
 
 
 
 
 

 
 

Møteprotokoll 
 

Utvalg: Utvalg for helse og omsorg 

Møtested: Holtan, Holtan Bofellesskap 

Dato: 14.03.2017 

Tidspunkt: 12:00 – 15:30 
 
 
 
 

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 (meldt forfall) MEDL SP 

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
Arild Gravem Rigmor Gjerde Nerland H 

 
Merknader 
Møtet startet ved Holtan bofelleskap: Boleder Ragnhild Anne Svensli orienterte om bo-og 
avlastingstjenesten.  Utvalget fikk også omvisning både i fellesboligen og i avlastningsboligen. 
 
Møtet avsluttet ved at folkehelsekoordinator Mari Husan orienterte om folkehelseprofilen/ 
folkehelsebarometeret for kommunen. 
 

 
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 6/17 Godkjenning av protokoll fra forrige møte   

PS 7/17 Referatsaker   

RS 3/17 Årsmelding 2016 - Pasient- og brukerombudet i Møre og Romsdal  2011/322 

RS 4/17 Årsmelding 2016 - Interkommunal barneverntjeneste Nesset  2016/429 

RS 5/17 Årsrapport 2016  Rådet for eldre og funksjonshemma  2016/429 

RS 6/17 Referat fra møte i Lokalt samhandlingsutvalg Molde 27. januar 2017  2016/505 

RS 7/17 Møtereferat; Byggekomitemøte nr. 1, ombygging NOS  2017/34 

RS 8/17 Møtereferat; Byggekomitemøte nr. 2, ombygging NOS  2017/34 

RS 9/17 Særutskrift Nybygg helsesenter, omsorgsboliger og hjemmetjeneste  2016/638 

RS 10/17 Særutskrift NOS ombygging demens  2016/1152 

RS 11/17 Godkjenner rapportering og innvilger tilskudd til dagaktivetsplasser 
for hjemmeboende personer med demens - over statsbudsjettet 2017, 
kapittel 761.62 

 2010/1383 

PS 8/17 Årsmelding  2016  interkommunal barneverntjeneste  2016/429 
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PS 6/17 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 

Behandling i Utvalg for helse og omsorg - 14.03.2017  

Protokoll fra møtet den 07.02.2017 ble godkjent og signert. 
 

Vedtak i Utvalg for helse og omsorg - 14.03.2017 

Protokoll fra møtet den 07.02.2017 ble godkjent og signert. 
 
 

PS 7/17 Referatsaker 

Behandling i Utvalg for helse og omsorg - 14.03.2017  

RS 3/17 Årsmelding 2016 - Pasient- og brukerombudet i Møre og Romsdal 
RS 4/17 Årsmelding 2016 - Interkommunal barneverntjeneste Nesset 
RS 5/17 Årsrapport 2016  Rådet for eldre og funksjonshemma 
RS 6/17 Referat fra møte i Lokalt samhandlingsutvalg Molde 27. januar 2017 
RS 7/17 Møtereferat; Byggekomitemøte nr. 1 
RS 8/17 Møtereferat; Byggekomitemøte nr. 2 
RS 9/17 Særutskrift Nybygg helsesenter, omsorgsboliger og hjemmetjeneste 
RS 10/17 Særutskrift NOS ombygging demens 
RS 11/17 Godkjenner rapportering og innvilger tilskudd til dagaktivetsplasser for hjemmeboende 
personer med demens - over statsbudsjettet 2017, kapittel 761.62 
 
 
Utvalget hadde kommentarer/ merknader til følgende referatsaker: 
 
RS  3/17 Årsmelding pasient og brukerombudet i Møre og Romsdal. 
Utvalg for helse og omsorg har merket seg at pasient og brukerombudet tar fram at helseforetakets 
koordinering av kreftpasienter bør koordineres bedre, bl.a. ved at det oppnevnes en kreftkoordinator for å bistå 
under kreftbehandlingen. 
Utvalget har også merket seg pasientombudets bekymring i forhold til at stadig flere kommuner omgjør 
sykeheimsplasser til omsorgsboliger.  I denne forbindelse viste også utvalget til  Helse og 
omsorgsdepartementets utredning  « ROM FOR OMSORG.» 
Utvalg for helse og omsorg oppfordrer  ordføreren til å invitere pasientombudet for en orientering i 
kommunestyret. 
 
Referatsak 6/17 Referat fra møte i lokalt samhandlingsutvalg i Molde 27.1. 2017 
Utvalg for helse og omsorg ønsker å vite mer om det lokale samhandlingsutvalget. Utvalget synes også at 
møtereferatet kunne vært mer beskrivende. 
 
Referatsak 11/17 Dagaktivitetsplasser for hjemmeboende personer med demens. 
Nesset kommune har ifølge oversikten fra helsedirektoratet åpent 3 dager i uka og 3 pasienter, dette stemmer 
ikke.  Tilbudet er 3 dager i uka, men 5 pasienter pr. dag.   Råd for eldre og funksjonshemma ønsket at 
dagtilbudet vurderes utvidet til flere dager i uka.  Åpningstid på kveld bør også vurderes. 
Utvalg for helse og omsorg ber også om at det blir lagt fram en sak i løpet av våren der utvalget får muligheter 
til å diskutere andre aktuelle satsningsområder innenfor helse, omsorg og sosialtjenesten i kommunen. Dette 
bl.a. for etter hvert å komme med innspill i forbindelse med budsjett og økonomiplanarbeidet. 
 
