
 
 
 
 
 

 
 

Møteprotokoll 
 

Utvalg: Utvalg for helse og omsorg 

Møtested: Formannskapets møterom, Nesset kommunehus 

Dato: 12.09.2018 

Tidspunkt: 12:00 – 15:00 
 
 
 
 

Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Svein Atle Roset Leder KRF 
Ola Einar Stolsmo Medlem H 
Aina Trælvik Remmen Medlem UAV 
Mellvin Arvid Steinsvoll Medlem AP 

 
Følgende faste medlemmer møtte ikke: 
Navn Funksjon Representerer 
Karianne Rindli MEDL AP 
Anne Marie Smistad Kalset NESTL SP 
Rigmor Gjerde Nerland MEDL SP 

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
Arild Gravem Anne Marie Smistad 

Kalset 
H 

Gunvor Gussiås Karianne Rindli KRF 
 

Merknader 

 
 

Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Jan Karsten Schjølberg Enhetsleder helse og omsorg 

 
 
 
 
 
 
 



 

 Side 2 av 9

 
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, 12.09.2018 

Utvalgs- 
saksnr 

 
Innhold 

Unntatt 
offentlighet 

Arkiv- 
saksnr 

PS 11/18 Godkjenning av protokoll fra forrige møte   

PS 12/18 Referatsaker   

RS 11/18 Referat fra styremøte 30.05.2018 - Krisesenteret for Molde og Nesset  2017/374 

RS 12/18 Godkjenner rapportering og innvilger tilskudd til dagaktivitetsplasser 
for hjemmeboende personer med demens over statsbudsjettet 2018 

 2010/1383 

RS 13/18 Referat fra styremøte 22.08.2018 - Krisesenteret for Molde og Nesset  2017/374 

RS 14/18 Helse og omsorgsplan Molde kommune - uttale fra Nesset  2010/527 

RS 15/18 Tilskudd til særlig ressurskrevende helse og omsorgstjenester - 
utbetaling 2018 

 2017/536 

RS 16/18 Møteprotokoll fra møte i fylkeseldrerådet 23.5.18  2015/1381 

PS 13/18 Temaplan helse og omsorg 2018 - 2025  2010/527 
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PS 11/18 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 

Behandling i Utvalg for helse og omsorg - 12.09.2018  

Protokoll fra møte 08.05.2018 ble godkjent og signert. 
 

Vedtak i Utvalg for helse og omsorg - 12.09.2018 

Protokoll fra møte 08.05.2018 ble godkjent og signert. 
 
 

PS 12/18 Referatsaker 

RS 11/18 Referat fra styremøte 30.05.2018 - Krisesenteret for Molde og Nesset 

RS 12/18 Godkjenner rapportering og innvilger tilskudd til dagaktivitetsplasser for hjemmeboende personer 
med demens over statsbudsjettet 2018 

RS 13/18 Referat fra styremøte 22.08.2018 - Krisesenteret for Molde og Nesset 

RS 14/18 Helse og omsorgsplan Molde kommune - uttale fra Nesset 

RS 15/18 Tilskudd til særlig ressurskrevende helse og omsorgstjenester - utbetaling 2018 

RS 16/18 Møteprotokoll fra møte i fylkeseldrerådet 23.5.18 

Behandling i Utvalg for helse og omsorg - 12.09.2018  

Referatsakene ble tatt til orientering med følgende merknad: 
 
Til referatsak RS 14/18 Helse og omsorgsplan Molde kommune uttalelse  
Utvalg for helse og omsorg slutter seg til uttalelsen fra administrasjonen. 
 
Mellvin Steinsvoll satte fram følgende tilleggsforslag:  

Det vises til administrativ uttalelse datert 16.08.2018. Helse og omsorgsutvalget i Nesset vil sterkt 
understreke følgende: 
1. At intensjonsavtalen som er lagt til grunn for bygging av nye Molde kommune, blir fulgt opp 

og at vedtatt temaplan for helse og omsorg i Nesset, blir tatt med i helse- og omsorgsplan for 
Nye Molde kommune gjeldende fra 01.01.2020.  

2. Utvalget vil videre understreke viktigheten av at ledelsen av helse- og omsorgssektoren for 
indre deler av Nye Molde kommune, blir lagt til Eidsvåg. 

