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Hei
Handheving og skilting av parkeringsplassar for rørslehemma
Herøy kommune har i brev til fylkesrådet for likestilling av funksjonshemma stilt ei rekkje spørsmål om korleis
handheving og skilting av parkeringsplassar for menneske med nedsett funksjonshemming blir praktisert rundt om
i fylket.  Brevet følgjer vedlagt.
 
Fylkesrådet behandla dette som sak i sitt møte 9. mai og gjorde slikt vedtak:
Rådet ber administrasjonen undersøke korleis det er i dei ulike kommunane, og ber juridisk avdeling om ei
vurdering før saken kommer tilbake til rådet for ny behandling.
 
For å følgje opp vedtaket i fylkesrådet, ber vi om ei tilbakemelding frå dykk om dette er aktuell problemstillingar
(sjå vedlagte brev frå Herøy kommune)   i din kommune og i tilfelle om dette er ei sak dykk arbeider med.
 
Fylkesrådet skal ha nytt møte 3. september.  Vi skulle gjerne ha tilbakemelding frå dykk innan  1. august.
 
Svar sendast til underteikna.
 
På førehand takk.
 
 
Med helsing
 
 
Paula Næss Skår
rådgivar
kulturavdelinga – seksjon for folkehelse og fysisk aktivitet
Møre og Romsdal fylkeskommune
 
Tlf. 71 28 03 03 /922 50 303
paula.nass.skar@mrfylke.no
mrfylke.no
 

 
 
 





 

 
 
 
 
 
         Helse og omsorg

 
 

 

Deres ref.:   Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 
 2010/527-79 Jan Karsten Schjølberg, 71 23 11 53 16.08.2018 

Helse og omsorgsplan Molde kommune - uttale fra Nesset 

Det vises til Molde kommunes helse og omsorgsplan 2018- 2025  «Mitt liv – mine valg – min 
tjeneste»  som har ligget ute til høring med høringsfrist 10.8. 2018. 
Det vises også til samtale med rådmannen som ga klarsignal om at Nesset kommune kunne 
likevel om fristen er gått ut komme med en uttale denne uka.  ( uke  34) 
Uttalen som Nesset kommune kommer med er en administrativ uttale.  
 
Det går fram i forord til planen at Nesset og Midsund har vært innkalt til styringsgruppa for 
arbeidet med møte og talerett. Denne deltagelse har gitt Nesset og Midsund muligheter for å 
følge arbeidet og framdriften i forhold til planarbeidet. 
 
Nesset kommune mener helse og omsorgsplanen 2018 – 2025 er et godt stykke arbeid.  
Planen gir en meget god beskrivelse av dagens situasjon og de utfordringer Molde kommune 
står ovenfor innen helse og omsorgstjenesten.   
Temaplanen for helse og omsorgstjenesten 2019 – 2025 som vi har under arbeid er bygd på 
samme mal. Nesset kommune har også stort sett brukt de samme mål og visjoner, noe vi 
synes er riktig i og med at vi fra 1.1.2020  er en og samme kommune. 
Temaplanen i Nesset vil  bli lagt fram for politisk behandling i løpet av høsten. 
Nesset kommune forventer når  nye Molde kommune er etablert at vi har en samordnet og 
felles plan for periode 2020- 2025, Dette bør også hensynstas når Molde sin plan blir 
behandlet politisk. 
 
I temaplanen for Nesset har intensjonsavtalen for etablering av nye Molde kommune blitt lagt 
vekt på som en lokal føring. I avtalen framgår det at nye Molde skal være en kommune med 
en bærekraftig økonomi som sikrer utvikling og likeverdige tjenester som er bedre enn i dag. 
Det går videre fram at det skal være et desentralisert tilbud der folk bor innenfor 
basistjenesten som helse og pleie og omsorg. 
Nesset kommune har i dag relativt god dekning når det gjelder institusjonsplasser i forhold til 
80 +  sett i forhold til Molde kommune. Det er viktig at Molde følger opp de utfordringer som 
framgår i planen i forhold til behovet for heldøgns omsorgsplasser. Manglende 
institusjonsplasser i sentrum kan fort resultere i et redusert institusjonstilbud i hele den nye 
kommunen. 

MOLDE KOMMUNE 
Rådhusplassen 1 
6413  MOLDE 
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Nesset kommune ser også svært positivt på at planarbeidet vedr. nytt Helsehus som bl.a. skal 
inneholde legevakt og KAD avdeling er satt opp i planen.  Dette er et tiltak som bør 
prioriteres. 
 
Dette var noen innspill til Moldes helse og omsorgsplan fra Nesset.  
 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Jan Karsten Schjølberg 
enhetsleder 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

Møteprotokoll 

 

 

 
 
 

Utval: Eldrerådet 
Møtestad: Møterom 102, Fylkeshuset, Molde 
Dato: 23.05.2018 
Tid: 10:30 
Protokoll nr: 2/2018 

 
 

Faste medlemer som møtte:   
Namn Funksjon Representerer 
Jon Skarvøy Leiar  
Anne Lise Hessen Følsvik Nestleiar  
Jakob Strand Medlem  
Kari Ristesund Medlem  
Gerd Misfjord Medlem  
Mellvin Steinsvoll Medlem  
Ann Elida Solheim Medlem  

 
 

Frå administrasjonen møtte på heile eller delar av møtet: 
Namn Stilling 
Paula Næss Skår rådgivar 
Hans Roger Tømmervold rådgivar 
Silje Nerland Sættem rådgivar 
Melvin Tornes leiar økonomistab 
Marita Halvari rådgivar 

 
 

Sekretariat: 
Namn Stilling 
Gunn Elin Nygård konsulent 
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Eldrerådet sitt møte tok til kl 10.30 på fylkeshuset, Molde, møterom 102, under 
leiing av utvalsleiar Jon Skarvøy. 
 
 
Anne Lise Hessen Følsvik og Gerd Misfjord var ikkje tilstades til møtestart. 
Møtet vart sett med 5 medlemer. 
 
 
Utvalsleiar Jon Skarvøy ønska Marita Halvari velkommen.  Marita Halvari skal starte 
i stilling som rådgivar i kulturavdelinga frå 1. august 2018 i seksjon for folkehelse- 
og fysisk aktivitet, med ansvar for mellom anna råda for likestilling av 
funksjonshemma og eldrerådet. Marita Halvari presenterte deretter seg sjølv. 
 
 
Gerd Misfjord tok sete kl 10.45. Anne Lise Hessen Følsvik tok sete kl 10.50. 
7 voterande. 
 
 
Orienteringar: 
 
Mellvin Steinsvoll (AP) orienterte om tilbodet fylkeskommunen legg opp til etter 
vedtaket om å slutte å trykke opp rutehefter frå 1. mai 2018. 
 
 
Rådgivar Hans Roger Tømmervold, kulturavdelinga, orienterte om arbeidet med 
«Anleggspolitikk i Møre og Romsdal». 
 
 
Rådgivar Silje Nerland Sættem, samferdselsavdelinga, orienterte om den utvida  
TT-ordninga for 2018.  
 
 
Leiar økonomistab Melvin Tornes, utdanningsavdelinga, orienterte om 
utdanningstilbodet innanfor pleie- og omsorg i Møre og Romsdal. 
 
 
Innkallinga vart godkjent utan merknader.  
 
 
Saklista vart godkjent utan merknader.  
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Saksnr Innhald  
   
E 6/18 Oppgradering-rehabilitering av sjukehusa m.m. på 

Sunnmøre - uttale frå Vanylven eldreråd 
 

E 7/18 Brukarmedverknad på systemnivå i helseforetak-
nominasjon - uttale frå Hedmark fylkeseldreråd 

 

E 8/18 Innspel til tema til landskonferansen for fylkeskommunale 
eldreråd i Telemark 2019 

 

E 9/18 Evaluering av konferansen for kommunale eldreråd - 
Vestnes fjordhotell, 17. april 2018 

 

 
RS 3/18 

 
Helsekonferansen 2018 - Leve hele Livet - tale fra 
statsministerens kontor 

 

RS 4/18 Pressemelding frå DNB 24.04.18 - DNB freder brevgiroen - 
kunder vil ikke på nett 

 

RS 5/18 Rekneskap med resultatvurdering og årsmelding for 2017  
RS 6/18 Budsjettoppfølging - Eldrerådet - Periode 2018/4  
  

Godkjenning av protokoll 
 

 
 
 

E 6/18 Oppgradering-rehabilitering av sjukehusa m.m. på 
Sunnmøre - uttale frå Vanylven eldreråd 

Samrøystes vedtak i Eldrerådet - 23.05.2018 
Eldrerådet delar uroa som eldrerådet i Vanylven gir uttrykk for og oppmodar særleg 
om at tilbodet innanfor rehabilitering ved Aure og Mork rehabiliteringssenter ikkje 
blir svekka.  
 
 
 

E 7/18 Brukarmedverknad på systemnivå i helseforetak-
nominasjon - uttale frå Hedmark fylkeseldreråd 

Samrøystes vedtak i Eldrerådet - 23.05.2018 
Eldrerådet tek orienteringa om brukarmedverknad på systemnivå i helseforetak-
nominasjon til orientering. 
 
 
 

E 8/18 Innspel til tema til landskonferansen for 
fylkeskommunale eldreråd i Telemark 2019 

Samrøystes vedtak i Eldrerådet - 23.05.2018 
Eldrerådet fremmer forslag om følgjande tema: 

 Eldreveksten og framtidig behov for helsepersonell - sikring av tilstrekkeleg 
utdanningstilbod innan helse og omsorg 

 Anleggspolitikk innanfor idrett og friluftsliv/folkehelse i eit 
generasjonsperspektiv 
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E 9/18 Evaluering av konferansen for kommunale eldreråd - 
Vestnes fjordhotell, 17. april 2018 

Forslag til vedtak: 
Fylkeseldrerådet tek evalueringa av konferansen for kommunale råd til orientering. 
 
Det blir oppnemnt ei arbeidsgruppe for planlegging av neste års konferanse med 
slik samansetjing: 
…………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………. 
 
Brevet frå Sykkylven kommune blir teke med som innspel til neste års konferanse 
for dei kommunale eldreråda.  
 
Samrøystes vedtak i Eldrerådet - 23.05.2018 
Fylkeseldrerådet tek evalueringa av konferansen for kommunale råd til orientering. 
 
Det blir oppnemnt ei arbeidsgruppe for planlegging av neste års konferanse med 
slik samansetjing: Arbeidsutvalet for eldrerådet  
 
Brevet frå Sykkylven kommune blir teke med som innspel til neste års konferanse 
for dei kommunale eldreråda.  
 
 
 

RS 3/18 Helsekonferansen 2018 - Leve hele Livet - tale fra 
statsministerens kontor 

Samrøystes vedtak i Eldrerådet - 23.05.2018 
Eldrerådet tek referatsaka til orientering. 
 
 
 

RS 4/18 Pressemelding frå DNB 24.04.18 - DNB freder 
brevgiroen - kunder vil ikke på nett 

Samrøystes vedtak i Eldrerådet - 23.05.2018 
Eldrerådet tek referatsaka til orientering. 
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RS 5/18 Rekneskap med resultatvurdering og årsmelding for 
2017 

Forslag til vedtak: 
1. Møre og Romsdal fylkeskommune sin rekneskap for 2017 blir godkjent slik det 

går fram av saka og rekneskapsdokumentet, med dei merknader som går fram 
av revisjonsmelding for 2017 frå Møre og Romsdal revisjon IKS. 

 
2. Rekneskapen for kontrollutvalet og fylkesrevisjonen for 2017 blir godkjent, jf. 

Revisjonsmelding for 2017 frå Møre og Romsdal revisjon IKS. 
 
3. Rekneskapsmessig mindreforbruk for 2017 på 133,856 mill. kroner blir 

disponert slik: 
 
Til disposisjon Beløp

Disponering av rekneskapsmessig mindreforbruk  2017 133 856 000

Sum til disposisjon 133 856 000

Disponerast slik: Beløp

Auka driftsrammer 2018 (jf. tabell 2.1) 97 620 000
Avsetning til skadefond (jf. pkt. 3.8) 304 000
Avsetning til sentralt disposisjonsfond 35 932 000

I alt disponert 133 856 000  
 
 

4.  Driftsbudsjettet for 2018 blir endra slik: 
 
 

Beløp

Reduserte driftsrammer 2018 (jf. tabell 2.2) 2 827 000
Avsetning til sentralt disposisjonsfond 2 827 000  
 
 
5. Investeringsrammene for 2018 blir endra slik:  
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Beløp

Rebudsjetterte investeringsprosjekt ( jf. pkt. 4) 88 466 000
Nye/reduserte løyvingar ( jf. pkt. 4) -2 425 000
Aksjar og utlån (jf. pkt 4) Kirkegata 1 AS 12 100 000

I alt auka investeringar 98 141 000

Finansiert slik: Beløp

Bruk av lån 71 141 000
Auka momskompensasjon på investering 14 900 000
Bruk av investeringsfond 12 100 000

I alt finansiert 98 141 000  
 

6. Årsmeldinga for Møre og Romsdal fylkeskommune for år 2017 blir teken til 
vitande. 

