplan i størst mulig 
grad unngår nedskjæringer innen sektoren som kan medføre svekket tilbud i kommunen. 
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PS 15/16 Helse og omsorgsplanen - status pr. 1.8. 2016 

Behandling i Utvalg for helse og omsorg - 20.09.2016  

Enstemmig som rådmannens innstilling med følgende tillegg: 
 
Helse og omsorgsutvalget ber om å få framlagt en beskrivelse at aktuelle tomtealternativer og om behovet 
fortsatt er som tidligere 16 omsorgsboliger. 
Utvalget peker som tidligere på aktuelle alternativer: 

A) I kommunal regi 

B) Samarbeid offentlig – privat regi (Hamarøymodellen) 

C) Alt Samlet på ett sted eller delte løsninger for eksempel 8 + 8 i 2 adskilte prosjekt 

D) Konsekvensene av ulike alternativer   i forhold til framdrift og kostnader. 

E)  

Helse og omsorgsutvalget ønsker at det blir vurdert om der er behov for å ha et ekstra møte for å få 
mer konkrete opplysninger (økonomi og praktisk gjennomføring) om arbeidet med utbygging av 16 
omsorgsboliger evt. omsorgsboliger med helsehus samt ombyggingen ved Nesset omsorgssenter til 16 
demensplasser, 2 rehabiliteringsplasser og dagsenter for mennesker med demens.   
 
Enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Utvalg for helse og omsorg - 20.09.2016 

Orienteringen om status for helse og omsorgsplanen vedtatt i kommunestyret 16.6. 2011 og rullert i 
kommunestyret den 26.3. 2015 tas til etterretning.  
 
Helse og omsorgsutvalget ber om å få framlagt en beskrivelse at aktuelle tomtealternativer og om 
behovet fortsatt er som tidligere 16 omsorgsboliger. 
Utvalget peker som tidligere på aktuelle alternativer: 

A) I kommunal regi 

B) Samarbeid offentlig – privat regi (Hamarøymodellen) 

C) Alt Samlet på ett sted eller delte løsninger for eksempel 8 + 8 i 2 adskilte prosjekt 

D) Konsekvensene av ulike alternativer   i forhold til framdrift og kostnader. 

 
Helse og omsorgsutvalget ønsker at det blir vurdert om der er behov for å ha et ekstra møte for å 
få mer konkrete opplysninger (økonomi og praktisk gjennomføring) om arbeidet med utbygging 
av 16 omsorgsboliger evt. omsorgsboliger med helsehus samt ombyggingen ved Nesset 
omsorgssenter til 16 demensplasser, 2 rehabiliteringsplasser og dagsenter for mennesker med 
demens.   
 
 
 

PS 16/16 Rusmiddelpolitisk handlingsplan  2016 - 2020 

Behandling i Utvalg for helse og omsorg - 20.09.2016  

Uttale fra UKS ble ekspedert til medlemmenes iPad den 20.09.2016. 
 
Enstemmig som rådmannens innstilling med følgende tillegg: 
Helse og omsorgsutvalget slutter seg til uttalelsen fra eldrerådet og ungdommens kommunestyre. 
 
Enstemmig. 
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Forslag til vedtak i Utvalg for helse og omsorg - 20.09.2016 

1) Nesset kommunestyre slutter seg til Rusmiddelpolitisk handlingsplan for perioden 2016 -2020 
som ramme for forebygging av rusproblemer og utvikling av rusomsorgen i Nesset kommune. 

2) Rådmannen gis i oppdrag å gjennomføre tiltak som foreslås i planen. 

3) Tiltak som krever nye bevillinger tas opp i forbindelse med årsbudsjett og økonomiplan 

4) Rådmannen får fullmakt til å opprettet en rusgruppe bestående av fagpersoner fra det ulike 
fagområdene. Politiet bør være deltaker i rusgruppa. 

 
Til kap. 9, tiltak nr. 1: Teksten endres til følgende: «Utarbeide en handlingsplan for arbeid med 
rusproblematikk blant eldre og funksjonshemma.»  
 
Kommunens utfordringar, mål og strategiar har endra seg frå sterkt fokus på forbygging retta mot 
ungdom til auka merksemd og kompetanse om eldre og rus.  Utvalget er ikkje ueinig i dette fokuset, 
men meiner at fokus på førebygging og rusfrie arenaer for ungdom fortsatt er aktuelt. Det er positivt 
at det i pkt. 6 og 7 i tiltaksplanen omhandlar Ung-data undersøkelesen og etablering av MOT.  
 
 

PS 17/16 Søknad om salgsbevilling for alkohol med inntil 4,7 prosent i 
perioden 2016-2020 -  Coop Orkla Møre - Eresfjord 

Rådmannens innstilling 

Coop Marked Eresfjord, avdeling i Coop Orkla Møre SA gis bevilling for salg av alkoholholdig drikk 
i perioden 1.10.2016-30.6.2020.  
 
