
 
 
 
 
 

 
 

Møteprotokoll 
 

Utvalg: Utvalg for helse og omsorg 

Møtested: Formannskapets møterom, Nesset kommunehus 

Dato: 05.09.2017 

Tidspunkt: 12:00 – 15:00 
 
 
 
 

Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Svein Atle Roset Leder KRF 
Anne Marie Smistad Kalset Nestleder SP 
Rigmor Gjerde Nerland Medlem SP 
Karianne Rindli Medlem AP 
Aina Trælvik Remmen Medlem UAV 
Mellvin Arvid Steinsvoll Medlem AP 

 
Følgende faste medlemmer møtte ikke: 
Navn Funksjon Representerer 
Ola Einar Stolsmo MEDL H 

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
Arild Gravem Ola Einar Stolsmo H 

 
Merknader 

 Avdelingsleder Inger Anne Øyen orienterte om hjemmetjenesten. 
 

 Det ble innledningsvis i møte orientert om at Rådmannen trekker PS sak 18/17 fra sakslista. 
 

 Karianne Rindli hadde et spørsmål vedr. adressering av eiendommer i Nesset.  Bakgrunnen for dette var 
at ambulansen hadde problemer med å  finne fram til pasient i Vistdal. 
Håvard Sørvik fra oppmålingstjenesten i Nesset kom inn i møte og orienterte om status for 
adresseringen.  Han mente av adresseringen for nevnte adresse i Vistdal skulle være i orden fra 
kommunens side. 

 
 I forbindelse med at rådmannen har trukket sak 18/17 Deltakelse i regionalt responssenter fra sakslisten 

fremmet leder av Helse og omsorgsutvalget Svein Roset følgende forslag til uttale: 
 

Utvalg for helse og omsorg viser til at rådmannen har trukket saken og utsetter politisk behandling av 
saken på denne bakgrunn. 
Imidlertid viser utvalget til bekymringsmelding fra Råd for eldre og funksjonshemma spesielt med tanke 
på hurtig utskifting og implementering av nytt alarm -og varslingssystem for brukerne. 
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Råd for eldre og funksjonshemma sin bekymringsmelding/uttalelse: 
Med bakgrunn i at rådmannen i mail av 4. sept. 2017 har trukket saken fra behandling, vil Rådet for eldre 
og funksjonshemma uttale følgende: 
Tjenesten trygghetsalarm i Nesset, har i lengre tid vært under debatt og planlegging. 
Med bakgrunn i mannskapssituasjon og gjeldende organisering av hjemmetjenesten, har alarmtjenesten 
ikke fungert slik den skal i alle deler av kommunen. Utenom kommunesenteret har tjenesten vært 
avhengig av frivillig innsats fra pårørende. 

 
En forbedring har lenge vært etterlengtet. Tilknytning til responssenteret i Kristiansund kunne ha 
representert en forbedring både for brukere og ansatte. Rådet for eldre og funksjonshemma vil derfor 
sterkt beklage rådmannens avgjørelse om å trekke saken fra videre behandling.  
Slik utvalget ser det, vil rådmannens avgjørelse kunne bety at den svært viktige del av den 
hjemmebaserte omsorg i Nesset, er satt på vent. Den urimelige forskjell på tilbudet til innbyggerne som 
bor utenom kommunesenteret, fortsetter. 

 
 

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. 
 
 
 

   

   

   

   

 

Saksliste 

Utvalgs- 
saksnr 

 
Innhold 

Unntatt 
offentlighet 

Arkiv- 
saksnr 

PS 15/17 Godkjenning av protokoll fra forrige møte   

PS 16/17 Referatsaker   

RS 16/17 Rapport vedr. utførte salgs-, skjenke- og røykekontroller  2017/642 

RS 17/17 Rapport over utførte salgs-, skjenke- og røykekontroller  2017/642 

RS 18/17 Innvilget  tilskudd til kommunalt rusarbeid  2012/120 

RS 19/17 Fra Norsk fysioterapiforbund: Fysioterapiressurser i kommunene  2017/936 

RS 20/17 Referat fra eiermøte i interkommunal barnevernstjeneste, 23.05.17  2008/955 

RS 21/17 Underskrevet samarbeidsavtale mellom Nesset kommune - Nesset 
pensjonistforening og Møre og Romsdal fylkeskommune 

 2016/1050 

RS 22/17 Informasjon til pasienter og pårørende, august 2017  2017/311 

RS 23/17 Holtan arbeidsutkast, ny omsorgsbolig  2017/1019 

PS 17/17 Forslag til ny selskapsavtale for Krisesenteret for Molde og omegn  2009/187 

PS 18/17 Deltagelse regionalt responssenter i regi helseinnovasjonssenteret i 
Kristiansund 

 2017/881 

PS 19/17 Helse og omsorgsplan / eldreplan status/ oppsummering pr. 5.9. 2017  2010/527 
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PS 15/17 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 

Behandling i Utvalg for helse og omsorg - 05.09.2017  

Protokollen fra møte den 09.05.2017 ble godkjent og signert. 
 

Vedtak i Utvalg for helse og omsorg - 05.09.2017 

Protokollen fra møte den 09.05.2017 ble godkjent og signert. 
 