 
7. Fylkesrådmannen bes spesielt følgje opp dei ansvarsområda som har hatt 

meirforbruk i 2017. 
 
Samrøystes vedtak i Rådet for likestilling av funksjonshemma - 09.05.2018 
Rådet for likestilling av funksjonshemma tek referatsaka til orientering. 
 
Samrøystes vedtak i Eldrerådet - 23.05.2018 
Eldrerådet tek referatsaka til orientering. 
 
 
 

RS 6/18 Budsjettoppfølging - Eldrerådet - Periode 2018/4 

Samrøystes vedtak i Eldrerådet - 23.05.2018 
Eldrerådet tek referatsaka til orientering. 
 
 
 

Godkjenning av protokoll 

Samrøystes vedtak i Eldrerådet - 23.05.2018 
Eldrerådet gjekk gjennom og godkjente samrøystes protokollen frå møte 
23.05.2018. 
 
 
 
 
Møtet slutt kl. 13.55. 
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Fra: Marita Helene Halvari <marita.helene.halvari@mrfylke.no> 
Sendt: tirsdag 28. august 2018 10:10
Til: Jan Karsten Schjølberg <jan.scholberg@nesset.kommune.no>
Emne: Invitasjon til møte 26 september ‐
 
Hei
 
Her kommer som avtalt litt informasjon.  Fylkesrådet har i sitt program for perioden at de vil legge to av sine fire
møter ut til ulike kommuner.  I den forbindelse ønsker vi å besøke Molde kommune, og invitere inn rådet i Nesset
og Midsund kommune.
Vi bruker å dele dagen i to. Første del er et fellesmøte der Molde kommune v/rådmann el ordfører el
kommunalsjef ønsker velkommen til kommunen. Også at det blir orientert om større arbeid som er gjennomført
eller under planlegging og som er viktig for målgruppa.  Rådet i vertskommunen kan også gjerne holde en
orientering om hvordan de jobber.  Det er også gjerne lagt opp til en runde der de andre rådene som er til stede
får presentere seg og orientere om det de er opptatt av.
Fylkesrådet presenterer også seg og sitt arbeid.
Det blir så en felleslunsj.
Etter lunsj fortsetter fylkesrådet med sitt ordinære møte.  Dette møtet er åpent og det er mulig for dei
kommunale rådene å delta på, men da som tilhørere.
 
Tidspunktet for møte/besøk er 26. september fra kl 10:30 til ca kl 15:30.
 
Vi ser for oss en dagsplan som ser omtrent slik ut.
 
Første del av møtet
 
10.30‐12.00: ‐ Åpning og orientering fra kommunen, gjerne ved rådmann eller ordfører
                       ‐    Kort presentasjon av rådene som deltar
                       ‐    Ønsker gjerne en spesiell orientering
                      ‐     Ellers andre tema kommunen jobber spesielt med/er opptatt av.
 
12.00‐12.30 Lunsj
 
Andre del av møtet
 
12.30‐15.00:  Fylkesrådet gjennomfører sitt ordinære møte.
 
Ser frem til å høre fra dere, og ber om en tilbakemelding senest 19. september om dere kommer og hvor mange.
 
Med vennlig hilsen
Marita Helene Halvari
rådgivar
kulturavdelinga – seksjon for folkehelse og fysisk aktivitet
Møre og Romsdal fylkeskommune
 



Tlf. 71 28 04 21 /936 62 666
marita.helene.halvari@mrfylke.no
mrfylke.no
 

 
 



 
 

 
 

 
 

Saksframlegg 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Råd for eldre og funksjonshemma 23/18 12.09.2018 

Utvalg for helse og omsorg 13/18 12.09.2018 

Nesset formannskap  04.10.2018 

Nesset kommunestyre  25.10.2018 
 
 
 
 

Temaplan helse og omsorg 2018 - 2025 
 

Vedlegg 
1 Temaplan helse og omsorg 2018 - 2025 

 

Rådmannens innstilling 
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.  

 

 

Saksopplysninger 
Helse og omsorgsutvalget og eldrerådet har i langt tid etterlyst en oppdatert helse og 
omsorgsplan.  Kommunens helse og omsorgsplan ble vedtatt i kommunestyret i 2011, pleie 
og omsorgsdelen. av planen ble evaluert og oppdatert i 2015.  Endring i planen var stort sett 
det at 2 omfattende prosjekt ble flyttet fram i tid.  Dette var ny demensavdeling samt 16 
leiligheter tilrettelagt for heldøgns pleie og omsorg i bofellesskap. 

Den 13.3. 2018 fattet både rådet for eldre og funksjonshemma og utvalg for helse og omsorg 
følgende vedtak:  

«Det utarbeides en Temaplan for helse og omsorgstjenesten i Nesset for perioden 2019 - 2025.  
 Planen skal omfatte forslag til tiltak og tjenester som kan iverksettes før nye Molde kommune blir 
etablert, samt tiltak som ønskes iverksatt i området Nesset etter 2020. Tiltak etter 2020 bør 
innarbeides i en felles helse og omsorgsplan som skal gjelde for den nye kommunen.  
 Helse og omsorgsplan blir sak på neste møte i helse og omsorgsutvalget og rådet for eldre og 
funksjonshemma. (planlegges fellesmøte).  
  
Forslag til Temaplan for helse og omsorgstjenesten i Nesset 2019 – 2025 legges fram for kommunestyret til 
behandling i september 2018.» 

Arkiv: :144 

Arkivsaksnr: 2010/527-80 

Saksbehandler: Jan Karsten Schjølberg  



 

I sine møter den 8.5. 2018 fulgte både rådet for eldre og funksjonshemma og utvalg for helse og 
omsorg opp saken.  Begge utvalgene kom på dette møtet med innspill til tiltak som de ønsket 
vurdert i temaplanen.  Dette vedtaket er tatt inn i planen ( side 29)  

 

Nesset kommune vil fra 1.1.2020 sammen med Midsund og Molde etablere nye Molde kommune.  
Molde kommune har hatt ut sin nye helse og omsorgsplan på høring. Denne planen skal 
behandles politisk i Molde kommune i løpet av høsten. Molde kommune sin helse og 
omsorgsplan berører kun det som tilhører Molde kommune i dag.  Det at Molde kommune nå får 
en ny plan for perioden 2018- 2025 innebærer at det blir enda mer viktig at Nesset kommune også 
oppdaterer sin plan. Intensjonen videre må være at planen samordnes til en felles plan for den 
nye kommunen. 
 

I temaplanen for Nesset kommunen er svært mye tatt ut av Molde kommune sin plan. 
Dette gjelder bl.a.: 

- Formål 
- Visjon og mål 
- Sentral utviklingstrekk 
- Sentrale styringsdokumenter og føringer 
- Målgruppe og delvis også generelle tilbud 
-  

Det at så mye er hentet fra Molde sin plan er gjort med hensikt i og med at en etter 1.1.2020 
sammen med Midsund blir en og samme kommune. Det at mye er felles i disse 2 planene  vil 
gjøre det lettere å lage en felles plan. 

Rådet for eldre og funksjonshemma hadde ønske om en egen eldreplan. Tiltakene for eldre 
gruppen er å finne innenfor helse og omsorgsplanen. 

 

I tiltaksdelen i planen vil en se at investeringstiltak som er under arbeid og tiltak som er vedtatt 
av kommunestyret er tatt inn i planen, dette for å få en bedre oversikt over helheten i planen. 

I planen ligger en del investeringer og bemanningsøkninger. Det meste at tiltakene som er lagt 
inn gjelder likevel administrative utredninger som har som formål at Nesset skal være best mulig 
forberedt før vi går inn i en ny kommune. Kommunestyret må forvente at disse utredningen blir 
fulgt opp. 

 

Vurdering 
Rådet for eldre og funksjonshemma og helse og omsorgsutvalget kom i møte 8.5. 2018 med 
innspill som de ba om ble vurdert i planen.  Dette menes å være fulgt opp. Enhetsleder for helse 
og omsorg som har vært saksbehandler for planen har holdt seg innenfor sitt arbeidsområdet i 
planen.  Rådet og utvalget har i sin uttale uttalt at stillingen som folkehelsekoordinator 
videreføres innenfor Nesset sitt område også etter sammenslåingen. Dette er ikke berørt i planen, 
stillinger er og bør være tilknyttet rådmannens stab og ikke ute på enhet og avdelingsnivå.   

Rusarbeidet ligge innenfor NAV. Dette området er berørt minimalt i planen.  

 



Økonomiske konsekvenser 
De investeringer som ligger inne i planen, både de som kommunestyret har vedtatt og de som er 
foreslått i planen videre vil bli framtidige årlige utgifter i form av renter og avdrag.  Det er 
bruttokostnadene som er lagt inn i planen, nettokostnadene vil være langt mindre i og med at det 
vil gitt tilskudd fra husbanken til oppføring av omsorgsboliger og institusjonsplasser. 
Omsorgsboligene vil også gi inntekter i form av husleie. 

En oppfølging av de bemanningsøkninger som ligger i planen vil resultere i økte årlige 
driftsutgifter dersom disse blir videreført i budsjett og økonomiplan. 

Nesset kommune vil i 2019 få store utfordringer i det å forberede seg til å bli en del av nye Molde 
fra 2020.  Dette vil også medfører store kostander. En del av disse tiltakene ligger inne i planen. 

 

Betydning for folkehelse 
En god del av de tiltak som ligger inn i planen har stor betydning for folkehelsen.  Det vises blant 
annet til de foreslåtte tiltakene under områdene styrking av helsefremmende og forebyggende 
tiltak og mestring, aktivitet og deltakelse (side 33 ). 
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1.    INNLEDNING 

Forord 
Tema plan for helse og omsorgstjenesten i Nesset 2019 – 2025 er en oppdatering av gjeldende helse 
og omsorgsplan 2016 – 2030.  Pleie og omsorgsdelen i planen ble evaluert i 2014/2015. Den gang ble 
en del investeringsoppgaver    flyttet fram i tid.  
Helse og omsorgsutvalget i Nesset samt rådet for eldre og funksjonshemma har begge i sine møter 
den 13.3. 18 vedtatt at Strategiplanen skal legges fram for behandling i kommunestyret i løpet av 
høsten 2018.   Rådet og utvalget hadde den 8. mai 2018 fellesmøte vedrørende helse og 
omsorgsplanarbeidet.  Utvalgene kom med en rekke tiltak som ønskes vurdert i temaplanen. 
Avdelingslederne innen helse og omsorg samt folkehelsekoordinator hadde på samme møte 
orientering til utvalgene samt komme med innspill til en evt. plan. 
 
Nesset, Midsund og Molde kommune skal fra 1.1.2020 danne nye Molde kommune.  Molde 
kommunen ved administrasjonen har utarbeidet en helse og omsorgsplan for perioden 2018 – 2025, 
planen har vært lagt ut på høring med høringsfrist  20.8. 2018. 
Lederne for helse og omsorg i Midsund og Nesset var invitert inn i styringsgruppa for å sikre tidlig 
involvering.  Arbeidet med helse og omsorgsplanen i Molde foregikk i all hovedsak i til sammen 7 
arbeidsgrupper. Dette var arbeidsgrupper innenfor følgende områder; a) Heldøgns tjenester              
b ) Aktivitetstilbud c) Dagbehandling d) Tjenester i hjemmet e) Barn og unge f)Boliger                        
g) Rekrutering. 
I og med at Molde kommunen nå etter hvert får vedtatt en helse og omsorgsplan for 2018 – 2025 vil 
det være naturlig at også Nesset kommune oppdatert sin plan.  
Ganske mye av det som framgår i denne tema planen samsvarer med Moldes kommune sin helse og 
omsorgsplan.  Dette synes riktig i og med at det fra 1.1.2020 blir en og samme kommune. 