3. Rekruttering av nok og kvalifisert arbeidskraft til helse- og omsorgssektoren vil gi 
kommunene store utfordringer i tiden som kommer. For at utfordringene på dette området 
skal bli minst mulig krevende, vil det være viktig at prosjekt Nye Molde kommune snarest 
tar situasjon på alvor og starter arbeidet med å utvikle helse- og omsorgssektoren til en mest 
mulig attraktiv sektor å jobbe i. I den sammenheng er arbeidstid og arbeidsvilkår viktige 
stikkord. Heltid må reelt bli en rettighet og deltid en mulighet. 
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Uttalelsen oversendes Molde kommune. 
 
Tilleggsforslaget fra Mellvin Steinsvoll ble vedtatt med 4 mot 1 stemme. 
 
Til referatsak RS 16/18 Møteprotokoll fra møte i fylkeseldrerådet 23.05.2018 
Saken ble oversendt fra Råd for eldre og funksjonshemma i Nesset. Utvalg for helse og omsorg ber 
helseforetaket bruke rehabiliteringssenteret på Mork og i Aure, slik at disse ikke blir svekket.  
 

Vedtak i Utvalg for helse og omsorg - 12.09.2018 

Referatsakene ble tatt til orientering med følgende merknad: 
 
Til referatsak RS 14/18 Helse og omsorgsplan Molde kommune uttalelse  
Utvalg for helse og omsorg slutter seg til uttalelsen fra administrasjonen. 
 
Det vises til administrativ uttalelse datert 16.08.2018. Helse og omsorgsutvalget i Nesset vil sterkt 
understreke følgende: 
1. At intensjonsavtalen som er lagt til grunn for bygging av nye Molde kommune, blir fulgt opp og   

at vedtatt temaplan for helse og omsorg i Nesset, blir tatt med i helse- og omsorgsplan for Nye 
Molde kommune gjeldende fra 01.01.2020.  

2. Utvalget vil videre understreke viktigheten av at ledelsen av helse- og omsorgssektoren for indre      
deler av Nye Molde kommune, blir lagt til Eidsvåg. 

3. Rekruttering av nok og kvalifisert arbeidskraft til helse- og omsorgssektoren vil gi kommunene 
store utfordringer i tiden som kommer. For at utfordringene på dette området skal bli minst 
mulig krevende, vil det være viktig at prosjekt Nye Molde kommune snarest tar situasjon på 
alvor og starter arbeidet med å utvikle helse- og omsorgssektoren til en mest mulig attraktiv 
sektor å jobbe i. I den sammenheng er arbeidstid og arbeidsvilkår viktige stikkord. Heltid må 
reelt bli en rettighet og deltid en mulighet. 
 

Uttalelsen oversendes Molde kommune. 
 
 
Til referatsak RS 16/18 Møteprotokoll fra møte i fylkeseldrerådet 23.05.2018 
Saken ble oversendt fra Råd for eldre og funksjonshemma i Nesset. Utvalg for helse og omsorg ber 
helseforetaket bruke rehabiliteringssenteret på Mork og i Aure, slik at disse ikke blir svekket.  
 
 

PS 13/18 Temaplan helse og omsorg 2018 - 2025 

Behandling i Råd for eldre og funksjonshemma - 12.09.2018  

Det ble enighet om følgende tillegg til rådmannens innstilling:  
Det vises til beskrivelse av tjenestetilbudet i temaplanen og vi har følgende kommentarer: 
 
Nesset kommune har et godt utbygd tjenestetilbud innen helse og omsorg. En vil spesielt 
trekke fram pleie og omsorgstjenesten.  Nesset kommune har sammenlignet med andre 
kommuner god dekningsgrad når det gjelder institusjonsplasser i forhold til aldersgruppen 
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80 +.  Etter at Nesset kommune har tatt i bruk de planlagte 16 omsorgsboliger i helsehuset vil 
dette sammen med de 9 enhetene vi har i Vistdal bidra til at kommunen også har god 
dekningsgrad når det gjelder omsorgsleiligheter. 
 
Nesset kommune ligger langt over gjennomsnittet i fylket når det gjelder andel tilsette med 
fagkompetanse. Tjenestetilbudet innen helse og omsorgstjenesten i Nesset oppleves av 
brukerne som godt koordinert, og det tar svært kort tid å få på plass fagpersonell og 
hjelpemidler i et hjem f. eks, etter utskriving fra sjukehus. Dette tyder på at samhandling 
mellom fagpersonellet her i Nesset er svært bra og at disse kjenner kommunen og dens 
innbyggere godt. Nesset kommune har også etter hvert fått på plass nye digitale 
trygghetsalarmer tilkoblet et responssenter.   
 