 

PS 16/17 Referatsaker 

Behandling i Utvalg for helse og omsorg - 05.09.2017  

RS 16/17 Rapport vedr. utførte salgs-, skjenke- og røykekontroller 

RS 17/17 Rapport over utførte salgs-, skjenke- og røykekontroller 

RS 18/17 Innvilget tilskudd til kommunalt rusarbeid 

RS 19/17 Fra Norsk fysioterapiforbund: Fysioterapiressurser i kommunene 

RS 20/17 Referat fra eiermøte i interkommunal barnevernstjeneste, 23.05.17 

RS 21/17 Underskrevet samarbeidsavtale mellom Nesset kommune - Nesset pensjonistforening og Møre 
og Romsdal fylkeskommune 

RS 22/17 Informasjon til pasienter og pårørende, august 2017 

RS 23/17 Holtan arbeidsutkast, ny omsorgsbolig 

Referatsakene ble enstemmig tatt til orientering.  
 

Vedtak i Utvalg for helse og omsorg - 05.09.2017 

Referatsakene ble enstemmig tatt til orientering.  
 
 

PS 17/17 Forslag til ny selskapsavtale for Krisesenteret for Molde og omegn 

Behandling i Utvalg for helse og omsorg - 05.09.2017  

Enstemmig som rådmannens innstilling. 
 

Forslag til vedtak i Utvalg for helse og omsorg - 05.09.2017 

Kommunestyret godkjenner forslag til ny selskapsavtale for Krisesenteret for Molde og omegn behandlet i 
representantskapet den 26.4. 2017. 
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PS 18/17 Deltagelse regionalt responssenter i regi helseinnovasjonssenteret i 
Kristiansund 

Behandling i Utvalg for helse og omsorg - 05.09.2017  

Rådmannen trekker saken fra sakskartet med denne begrunnelse: 
 

 Etablering nye Molde kommune fra 2020. Her mener rådmann at det vil være riktig å gå i takt med 
Molde og Midsund i denne saken. 

 Det skal/er etablert lignende tilbud i Molde ved Molde brann- og redningstjeneste. På rådmannsmøte i 
ROR onsdag 6.09.17 vil Molde brann- og redningstjeneste informere om dette tilbudet og videre 
planer (utvide dette tilbudet til å omfatte legevaktstelefon, KAD senger, ambulansetjeneste mm.).  

 Trygve Lennavik v/Molde brann- og redningstjeneste opplyser på forespørsel fra rådmannen at Nesset 
kommune sine nye digitale trygghetsalarmer vil kunne knytte seg opp mot dette responssenteret så 
snart disse alarmene er montert og satt opp. 

 
Rådmannen vurderer at ut fra ovenstående er saken ikke ferdig utredet og klar for politisk behandling. 
Rådmannen trekker saken. 
 
 

Vedtak i Utvalg for helse og omsorg - 05.09.2017  

 
 

PS 19/17 Helse og omsorgsplan / eldreplan status/ oppsummering pr. 5.9. 2017 

Behandling i Utvalg for helse og omsorg - 05.09.2017  

Enstemmig som rådmannens innstilling med følgende tillegg: 
 
Utvalg for helse og omsorg viser til saksutgreiinga med oppsummering av Helse og omsorgsplan for Nesset. 
Utvalget viser til prioriteringer som fremgår og slutter seg til disse.  
Videre vises til bekymringsmelding fra Rådet for eldre og funksjonshemma når det gjelder kapasitet og antall 
heldøgns omsorgsplasser i Nesset på kort og lengre sikt, og peker på at det haster med utbygging av 
omsorgsboliger med 16 leiligheter tilrettelagt for heldøgns tilsyn og pleie. 
Det vises også til sak RS 23/17 omsorgsboliger på Holtan 4 - 5 enheter samt aktuell løsning med tilpassede 
boliger på Haramsfeltet i Eresfjord. Jfr. Sak PS/14 i utvalgets møte den 09.05.2017. 
 
Enstemmig vedtatt. 

Vedtak i Utvalg for helse og omsorg - 05.09.2017 

Orienteringen vedrørende helse og omsorgsplanen/eldreplanen tas til etterretning. Aktuelle nye tiltak vurderes i 
forbindelse med budsjett og økonomiplanarbeidet. 
 
Utvalg for helse og omsorg viser til saksutgreiinga med oppsummering av Helse og omsorgsplan for Nesset. 
Utvalget viser til prioriteringer som fremgår og slutter seg til disse.  
Videre vises til bekymringsmelding fra Rådet for eldre og funksjonshemma når det gjelder kapasitet og antall 
heldøgns omsorgsplasser i Nesset på kort og lengre sikt, og peker på at det haster med utbygging av 
omsorgsboliger med 16 leiligheter tilrettelagt for heldøgns tilsyn og pleie. 
Det vises også til sak RS 23/17 omsorgsboliger på Holtan 4 - 5 enheter samt aktuell løsning med tilpassede 
boliger på Haramsfeltet i Eresfjord. Jfr. Sak PS/14 i utvalgets møte den 09.05.2017. 
 