Formål 
Kommunen skal sørge for at personer som bor og oppholder seg i kommunen tilbys nødvendige 
helse- og omsorgstjenester. Kommunens ansvar omfatter alle pasienter og brukergrupper, 
herunder personer med somatisk eller psykisk sykdom, skade eller lidelse, rusmiddelproblem, 
sosiale problemer eller funksjonsnedsettelser (Helse- og omsorgstjenesteloven). 
 
Tema planen innen helse og omsorg i Nesset skal være et politisk og administrativt dokument 
for å planlegge langsiktig. Formålet med planen er helse- og omsorgstjenestene i hele nye 
Molde kommune vil få et tilbud som kommunens innbyggere har krav på.  Nesset kommune har 
i dag et godt tjenestetilbud innenfor helse og omsorg. I intensjonsavtalen mellom Nesset, Molde 
og Midsund kommuner er det lagt stor vet på at tjenestene skal gis der folk bor. Dette vil også 
vektlegges i temaplanen for helse og omsorgstjenesten i Nesset. En oppdatert helse og 
omsorgsplan vil også være et nyttig verktøy når den nye kommunen en gang etter 1.1. 2020 skal 
lage en ny helse og omsorgsplanen.  Temaplanen vil også gi muligheter til lage et best mulig 
grunnlag for at innbyggerne i området Nesset skal ha et best mulig tilbud etter 1.1.2020. 
Forberedelsen for dette må starte nå. 

Visjon og mål 
«Hva er viktig for deg?» 

Visjonen setter bruker i sentrum ved å ha hovedfokus på egenmestring, medvirkning og 
deltakelse i all tjenesteutøvelse. Tjenestene skal ta utgangspunkt i spørsmålet «Hva er viktig for 
deg?». I samhandling med bruker og pårørende skal tilbudet gis ut fra faglige vurderinger og 
kommunens standarder, samt brukers valg og preferanse for livskvalitet og forutsetninger. 
Tjenestene vil på denne måten bli individuelt tilrettelagt 
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Mål med helse- og omsorgsplan 

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 

Sentrale utviklingstrekk 
Innbyggertallet vil fortsette å vokse, og befolkningen vil bli stadig eldre. Dette gjelder både for 
landet for Nesset og for nye Molde kommune. Et økende antall eldre betyr økt behov for 
kommunale helse- og omsorgstjenester. Helsetilstanden i befolkningen vil være avgjørende for 
nivået på behovet for tjenester 
 
Det er forventet vekst i andelen eldre og nedgang i andelen yrkesaktive, samt en økning i 
livsstil- og aldersrelaterte sykdommer som kols, demens, diabetes, overvekt, rus, psykiske 
lidelser og kreft. Samtidig er det en grunnleggende forutsetning i samhandlingsreformen at 
veksten i bruk av spesialisthelsetjenester skal dempes ved at en større del av helse- og 
omsorgstjenestene ytes av den kommunale helse- og omsorgstjenesten 

Langtidsopphold i institusjon er langt på vei en tjeneste for de eldre. Når fire av fem mottakere 
av langtidsplass i sykehjem har et omfattende bistandsbehov, tyder det på at terskelen for å få 
institusjonsplass er høy. Fremtidens demografiske og epidemiologiske utviklingstrekk tilsier at 
denne utviklingen vil forsterkes.  

Også de som bor hjemme har et lavere funksjonsnivå og er sykere enn tidligere, noe som gjør at 
hjemmetjenestene får ansvaret for langt mer komplekse brukergrupper enn tidligere. Veksten i 
hjemmetjenester er koblet til yngre brukergrupper med store hjelpebehov. 

Det må tilrettelegges for egenmestring og livskvalitet med økt fokus på ressurser, aktivitet og 
deltakelse. For personer som ikke kan være i ordinært arbeid, vil dagtilbud, lavterskeltilbud, 
arbeidstiltak og støttekontaktordningen være viktig for helse og livskvalitet. Dette gjelder ikke 
minst unge funksjonshemmede, som har langt lavere livskvalitet sammenliknet med 
jevnaldrende i befolkningen.  

Også fritidsaktiviteter er en viktig arena for læring, mestring og utvikling, og mange aktiviteter 
har helsemessige gevinster i tillegg til potensial for sosial kontakt med andre, opplevelser og 
mulighet for inkludering 
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2.    STYRINGSDOKUMENTER OG FØRINGER  

Nasjonalt 
I følge Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) er 
kommunenes overordnede ansvar for helse- og omsorgstjenester definert slik:  
«Kommunen skal sørge for at personer som oppholder seg i kommunen, tilbys nødvendige helse- og 
omsorgstjenester. Kommunens ansvar omfatter alle pasient- og brukergrupper, herunder personer 
med somatisk eller psykisk sykdom, skade eller lidelse, rusmiddelproblem, sosiale problemer eller 
nedsatt funksjonsevne».  
Kommunen skal i sin helse- og omsorgstjeneste blant annet tilby helsefremmende og forebyggende 
tjenester, svangerskaps- og barselomsorgstjenester, fastlegeordning, akuttberedskap og legevakt, 
sosial, psykososial og medisinsk habilitering og rehabilitering, helsetjenester i hjemmet, personlig 
assistanse, herunder praktisk bistand og opplæring og støttekontakt, heldøgns omsorgstilbud, 
herunder sykehjem og avlastningstiltak og bolig.  
Pasientenes og brukernes rettigheter til de samme tjenestene er regulert i pasient- og 
brukerrettighetsloven, mens Lov om helsepersonell handler om pliktene og ansvaret til 
helsepersonellet kommunen har ansatt.  
Siden 2012 har Samhandlingsreformen vært sentral i endring og utvikling av helse- og 
omsorgstjenestene. Føringene i reformen om at tjenestene skal organisere seg rundt 
brukerens/pasientens behov og ikke ut fra tjenesteutøvers eget faglige og organisatoriske ståsted, 
videreføres i både nasjonale og lokale styringsdokumenter. I samhandlingsreformen er det lagt til 
grunn at tjenester skal ytes etter BEON-prinsippet (beste effektive omsorgs nivå), som blant annet 
innebærer at den enkelte etter en individuell vurdering av sine behov skal få et korrekt og 
individuelt tilpasset tilbud på rett nivå og at tjenester skal ytes på en slik måte at brukerne opplever 
mestring og økt grad av egenomsorg. Figuren under viser helse- og omsorgstjenestene skjematisk og 
viser hvilke tiltak som er aktuelle på de ulike nivå i mestringstrappa.  

 

Stortingsmelding 29 (2012 – 2013) «Morgendagens omsorg – omsorgsplan 2020» er en plan som 
legger vekt på å utvikle og innarbeide nye og framtidsrettede løsninger. Tiltak skal iverksettes på 
følgende områder; faglig omlegging og større vekt på tidlig innsats, hverdagsrehabilitering og 
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nettverksarbeid. Program for innføring av velferdsteknologi, bygging og utvikling av framtidas 
sykehjem og omsorgsboliger.  
 
Stortingsmelding 26 (2014-2015) om «Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og helhet» går 
nærmere inn på utfordringene med et manglende helhetsperspektiv i tjenestene, og beskriver tiltak 
for å imøtekomme dette. Satsningsområder som trekkes frem: Økt kompetanse, bedre ledelse, 
teamorganisering, samlokalisering av tjenestene og mer ambulant behandling.  
 
«Frivillighetsstrategi 2015-2020. Nasjonal strategi for frivillig arbeid på helse – og omsorgsfeltet (2015 
-2020)» formulerer mål og tiltak for det fremtidige samspillet mellom frivillig og offentlig sektor på 
helse- og omsorgsfeltet - både hjelpetiltak og folkehelsearbeid.  
 
Proposisjon nr. 15 2015-2016 «Opptrappingsplan for rusfeltet (2016-2020)» har tre innsatsområder: 
tidlig innsats for å forebygge rusavhengighet, behandling og oppfølgingstjenester etter behandling.  
 
“Sammen om mestring – Veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne” (IS-2076). 
Veilederens formål er å synliggjøre brukergruppens behov og understøtte det lokale psykiske helse- 
og rusarbeidet for voksne. Med veilederen ønsker Helsedirektoratet å peke på utfordringer og 
muligheter i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid og vise hvordan ulike forhold kan 
imøtekommes. Målet er å klargjøre nasjonale forventninger og stimulere til videreutvikling og 
forbedring av tjenestetilbudet.  
 
Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator (IS-2651) skal bidra til felles 
forståelse og kunnskap slik at en får en god samhandling både internt i helse- og omsorgstjenestene 
og mellom sektorer som yter tjenester til pasienter og brukere med behov for habilitering og 
rehabilitering. Det nasjonale målet om at habilitering og rehabilitering skal styrkes er et sentralt 
grunnlag for anbefalinger i veilederen. I dette ligger også en vektlegging av tjenester som fremmer 
og understøtter pasientens og brukerens innsats i å gjenvinne og opprettholde best mulig funksjons- 
og mestringsevne, selvstendighet og deltakelse.  
 
Veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten (IS-2587) handler om involvering av og støtte til 
pårørende i hele helse- og omsorgstjenesten. Veilederen beskriver pårørendesrettigheter og helse- og 
omsorgstjenestens plikter og gir anbefalinger om god praksis. Veilederen omfatter alle 
pårørendegrupper, uavhengig av pasientens eller brukerens diagnose, og inkluderer eldre, voksne, 
ungdom og barn som pårørende.  
 
Regjeringen har startet arbeidet med kvalitetsreformen Leve hele livet. Målet er at alle eldre skal få 
bedre hjelp og støtte til å mestre livet. Leve hele livet skal handle om de grunnleggende tingene som 
oftest svikter i tilbudet til eldre: mat, aktivitet og fellesskap, helsehjelp og sammenheng i tjenestene.  
 
Leve hele livet har fem innsatsområder:  

1. Et aldersvennlig Norge,  
2. Aktivitet og fellesskap,  
3. Mat og måltider, 
 4. Helsehjelp,  
5. Sammenheng i tjenestene.  

 
På hvert av innsatsområdene legger reformen fram fem utfordringer og fem forslag til løsninger, 
som alle viser til lokale eksempler.  
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Lokalt: 

I intensjonsavtalen mellom Midsund, Nesset og Molde ligger det en del som det må tas 
høgde for i Temaplanen. 

Visjoner og mål tatt fra intensjonsavtalen som bør følges opp i Helse og omsorgsplanen  
 « Hva er viktig for deg 2019 – 2025: 

En kommune med en bærekraftig økonomi som sikrer utvikling og likeverdige tjenester som er 
bedre enn i dag. 
 
Et desentralisert tilbud der folk bor innenfor basistjenestene oppvekst, helse, pleie og omsorg og 
innenfor tekniske tjenester. 
 
En innovativ og fremtidsrettet kommune som ønsker fornyelse og tar i bruk ny teknologi for å sikre 
bedre, mer   miljøvennlige og mer effektive tjenester. 
 
Tjenestetilbud innen basistjenester 
En ny og større kommune innebærer at kompetanse samles i større fagmiljø. Dette skal komme 
innbyggerne til gode i form av økt kvalitet og større mulighet for å gi et mer tilpasset tjenestetilbud. 
Det bør legges opp til at spesialiserte tilbud kan samles. Stadig flere tjenester/tilbud vil være digitalt 
tilgjengelig for brukerne 24 timer/365 dager. 
Strukturen i forhold til basistjenestene videreføres i samsvar med til enhver tid gjeldende planer og 
vedtak. Basistjenestene skal være nært der folk bor og omfatte bl.a. 

 Hjemmetjeneste 
 Omsorgsboliger 
 Dag- og aktivitetstilbud 
 Institusjonstjenester 
 Legetjenester 
 Helsestasjon 
 Frivillighetstjenester 
 Tekniske driftstjenester inkl. beredskap 

 
Det er en målsetting at ambulansetjenesten opprettholdes minst på dagens nivå. Det skal jobbes for 
tannhelsetjenestetilbud i Eidsvåg. 
 
Det gjøres en transportmessig, økonomisk og kvalitetsmessig gjennomgang for å vurdere en 
eventuell  ny lokalisering av felles legevakt og kommunale akutte døgnplasser (KAD-plasser) basert 
på befolkningen i den nye kommunen. 
 