Referatsakene forøvrig ble tatt til orientering. 
Enstemmig. 
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Vedtak i Utvalg for helse og omsorg - 14.03.2017 

Utvalget hadde kommentarer/ merknader til følgende referatsaker: 
 
RS  3/17 Årsmelding pasient og brukerombudet i Møre og Romsdal. 
Utvalg for helse og omsorg har merket seg at pasient og brukerombudet tar fram at helseforetakets 
koordinering av kreftpasienter bør koordineres bedre, bl.a. ved at det oppnevnes en kreftkoordinator for å bistå 
under kreftbehandlingen. 
Utvalget har også merket seg pasientombudets bekymring i forhold til at stadig flere kommuner omgjør 
sykeheimsplasser til omsorgsboliger.  I denne forbindelse viste også utvalget til  Helse og 
omsorgsdepartementets utredning  « ROM FOR OMSORG.» 
Utvalg for helse og omsorg oppfordrer  ordføreren til å invitere pasientombudet for en orientering i 
kommunestyret. 
 
Referatsak 6/17 Referat fra møte i lokalt samhandlingsutvalg i Molde 27.1. 2017 
Utvalg for helse og omsorg ønsker å vite mer om det lokale samhandlingsutvalget. Utvalget synes også at 
møtereferatet kunne vært mer beskrivende. 
 
Referatsak 11/17 Dagaktivitetsplasser for hjemmeboende personer med demens. 
Nesset kommune har ifølge oversikten fra helsedirektoratet åpent 3 dager i uka og 3 pasienter, dette stemmer 
ikke.  Tilbudet er 3 dager i uka, men 5 pasienter pr. dag.   Råd for eldre og funksjonshemma ønsket at 
dagtilbudet vurderes utvidet til flere dager i uka.  Åpningstid på kveld bør også vurderes. 
Utvalg for helse og omsorg ber også om at det blir lagt fram en sak i løpet av våren der utvalget får muligheter 
til å diskutere andre aktuelle satsningsområder innenfor helse, omsorg og sosialtjenesten i kommunen. Dette 
bl.a. for etter hvert å komme med innspill i forbindelse med budsjett og økonomiplanarbeidet. 
 
Referatsakene forøvrig ble tatt til orientering. 
 
 

PS 8/17 Årsmelding 2016 interkommunal barneverntjeneste 

Rådmannens innstilling 

Helse og omsorgsutvalget tar årsmeldingen for den interkommunale barneverntjenesten til etterretning. 
 

Behandling i Utvalg for helse og omsorg - 14.03.2017  

Enstemmig som rådmannens innstilling med følgende tillegg: 
 

Årsmeldingen gir en kortfattet og god oversikt over virksomheten i barnevernet.  Nesset kommune er 
den kommunen i den interkommunale barneverntjenesten der det er minst bekymringsmeldinger og 
som har minst barn på tiltak.  Dette gjelder også dersom en ser % vis i forhold til antall barn som bor i 
kommunene.   
 
Utgiftene til administrasjon og hjemmekonsulent er fordelt mellom kommunene i forhold til 
innbyggertall og ikke i forhold til antall meldinger og barn på tiltak. Det er sett fra Nesset kommune 
sin side derfor beklagelig at Nesset er den eneste av disse 3 kommune der det pr. 31.12.2016 
rapporteres om fristoversittelse til fylkesmannen. 
 
Utvalg for helse og omsorg i Nesset har ellers klare forventninger til at faste samarbeidsmøter mellom 
barneverntjenesten og alle skolene i Nesset følges opp i 2017.  Utvalget er opptatt av at barnevernet 
skal være synlig for instanser som arbeider med barn og at dette arbeidet blir prioritert. 
Målet om at alle skoler i Nesset, Sunndal og Tingvoll skal få dette tilbudet i 2016 ble ikke nådd. Ut i 
fra årsmeldingen ser det ut som om arbeidet med å besøke skole, barnehage o.l. har vært fulgt opp 
bedre i Sunndal enn i Nesset noe som bl.a. har resultert i at antall meldinger har doblet seg i Sunndal 
kommune.  
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Vedtak i Utvalg for helse og omsorg - 14.03.2017 

Helse og omsorgsutvalget tar årsmeldingen for den interkommunale barneverntjenesten til etterretning. 
 
Årsmeldingen gir en kortfattet og god oversikt over virksomheten i barnevernet.  Nesset kommune er den 
kommunen i den interkommunale barneverntjenesten der det er minst bekymringsmeldinger og som har minst 
barn på tiltak.  Dette gjelder også dersom en ser % vis i forhold til antall barn som bor i kommunene.   
 
Utgiftene til administrasjon og hjemmekonsulent er fordelt mellom kommunene i forhold til innbyggertall og 
ikke i forhold til antall meldinger og barn på tiltak. Det er sett fra Nesset kommune sin side derfor beklagelig at 
Nesset er den eneste av disse 3 kommune der det pr. 31.12.2016 rapporteres om fristoversittelse til 
fylkesmannen. 
 
Utvalg for helse og omsorg i Nesset har ellers klare forventninger til at faste samarbeidsmøter mellom 
barneverntjenesten og alle skolene i Nesset følges opp i 2017.  Utvalget er opptatt av at barnevernet skal være 
synlig for instanser som arbeider med barn og at dette arbeidet blir prioritert. 
Målet om at alle skoler i Nesset, Sunndal og Tingvoll skal få dette tilbudet i 2016 ble ikke nådd. Ut i fra 
årsmeldingen ser det ut som om arbeidet med å besøke skole, barnehage o.l. har vært fulgt opp bedre i Sunndal 
enn i Nesset noe som bl.a. har resultert i at antall meldinger har doblet seg i Sunndal kommune.  
 
 