Aktivitetstjenesten i Nesset er unik, det er lite trolig at det finnes noe lignende i Norge. Det 
gis der et dagtilbud til mennesker med ulike funksjonshemminger, arbeids og 
aktivitetstilbud til rusmisbrukere samt arbeidstrening for ungdom. 
Det vises også til det godt utbygde tilbudet som gis i bo- og avlastningstjenesten på Holtan.    
 
Det forutsettes at disse gode tjenester innen helse og omsorgstilbudet videreføres i nye 
Molde kommune i tråd med intensjonsavtalen mellom Midsund, Molde og Nesset. 
Det bes om fortgang i arbeidet med de utbygginger/investeringer som kommunestyret har 
vedtatt gjennomført.  

 
Rådmannens innstilling og tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt tilrådd. 
 

Forslag til vedtak i Råd for eldre og funksjonshemma - 12.09.2018 

Kommunestyret vedtar temaplan for helse og omsorg datert 05.09.2018 for perioden 2018 – 2025. 
Tiltak som krever økonomisk bevilgning innarbeides i budsjett og økonomiplanen innenfor 
økonomisk ramme.  

 

Det vises til beskrivelse av tjenestetilbudet i temaplanen: 
 
Nesset kommune har et godt utbygd tjenestetilbud innen helse og omsorg. En vil spesielt trekke 
fram pleie og omsorgstjenesten.  Nesset kommune har sammenlignet med andre kommuner god 
dekningsgrad når det gjelder institusjonsplasser i forhold til aldersgruppen 80 +.  Etter at Nesset 
kommune har tatt i bruk de planlagte 16 omsorgsboliger i helsehuset vil dette sammen med de 9 
enhetene vi har i Vistdal bidra til at kommunen også har god dekningsgrad når det gjelder 
omsorgsleiligheter. 
 
Nesset kommune ligger langt over gjennomsnittet i fylket når det gjelder andel tilsette med 
fagkompetanse. Tjenestetilbudet innen helse og omsorgstjenesten i Nesset oppleves av brukerne som 
godt koordinert, og det tar svært kort tid å få på plass fagpersonell og hjelpemidler i et hjem f. eks, 
etter utskriving fra sjukehus. Dette tyder på at samhandling mellom fagpersonellet her i Nesset er 
svært bra og at disse kjenner kommunen og dens innbyggere godt. Nesset kommune har også etter 
hvert fått på plass nye digitale trygghetsalarmer tilkoblet et responssenter.   
 
Aktivitetstjenesten i Nesset er unik, det er lite trolig at det finnes noe lignende i Norge. Det gis der et 
dagtilbud til mennesker med ulike funksjonshemminger, arbeids og aktivitetstilbud til 
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rusmisbrukere samt arbeidstrening for ungdom. 
Det vises også til det godt utbygde tilbudet som gis i bo- og avlastningstjenesten på Holtan.    
 
Det forutsettes at disse gode tjenester innen helse og omsorgstilbudet videreføres i nye Molde 
kommune i tråd med intensjonsavtalen mellom Midsund, Molde og Nesset. 
Det bes om fortgang i arbeidet med de utbygginger/investeringer som kommunestyret har vedtatt 
gjennomført.  
 

 

 

Behandling i Utvalg for helse og omsorg - 12.09.2018  

Svein Atle Roset og Mellvin Steinsvoll la fram følgende fellesforslag i tillegg til rådmannens 
innstilling: 
 

Det vises til mål med Helse – og omsorgsplanen: 
 a) Å bidra til utvikling av et helhetlig tjenestetilbud som oppleves best mulig koordinert og 
sømløst.   
b) Å bidra til at riktig tjeneste gis til rett tid, i rett omfang og på riktig omsorgsnivå.  
c) Å bidra til at helse- og omsorgstjenestetilbudet ytes med utgangspunkt i brukers egne mål 
for livskvalitet, samt hva som er viktig for at den enkelte kan bruke egne ressurs og 
ferdigheter.   
d) Å bidra til at helse og omsorgstjenester i all hovedsak skal gis der folk bor.  
e) Å bidra til forutsigbarhet knyttet til utvikling, tilstrekkelig dimensjonering og lokalisering 
av tjenestetilbudene.   
 