Dagens legevaktsordning i Nesset videreføres, men utvides til å gjelde til kl 21 også på fredager 
Kommuneplan for Nesset 2012 – 2020.  Kommunens visjon i planen er « Jeg velger meg Nesset « 
 
Kommunens hovedmål: 

 God kvalitet på tjenestene 
 Motiverte medarbeider 
 God økonomistyring 
 Helhetlig og langsiktig planlegging 
 Effektiv og rasjonell drift gjennom bruk av IKT 
 God utnyttelse og bruk av kommunale bygg, samt et godt vedlikehold. 

 
Kommunens hovedmål skal rulleres hvert 4. år samtidig med kommuneplanen. ( NB 
kommuneplanen ble ikke rullert i 2016 ) 
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Under området regionale utviklingstrender er kommunesammenslåing nevnt:  Der står det følgende: 
 

I kommuneplanen fra 2012 er det satt opp følgende utfordringen innen pleie og omsorg. 
(det meste tatt ut i fra helse og omsorgsplanen fra 2011) 

a) Det å få rekruttert nok leger og annet helsefaglig personale 
b) Det at flere og flere brukere ønsker å få tjenesten i større grad i egen bolig 

istedenfor i institusjon. (dette er i planen kommentert med følgende spørsmål: 
Hvordan ønsker vi at omsorgstrappa i kommunen skal være for å kunne gi våre 
brukere et best mulig tilrettelagt tilbud?. 

c) Samhandlingsreformens påvirkning på tjenestetilbudet. 

Kommuneplanen la følgende føringer innenfor helse og omsorg fram mot 2020. 

 Arbeide for å rekruttere inn kvalifisert personale, gjerne lærlinger 
 Sørge for kompetanseheving av egne ansatte 
 Ha godt dokumentert system for internkontroll og avvikshåndtering 
 Arbeide for å ha en effektiv utnyttelse av data som verktøy i tjenesten. 
 Arbeide for å ha en stor grad av brukertilfredshet 
 Arbeide for å ha motiverte ansatte 
 Forebyggende og helsefremmende arbeid skal ha fokus i alt planarbeid. 

Boligpolitisk plan 2010 – 2013 vedtatt i kommunestyret 10.12.2009. ikke oppdatert.  
Arbeid med å oppdatere planen ble startet opp i 2014, det finnes tre møtereferater 17.6. 
4.8. og 22.8. 2014.  Det var planlagt et nytt møte 24.6. 14.  dette ble avlyst etter den tid 
ser det ikke ut til å ha skjedd noe angående arbeidet med denne planen 

De tiltak som ble foreslått innenfor helse, sosial og omsorgstjenesten er stort sett 
gjennomført i samsvar med planen.  
 

Det er minimalt hva denne planen som gjelder for perioden 2010 – 2013 kan legger som 
føringen for den nye Tema planen innen helse og omsorg. Det er likevel et tiltak som er 
foreslått i planen og som det har vært fokus på gjentatte ganger etter 2013, dette gjelder 

«Det er i dag opp til kommunene selv å bedømme hvorvidt de skal slå seg sammen i 
større enheter, eller om de skal finnen tjenelige løsninger gjennom interkommunalt 
og regionalt samarbeid.
I løpet av planperioden fram mot 2020 kan det være sannsynlig at 
kommunestrukturen i regionen og en eventuell kommunesammenslåing vil komme 
på dagsorden. I arbeidet med kommuneplanen har vi valgt å planlegge ut ifra at 
Nesset fortsatt skal bestå som egen kommunen.  Ved en eventuell 
kommunesammenslåing i planperioden vil denne planen uansett være et viktig 
utrykk for våre ønsker i en større kommune:»
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spesielle boliger for vanskeligstilte. Gjelder innbyggere som ikke klarer å skaffe seg 
bolig på egen hånd.  

Seniorboliger er også et av tiltakene i planen, dette skulle gjennomføres etter privat 
initiativ og i Eidsvåg sentrum. På dette området er det skjedd en god del i sentrum av 
Eidsvåg. 

Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2016 – 2020 vedtatt av kommunestyret … 
Kommunene skal etter alkoholloven § 1 – 7-d ha en alkoholpolitisk handlingsplan.  
 
Tiltak satt opp i vedtatt rusplan 2016 - 2020 
   
1 Utarbeide handlingsplan for arbeid med 

rusproblematikk blant eldre 
2017 

2 Etablere  infoskjerm på legekontoret 2017 
3 Forberede kvaliteten på brukerplan 2017 
4 Vurdere organisering av rusarbeidet i kommunen 2017 
5  Etablere rusteam 2017 
6 Gjennomføre ungdata undersøkelse i ungdomsskolen 2017 
7 Vurdere deltakelse i MOT  2017 
8 Rullere den boligsosiale planen. ET av tiltakene i 

planen må være rask utbygging av boliger for 
vanskelig stilte  

2017 

 

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner vedtatt i kommunestyret 14.12.17. 

Overordnet mål er å redusere vold ved å forebygge, avdekke og stoppe vold i 
nære relasjoner mot personer i alle aldre i vår region. Planen er felles for de ti 
eierkommunene i Krisesenteret for Molde og omegn IKS. 

Spredningsprosjektet for velferdsteknologi  i Romsdal 2017, 2018 og 
2019. 
Prosjektet er et samarbeid mellom åtte Romsdalskommunen. 
Velferdsteknologi er en fellesbetegnelse på tekniske installasjoner og 
løsninger som kan bedre den enkeltes evne til å klare seg selv i egen bolig, og 
bidra til å sikre livskvalitet og verdighet for brukeren. 

Det gode pasientforløp. 
Prosjektet det gode pasientforløp i Møre og Romsdal.  Nesset kommune er 
med i prosjektet det gode pasientforløp.  Målsettinga med dette prosjektet er 
helhetlige, koordinerte og trygge pasientforløp.  I Nesset er det en 
prosjektgruppe som arbeider med dette. 

Trygg hjemme prosjektet. 
Et samarbeid mellom Nesset kommune og brannvesenet i Molde. Et prosjektet 



12 

der målgruppen er hjemmeboende innbyggere i risikogruppen i forhold til 
brann. I Nesset er det en prosjektgruppe som arbeider med dette. 

Kommunal forskrift av 22.6.2017 vedr, rett til opphold i sykehjem eller 
tilsvarende boform. 
Den kommunale forskrift  er en oppfølging av en lovendring i pasient og 
brukerrettighetsloven . Denne endringen er vedtatt for å bedre rettsstillingen til søkere 
av helse og omsorgstjenester når det gjelder retten til opphold i sykehjem ellet lignende 
boform 

Befolkningsutvikling 

Tabellen viser forventet framskriving av befolkningen i nye Molde kommune 
fra 2017 til 2030, basert på SSB middels framskrivingsalternativ. 
Framskriving langt fram i tid er alltid forbundet med usikkerhet, men 
usikkerheten er vesentlig lavere for befolkningen over 50 år.  

Hovedaltarnativet MMMM 
 2017 2020 2025 2030 
 Nesset Nesset Molde Midsund Nesset Molde Midsund Nesset Molde Midsund 

0-19 
år 

639 599 6437 559 568 6760 540 563 7048 554 

20-
66 år 

1740 1711 16726 1160 1626 17002 1206 1528 17336 1225 

67-
79 år 

382 406 3342 277 473 3808 294 492 3906 293 

80-
89 år 

164 165 1019 103 169 1219 106 206 1721 136 

90 + 38 46 279 36 47 302 33 51 326 31 
Sum 2963 2929 27803 2135 2883 29091 2179 2840 30337 2239 

 
Hovedaltarnativet MMMM 
 2017 2020 2025 2030 
 NYE MOLDE NYE MOLDE NYE MOLDE NYE MOLDE 

0-19 år 7489 7595 7869 8165 
20-66 år 19111 19597 19834 20089 
67-79 år 3657 4025 4575 4691 
80-89 år 1291 1287 1494 2063 
90 + 322 361 382 408 
Sum 31870 32865 34152 35416 

 
 
 
  



13 

 
Hovedaltarnativet MMMM 
Antall innbyggere  80 +   Økning i  %  fra 2020 til 2030 
Nesset 19, 4 % 
Midsund 20,1 % 
Molde 57 % 
Nye Molde 49,9 % 

 
 

Andel  innbyggere  80 +  i 2017 i forhold til antall innbyggere 
totalt i kommunene.  
Kommune Innbygger 

80+ 
Innbyggere 

totalt 
80 + i 

prosent 
Nesset  200 2943 6,79 % 
Gjemnes  131 2634 4,97% 
Midsund 144 2037 7,06% 
Molde 1262 26939 4,68  % 

 
Kommentar: 
Dersom Nesset hadde samme prosentandel som Molde ville vi ha hatt 62 færre  
innbyggere over 80 år i Nesset.   
 

Andel  innbyggere  over 16 år registrert med psykisk 
utviklingshemming pr. 1.1.18. i forhold til antall innbyggere 
totalt i kommunene.  
Kommune Innbygger 

registrert 
Innbyggere 

totalt 
80 + i 

prosent 
Nesset  18 2943 0,61 
Gjemnes  13 2634 0,49 
Midsund 11 2037 0,54 
Molde 94 26939 0,34  

 
Kommentarer: 
Dersom Nesset hadde samme prosentandel som Molde ville vi ha hatt 8 færre  
registrerte innbyggere med psykisk utviklingshemming.  
 
 

Nesset kommune – endring befolkning 2007  - 2017 ( korrigerte tall for 2017)  
 
 0 - 4 5 -19 20 -66 67 – 79  80 + 
2007 140 492 1857 397 202 
2017 140 504 1705 397 200 

 
Kommentar: 
Økningen i antall innbyggere  under 20 år har bl.a. sin årsak i at de siste 2 til 3 år har 35 
barn/ungdom av flyktning familier bosatt seg i Nesset.  
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Dekningsgrader 2018 – plasser for heldøgns omsorg innen pleie og 
omsorg  i forhold til  innbyggere 80 + 
 Nesset Molde  Midsund 
Institusjonsplasser sykehjem 48 232 26 
Heldøgns bemannet bofellesskap 9 34 4 
Sum heldøgns plasser 57 266 30 
Dekningsgrad institusjon  24 % 18 % 18 % 
Dekningsgrad heldøgn samlet 28 % 21 % 21 % 

  
 
 
 

Dekningsgrader 2020 – 2025 – 2030 –  i Nesset kommune plasser for 
heldøgns omsorg i forhold til innbyggere 80 +  i samsvar med gjeldene 
økonomiplan. 2018 – 2021 
 2020 2025 2030 
Institusjonsplasser  49 plasser 23,2 % 22,6 % 19,06 % 
Heldøgnsplasser     65 plasser      30 % 29,9 25,2 % 
I kommunens økonomiplan er det 
ikke tatt høgde for heldøgns 
bemanning både ved det nye 
bofellesskapet i Eidsvåg og ved 
Vistdal bofellesskap.. 
Dekningsgrad inkl. Vistdal  dvs 
74 plasser.  

 
 
 
 
 
35 % 

 
 
 
 
 
34 % 

 
 
 
 
 
28,7% 

 
Kommentar: 
Det er fra og med 2020 forutsatt at det nye helsehuset med 16 omsorgsboliger og 1 
institusjonsplass er tatt i bruk. 
 
 
Dekningsgrad institusjonsplasser.  31.12.16.  

Kommune Dekningsgrad  
innbyggere  80 + i % 

Andel 80 + som har 
plass på sjukeheim 

Nesset 26,7 20,8 
Gjemnes 25,6 15,8 
Molde 18,3 12,9 
Tingvoll 18,2 15,1 
Sunndal 24,0 17,6 
Midsund 20,0 10,3 
Kristiansund 16,0 11,0 
Aukra 20,2 17,0 
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Rauma 20,8 17,6 
Fylket 18,1 13,7 

Tabellen ovenfor viser dekningsgrad når det gjelder institusjonsplasser i forhold til antall 
innbyggere 80 + pr. 31.12.16.  Nesset er den kommune er sammenlignet med en del omliggende 
kommuner som har størst dekningsgrad og størst andel innbygger over 80 år som er på 
institusjon. I 2018 vil dekningsgraden når det gjelder Nesset ligge på ca. 24 % 
 

3.    KOSTRATALL  2016 OG 2017 

 
Nøkkeltall Helse og omsorg  2017. 
 
