
 
 
 
 
 

 
 

Møteprotokoll 
 

Utvalg: Utvalg for helse og omsorg 

Møtested: Formannskapets møterom, Nesset kommunehus 

Dato: 09.05.2017 

Tidspunkt: 12:00 – 15:00 
 
 
 
 

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

 
Følgende faste medlemmer møtte ikke: 
Navn Funksjon Representerer 
Rigmor Gjerde Nerland, (meldt forfall) MEDL SP 

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
Monica Haugen Kalset Rigmor Gjerde Nerland SP 

 
Merknader 

Det ble orientert om barneverntjenesten v/ leder for barneverntjenesten 
 

Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Jan Karstein Schjølberg enhetsleder 
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Underskrift: 
 
Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført i møteboka, er i samsvar med det som ble vedtatt på 
møtet. 
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 2017/374 

RS 13/17 Bruk av kjernejournal på Molde interkommunale legevakt  2017/384 
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 2016/458 
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PS 11/17 Diskusjonsnotat til politiske organ i kommunene  2016/1193 

PS 12/17 Brukerutvalg ved Nesset omsorgssenter  2016/280 

PS 13/17 Kommunal forskrift om rett til opphold i sykehjem, eller tilsvarende 
boform 

 2015/1360 

PS 14/17 Bolig tilrettelagt for eldre og funksjonshemma i Eresfjord   
 

PS 9/17 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 

Behandling i Utvalg for helse og omsorg - 09.05.2017  

Protokoll fra møte den 14.03.2017 ble godkjent og signert. 
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Vedtak i Utvalg for helse og omsorg - 09.05.2017 

Protokoll fra møte den 14.03.2017 ble godkjent og signert. 
 
 

PS 10/17 Referatsaker 

Behandling i Utvalg for helse og omsorg - 09.05.2017  

Referatsak fra byggekomiteens møte den 28.04.2017 angående utbygging NOS ble lagt fram i møtet. 
 
RS 12/17 Referat fra styremøte 22.03.2017 - Krisesenteret for Molde og omegn IKS 
RS 13/17 Bruk av kjernejournal på Molde interkommunale legevakt 
RS 14/17 Antall psykisk utviklingshemmede over 16 år med vedtak etter helse og omsorgstjenesteloven 
per 1.1.2017 
RS 15/17 Nesset kommune - årsrapport 2016 
 
Referatsakene ble enstemmig tatt til orientering med følgende kommentar: 
 
RS 15/17 Nesset kommune årsrapport. : 
 

Utvalget for helse og omsorg vil understreke behovet for at det blir tatt høyde for at det er 
budsjettdekning for økt bemanning ved Nos og Vistdal bofellesskap i forbindelse med byggefasen på 
NOS. Det vises også til referat fra byggekomiteens møte den 28.4. 2017. 
Utvalg for helse og omsorg peker også i samme forbindelse (utbygging NOS) på behovet for styrking 
av hjemmetjenesten resten av 2017.  I samme forbindelse ser det ut til å være et behov for styrking av 
dagtilbudet for demente både på dag og kveld.  
 
Utvalget krever at ovenstående blir tatt opp og funnet en løsning på ved behandling av revidert 
budsjett i juni 2017. 

 
 

Vedtak i Utvalg for helse og omsorg - 09.05.2017 

Referatsak fra byggekomiteens møte den 28.04.2017 angående utbygging NOS ble lagt fram i møtet. 
 
Referatsakene ble enstemmig tatt til orientering med følgende kommentar: 
 
RS 15/17 Nesset kommune årsrapport. : 
 
Utvalget for helse og omsorg vil understreke behovet for at det blir tatt høyde for at det er budsjettdekning for 
økt bemanning ved Nos og Vistdal bofellesskap i forbindelse med byggefasen på NOS. Det vises også til 
referat fra byggekomiteens møte den 28.4. 2017. 
Utvalg for helse og omsorg peker også i samme forbindelse (utbygging NOS) på behovet for styrking av 
hjemmetjenesten resten av 2017.  I samme forbindelse ser det ut til å være et behov for styrking av dagtilbudet 
for demente både på dag og kveld.  
 
