
 

 

 

 
 

 

 

Møteprotokoll 
 

Utvalg: Utvalg for helse og omsorg 

Møtested: Formannskapets møterom, Nesset kommunehus 

Dato: 08.11.2016 

Tidspunkt: 09:00 – 12:00 

 
 
 
 

Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 

Svein Atle Roset Leder KRF 
Anne Marie Smistad Kalset Nestleder SP 
Ola Einar Stolsmo Medlem H 
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 

   
 

Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 

   
 

Merknader 

 

 
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 20/16 Godkjenning av protokoll fra forrige møte   

PS 21/16 Referatsaker   

RS 24/16 Invitasjon til å delta i prosjektene "Sterk og stødig" og 
samarbeidsavtale med kommunen 

 2016/1050 

PS 22/16 Søknad om utvidet salgsbevilling - Coop Eresfjord  2016/962 

PS 23/16 Helse og omsorg - trygghetsalarmordningen - organisering og 
oppfølging 

 2016/1007 

PS 24/16 Helse og omsorgsplanen 2016 -   2021    Gjennomgang     ny 
behandling 

 2010/527 

 

PS 20/16 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 

Behandling i Utvalg for helse og omsorg - 08.11.2016  

Protokollene fra møte den 19.05. og 20.09.2016 ble godkjent og signert. 
 

Vedtak i Utvalg for helse og omsorg - 08.11.2016 

Protokollene fra møte den 19.05. og 20.09.2016 ble godkjent og signert. 
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PS 21/16 Referatsaker 

Behandling i Utvalg for helse og omsorg - 08.11.2016  

Referatsak vedr. Pensjonistforbundets prosjekt «Sterk og stødig» tas til orientering. Det anbefales at 
Nesset kommune deltar i prosjektet. Utfordrer bl.a. frivilligsentralen som deltaker i prosjektet jfr. 
Molde kommune. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Utvalg for helse og omsorg - 08.11.2016 

Referatsak vedr. Pensjonistforbundets prosjekt «Sterk og stødig» tas til orientering. Det anbefales at 
Nesset kommune deltar i prosjektet. Utfordrer bl.a. frivilligsentralen som deltaker i prosjektet jfr. 
Molde kommune. 
 
 

RS 24/16 Invitasjon til å delta i prosjektene "Sterk og stødig" og samarbeidsavtale med 
kommunen 

PS 22/16 Søknad om utvidet salgsbevilling - Coop Eresfjord 

Rådmannens innstilling 

Coop Marked Eresfjord, avdeling i Coop Orkla Møre SA gis utvidet salgstid for bevilling for salg av 
alkoholholdig drikk med inntil 4,7 prosent i perioden 2016-2020. 
 
Salg av alkoholholdig drikk med inntil 4,7 prosent kan skje: 

 kl 08.00 til 20.00 mandag til fredag 

 kl 08.00 til 18.00 dager før søndag og helligdager 

 

Behandling i Utvalg for helse og omsorg - 08.11.2016  

Enstemmig som rådmannens innstilling. 
 

Forslag til vedtak i Utvalg for helse og omsorg - 08.11.2016 

Coop Marked Eresfjord, avdeling i Coop Orkla Møre SA gis utvidet salgstid for bevilling for salg av 
alkoholholdig drikk med inntil 4,7 prosent i perioden 2016-2020. 
 
Salg av alkoholholdig drikk med inntil 4,7 prosent kan skje: 

 kl 08.00 til 20.00 mandag til fredag 

 kl 08.00 til 18.00 dager før søndag og helligdager. 
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PS 23/16 Helse og omsorg - trygghetsalarmordningen - organisering og 
oppfølging 

Rådmannens innstilling 

Utvalget tar orienteringen vedrørende trygghetsalarmordningen til etterretning. 
 

Behandling i Utvalg for helse og omsorg - 08.11.2016  

Utvalget tar orienteringen vedrørende trygghetsalarmordningen til etterretning. 
 
Enstemmig. 
 

Vedtak i Utvalg for helse og omsorg - 08.11.2016 

Utvalget tar orienteringen vedrørende trygghetsalarmordningen til etterretning. 
 
 

PS 24/16 Helse og omsorgsplanen 2016 -   2021    Gjennomgang     ny 
behandling 

Rådmannens innstilling 

Utvalget ber om at de tjenester som vurderes styrket blir arbeidet videre med i budsjett og 
økonomiplansammenheng. 
 

Behandling i Utvalg for helse og omsorg - 08.11.2016  

Utvalg for helse og omsorg viser til rådmannens tilråding og videre i saksutredningen.   
Utvalget peker på behovet for at Helse og omsorgsplanen for Nesset kommune må være best mulig 
oppdatert ved kommunesammenslåingen slik at tjenestetilbudet er tilfredsstillende og utbygget i 
samsvar med vedtatte planer.  Nødvendig revisjon som må til i denne sammenheng kan ikke etter 
utvalgets mening utsettes. 
 
Utsettelse eller mangel på oppdatering av planer og utbygging av tilbudet vil skape usikkerhet og 
utrygghet hos innbyggere og brukere i Nesset. 
 
Utvalget for helse og omsorg vedtar i samsvar med dette at nødvendig revisjon og oppfølging av 
helse og omsorgsplanen for Nesset må få nødvendig prioritet og oppfølging for å sikre 
tjenestetilbudet og utbyggingsprosjekt i samsvar med vedtak i revisjon av plan i kommunestyret i 
mars 2015. 
 
I arbeidet med å revidere gjeldende Helse- og omsorgsplan for Nesset, skal det innarbeides et eget 
kapittel under benevnelsen Eldreplan for Nesset med handlingsdel. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Utvalg for helse og omsorg - 08.11.2016 

Utvalg for helse og omsorg viser til rådmannens tilråding og videre i saksutredningen.   
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Utvalget peker på behovet for at Helse og omsorgsplanen for Nesset kommune må være best mulig 
oppdatert ved kommunesammenslåingen slik at tjenestetilbudet er tilfredsstillende og utbygget i 
samsvar med vedtatte planer.  Nødvendig revisjon som må til i denne sammenheng kan ikke etter 
utvalgets mening utsettes. 
 
Utsettelse eller mangel på oppdatering av planer og utbygging av tilbudet vil skape usikkerhet og 
utrygghet hos innbyggere og brukere i Nesset. 
 
Utvalget for helse og omsorg vedtar i samsvar med dette at nødvendig revisjon og oppfølging av 
helse og omsorgsplanen for Nesset må få nødvendig prioritet og oppfølging for å sikre 
tjenestetilbudet og utbyggingsprosjekt i samsvar med vedtak i revisjon av plan i kommunestyret i 
mars 2015. 
 
I arbeidet med å revidere gjeldende Helse- og omsorgsplan for Nesset, skal det innarbeides et eget 
kapittel under benevnelsen Eldreplan for Nesset med handlingsdel. 
 
 
 

 


