
 
 
 
 
 

 
 

Møteprotokoll 
 

Utvalg: Utvalg for helse og omsorg 

Møtested: Vistdal Bofellesskap 

Dato: 13.03.2018 

Tidspunkt: 09:00 – 13:00 
 
 
 
 

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 
Mellvin Arvid Steinsvoll Medlem AP 

 
Følgende faste medlemmer møtte ikke: 
Navn Funksjon Representerer 
Aina Trælvik Remmen (Meldt forfall) MEDL UAV 

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
Ingen varamedlemmer kunne møte   

 
Merknader 
Innkalling til dette møtet i Utvalg for helse og omsorg ble sendt ut onsdag den 7.3. 18.   Det 
gikk fram av innkallingen at møtedag var den 14.3.18.  Utvalget var enige på forrige møte om 
at møtedag skulle være den 13.3.18.  Utvalgsmedlemmene ble via e – post samme dag som 
innkallingen ble sendt ut (7.3.) orientert om at møte var den 13.3. og ikke 14.3.  Ellers samme 
sted og samme tid. 
Utvalget beklager at dette gjorde det vanskelig å møte for Aina Remmen, slik at hun 
dessverre måtte melde forfall. 
Utvalget konkluderte med at en for ettertiden, så langt det lar seg gjøre, holder seg til den 
oppsatte møteplan. 
 
 
Orientering om driften ved Vistdal bofellesskap. 
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Utvalg for helse og omsorg fikk en orientering om driften ved bofellesskapet av tilsatte ved 
botjenesten, Torunn Øyen og Emma Bodil Oterhals. Den 13.3.18 var det 9 beboere ved 
fellesskapet.  Bemanningen ble fra høsten 2017 økt slik at bofellesskapet er bemannet hele 
døgnet med en tilsatte til enhver tid.  I tillegg til dette, besøk av hjemmehjelperne og 
heimesjukepleien. All mat blir tilberedet ved kjøkkenet på bofellesskapet.  Det er lagt opp til 
fellesbespisning.  De tilsatte tok opp problemstillinga matlaging samtidig som en av beboerne 
har behov for bistand/hjelp.  Konklusjonen når det gjelder det bygningsmessige var at det er 
stort behov for oppgradering av bygget, dette gjelder spesielt beboerrommene. 
 
 

 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Jan Karstein Schjølberg enhetsleder 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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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PS 4/18 Godkjenning av protokoll fra forrige møte   

PS 5/18 Referatsaker   

RS 4/18 Årsmelding 2017 - Pasient- og brukerombudet i Møre og Romsdal  2011/322 

RS 5/18 Orientering om kommende tertialvis rapportering av ventelistetall  2018/330 

RS 6/18 Feil i saksbehandling sak 25/17 - Helse og omsorg  2017/536 

RS 7/18 Særutskrift Helse og omsorgsplan / eldreplan status/ oppsummering 
pr. 5.9. 2017 

 2010/527 

PS 6/18 Oppsigelse av avtalen vedrørende interkommunal 
barneverntjeneste mellom Nesset, Sunndal og Tingvoll 

 2008/955 

PS 7/18 Helse og omsorgsplan 2019 - 2025  - Kommunedelplan  evt. 
temaplan 

 2010/527 

 

PS 4/18 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 

Behandling i Utvalg for helse og omsorg - 13.03.2018  

Protokoll fra møte den 07.02.2018 ble godkjent og signert. 
 

Vedtak i Utvalg for helse og omsorg - 13.03.2018  

Protokoll fra møte den 07.02.2018 ble godkjent og signert. 
 
 

PS 5/18 Referatsaker 

Behandling i Utvalg for helse og omsorg - 13.03.2018  

RS 4/18 Årsmelding 2017 - Pasient- og brukerombudet i Møre og Romsdal 
RS 5/18 Orientering om kommende tertialvis rapportering av ventelistetall 
RS 6/18 Feil i saksbehandling sak 25/17 - Helse og omsorg 
RS 7/18 Særutskrift Helse og omsorgsplan / eldreplan status/ oppsummering pr. 5.9. 2017 
 
Referatsakene ble tatt til orientering med følgende merknader: 
 
Til R-sak 4/18: Årsmelding fra pasient og brukerombudet i Møre og Romsdal 
Utvalg for helse og omsorg viser til årsmeldingen og vil understreke ombudets bekymring for 
manglende brukermedvirkning i omsorgssektoren.  Utvalget vil i den sammenheng vise til at det er 
oppnevnt brukerutvalg for institusjonsvirksomheten i Nesset. Utvalg for helse og omsorg anmoder 
om at ordningen med brukerutvalg blir videreført i forbindelse med byggingen av nye Molde 
kommune. 
 