Utvalget krever at ovenstående blir tatt opp og funnet en løsning på ved behandling av revidert budsjett i juni 
2017. 
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PS 11/17 Diskusjonsnotat til politiske organ i kommunene 

Behandling i Nesset formannskap - 04.05.2017  

Formannskapet gikk gjennom diskusjonsnotatet og besvarte spørsmål til drøfting. 
 
Politisk modell 

1. I intensjonsavtalen er det avtalt at kommunen skal styres etter formannskapsmodellen. Det er foreslått 
tre underutvalg. Hvilke hovedutvalg mener dere bør være i modellen? Hvilke saksområder bør ligge 
under hvert hovedutvalg? 
Ønsker å følge formannskapsmodellen. Næring bør etableres i et eget utvalg og samarbeide tett 
samarbeid med Nye Molde næringsforum. Ellers opprette de nødvendige utvalg som er lovbestemt og 
som det er behov for. 

2. Er det aktuelt med underutvalg under hovedutvalgene? 
Ad hoc-utvalg 

3. Noen kommuner har god erfaring med saksordfører, hva tenker dere om dette? 
Åpning for å bruke saksordfører i særskilte saker, f.eks. i ad hoc-utvalg. 

4. Hvordan stiller dere dere til utvidet frikjøp av politisk ledelse, eks. ordfører, varaordfører og 
utvalgsleder? 
Åpen for frikjøpsordninger.  

 
Kommunedelsutvalg 

1. Hvordan stiller dere dere til en prøveordning med kommunedelsutvalg? 
Positive. 

2. Skal det i tilfelle være kommunedelsutvalg i hele kommunen? Hvor mange er da aktuelle? 
Ett kommunedelsutvalg for Nesset og er ellers åpne for flere kommunedelsutvalg i den nye 
kommunen. 

3. Hvilken rolle/mandat bør disse ha? 
Viser til punktene i intensjonsavtalen: 
 - Lokal stedsutvikling  
 - Styre for bruken av lokale næringsfond, herunder Kraftfondet i Nesset  
 - Styre for ulike bygdemobiliseringsprosjekt 
 - Lokale kultur- og idrettstilbud 
Må ha beslutningsmyndighet. Leder i utvalget skal ha talerett i kommunestyret. 

4. Hvordan bør de velges/oppnevnes og organiseres? 
Bygdelag skal oppfordres til å komme med forslag til medlemmer. Medlemmene velges endelig av 
kommunestyret. 

5. Hvilke andre alternativer for medvirkning bør den nye kommunen ha fokus på? 
Folkemøter, høringer, digital medvirkning og servicekontor i Nesset. 

6. Hvordan vil vi engasjere alle innbyggerne? 
(se pkt. 5) 

7. Hvordan skal vi engasjere frivilligheten og benytte de arenaer som allerede finnes? 
Styrke og utvikle frivilligsentralene jfr. pkt. 6.2 og pkt. 6.5 i intensjonsavtalen. 
 

Enstemmig. 
 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 04.05.2017 

Svar på diskusjonsnotat fra Nye Molde kommune vedr. lokaldemokrati: 
 
Politisk modell 

1. I intensjonsavtalen er det avtalt at kommunen skal styres etter formannskapsmodellen. Det er foreslått 
tre underutvalg. Hvilke hovedutvalg mener dere bør være i modellen? Hvilke saksområder bør ligge 
under hvert hovedutvalg? 
Ønsker å følge formannskapsmodellen. Næring bør etableres i et eget utvalg og samarbeide tett 
samarbeid med Nye Molde næringsforum. Ellers opprette de nødvendige utvalg som er lovbestemt og 
som det er behov for. 
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2. Er det aktuelt med underutvalg under hovedutvalgene? 
Ad hoc-utvalg 

3. Noen kommuner har god erfaring med saksordfører, hva tenker dere om dette? 
Åpning for å bruke saksordfører i særskilte saker, f.eks. i ad hoc-utvalg. 

4. Hvordan stiller dere dere til utvidet frikjøp av politisk ledelse, eks. ordfører, varaordfører og 
utvalgsleder? 
Åpen for frikjøpsordninger.  

 
Kommunedelsutvalg 

1. Hvordan stiller dere dere til en prøveordning med kommunedelsutvalg? 
Positive. 

2. Skal det i tilfelle være kommunedelsutvalg i hele kommunen? Hvor mange er da aktuelle? 
Ett kommunedelsutvalg for Nesset og er ellers åpne for flere kommunedelsutvalg i den nye 
kommunen. 