 Enhet Nesset  Molde Midsund Kostra 

gr. 02 
Fylket  

Utgifter helse og omsorg pr. 
innbygger 

Kroner  39703 27861 39204 32209 28165 

Årsverk helse og omsorg pr. 
10000 innbygger 

Årsverk 566,2  400,4 391,2 357,6 

Netto drifts utgifter helse og 
omsorg i % av kommunens 
samlede netto driftsutgifter 

Prosent 39,2 37 34.6 33,1 34,7 

Andel årsverk med 
helsefagutdanning  

Prosent 80,7 72,7 75,6 76,2 75 

Årsverk pr. bruker Årsverk 0,72 0,63 0,74 0,53 0,58 
Andel brukere av 
hjemmetjenester 0 – 66 år 

Prosent 31,9 49,4 32,4 43,1 44,6 

Andel innbyggere  80 + som er 
beboer i institusjon 

Prosent 20,5 12,7 14,6 13,4 13,1 

Andel enerom med bad/wc Prosent 100 96 100 91,2 91,6 
Utgifter pr. døgn i institusjon Kroner 2840 3316 3416 3330 3186 
Andel private institusjonspl. Prosent 0 0 0 1,1 0 
Legetimer pr. uke pr. beboer Timer 0,39 0,4 0,13 0,46 0,44 
Andel innbyggere 67 – 79 år med 
dagaktivitetstilbud 

Prosent 0 0,79 2,27 0 0,87 

Netto driftsutgifter helsetjenester 
i % av kommunens samlede netto 
driftsutgifter 

Kroner 5,8 4,5 6 5,4 4,4 

Avtalte legeårsverk pr. 10000 
innbyggere 

Årsverk 13,6 11,7 13,7 13,2 11,8 

Avtalte fysioterapiårsverk 
pr.10000 innbyggere  

Årsverk 9,5 10 10,2 8,7  

Avtale årsverk helsestasjon og 
skolehelsetjenesten pr. 10000 
innbyggere 0 – 20 år. 

Årsverk 72,3 2,7 42,5 47,4 38,7 

Andel nyfødte med hjemmebesøk 
innen to uker etter fødsel. 

Årsverk 50 97,6 91,7 92,4 91,7  

 
Kommentarer: 
Årsverk helsestasjon/skolehelsetjenesten for Nesset og Molde er ikke korrekt.  Nesset 
har 41,9 inkludert lege i 20 % stilling.  Antall nyfødte med hjemmebesøk er i Nesset 100 
% (opplysninger fra helsestasjonen).  
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Det at Nesset og Midsund har en relativt stor andel 80 + gir utslag på en god del av 
tallene ovenfor. 
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4.    MÅLGRUPPER OG TILBUD: 

Pleie og omsorg 
Langtidsopphold  

Målgruppe: 
Eldre/syke med svekket helse, redusert førlighet og et omfattende hjelpebehov  

Tilbud: 
Skal være et varig hjem for personer som ikke lenger kan motta tilsvarende tilbud i eget hjem.  

 
Korttidsopphold  

Målgruppe: 
Hjemmeboende personer med behov for tidsavgrenset døgntilbud.  
Personer med behov for heldøgns oppfølging etter utskrivning fra sjukehus  

Tilbud: 
Etterbehandling eller opptrening etter sykehusopphold   
Observasjon, utredning, kartlegging av funksjonsnivå  
Observasjon og oppfølging i forbindelse med medisinering  
Pleie og omsorg ved livets slutt  

 
Rehabilitering døgnopphold  

Målgruppe: 
Personer med nedsatt funksjonsnivå på grunn av sykdom, skade eller medfødt lyte  

Tilbud: 
 Gjenvinne, bevare eller utvikle funksjonsevnen og/eller mestringsevne 
 
 
Avlastning 

Målgruppe: 
For personer eller familier som har vedvarende tunge omsorgsoppgaver i forhold til en 
enkeltperson.  

Tilbud: 
Bidra til å opprettholde gode familierelasjoner og bevare sosiale nettverk.  
Gi omsorgspersonen(e) mulighet til å ivareta seg selv og egne behov i perioder 
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Bofelleskap/omsorgsboliger  

Målgruppe: 
Personer med langvarig og vedvarende funksjonssvikt med behov for døgnkontinuerlig tilsyn  

Tilbud 
For eldre, andre med fysisk funksjonshemming  og for personer med demens.Vistdal 
bofellesskap 9 enheter, under planlegging 16 leiligheter i Eidsvåg 

 
Dagsenter for personer med demens   

Målgruppe: 
Personer med demensdiagnose  

Tiltak/tilbud: 
Tilbud 3 dager i uka på dag. Lokalisert til NOS fra 1.12.18. ( nye lokaler)  
Forebygge isolasjon og funksjonssvikt vedlikehold mestringsevne  
Kan fungere som avlastning for pårørende 

 
Dagsenter for eldre  

Målgruppe: 
Eldre 65+  
 

Tiltak/tilbud: 
Tilbud 2 dager i uka. Lokalisert fra 1.12.18. NOS eldresenteret  
Forebygge isolasjon og funksjonssvikt.  
Kan fungere som avlastning for pårørende. 

 
Hjemmesykepleie  

Målgruppe: 
Alle aldersgrupper med nedsatt funksjonsevne og som bor  hjemme.  

Tiltak/tilbud: 
Nødvendig helsehjelp knyttet til ernæring, legemiddelhåndtering, sårbehandling, prøvetaking, 
veiledning, omsorg ved livets slutt, mm.  

 
Hverdagsrehabilitering  

Målgruppe: 
For personer over 18 år med rehabiliteringspotensiale, som ønsker å være aktiv og selvstendig.  

Tiltak/tilbud: 
Tidsavgrenset. Innebærer primært trening i hverdagsaktiviteter som personen selv prioriterer og 
som er viktig for den enkelte. 
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Oppsøkende rehabilitering  

Målgruppe: 
For personer over 18 år med mer omfattende og sammensatt sykehistorie og sykdomsforløp, 
som har rehabiliteringspotensiale. 

Tiltak/tilbud: 
Tverrfaglig kartlegging og igangsetting av tiltak for å fremme aktivitet og deltagelse for 
mestring av hverdagsaktiviteter. 

 
Kreftomsorg  

Målgruppe: 
Personer med kreftsykdom og dens pårørende.  

Tiltak/tilbud: 
Oppfølging og koordinering av tjenester 

Helsetjenesten 
Ergoterapi 

Målgruppe: 
Alle med nedsatt funksjonsevne.   Egoterapi som enkeltstående helsetjeneste eller som del av 
tverrfaglig eller flerfaglig tilbud ut ifra behov.  

Tiltak/tilbud: 
Individuell vurdering med kartlegging, undersøkelse, veiledning, rådgiving og opplæring, 
behandling og oppfølging, eventuelt videre henvisning, tilrettelegging av hjelpemidler; til 
eksempel kommunikasjon, bevegelse, aktivitet og hygiene. 

 
Kommunal fysioterapi 

Målgruppe: 
Alle med behov for fysioterapi som enkeltstående helsetjeneste eller som del av tverrfaglig eller 
flerfaglig tilbud ut ifra behov. 

Tiltak/tilbud: 
Individuell vurdering med kartlegging, undersøkelse, veiledning, rådgiving og opplæring, 
behandling og oppfølging individuelt og/eller i gruppe.  

  
Helsestasjon for småbarn 

Målgruppe: 
Barn i alderen 0-6 år 

Tiltak/tilbud: 
Konsultasjoner ut fra barnevaksinasjonsprogrammet og helsestasjonsprogrammet.  
Barseltreff, hjemmebesøk innen 2 uker etter fødsel, ammekyndig hjelp.  
Helsesøster og lege er tilgjengelig, og det samarbeides med fysioterapeut 
Forebyggende arbeid. 
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Jordmortjenesten 

Målgruppe: 
Gravide og mor/barn etter fødsel 

Tiltak/tilbud: 
Svangerskapsoppfølging og fødselsforberedende  kurs, hjemmebesøk innen 48 timer etter 
hjemkomst fra sykehus. Dette er en tilpasning til kortere liggetid på sykehus etter fødsel. 
Ammehjelp.  Forebyggende arbeid 

  
 
Skolehelsetjenesten 

Målgruppe: 
Barn i alder 6-18 år 

Tiltak/tilbud: 
Skolehelseundersøkelser. Barnevaksinasjonsprogrammet.  
Primærforebyggende arbeid/ helseinformasjon. 
Gruppetiltak ved behov. 
Helsesøster og lege er tilgjengelig i barneskole, ungdomsskole o. Samarbeider med ergo- og 
fysioterapeut. 

 
Flyktninghelsetjenesten 

Målgruppe: 
Alle bosatte flyktninger 

Tiltak/tilbud: 
Helseundersøkelse/-kartlegging ved ankomst. Helsesøster og lege er tilgjengelig 

 
Fastlegetjenesten 

Målgruppe: 
Alle kommunens innbyggere 

Tiltak/tilbud: 
3 fastleger og 1 lege i utdanning,  

 
 Legevakt 

Målgruppe: 
Innbyggere i Nesset med behov for akutt legehjelp 

Tiltak/tilbud: 
Interkommunalt samarbeid mellom  Eide, Fræna, Molde og Nesset lokalisert på Kirkebakken i 
Molde kommune 



21 

Egen legevakt i Nesset, mandag – fredag på dagtid, samt mandag – Torsdag fra kl. 16.00 til 
21.00. Etter 1.1.2020 også fredag fra kl. 16.00 til 21.00. 

 
Kommunale akutte døgnplasser (KAD) 

Målgruppe: 
Innbyggere i Nesset med behov for akutt døgnopphold 

Tiltak/tilbud: 
Samarbeid mellom Aukra, Eide, Molde og Nesset om fem interkommunale sengeplasser med 
liggetid på inntil tre døgn lokalisert ved Kirkebakken i Molde. 

 
Miljørettet helsevern 

Målgruppe: 
Alle innbyggerne 

Tiltak/tilbud: 
Tilsyn og arbeid med miljørettede tiltak som har betydning for helse.  Kjøp av tjenester fra 
Kystlab. 

 
Tekniske hjelpemidler  

Målgruppe: 
Brukere med behov for ulike  tekniske hjelpemidler både for kortidsleie og langtidsleie, 
herunder trygghetsalarmer. 

Tiltak/tilbud: 
Utlevering og innhenting av hjelpemidler fra NAV og kommunens korttidslager.  ET samarbeid 
mellom NAV,  fysio/ergo, aktivitetstjenesten og hjemmevaktmester. Montering, testing  og 
service/reparasjoner samt administrative oppgaver  
Syns- og hørselskontakt 

Tiltak funksjonshemma: 
Heldøgns omsorg  

Tiltak/tilbud: 
Lokalisert i samlokaliserte boliger ved Holtan bofellesskap 6 leiligheter, avlastningsbolig, 
barneboliger samt i privat bolig.  En samlokalisert bolig med 4 leiligheter er under planlegging 
på Holtan området. 

 
Avlastning  

Målgruppe: 
For personer eller familier som har vedvarende tunge omsorgsoppgaver i forhold til en 
enkeltperson.  

Tiltak/tilbud: 
Avlastning ved kommunal avlastningsbolig  
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Omsorgsstønad 

Målgruppe: 
Private omsorgspersoner som utøver tyngende omsorgsarbeid for sine nærmeste.  

Tiltak/tilbud: 
Økonomisk støtte, 3 satser ,  1) lønn for 5 timer , 2)lønn for 7 timer og 3) lønn for 10 timer pr. 
uke. 

  
Støttekontakt  

Tiltak/tilbud: 
Bistand til aktiviteter eller et aktivt sosialt liv.  

 
Varig tilrettelagt arbeid  

Målgruppe: 
Personer med uføretrygd og behov for arbeid i skjermet virksomhet  

Tiltak/tilbud: 
Opprettholde og utvikle egenressurser ved å produsere varer og tjenester. Tiltak 
gjennom Nav, Organisert av Aktivitetstjenesten. 

 
Dagsenter for utviklingshemmede)  

Målgruppe: 
Utviklingshemmede 18 år og eldre  

Tiltak/Tilbud 
5 dager i uka ved aktivitetstjenesten. 

 
Individuell plan  

Målgruppe: 
Alle med behov for langvarig og koordinerte tjenester  

Tiltak/tilbud: 
Digital plattform 
Koordinator  
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Rus og psykisk helse: 
Oppfølgingstjeneste 

Målgruppe: 
Personer med psykisk helsesvikt og/eller rusmiddelproblematikk som ønsker å leve bedre med 
sin utfordring eller oppnå bedre helsetilstand  

Tiltak/tilbud: 
Forebygge, behandle og legge til rette for mestring av livssituasjon.  
Ingen nedre eller øvre aldersgrense. I dag organisert både innenfor enhet helse og omsorg ( 
psykisk helse )  og NAV ( Rusomsorg)- 

Frivillighet: 
Nesset  frivilligsentral  

Målgruppe: 

Alle  

Tiltak/tilbud: 
Koordinere frivilligheten, enkeltpersoner og tjenesteapparatet 

 
Sterk og stødig  

Målgruppe: 
Alle over 65 år.  