Det vises også til beskrivelse av tjenestetilbudet i temaplanen og kommer med følgende 
kommentarer vedrørende kommunens tjenestetilbud: 
Nesset kommune har et godt utbygd tjenestetilbud innen helse og omsorg. Vi viser bl.a. til at 
Nesset kommune har sammenlignet med andre kommuner god dekningsgrad når det gjelder 
institusjonsplasser i forhold til aldersgruppen 80 +. Etter at Nesset kommune har tatt i bruk 
de 16 planlagte omsorgsboliger i helsehuset vil disse sammen med de 9 enhetene/rommene 
kommunen har ved Vistdal bofelleskap bidra til at kommunen også har en meget god 
dekningsgrad når det gjelder omsorgsleiligheter tilrettelagt for heldøgns tilsyn og pleie. 
  
Nesset kommune ligger langt over gjennomsnittet i fylket når det gjelder andel tilsatte med 
fagkompetanse. Tjenestetilbudet innen helse og omsorgstjenesten i Nesset oppleves av 
brukerne som godt koordinert, det tar blant annet svært kort tid å få på plass fagpersonell og 
hjelpemidler i et hjem f. eks, etter utskriving fra sjukehus. Dette tyder på at samhandling 
mellom fagpersonellet her i Nesset er svært bra og at disse kjenner kommunen og dens 
innbyggere godt. Nesset kommune har også etter hvert fått på plass nye digitale 
trygghetsalarmer tilkoblet et responssenter.   
 
Aktivitetstjenesten i Nesset er unik, det er lite trolig at det finnes noe lignende i Norge. Det 
gis der et dagtilbud til mennesker med ulike funksjonshemminger, arbeids- og 
aktivitetstilbud til rusmisbrukere samt arbeidstrening for ungdom.  
 
Vi viser til det godt utbygde tilbudet som gis i bo- og avlastningstjenesten på Holtan. 
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Nesset kommune har god legedekning, lokal legevakt som skal utvides fra 1.1.2020, egen 
jordmor, egen ergoterapeut.  Samtlige stillinger innen helsestasjon, fysioterapitjenesten og 
psykisk helse er besatt av meget godt kvalifisert fagpersonell. 
 
Vi mener at Temaplan Helse- og Omsorg gir en helhetlig og grundig beskrivelse av status, 
tiltak og utfordringer i Nesset.  
 
Det forutsettes at disse gode tjenester innen helse og omsorgstilbudet videreføres i nye 
Molde kommune i tråd med intensjonsavtale mellom Midsund, Molde og Nesset. 
Det vises også til utvalgets vedtak i sak 10/18 i møte den 8.5.2018 med utvalgets 
innspill/vurderinger til arbeidet med temaplanen. 
 
Det bes om at følgende blir fulgt spesielt opp: 
 

1) Rehabilitering av Vistdal bofellesskap tas inn i budsjettet for 2019 og videre i 
økonomiplanen. 

       
 

2) Gjennomgangsbolig/ trygdebolig til utleie for eldre og funksjonshemma i Eresfjord.  2 
leiligheter- alt. kommunen stiller med tomt private bygger og leier ut.   Planlegging 
og bygging tas inn i budsjettet for 2019 og videre i økonomiplanen år 2020. 

 
3) Utvalget vil understreke viktigheten av at det settes inn ressurser for raskest mulig 

realisering av alle vedtatte investeringstiltak i sektoren innen 2018 og 2019 slik at det 
meste er på plass til felles plan i nye Molde kommune 2020.   
 

4) Det forutsettes at plan for Helse og omsorgsplan for nye Molde kommune utvikles i 
tråd med intensjonsavtalen mellom Midsund, Molde og Nesset om tjenester der folk 
bor, og sektorens store utfordringer i tiden som kommer. De gode tjenester vi har i 
Nesset i dag må opprettholdes og videreutvikles også i Nye Molde kommune. 

 
Rådmannens innstilling og fellesforslaget fra Roset og Steinsvoll ble enstemmig vedtatt tilrådd. 
 
 

Forslag til vedtak i Utvalg for helse og omsorg - 12.09.2018 

Kommunestyret vedtar temaplan for helse og omsorg datert 5.9. 2018 for perioden 2018 – 2025. 
Tiltak som krever økonomisk bevilgning innarbeides i budsjett og økonomiplanen innenfor 
økonomisk ramme.  