 

 Side 5 av 8

Utvalget viste også til årsmeldingens punkt 5.1.: 
Der går det fram følgende: 
«Kommunene har ansvaret for å gi gode tjenester til den enkelte. Mye fungerer bra, men en hører om 
hjemmetjenesten som ikke kommer til avtalt tid, for korte besøk, stadig nye hjelpere, mangelfull kompetanse, 
mangelfull klinisk registering og feil i medikasjonen. Slike erfaringer skaper utrygghet og engstelse hos brukere 
og pårørende.» 
Utvalg for helse og omsorg stilte spørsmålet om i hvor stor grad  gjelder dette her i Nesset.  En 
brukerundersøkelse vil kunne gi svar på noe av dette. 
 
Til R- sak 6/18: Brev fra kontrollutvalget.  Feil i saksbehandlingen i sak 25/17 Helse og omsorg – 
behandling av budsjett 2018 – økonomiplan 2018 – 2021. 
 
Utvalg for helse og omsorg sluttet seg til følgende uttale lagt fram av utvalgets leder Svein Atle 
Roset: 
Under avslutningen av kommunestyrets møte den 19.10.2017 tok lederne for Råd for eldre og 
funksjonshemma og leder for Utvalg for helse- og omsorg kontakt med ordfører og rådmann med 
spørsmål om å flytte begge møtene til den 20.11.2017 for å kunne gi signal til formannskapet om 
viktige prioriteringer i oppfølging av Helse- og omsorgsplan som oppfølging av sak 19/17 i møte den 
05.09.2017. Det ble avklart at dette kunne la seg gjøre. 
I dette lå det ikke spørsmål om fullstendig å behandle budsjett før formannskapet/kommunestyret, 
men gi signal om pågående arbeid med Helse- og omsorgsplanen sett både i forhold til nødvendig 
prioritering for økonomiplan og i forhold til kommunereform med felles plan for Nye Molde 
kommune. 
 
Dette er begrunnelse for at leder av utvalget fant det hensiktsmessig å fastsette møtedato til den 
20.11. i stedet for den 28.11. i samråd med administrasjon. Dette skulle dermed være innenfor 
handlingsrom for fastsetting av møtet. 
Det er riktig at sak 25/17 omtaler budsjett 2018, men utvalget var klar over at Formannskapet ikke 
hadde lagt frem sin innstilling, derfor fikk saken overskrift; «Helse- og omsorgsplan – oppfølging og 
uttale til budsjett 2018, og økonomiplan 2018-2021.» 
«Saken legges frem for utvalget for eventuell uttale» 
I sakens vurdering står det blant anna: 
«I og med at formannskapet legger budsjett og økonomiplan ut på høring etter at Utvalg for helse og omsorg 
har hatt sitt møte, vil ikke Utvalg for helse og omsorg ha muligheter til å komme med uttale dersom 
budsjettforslaget fra formannskapet innebærer at tjenestetilbudet innen helse og omsorg må reduseres på 
enkelte områder». 
 
Det er likevel mulig å vise til de planer og tiltak som utvalget har satt opp i plansammenheng og 
be om at disse blir prioritert». 
Det vises ellers i uttalen fra Utvalg for helse og omsorg om behovet for prioriteringer i rullering av 
kommunens helse -og omsorgsplan. Og videre: 
«Utvalget ber om at ovenstående blir hensyntatt og prioritert i det videre arbeidet med budsjettet.» 
 
Dette skulle vise at det ikke er en fullstendig budsjettbehandling, men en oppfølging av Helse - og 
omsorgsplan med viktige prioriteringer innen ansvarsområdet for Utvalg for Helse og omsorg som 
er behandlet i møtet den 20.11.2017. 
Det vises videre til at rådmannen i sin budsjettutredning har tatt med særutskrift med vedlegg sak 
25/17 fra Utvalg for helse og omsorg til behandling i kommunestyret. 
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Vedtak i Utvalg for helse og omsorg - 13.03.2018 

RS 4/18 Årsmelding 2017 - Pasient- og brukerombudet i Møre og Romsdal 
RS 5/18 Orientering om kommende tertialvis rapportering av ventelistetall 
RS 6/18 Feil i saksbehandling sak 25/17 - Helse og omsorg 
RS 7/18 Særutskrift Helse og omsorgsplan / eldreplan status/ oppsummering pr. 5.9. 2017 
 
Referatsakene ble tatt til orientering med følgende merknader: 
 
Til R-sak 4/18: Årsmelding fra pasient og brukerombudet i Møre og Romsdal 
Utvalg for helse og omsorg viser til årsmeldingen og vil understreke ombudets bekymring for 
manglende brukermedvirkning i omsorgssektoren.  Utvalget vil i den sammenheng vise til at det er 
oppnevnt brukerutvalg for institusjonsvirksomheten i Nesset. Utvalg for helse og omsorg anmoder 
om at ordningen med brukerutvalg blir videreført i forbindelse med byggingen av nye Molde 
kommune. 
 