Salg av alkoholholdig drikk med inntil 4,7 prosent kan skje: 

 kl 10.00 til 18.00 mandag til fredag 

 kl 10.00 til 18.00 på dager før søndag og helligdager 

 
Knut Westlund godkjennes som styrer for salgsbevillingen, og Tone Kvamsås godkjennes som 
stedfortreder. 
 
Det skal betales et årlig gebyr på grunnlag av forventet omsatt mengde alkoholholdig drikke. 
 
Salgsbevilling gis med hjemmel i Lov om alkoholholdig drikk m.v., Forskrift til lov om alkoholholdig drikk 
og serveringsloven for Nesset kommune og Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. 
 

Behandling i Utvalg for helse og omsorg - 20.09.2016  

Enstemmig som rådmannens innstilling. 
 

Forslag til vedtak i Utvalg for helse og omsorg - 20.09.2016 

Coop Marked Eresfjord, avdeling i Coop Orkla Møre SA gis bevilling for salg av alkoholholdig drikk 
i perioden 1.10.2016-30.6.2020.  
 
Salg av alkoholholdig drikk med inntil 4,7 prosent kan skje: 

 kl 10.00 til 18.00 mandag til fredag 
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 kl 10.00 til 18.00 på dager før søndag og helligdager 

 
Knut Westlund godkjennes som styrer for salgsbevillingen, og Tone Kvamsås godkjennes som 
stedfortreder. 
 
Det skal betales et årlig gebyr på grunnlag av forventet omsatt mengde alkoholholdig drikke. 
 
Salgsbevilling gis med hjemmel i Lov om alkoholholdig drikk m.v., Forskrift til lov om alkoholholdig drikk 
og serveringsloven for Nesset kommune og Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. 
 
 

PS 18/16 Søknad om forlenging av skjenkebevilling - Coop Eresfjord 
kafé 

Rådmannens innstilling 

Coop Marked Eresfjord kafé, avdeling i Coop Orkla Møre SA gis bevilling for skjenking av 
alkoholholdig drikk for gruppe 1, 2 og 3 i perioden 1.10.2016-30.6.2020.  

 
Tidsbegrensninger for skjenking av alkoholholdig drikk:  

 Inne: Under 22 prosent, (gruppe 1 og 2) alle dager, kl 08.00 – 02.00  

 Inne: Under 60 prosent, (gruppe 3) alle dager kl 13.00 – 01.00  

 Ute:  Under 22 prosent, (gruppe 1 og 2)  alle dager kl 13.00 – 24.00  

 
Det er ikke tillatt å skjenke alkoholholdig drikk over 22 prosent ute.  
Skjenkebevillingen kan ikke utøves på andre områder enn på definert område ute og inne. 
 
Tone Kvamsås godkjennes som styrer for skjenkebevillingen, og Knut Westlund godkjennes som 
stedfortreder. 

 
Det betales et årlig bevillingsgebyr på bakgrunn av forrige års salgsvolum etter satser fastsatt i 
alkoholloven. 
 
Skjenkebevilling gis med hjemmel i Lov om alkoholholdig drikk m.v., Forskrift til lov om alkoholholdig 
drikk og serveringsloven for Nesset kommune og Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. 
 

Behandling i Utvalg for helse og omsorg - 20.09.2016  

Enstemmig som rådmannens innstilling. 
 

Forslag til vedtak i Utvalg for helse og omsorg - 20.09.2016 

Coop Marked Eresfjord kafé, avdeling i Coop Orkla Møre SA gis bevilling for skjenking av 
alkoholholdig drikk for gruppe 1, 2 og 3 i perioden 1.10.2016-30.6.2020.  
 
Tidsbegrensninger for skjenking av alkoholholdig drikk:  

 Inne: Under 22 prosent, (gruppe 1 og 2) alle dager, kl 08.00 – 02.00  

 Inne: Under 60 prosent, (gruppe 3) alle dager kl 13.00 – 01.00  

 Ute:  Under 22 prosent, (gruppe 1 og 2)  alle dager kl 13.00 – 24.00  
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Det er ikke tillatt å skjenke alkoholholdig drikk over 22 prosent ute.  
Skjenkebevillingen kan ikke utøves på andre områder enn på definert område ute og inne. 
 
Tone Kvamsås godkjennes som styrer for skjenkebevillingen, og Knut Westlund godkjennes som 
stedfortreder. 
 
Det betales et årlig bevillingsgebyr på bakgrunn av forrige års salgsvolum etter satser fastsatt i 
alkoholloven. 
 
Skjenkebevilling gis med hjemmel i Lov om alkoholholdig drikk m.v., Forskrift til lov om alkoholholdig 
drikk og serveringsloven for Nesset kommune og Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. 
 