Tiltak/tilbud:Et samarbeid mellom Nesset kommune, fylkeskommunen og pensjonist         
forbundet.  
Trening  en time hver mandag i Eidsvåg og Eresfjord. 

Kommunale gjennomgangsboliger; 
Boligtildeling  

Målgruppe: 
Personer som selv ikke kan ivareta sin interesse på boligmarkedet, evt. 
personer som av helsemessige grunner har behov for en mer tilrettelagt bolig. 

Tiltak/tilbud: 
Trygdeboliger/seniorboliger, 14 leiligheter.  Tildelingsmyndighet enhet helse 
og omsorg, gjelde personer som har behov for bolig på grunn av alder og 
funksjonshemming. 

Andre gjennomgangsboliger tildeles av NAV, gjelder for personer som av 
andre årsaker ikke kan ivareta sine interesser på boligmarkedet.  
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5.    UTFORDRINGER 

Utfordringer innen pleie og omsorg 
Dagens situasjon 

 Gode heldøgns tjeneste til personer med demens, spesielt fra 1.11. 2018. 
Kommunen får da  ny demensavdelingen fordelt på to grupper  hver på  
8 plasser.  Det er også et meget  godt tilrettelagte uteområde. 

 Nesset kommune har sett i forhold til andre kommuner god dekking når 
det gjelder institusjonsplasser i forhold til innbyggere 80 +- . 

 Manglende tilbud i institusjon når det gjelder avlastningstilbud. 
 
 Kortidsplassene er i hovedsak belagt av pasienter utskrevet fra 

sykehusene, og i mindre grad av hjemmeboende pasienter 
 Kommunestyret har vedtatt utbygging av 16 nye sentrumsnære 

omsorgsbolig ( i helsehuset) . Planleggingen er i full gang antatt tatt i 
bruk i løpet av 2020. 

 Får svært raskt på plass nødvendige tekniske hjelpemidler i brukernes 
hjem. 

 Har på plass et relativt godt organisert dagtilbud for demente, nye 
lokaler fra 1.12.18 ved NOS.  Tilbud 3 dager i uka, brukerne blir hentet 
og hjemkjørt  av personalet i avlastingen.  

 Hjemmetjenesten har et døgnkontinuerlig tilbud, som dekker hele 
kommunen ( fra 1.7.17).  

 Økende fokus på brukermedvirkning «Hva er viktig for deg». 
 For lite fokus på egenmestring og rehabilitering ved tildeling av 

tjenester.  
 De som har med tildeling og koordinering, har god kunnskap om 

brukerne og samarbeider godt. 
 Hverdagsrehabilitering er etablert, men fungerer dårlig. 
 Nye trygghetsalarmer ( ca 70 ) tilknyttet responssenteret i Kristiansund. 
 Måltidsituasjonen ved Nesset omsorgssenter er lite fleksibel, det er lang 

tid mellom noen av måltid.  
 Deltagelsen fra frivilligheten har vært avtagende de siste årene innenfor 

pleie og omsorgstjenesten. 
 En tjeneste mottakere for i boliger som ikke er tilsettelagt for omfattende 

pleie. 
 Kommunen deltar i spredningsprosjektet om velferdsteknologi i ROR 

 
Utfordringer  

 Stadig flere, nye og komplekse oppgaver innen helse og omsorg skal 
løses på kommunalt nivå. 
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 Antall eldre øker spesielt fra 2025 og utover, gjelder i Nesset, men 
spesielt i nye Molde kommune. 

 Det å fortsatt klare å rekruttere tilstrekkelig med fagpersoner i Nesset 
området etter etableringen av nye Molde kommune. Dette for å følge 
opp intensjonsavtale ( Molde,  Midsund og Nesset) der det bl.a. går fram 
at basistjenestene skal gis der folk bor.  

 Bedre koordinering av tjenesten på natt gjelder samlet innen pleie og 
omsorg og bo- og avlastingstjenesten. 

 Antall demente øker etter hvert som det blir flere eldre, det å gi et tilbud 
både til pårørende og pasient slik at disse kan bo lengst mulig i egen 
bolig. 

 Det å være oppdatert i forhold til de muligheter som ligger i bruk av 
velferdsteknologi 

 Sørge for at tilsatte som arbeider i brukeren hjem har tilgang til pasient 
opplysninger når de er ute i pasienten hjem. 

 
Sentral å arbeide videre med framover; 

 Kartlegge og tildele tjenester med utgangspunkt  i  «Hva er viktig for 
deg ?. 

 Bedre ressursutnytting av tilsatt på natt og tilsatte i ressurspool. 
 Det at Hjemmetjenesten får tilgang til pasientopplysninger/ 

fagprogrammet når det er ute i pasienten hjem  
 Et mer helhetlig tilbud til hjemmeboende demente herunder avklare 

hvilken avdeling dagtilbudet skal legges til. 
 Bidra til at kommunens nye planlagte helsehus blir tilrettelagt for 

eldregruppen  80 +. 
 Det å fortsette arbeid i forhold til kompetanse og rekrutering. Arbeide 

med å styrke og beholde vår lokal kompetanse base i området Nesset. 
 Organisere og styrke bemanningen ved NOS , slik at måltidene blir 

bedre fordelt gjennom døgnet. 
 Egenmestring og rehabilitering skal settes på dagorden slik ar skal prege 

tjenesten i enda større grad enn i dag.  
 Det å få frigjort institusjonsplasser til kortids og avlastningsopphold slik 

at også innbyggere som bor hjemme kan få tilbud om plass. 
 Få med frivilligheten i større grad enn i dag. 
-  

 

Utfordringer innen helsetjenesten, avdeling helse og forebygging:  

 
Dagens situasjon  
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 Høy faglig kompetanse i kommunen innenfor alle områdene innen 
helsetjenesten. Det siste 5 år har kommune ikke hatt vakanser innenfor 
denne tjenesten. 

 Samhandlingen og kommunikasjonen mellom legekontor, 
fysioterapitjenesten, ergoterapitjeneste, helsestasjon og 
skolehelsetjenesten fungere bra. Gjelder også elektroniske meldinger. 

 Ungdata undersøkelsen 2017 viser at det er langt flere ungdommer med 
psykiske plager i Nesset sammenlignet med fylket og landet 

 Ungdata undersøkelsen 2017 viser at langt flere har vært beruset av 
alkohol sammenlignet med fylket og landet 

 Helsetjenesten deltar i det tverrfaglig teamet som har som mål å legge 
forholda best mulig til rette for flyktning- og innvandrergruppen 

 Fysioterapitjenesten har lange ventelister for ikke-prioriterte grupper  
 Helsetjenesten i Nesset har et godt tilbud til barn og unge som har behov 

for rehabilitering og habilitering,   Helsepersonalet selv mener det burde 
vært gjort enda mer. 

 Det er opprettet flere ansvarsgrupper i forhold til habiiltering og 
rehabilitering, men ikke alle fungerer etter intensjonene  

 Nesten alle benytter seg av jordmor helsestasjons- og skolehelsetjenesten, 
tjenesten følger opp de forventinger som sentrale myndigheter har til 
denne tjenesten. 

 Kommunen har ikke stilling som hjemkonsulent / foreldreveileder, 
denne tjenesten har vært etterlyst av fagpersonellet. 

 
Utfordringer  

 Økende folkehelseutfordringer knyttet til kosthold, ernæring og fysisk 
aktivitet 

 Flere unge brukere med store sammensatte utfordringer som krever at 
ulike faggrupper samarbeider. 

  Komplekse saker som krever langvarig og tverrfaglig samhandling 
mellom mange tjenester 

 Ivareta folkehelseperspektivet: Prioritere universelle tilbud for alle barn 
og unges oppvekst og helse 

 Kommunen har utfordringer knyttet til tilbud og oppfølging av 
risikoutsatte barn og ungdom 

 Må sikres god kvalitet, differensierte og koordinerte tjenester til barn og 
unge med sammensatte og langvarige helsevansker 

 Behov for bedre samhandling av tjenestene til barn og unge 
 Dekke behovet for hjemkonsulent/foreldreveileder 

 
Sentral og arbeide videre med 
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 Kosthold, ernæring og somatisk helse 
 Pårørende som ressurs 
 Forebygging og tidlig innsats 
 Generell foreldreveiledning 
 Øke fokuset på mestring, aktivitet og deltakelse 
 Forebyggende arbeid, tidlig innsats og familieperspektiv 
 Risikoutsatte barn og unge, foreldre og barn som pårørende 
 Livsmestring og evnen til å ta vare på egen helse og utvikling 
 Helsestasjon for eldre 
 Brukermedvirkning, pårørendestøtte og samarbeid med frivillig 

Utfordringer innen helsetjenesten, avdeling for legetjenester  
Dagens situasjon  

 kommunen har 3 fastleger og en turnuslege, fastlegene  har fylt opp sine 
lister. 

 legestillingene har vært fullt ut besatt de siste 2 år. 
 dagens lokaliteter for legekontoret og legevaktlokaler oppfyller ikke 

dagens krav.  Kommunestyret har vedtatt at det skal etableres nye 
lokaler i helsehuset 

 det er tilstrekkelig legeressurs i sykehjem, helsestasjon, skolehelsetjeneste 
og andre kommunale tjenestetilbud som krever lege 

 den samfunnsmedisinske legetjenesten har de siste 5 år hatt lite fokus   
 legetjenesten er en integrert del av øvrig kommunale helse- og 

omsorgstjenester 
 fastlegeordningen er generelt under press grunnet mange nye 

arbeidsoppgaver. 
 den interkommunale og den kommunale legevakttjenesten fungerer 

godt.  
 KAD fungerer bra og er et godt tilbud til innbyggerne. 
  

Utfordringer: 

 Stadig flere oppgaver og økende behov for legetjenester 
 Økende krav til kompetanse og personellbehov i legevakttjenesten 
 Det å bidra til at intensjonsavtalen mellom Nesset, Molde og Midsund 

blir fulgt opp i forhold at det også skal være lokal legevakt også fredag 
kveld. 

Sentral å arbeide videre med: 

 Utvidelse av legevaktordningen her i Nesset, med nye og hensiktsmessige  
lokaler 
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 Vurdere muligheten for å få til en ordning med lokal legevakt allerede fra 
1.1.2019. 

 Vurdere behovet for økning av antall fastleger fra 3 til 4. 

Utfordringer innen RUS og psykisk helse 
Dagens situasjon 

 Psykiske lidelser som angst, depresjon og rusrelaterte lidelser er økende 
 Flere hjemmeboende eldre har vansker knyttet til rus og /eller psykisk helse, og 

vansker med å sette ord på og be om hjelp til denne type utfordringer 
 Økende antall unge henvises til psykisk helse 
 Dagtilbud og arbeidstilbud ved aktivitetstjenesten 
 Lavterskel behandlingstilbud innen psykisk kort ventetid minimum 14 dager. 
 Psykisk helse har budsjettsammenheng 1,5 årsverk til disposisjon 
 Rustjenesten er organisert innenfor NAV 
 Pårørende til personer med psykiske lidelser og/eller rusavhengighet mangler et 

organisert tilbud 
 Mangler hensiktsmessige boliger og tilrettelagte heldøgnsplasser.. 
 Driver forebyggende arbeid i skole (skolehelsesøster og psykiatrisk sjukepleier) 

egent opplegg. 
 Nesset deltar i registeringstiltaket « Bruker plan» som bl.a. registrerer antall 

rusmisbrukere i kommunen. Det er via NAV, psykisk helse og aktivitetstjenesten 
registrert 13 bruker som har et betydelig rusproblem. ( hadde legene deltatt i 
registerening vill et sannsynligvis vært langt fleer) 

Utfordringer  

 Det at henvisingene til psykisk helse er stadig økene resulterer i lengre 
ventetid før igangsetting av oppfølging av den enkelte pasient. 

