
 
 
 
 
 

 
 

Møteprotokoll 
 

Utvalg: Utvalg for helse og omsorg 

Møtested: Formannskapets møterom, Nesset kommunehus 

Dato: 08.05.2018 

Tidspunkt: 09:00 – 14:00 
 
 
 
 

Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Svein Atle Roset Leder KRF 
Anne Marie Smistad Kalset Nestleder SP 
Karianne Rindli Medlem AP 
Aina Trælvik Remmen Medlem UAV 
Mellvin Arvid Steinsvoll Medlem AP 

 
Følgende faste medlemmer møtte ikke: 
Navn Funksjon Representerer 
Ola Einar Stolsmo MEDL H 
Rigmor Gjerde Nerland MEDL SP 

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

    Det var ikke mulig å skaffe vara for Stolsmo. (Kort varsel) 
 
Merknader 
Dette var et fellesmøte med Rådet for eldre og funksjonshemma. 

 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Jan Karstein Schjølberg Enhetsleder 
Anne Grete Klokset, deler av sak 10/18 rådmann 
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Underskrift: 
 
Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført i møteboka, er i samsvar med det som ble 
vedtatt på møtet. 
 
 
 

   

   

   

   

 

Saksliste 

Utvalgs- 
saksnr 

 
Innhold 

Unntatt 
offentlighet 

Arkiv- 
saksnr 

PS 8/18 Godkjenning av protokoll fra forrige møte   

PS 9/18 Referatsaker   

RS 8/18 Rapport vedr. utførte salgs,- skjenke- og røykekontroller  2018/395 

RS 9/18 Referat fra styremøtet 14.03.2018 - Krisesenteret for Molde og omegn  2017/374 

RS 10/18 Referat fra møte 18.04.2018 - representantskapsmøte for Krisesenteret 
for Molde og omegn IKS 

 2014/688 

PS 10/18 Temaplan for helse og omsorg - oppstartsmøte  2010/527 
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PS 8/18 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 

Behandling i Utvalg for helse og omsorg - 08.05.2018  

Protokoll fra møtet den 13.03.2018 ble godkjent og signert. 
 

Vedtak i Utvalg for helse og omsorg - 08.05.2018 

Protokoll fra møtet den 13.03.2018 ble godkjent og signert. 
 
 

PS 9/18 Referatsaker 

Behandling i Utvalg for helse og omsorg - 08.05.2018  

RS 8/18 Rapport vedr. utførte salgs,- skjenke- og røykekontroller 

RS 9/18 Referat fra styremøtet 14.03.2018 - Krisesenteret for Molde og omegn 

RS 10/18 Referat fra møte 18.04.2018 - representantskapsmøte for Krisesenteret for Molde og 
omegn IKS 

Referatsakene ble tatt til orientering. 
Enstemmig. 
 

Vedtak i Utvalg for helse og omsorg - 08.05.2018 

Referatsakene ble tatt til orientering. 
 
 

PS 10/18 Temaplan for helse og omsorg - oppstartsmøte 

Behandling i Utvalg for helse og omsorg - 08.05.2018  

Utvalg for helse og omsorg 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 
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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 
 

5) Annet: 
a) Avklare målgruppe for dagens trygdeboliger, tidligere omsorgsboliger på Holtan og     

Myra 
 
Enstemmig vedtatt. 

Vedtak i Utvalg for helse og omsorg - 08.05.2018  

 

Utvalg for helse og omsorg 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. 
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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 
 

5) Annet: 
a) Avklare målgruppe for dagens trygdeboliger, tidligere omsorgsboliger på Holtan og     

Myra 
 
 