 

PS 19/16 Søknad om forlenging av salgsbevillinger og skjenkebevillinger 
i perioden 2016-2020 

Rådmannens innstilling 

Det gis bevilling for salg eller skjenking av alkoholholdig drikk for perioden 1.10.2016-30.6.2020 for 
følgende salgs- eller skjenkesteder: 
 
Salgsbevilling: 

 Coop Prix Eidsvåg, avdeling i Coop Orkla BA 

 Coop Vistdal 

 Bunnpris Eidsvåg 

 Coop Marked Eresfjord, avdeling i Coop Orkla Møre SA (Egen sak grunnet fusjon 1.7.16) 

 
Skjenkebevillinger: 

 Vertshuset Eidsvåg/Smia 

 Eidsvåg bed & breakfast AS 

 Coop Marked Eresfjord – Kafé (Egen sak grunnet fusjon 1.7.16) 

 Eira Gjestegård 

 Aktiv Eikesdal 

 Mardøla END 

 Vertshuset Eikesdal 

 Aursjøhytta 

 
Det forutsettes at videreførte bevillinger har samme gitte betingelser om salg eller skjenketid som for 
forrige periode. 
 
Salg av alkoholholdig drikk i gruppe 1 – med inntil 4,7 prosent alkohol kan skje: 

 Alle hverdager mellom kl. 08.00 – 20.00 

 Dager før søndag og helligdager mellom kl. 08.00 – 18.00 

 Onsdag før Kristi Himmelfartsdag mellom kl. 08.00 – 20.00 

 
Skjenking av alkoholholdig drikk kan skje:  

 Inne: Under 22 prosent, (gruppe 1 og 2) alle dager, kl. 08.00 – 02.00  

 Inne: Under 60 prosent, (gruppe 3) alle dager kl. 13.00 – 01.00  

 Ute:  Under 22 prosent, (gruppe 1 og 2)  alle dager kl. 13.00 – 24.00  
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Det er ikke tillatt å skjenke alkoholholdig drikk over 22 prosent ute.  
Skjenkebevillingen kan ikke utøves på andre områder enn på definert område ute og inne. 
 
Det betales et årlig bevillingsgebyr på bakgrunn av forrige års salgsvolum etter satser fastsatt i 
alkoholloven. 
 
Skjenkebevilling gis med hjemmel i Lov om alkoholholdig drikk m.v., Forskrift til lov om alkoholholdig 
drikk og serveringsloven for Nesset kommune og Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. 
 
 

Behandling i Utvalg for helse og omsorg - 20.09.2016  

Enstemmig som rådmannens innstilling. 
 

Forslag til vedtak i Utvalg for helse og omsorg - 20.09.2016 

Det gis bevilling for salg eller skjenking av alkoholholdig drikk for perioden 1.10.2016-30.6.2020 for 
følgende salgs- eller skjenkesteder: 
 
Salgsbevilling: 

 Coop Prix Eidsvåg, avdeling i Coop Orkla BA 

 Coop Vistdal 

 Bunnpris Eidsvåg 

 Coop Marked Eresfjord, avdeling i Coop Orkla Møre SA (Egen sak grunnet fusjon 1.7.16) 

 
Skjenkebevillinger: 

 Vertshuset Eidsvåg/Smia 

 Eidsvåg bed & breakfast AS 

 Coop Marked Eresfjord – Kafé (Egen sak grunnet fusjon 1.7.16) 

 Eira Gjestegård 

 Aktiv Eikesdal 

 Mardøla END 

 Vertshuset Eikesdal 

 Aursjøhytta 

 
Det forutsettes at videreførte bevillinger har samme gitte betingelser om salg eller skjenketid som for 
forrige periode. 
 
Salg av alkoholholdig drikk i gruppe 1 – med inntil 4,7 prosent alkohol kan skje: 

 Alle hverdager mellom kl. 08.00 – 20.00 

 Dager før søndag og helligdager mellom kl. 08.00 – 18.00 

 Onsdag før Kristi Himmelfartsdag mellom kl. 08.00 – 20.00 

 
Skjenking av alkoholholdig drikk kan skje:  

 Inne: Under 22 prosent, (gruppe 1 og 2) alle dager, kl. 08.00 – 02.00  

 Inne: Under 60 prosent, (gruppe 3) alle dager kl. 13.00 – 01.00  

 Ute:  Under 22 prosent, (gruppe 1 og 2)  alle dager kl. 13.00 – 24.00  

 
Det er ikke tillatt å skjenke alkoholholdig drikk over 22 prosent ute.  
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Skjenkebevillingen kan ikke utøves på andre områder enn på definert område ute og inne. 
 
Det betales et årlig bevillingsgebyr på bakgrunn av forrige års salgsvolum etter satser fastsatt i 
alkoholloven. 
 
Skjenkebevilling gis med hjemmel i Lov om alkoholholdig drikk m.v., Forskrift til lov om alkoholholdig 
drikk og serveringsloven for Nesset kommune og Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. 
 
 

 