 Det å finne hensiktsmessige boløsninger. 
 Rus og psykiskhelse har ofte en sammenheng, i dag er fagpersonell 

organisert under to ulike enheter/avdelinger i kommune. 
 Manglende oppfølging fra henvisende fagavdelinger ovenfor brukere ved 

aktivitetssenteret. 
 Det å kunne gi brukere som har behov akutthjelp et øyeblikkelig tilbud uten 

at det går på bekostning av  se pasienter har fast planlagt oppfølging. 
 Det å få satt av tid til kompetanseheving  
 
Sentralt og arbeide videre med 

 Bemanningssituasjonen og måten denne tjenstener organisert på, herunder 
forberede overgangen til nye Molde kommune. 

 Organisere oppfølginga av brukere ved aktivitetstjenesten mer systematisk 
 Tilgang på hensiktsmessige boliger 
 Helsestasjonstilbud for eldre 
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Utfordringer innen Tjenesten for funksjonshemma 
Dagens situasjon 

 
 Kommunen har pr. 31.12.18  18 registrerte psykisk utviklingshemma over 16  

år, 5 av disse kommer inn under ordningen ressurskrevende bruker 
 Bo og Avlastnings tjenesten er enhetens absolutt største avdeling med et 

tjenestetilbud innenfor heldøgns tilsyn og pleie fordelt   i flere boliger. 
 Heldøgns tilsyn og pleie er fordelt på 2 boliger, en med 6 brukere og en med 

2 brukere. Kommunestyret har vedtatt at bygging av ny bolig med 4 
leiligheter, planlegging er i gang, denne boligen skal erstatte den 
midlertidige  boligen med 2 leiligheter.  

 2 av de registrerte brukeren har et straks behov for et tilbud i en bolig 
tilrettelagt for heldøgns tilsyn og pleie.  

 Støttekontakttjenesten fungerer ikke godt nokk i forhold til enkelte brukere. 
 Kjøpet private tjenester i relativt stort omgang ( ca kr. 800.000) når det 

gjelder «Grønn  Omsorg noe som fungerer bra 
 
Utfordringer: 

 Det å organisere tjenestene på en hensiktsmessig måte i forhold til 
kompetanse og ressurser. 

 Det å rekruttere støttekontakter tilpasset den enkelte bruker behov 
 Det å framskaffe et midlertidig botilbud inkl. bemanning for en evt. to 

personer i påvente av at den nye boligen med 4 leiligheter skal bli ferdig. 
 
Sentral og arbeide videre med 

 Bemanningssituasjonen og måten denne tjenesten er organisert på 
 Det å få den nye boligen med 4 leiligheter fortest mulig ferdig, samt organisere 

tjenestetilbudet i boligen. 
 Framskaffe støttekontakter med nødvendig kompetanse  
 Til rette legge et tilfredsstillende avlastings-tilbud beregnet på 3 brukere samtidig, 
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6.    INNSPILL TIL PLANARBEIDET FRA RÅD FOR ELDRE OG 
FUNKSJONSHEMMA OG UTVALG FOR HELSE OG 
OMSORG 

I forbindelse med helse og omsorgsplanen arbeidet ble det den 8.5. 2018 avholdt et fellesmøte for 
helse og omsorgsutvalget og rådet for eldre og funksjonshemma.   
 
Utvalgene fattet følgende vedtak: 
 

Utvalgene ber om at følgende blir vurdert i forbindelse med rådmannens videre arbeid med helse- og 
omsorgsplanen 2019 – 2025:  
  
1) Generelt 
a)   Behovet for institusjonsplasser og omsorgsboliger tilrettelagt for boliger tilrettelagt for 
eldre og funksjonshemma framover.   
b) Følge opp avtalen/intensjonsavtale i forbindelse med etableringen av nye Molde 
kommune, bl.a. det at tjenestetilbudet skal fortrinnsvis gis der folk bor.  
  
2) Investeringer.:  
a) Vistdal bofellesskap avklare om bygget skal nyttes som bofellesskap tilrettelagt for 
heldøgns tilsyn og pleie etter at helsehuset i Eidsvåg er tatt i bruk. Det vil i så fall være 
behov for omfattende vedlikehold/oppgradering.  
b) Trygdebolig i Eresfjord 2 til 3 leiligheter, målgruppe eldre og funksjonshemma  
c) Oppgradering av pasientrom ved NOS sjukeheimsavdelingen, bl.a. montering av takheis. 
 d) Helsehuset/legesenteret, lokaliteter/eget kontor for legevakta. 
 e) Helsehuset lokaliteter tilrettelagt for helsestasjon for eldre  
  
3) Tjenestetilbudet: 
 a) Dagtilbudet for mennesker med demenssykdom, økning av antall dager 
 b) Fysioterapi og ergoterapi styrking av tjenesten,  
c) Egen rehabiliteringsenhet ved NOS sjukeheimen, målgruppe innbyggere som har behov 
for rehabilitering fra hele nye Molde kommune. 
 d) Avlastningstilbudet for barn/ungdom (under 18), kan dette utvides slik at tilbudet kan 
nyttes innenfor hele nye Molde kommune.  
e) Stillingens som Folkehelsekoordinator videreføres innenfor Nesset sitt område også etter 
sammenslåingen  
  
4) Organisering: 
 a) Psykisk helse og rus samles i en avdeling/gruppe innen helse og forebygging, gruppen 
videreføres også i nye Molde som egen gruppe (team Nesset). 
 b)  Aktivitetstjenesten videreføres.  
c)  Frivillighetsarbeidet og samarbeid mellom frivilligsentralen og helse og omsorg økt fokus  
d) d) Bemanningsnormen ved institusjonsavdelingen skal minimum følge Molde 
kommunens sine og etter hvert nye Molde kommune sine. Gjelder både pleiefaktor og ledelse 
og administrasjon. e) Helsestasjon, jordmor, fysio- og ergoterapitjenesten, skal gis i Nesset 
området også etter sammenslåingen. (der folk bor) f) Rekrutering av fagpersonell  
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5) Annet:  
a) Avklare målgruppe for dagens trygdeboliger, tidligere omsorgsboliger på Holtan og   
Myra 
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7.    STRATEGIER OG TILTAK 

Kort om retninger framover 

Det er innledningsvis i planen beskrevet en del føringer, dette gjelder sentrale 
og lokale samt befolkningsframskrivinger. I helse og omsorgsplanen er det satt 
opp en del områder som bør styrkes på kort og lang sikt.  
 
Kortsiktige tiltak: 

På kort sikt er det satt opp en del tiltak som helse og omsorgstjenesten må 
arbeide med bl.a. for å være best mulig beredt i forbindelse med at etablering 
av nye Molde kommune. Dette gjelder både organisasjonsmessig endringer og 
styrking av tjenestetilbudet.  Intensjonsavtalen mellom om Nesset, Midsund og 
Molde sier bl.a. at det skal være likeverdige tjenester og at tjenestene innen 
helse og omsorg i all hovedsak skal gis der folk bor.  
Et annet viktig området som vi må arbeide med i 2019 er rekrutering av 
fagpersonell.  Nesset kommune har som det framgår i en av tabellene i planen 
den kommune som har størst andel fagpersonell innen pleie og omsorg av de 
tre kommunene (dette gjelder både faste tilsatte og vikarer). Tiltak må settes inn 
slik at disse fortsatt kommer til å arbeide i området Nesset etter 1.1.2020.  
Dersom en ser på de utfordringer som er beskrevet i planen vil en se at en 
helhetlig oppfølging av den enkelte bruker kan bli bedre.  Dette kan skje med 
oppfølging av brukerne gjennom de individuelle planene. Primærkontaktene 
bør i større grad enn i dag ansvarlig gjøres i måling og forbedringsarbeidet.  Det 
må settes inn tiltak i forhold til dette. 

 
Tiltak på lengre sikt: 
Molde kommune har utarbeidet sin egen helse og omsorgsplan denne skal i løpet av 
høsten behandles i kommunestyret i Molde. Planen gjelder for perioden 2018 - 2025. 
Kommunestyret i Nesset skal også i løpet av høsten vedta Nesset kommune sin plan 
for den samme perioden.  Det vil være naturlig at en fra 1.1.2020 har en «felles plan» 
for nye Molde kommune innen helse og omsorg. Utfordringen for Nesset kommune 
kan bli å få overført de langsiktige tiltak til den felles helse og omsorgsplanen for nye 
Molde kommune. 
I kommuneplanen samfunnsdel (Nesset) går det bl.a. fram følgende: Det er flere 
og flere brukere som ønsker å få tjenesten i større grad i egen bolig istedenfor i 
institusjon. Dette er forsøkt fulgt opp denne i temaplanen, ved at en bl.a. det satses på 
omsorgsboliger og tilrettelagte boliger for eldre og funksjonshemma.  
 
 
Dersom en tar utgangspunkt i befolkningsframskrivingen samt antall heldøgnsplasser 
i dag i forhold til aldergruppen 80 + står en ovenfor store utfordringer i nye Molde 
kommune.  Ikke minst dersom en skal følge opp intensjonsavtalen der et står at det 
skal være en likeverdig og bedre tjenesten enn i dag og tjenestene innen pleie og 
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omsorg skal fortrinnsvis gis der folk bor. 
 
 
 

 Forslag til tiltak i helse og omsorgsplanen 
Tidlig innsats, mestring, aktivitet og deltagelse 

Helse- og omsorgsdepartementet har beskrevet forebygging av sykdom og 
funksjonssvikt som en av hovedutfordringene i helse- og omsorgstjenestene i 
regjeringens plan for omsorgsfeltet (Omsorg 2020):  

«En av hovedutfordringene i fremtidens helse -og omsorgstjeneste er å oppnå 
mer forebygging av sykdom, funksjonssvikt og sosiale problemer. Å 
forebygge sykdom, skade og sosiale problemer inngår i kommunenes sørge-
for ansvar. Dette skal blant annet skje ved opplysning, råd og veiledning. 
Dette kan oppnås ved en mer aktiv tilnærming til personer eller grupper som 
er i risikosonen for å utvikle sykdom eller redusere sitt funksjonsnivå, eller 
som allerede har redusert funksjonsevne. God opplæring, veiledning og støtte 
av brukere er i tillegg viktig for å unngå forverring og kunne mestre livet med 
sykdom».  

Hva betyr dette  
Tidlig innsats betyr helsefremmende og forebyggende tiltak, men også å ta tak 
tidlig for å stoppe en uønsket utvikling. Mestring, aktivitet og deltakelse 
forutsetter blant annet god bruker- og pårørendemedvirkning og tydelig 
forventningsavklaring.  

Hvorfor er dette viktig  
Det er viktig for å bidra til at innbyggerne skal mestre egne liv i størst mulig 
grad, og dermed også redusere behovet for helse- og omsorgstjenester på sikt. 

Hvordan tar vi tak i dette  
Tjenester til barn og unge er særlig viktig i et tidlig innsats-perspektiv. Gode, 
tverrfaglige og godt koordinert tjenester er en forutsetning. Barn og unge som 
pårørende skal ivaretas særskilt.  

Det er derfor viktig å ha et særskilt fokus på dag- og aktivitetstilbud for alle 
brukergrupper og økt bruk av lavterskeltilbud.  

Deltakelse i frivillig virksomhet er helsefremmende og fremmer livskvalitet 
hos den enkelte, og kan samtidig avhjelpe tjenestene med tiltak knyttet til 
aktivitet og sosial deltakelse. Kommunen må derfor i større grad legge til rette 
for frivillig innsats i helse- og omsorgstjenestene. .  



35 

Implementering av ny teknologi og nye digitale løsninger skal bidra til å 
understøtte målene om egenmestring, egenressurser og ferdigheter.  
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Styrking av helsefremmende og forbyggende 
tiltak 

Årlig 
driftskostnad 

Investering Gjennom-
føring 

Opprette helsestasjon for eldre  100.000  2020 
Viderefører tiltaket psykisk helse i skolen  for 5. og 
8. klasse. 

  2019 - 

Foreldreveiledning – 4 kveldssamlinger årlig Et. 
samarbeidsprosjekt skole, barnehage, helsestasjon 

80.000  2019- 

Videreføre fødsel og foreldre forberedende  kurs, 
vår og høst Disse skal arrangeres  lokalt  

  2019 - 

Opprettholde og styrke helsestasjon og 
skolehelsetjenesten ved overgang til ny kommune 
Intern arbeidsgruppe- 

  2019 - 
2020 

Følge opp de intensjoner som er lagt til 
temaplanen Vold i nære relasjoner.  

  2019 - 

Trygg hjemme prosjektet ( forebygge brann ) 
videreføres i perioden.   

