
Nesset kommune

Møteprotokoll

Utvalg: Nesset formannskap

Møtested: Kommunestyresalen, Nesset kommunehus

Dato: 20.06.2013

Tidspunkt: 12:00 – 13:35

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn Funksjon Representerer
Rolf Jonas Hurlen Ordfører H
Edmund Morewood Varaordfører SP
Kari Petrine Fitje Øverås Medlem SP
Lynn Brakstad Medlem KRF
Mellvin Arvid Steinsvoll Medlem AP
Lilly K. Svensli Medlem AP
Audhild Nauste Medlem AP

Følgende faste medlemmer møtte ikke:

Navn Funksjon Representerer

Følgende varamedlemmer møtte:

Navn Møtte for Representerer

Merknader

Prosjektleder Claus Reiners orienterte om arbeidet med nødstrømsaggregat ved NOS. 
Budsjettet vil bli overskredet med kr. 200 000 dersom man velger det aggregatet som har 
størst kapasitet. Et enstemmig formannskap ga sitt samtykke til overskridelsen. 
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Fra administrasjonen møtte:

Navn Stilling
Liv Fleischer Husby Rådmann
Bjørn Stensjø
Bergljot Vinjar
Vivian Høsteng

Ass.rådmann
Kommunelege
Politisk sekretær

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 73/13 Godkjenning av protokoll fra forrige møte

PS 74/13 Evaluering av interkommunal legevakt 2008/32

PS 73/13 Godkjenning av protokoll fra forrige møte

Behandling i Nesset formannskap - 20.06.2013 

Protokoll fra formannskapets møte 06.06.2013 ble godkjent og signert.

Vedtak i Nesset formannskap – 20.06.2013

Protokoll fra formannskapets møte 06.06.2013 ble godkjent og signert.

PS 74/13 Evaluering av interkommunal legevakt

Behandling i Utvalg for helse, oppvekst og kultur - 12.06.2013 

Aina Trævik Remmen ba om gruppemøte.
Framskrittspartiet fremmet forslag om endring av pkt 1 og 2 slik:

Pkt. 1: Nesset kommune deltar i interkommunalt legevaktsamarbeid i Molde 
interkommunale legevakt
Pkt 2: Ordningen med lokal legevakt videreføres fra mandag til og med torsdag mellom kl 
16 og 21.

Pkt 3 og 4 som rådmannens innstilling.

Pkt 1: Rådmannens innstilling falt med 0 – 7 stemmer
Fremskrittspartiet sitt forslag vedtatt med 5 – 2 stemmer

Pkt 2: Rådmannens innstilling falt med 0 – 7 stemmer
Fremskrittspartiet sitt forslag enstemmig vedtatt 

Pkt 3: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt

Pkt 4: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt
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Forslag til vedtak i Utvalg for helse, oppvekst og kultur - 12.06.2013 

1. Nesset kommune deltar i interkommunalt legevaktsamarbeid i Molde interkommunale 
legevakt.

2. Ordningen med lokal legevakt videreføres fra mandag til og med torsdag mellom kl 16 og 
21.

3. Det forhandles frem ny avtale om kostnadsmodell for deling av utgifter i forbindelse med 
Molde interkommunale legevakt. Det settes ned en arbeidsgruppe som sammen med 
administrasjonen skal fremforhandle forslag til ny kostnadsmodell.

4. Nesset kommune forutsetter at samarbeidende kommune også nedsetter arbeidsgrupper 
med politisk og administrativ deltagelse slik at en sammen kan forhandle frem ny 
kostnadsmodell. Ny kostnadsmodell bør være fremforhandlet slik at den kan ligge som 
grunnlag for budsjettarbeidet for 2014.

Behandling i Nesset formannskap - 20.06.2013 

Kommunelege Bergljot Vinjar orienterte kort.

Arbeiderpartiet fremmet følgende forslag:

Saken utsettes. 

Administrasjon får i oppdrag å utrede en legevaktordning i Nesset i flere alternativer:

1. En egen legevakt for Nesset basert på innleie i tillegg til egne tilgjengelige 
ressurser. 

2. En egen legevakt for Nesset basert på egne ressurser.
3. En legevakt basert på avtale med kommuner utenfor dagens ordning.
4. Dagens ordning med en økonomisk fordeling mellom de deltakende kommuner 

basert på folketall. 

Det forutsettes at saken får sin avgjørelse innen utgangen av 2013.

Utsettelsesforslaget ble vedtatt med 4 stemmer. 3 stemte imot.

Vedtak i Nesset formannskap – 20.06.2013

Saken utsettes. 

Administrasjon får i oppdrag å utrede en legevaktordning i Nesset i flere alternativer:

1. En egen legevakt for Nesset basert på innleie i tillegg til egne tilgjengelige ressurser. 
2. En egen legevakt for Nesset basert på egne ressurser.
3. En legevakt basert på avtale med kommuner utenfor dagens ordning.
4. Dagens ordning med en økonomisk fordeling mellom de deltakende kommuner basert på

folketall. 

Det forutsettes at saken får sin avgjørelse innen utgangen av 2013.