Utvalget viste også til årsmeldingens punkt 5.1.: 
Der går det fram følgende: 
«Kommunene har ansvaret for å gi gode tjenester til den enkelte. Mye fungerer bra, men en hører om 
hjemmetjenesten som ikke kommer til avtalt tid, for korte besøk, stadig nye hjelpere, mangelfull kompetanse, 
mangelfull klinisk registering og feil i medikasjonen. Slike erfaringer skaper utrygghet og engstelse hos brukere 
og pårørende.» 
Utvalg for helse og omsorg stilte spørsmålet om i hvor stor grad  gjelder dette her i Nesset.  En 
brukerundersøkelse vil kunne gi svar på noe av dette. 
 
Til R- sak 6/18: Brev fra kontrollutvalget.  Feil i saksbehandlingen i sak 25/17 Helse og omsorg – 
behandling av budsjett 2018 – økonomiplan 2018 – 2021. 
 
Utvalg for helse og omsorg sluttet seg til følgende uttale lagt fram av utvalgets leder Svein Atle 
Roset: 
Under avslutningen av kommunestyrets møte den 19.10.2017 tok lederne for Råd for eldre og 
funksjonshemma og leder for Utvalg for helse- og omsorg kontakt med ordfører og rådmann med 
spørsmål om å flytte begge møtene til den 20.11.2017 for å kunne gi signal til formannskapet om 
viktige prioriteringer i oppfølging av Helse- og omsorgsplan som oppfølging av sak 19/17 i møte den 
05.09.2017. Det ble avklart at dette kunne la seg gjøre. 
I dette lå det ikke spørsmål om fullstendig å behandle budsjett før formannskapet/kommunestyret, 
men gi signal om pågående arbeid med Helse- og omsorgsplanen sett både i forhold til nødvendig 
prioritering for økonomiplan og i forhold til kommunereform med felles plan for Nye Molde 
kommune. 
 
Dette er begrunnelse for at leder av utvalget fant det hensiktsmessig å fastsette møtedato til den 
20.11. i stedet for den 28.11. i samråd med administrasjon. Dette skulle dermed være innenfor 
handlingsrom for fastsetting av møtet. 
Det er riktig at sak 25/17 omtaler budsjett 2018, men utvalget var klar over at Formannskapet ikke 
hadde lagt frem sin innstilling, derfor fikk saken overskrift; «Helse- og omsorgsplan – oppfølging og 
uttale til budsjett 2018, og økonomiplan 2018-2021.» 
«Saken legges frem for utvalget for eventuell uttale» 
I sakens vurdering står det blant anna: 
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«I og med at formannskapet legger budsjett og økonomiplan ut på høring etter at Utvalg for helse og omsorg 
har hatt sitt møte, vil ikke Utvalg for helse og omsorg ha muligheter til å komme med uttale dersom 
budsjettforslaget fra formannskapet innebærer at tjenestetilbudet innen helse og omsorg må reduseres på 
enkelte områder». 
 
Det er likevel mulig å vise til de planer og tiltak som utvalget har satt opp i plansammenheng og 
be om at disse blir prioritert». 
Det vises ellers i uttalen fra Utvalg for helse og omsorg om behovet for prioriteringer i rullering av 
kommunens helse -og omsorgsplan. Og videre: 
«Utvalget ber om at ovenstående blir hensyntatt og prioritert i det videre arbeidet med budsjettet.» 
 
Dette skulle vise at det ikke er en fullstendig budsjettbehandling, men en oppfølging av Helse - og 
omsorgsplan med viktige prioriteringer innen ansvarsområdet for Utvalg for Helse og omsorg som 
er behandlet i møtet den 20.11.2017. 
Det vises videre til at rådmannen i sin budsjettutredning har tatt med særutskrift med vedlegg sak 
25/17 fra Utvalg for helse og omsorg til behandling i kommunestyret. 
 
 

PS 6/18 Oppsigelse av avtalen vedrørende interkommunal 
barneverntjeneste mellom Nesset, Sunndal og Tingvoll 

Behandling i Utvalg for helse og omsorg - 13.03.2018  

 
Enstemmig som rådmannens innstilling. 

Forslag til vedtak i Utvalg for helse og omsorg - 13.03.2018 

Nesset kommune sier opp sitt deltakerforhold i vertskommunesamarbeidet vedrørende det 
interkommunale barnevernsamarbeidet mellom Nesset, Sunndal og Tingvoll.  
Nesset kommune vil tre ut av dette samarbeidet den 31.12. 2019. 
Bakgrunnen for dette er at Nesset sammen med Molde og Midsund skal danne en ny kommune fra 
1.1. 2020.  
 

PS 7/18 Helse og omsorgsplan 2019 - 2025  - Kommunedelplan evt. 
temaplan 

Behandling i Utvalg for helse og omsorg - 13.03.2018  

Som rådmannens innstilling med følgende tillegg/endring: 
 

Strategiplan endres til Tema plan.  
Helse og omsorgsplan blir sak på neste møte i helse og omsorgsutvalget og rådet for eldre og 
funksjonshemma.  (planlegges fellesmøte). 
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Forslag til vedtak i Utvalg for helse og omsorg - 13.03.2018 

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. 
 