  2019 

Mestring. Aktivitet og deltakelse 
 

   

Velferdsteknologi. Være oppdatert og ta i bruk 
nye løsninger,  herunder videreføre  arbeid i ROR 
sammenheng 

 x 2019 - 
2025 

Trygghetsalarmene med div tilknyttinger er 
koblet opp mot responssenteret i Kristiansund. 
Denne ordningen videreføres fram til nye Molde 
får en like god ordning. 

Ligger inne i 
budsjettet. 

 2019 - 

Syns og hørselskontakt ordningen, bør 
organiseres bedre.  Egen arbeidsgruppe. 

  2018 

Rekruttere og engasjere flere innbyggere  til 
frivillig innsats knyttet til helse og omsorgs-
tjenesten ( egen arbeidsgruppe)  

  2018 - 

Videreføre   tiltaket STERK OG STØDIG både i 
Eidsvåg og Eresfjord  ( et ukentlig tilbud ) 

Ligger inne i 
budsjettet 

 2019- 
2025 

Støttekontaktordningen. Denne er i dag 
organisert av enhetsleder.  Organiseringen av 
denne tjenesten må endres. 
Arbeidsgruppe. 

  2018/2019 

Aktivitetstjenesten -  En mer strukturert 
organisering av tilbudet til voksne som i kortere 
eller lengre tid står utenfor det ordinære 
arbeidsliv  ( NAV og aktivitetstjenesten. 

  2019 
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Koordinering og samhandling 

Den som trenger helsetjenester forventer at tjenesteytere kommuniserer på en slik måte 
at informasjon kommer videre til neste ledd.  Samhandling handler om hvordan 
aktørene tar ansvar for å legge til rette for at tjenestene framstår som sammenhengende 
og planlagte med klar ansvarsfordeling seg imellom uten glipper eller unødig dobbelt 
arbeid. En bedre koordinering kan også bidra til en mer effektiv tjeneste. 
 
Hva betyr dette  
Koordinering og samhandling innebærer at brukerne får riktig tjeneste til rett tid og 
omfang. Det å nytte fagpersonellet der behovet til enhver tid er størst.  

Hvorfor er dette viktig  
God koordinering og samhandling gir bruker og pårørende trygghet og forutsigbarhet i 
ulike overganger mellom tjenester, både internt i kommunen og mellom 
spesialisthelsetjenesten og kommunen.  
 
Hvordan tar vi tak i dette  
Vi skal sikre bedre koordinering og samhandling ved å endre rutinene for tildeling og 
oppfølging av helse- og omsorgstjenester. Det skal være økt fokus forutsigbarhet, 
medvirkning, koordinering og ansvarliggjøring.  Økt samhandling skal bidra til å 
redusere den samlede ressursbruken Tverrsektoriell, ambulant og teambasert 
organisering av ulike tjenester, og mellom ulike enheter, vil være et viktig virkemiddel. 
Videre skal vi sikre at bruker får nødvendig informasjon for å få innsikt i egen 
helsetilstand og innholdet i tjenestene.  

Koordinering og samhandling. Årlig 
driftskostnad 

Investering  

Arbeidsgruppa «Det gode pasientforløp» arbeider 
videre. Økt fokus på ansvarliggjøring av 
primærkontaker, ansvarsgrupper og individuell plan.  

  2019 

Psykisk helse og RUS samles innen samme avdeling 
fra 1.1. 2019.  Målet etter 1.1. 20 er eget Team 
Nesset innen RUS og psykisk helse. 

  2019 - 
2020 

Nattjenesten i Eidsvåg samles under en nattlig leder. 
Opprettes egen arbeidsgruppe for utredning.  

  2019 

Dagtilbud demente organisering, hjemmetjenesten 
eller demensavdelingen. 
Ledergruppe helse og omsorg utreder saken 

  2018 

Organisering av tverrfaglige tjenester i Nesset i dag 
og etter 2020.    Hva er viktig for deg? 
Koordinerende enhet fungerer som arbeidsgruppe 

  2019 

Overgang til ordningen med boligassistenter 
istedenfor renholdere. Mal fra Molde kommune. 
Egen arbeidsgruppe. 

  2019 

Aktivitetstjenesten, organisering internt må 
gjennomgås med formål å være best mulig forberedt 
til 1.1.2020.   Egen arbeidsgruppe. 

  2018 - 
2019 
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Bo og avlastningen, er enhetens største avdeling. 
Arbeidsoppgavene og lederstrukturen må avklares, 

  2018 
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Rekruttering og kompetanse 

Stadig større brukergrupper kjennetegnes ved å ha sammensatte lidelser 
og/eller kompliserte tilstander, og har behov for omfattende tjenester fra flere 
deler av hjelpeapparatet. I tillegg tilsier demografisk utvikling flere eldre, og 
dermed behov for rekruttering ut over å erstatte de som slutter på grunn av 
oppnådd pensjonsalder.  

Hva betyr dette  
Det må legges økt fokus på tiltak knyttet til rekruttering og 
kompetanseheving.  

Hvorfor er dette viktig  
Rekruttering av tilstrekkelig og riktig kompetanse vil bidra til mer effektive 
tjenester, stabilitet, forutsigbarhet, godt omdømme og godt arbeidsmiljø, samt 
virke positivt inn på sykefraværet. Det er viktig at en her i Nesset fortsetter 
arbeide med å bygge opp en personalbase med god faglig kompetanse fram 
mot 2020. 

Hvordan tar vi tak i dette  
Vi skal arbeide for at helse- og omsorgstjenestene  i området Nesset  
rekrutterer og videreutvikler tilstrekkelig og riktig kompetanse for å løse 
dagens og morgendagens oppgaver slik at det meste av tjenestene kan gis der 
folk bor.  

 

Rekrutering og kompetanse Årlig 
driftskostnad 

Investering  

Enhetens kompetanseplan, oppdateres. 
Arbeidsgruppe – koordinerende enhet 

  2018 

Heltidsstillinger et mål. 
Arbeidsgruppe Tillitsvalgte  og ledere 

   

Lærlinger – Nesset kommune / området Nesset 
skal til enhver tid ha  5 lærlinger innen helse og 
omsorgsfag. 

Ligger inne i 
budsjettet 

 2019- 
2025 

Ressurspool skal utnyttes maksimalt,  gjelder både 
i forhold til rekruttering og organisering. 
Dvs. rekruttere nye fagpersoner samt organisere 
disse slik at utgiftene holdes innenfor budsjett og 
økonomiplan. 

Ligger innen i 
budsjettet 

 2019- 
2025 
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Dimensjonering og lokalisering 

Det er personer i alle aldre som mottar helse- og omsorgstjenester.  I tillegg til 
en stadig eldre befolkning, ser vi en økning i utfordringene knyttet til rus og 
psykisk helse, samt gruppen funksjonshemmede  

Hva betyr dette  
Helse- og omsorgstjenestene må utvikles i tråd med behovet i befolkningen, 
og i samsvar med nye arbeids- og behandlingsmetoder, ny teknologi og nye 
digitale løsninger.  
Det er et mål at tjenester, der det er formålstjenlig, skal lokaliseres nært der 
folk bor. Befolkningens bosettingsmønster må derfor vektlegges ved 
lokalisering av tjenestetilbud og ved utbygging av framtidig økt kapasitet.  

Hvorfor er dette viktig  
Intensjonsavtalen mellom Nesset, Midsund og Molde legger til grunn at 
pasienter og brukere skal få tidlig og god hjelp nærmest mulig der de bor. 
Innbyggerne i den nye kommune skal ha en likeverdig tjeneste og den skal 
være bedre enn i dag.  

Hvordan tar vi tak i dette 
Det fortsatt være fokus på å styrke tjenestetilbudet og innsatsen på de laveste 
trinnene i omsorgstrappen.  Det må samtidig satses på utbygging av heldøgns 
omsorgstjenestetilbud i tråd med behovet. Det forutsettes av det i Nesset 
kommune ( Nesset området) er en dekningsgrad når det gjelder plasser 
tilrettelagt for heldøgns tilsyn og pleie på min 25 %  sett i forhold til antall 
innbyggere 80 + 
  



41 

Dimensjonering og lokalisering Årlig driftsk. Innvestering  
Nesset omsorgssenter ombygging til 16 
demensplasser og lokaler til dagtilbud 
demente, oppgradering eldresenteret 
2 rehabiliteringsplasser med treningsrom 

 75.000.000 2018/2019 

Aktivitetstjenesten Ny garasje og 
vedproduksjonslokale 

 1.450.000 201/2019 

Helsehus Eidsvåg sentrum 
16 omsorgsleiligheter,  1 institusjonsplass 
6 legekontor, kontor til hjemmetjenesten, 

 125.000 000 2020 

Bemanningsøkning hjemmetjenesten. Gjelder 
bemanning 24/7 i  omsorgsboliger  helsehuset 

3600.000  2020 

Nytt bofellesskap Holtan , 4 leiligheter  400.000,- 14.000.000 2019 
Oppgradering av inntil 10 pasientrom ved  
NOS sykehjemsavdelinga. Utvendig 
rehabilitering 

 10.000.000 2020 /2021 

Gjennomgangsbolig/ trygdebolig til utleie for 
eldre og funksjonshemma i Eresfjord. 2 
leiligheter- Alt. Kommunen stiller med tomt 
private bygger og leier ut.  

 4.000.000 2020 

Vistdal bofellesskap, rehabilitering   15.000.000 2021 
Oppføring av to hardbrukshus Målgruppe 
sosialt vanskeligstilte  

 4.000.000 2020 

Rehabilitering  seniorboligene/trygdeboligene  
Holtan og Myra   12 leiligheter  

 3.600.000 2019- 2025 

Rehabiliteringsplasser NOS 2 plasser 
2 nye stillinger ( kan nyttes av brukere fra hele 
nye Molde kommune). 

1.400.000  2020 

Legetjenesten.  Behovet for økning av antall 
fastleger  fra 3 til 4 drøftes-   

  2018 

Legevakt. Lokal legevakt skal ifølge 
intensjonsavtalen mellom Midsund, Molde og 
Nesset utvides  fra 4 til 5 kvelder i uka fra 
1.1.20.. Mulighetene for å  kunne framskyve 
oppstarten av økning fra 1.1.19. drøftes. 

  2018 

Dagtilbud demente økes fra 3 til 5 dg/uke 480.000  2019 
Psykisk helse økning 50 % stilling 350.000  2019 
Ergoterapitjenesten   økning 50 % stilling 350.000  2019 
Fysioterapitjenesten økning  30 % stilling  150.000  2019 
Avlastningsbolig oppgraderes  , 
Tilrettelegging for 3 plasser.  Styrking av 
bemanning., kan være et bidrag for å dekke 
behovet i hele ny Molde kommune. 

300.000 200.000 2020/2021 

Bemanningsøkning NOS sjukeheimen, lik 
bemanning på dag og kveld. ( bemanning-
snorm tilsvarende Moldes ) 1.4. årsverk. 

1.200.000  2020 

Nye institusjonsplasser. Helsehuset planlegges 
slik at det kan på sikt utvides med 8 nye 
institusjons-plasser.  

  2019 

Psykologtjenester,  forventes dekt i nye Molde 
kommune 

  2020 
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Familieveileder, forventes dekt i nye Molde 
kommune 

  2020 



 
 

 
 

 
 

Saksframlegg 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Råd for eldre og funksjonshemma 24/18 12.09.2018 

 
 
 
 

FN s eldredag  2018 
 

 

Rådmannens innstilling 
Rådet for eldre og funksjonshemma tar på seg å arrangere FN eldredag 2018 her i Nesset i 
samarbeid med Nesset pensjonistforeningen og Nesset demensforening. 

Utgiftene dekkes over eldrerådets budsjett. 

 

Saksopplysninger 
Dette er et årlig engasjement.    Eldredagen markeres her i Nesset den 2. oktober på Nesset 
prestegard. 

Det er også i år innhentet en kjent kåsør. 

 
 

Økonomiske konsekvenser 
Det er vanlig at rådet dekker kostnadene innenfor sitt budsjett.   Dette gjelder utgifter til kåsør og 
matservering. 

Det er mulig at det i år må betales husleie. 

Det er dekning i budsjettet. 

Betydning for folkehelse 
Det at eldre treffes og snakker sammen og hører på en god kåsør  gjør godt for folkehelsen.

Arkiv: :X00 

Arkivsaksnr: 2012/158-6 

Saksbehandler: Jan Karsten Schjølberg  
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