Det vises til mål med Helse – og omsorgsplanen: 
 a) Å bidra til utvikling av et helhetlig tjenestetilbud som oppleves best mulig koordinert og sømløst.   
b) Å bidra til at riktig tjeneste gis til rett tid, i rett omfang og på riktig omsorgsnivå.  
c) Å bidra til at helse- og omsorgstjenestetilbudet ytes med utgangspunkt i brukers egne mål for 
livskvalitet, samt hva som er viktig for at den enkelte kan bruke egne ressurs og ferdigheter.   
d) Å bidra til at helse og omsorgstjenester i all hovedsak skal gis der folk bor.  
e) Å bidra til forutsigbarhet knyttet til utvikling, tilstrekkelig dimensjonering og lokalisering av 
tjenestetilbudene.   
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Det vises også til beskrivelse av tjenestetilbudet i temaplanen og kommer med følgende 
kommentarer vedrørende kommunens tjenestetilbud: 
Nesset kommune har et godt utbygd tjenestetilbud innen helse og omsorg. Vi viser bl.a. til at Nesset 
kommune har sammenlignet med andre kommuner god dekningsgrad når det gjelder 
institusjonsplasser i forhold til aldersgruppen 80 +. Etter at Nesset kommune har tatt i bruk de 16 
planlagte omsorgsboliger i helsehuset vil disse sammen med de 9 enhetene/rommene kommunen 
har ved Vistdal bofelleskap bidra til at kommunen også har en meget god dekningsgrad når det 
gjelder omsorgsleiligheter tilrettelagt for heldøgns tilsyn og pleie. 
  
Nesset kommune ligger langt over gjennomsnittet i fylket når det gjelder andel tilsatte med 
fagkompetanse. Tjenestetilbudet innen helse og omsorgstjenesten i Nesset oppleves av brukerne som 
godt koordinert, det tar blant annet svært kort tid å få på plass fagpersonell og hjelpemidler i et hjem 
f. eks, etter utskriving fra sjukehus. Dette tyder på at samhandling mellom fagpersonellet her i 
Nesset er svært bra og at disse kjenner kommunen og dens innbyggere godt. Nesset kommune har 
også etter hvert fått på plass nye digitale trygghetsalarmer tilkoblet et responssenter.   
 
Aktivitetstjenesten i Nesset er unik, det er lite trolig at det finnes noe lignende i Norge. Det gis der et 
dagtilbud til mennesker med ulike funksjonshemminger, arbeids- og aktivitetstilbud til 
rusmisbrukere samt arbeidstrening for ungdom.  
 
Vi viser til det godt utbygde tilbudet som gis i bo- og avlastningstjenesten på Holtan. 
Nesset kommune har god legedekning, lokal legevakt som skal utvides fra 1.1.2020, egen jordmor, 
egen ergoterapeut.  Samtlige stillinger innen helsestasjon, fysioterapitjenesten og psykisk helse er 
besatt av meget godt kvalifisert fagpersonell. 
 
Vi mener at Temaplan Helse- og Omsorg gir en helhetlig og grundig beskrivelse av status, tiltak og 
utfordringer i Nesset.  
 
Det forutsettes at disse gode tjenester innen helse og omsorgstilbudet videreføres i nye Molde 
kommune i tråd med intensjonsavtale mellom Midsund, Molde og Nesset. 
Det vises også til utvalgets vedtak i sak 10/18 i møte den 8.5.2018 med utvalgets innspill/vurderinger 
til arbeidet med temaplanen. 
 
Det bes om at følgende blir fulgt spesielt opp: 
 

1) Rehabilitering av Vistdal bofellesskap tas inn i budsjettet for 2019 og videre i 
økonomiplanen. 

       
2) Gjennomgangsbolig/ trygdebolig til utleie for eldre og funksjonshemma i Eresfjord.  2 

leiligheter- alt. kommunen stiller med tomt private bygger og leier ut.   Planlegging og 
bygging tas inn i budsjettet for 2019 og videre i økonomiplanen år 2020. 

 
3) Utvalget vil understreke viktigheten av at det settes inn ressurser for raskest mulig 

realisering av alle vedtatte investeringstiltak i sektoren innen 2018 og 2019 slik at det meste 
er på plass til felles plan i nye Molde kommune 2020.   
 

4) Det forutsettes at plan for Helse og omsorgsplan for nye Molde kommune utvikles i tråd 
med intensjonsavtalen mellom Midsund, Molde og Nesset om tjenester der folk bor, og 
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sektorens store utfordringer i tiden som kommer. De gode tjenester vi har i Nesset i dag må 
opprettholdes og videreutvikles også i Nye Molde kommune. 

 
 