3. Hvilken rolle/mandat bør disse ha? 
Viser til punktene i intensjonsavtalen: 
 - Lokal stedsutvikling  
 - Styre for bruken av lokale næringsfond, herunder Kraftfondet i Nesset  
 - Styre for ulike bygdemobiliseringsprosjekt 
 - Lokale kultur- og idrettstilbud 
Må ha beslutningsmyndighet. Leder i utvalget skal ha talerett i kommunestyret. 

4. Hvordan bør de velges/oppnevnes og organiseres? 
Bygdelag skal oppfordres til å komme med forslag til medlemmer. Medlemmene velges endelig av 
kommunestyret. 

5. Hvilke andre alternativer for medvirkning bør den nye kommunen ha fokus på? 
Folkemøter, høringer, digital medvirkning og servicekontor i Nesset. 

6. Hvordan vil vi engasjere alle innbyggerne? 
(se pkt. 5) 

7. Hvordan skal vi engasjere frivilligheten og benytte de arenaer som allerede finnes? 
Styrke og utvikle frivilligsentralene jfr. pkt. 6.2 og pkt. 6.5 i intensjonsavtalen. 

 

Behandling i Utvalg for helse og omsorg - 09.05.2017  

Det ble enighet om følgende: 
 

Utvalg for helse og omsorg peker på behovet for at eldre og funksjonshemma sine rettigheter blir 
ivaretatt ved egne utvalg i den nye kommunen.  Utvalget  peker på intensjonsavtalens pkt. 6.4. « 
Tjenestetilbud innen basistjenester «. 
Utvalget  ber også om at aktuelle innspill fra nærdemokrati utvalg i andre kommuner for det som 
gjelder helse og omsorg og påvirkning f.eks.  Bodø og Ålesund blir tatt med videre. 

 
Enstemmig vedtatt. 
 

Forslag til vedtak i Utvalg for helse og omsorg - 09.05.2017 

Utvalg for helse og omsorg peker på behovet for at eldre og funksjonshemma sine rettigheter blir ivaretatt ved 
egne utvalg i den nye kommunen.  Utvalget  peker på intensjonsavtalens pkt. 6.4. « Tjenestetilbud innen 
basistjenester «. 
Utvalget  ber også om at aktuelle innspill fra nærdemokrati utvalg i andre kommuner for det som gjelder helse 
og omsorg og påvirkning f.eks.  Bodø og Ålesund blir tatt med videre. 
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PS 12/17 Brukerutvalg ved Nesset omsorgssenter 

Behandling i Råd for eldre og funksjonshemma - 09.05.2017  

Svein Atle Roset fremmet følgende forslag: 
 

Leder i råd for eldre og funksjonshemma blir rådets representant i brukerutvalget, med nestleder som 
vararepresentant. 

 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
Rosets forslag ble enstemmig vedtatt. 
 

Forslag til vedtak i Råd for eldre og funksjonshemma – 09.05.2017 

Det opprettes egen brukerutvalg for Nesset omsorgssenter. 
Vedlagte mandat og retningslinjer godkjennes. 
 
Det utbetales møtegodtgjørelse etter høy sats. Møtegodtgjørelsen gjelder kun for de som representerer 
brukergruppen, samt eldrerådets representant.  
 
Leder i råd for eldre og funksjonshemma blir rådets representant i brukerutvalget, med nestleder som 
vararepresentant. 
 
 

Behandling i Utvalg for helse og omsorg - 09.05.2017  

Karianne Rindli fremmet følgende tilleggsforslag: 
Brukerutvalget ved Nesset omsorgssenter suppleres med en representant fra Vistdal bofellesskap. 
 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
Rindli sitt tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 
 

Forslag til vedtak i Utvalg for helse og omsorg - 09.05.2017 

Det opprettes egen brukerutvalg for Nesset omsorgssenter. 
Vedlagte mandat og retningslinjer godkjennes. 
 
Møtegodtgjørelse etter høy sats.   
Møtegodtgjørelsen gjelder kun for de som representerer brukergruppen samt eldrerådets representant.  
 
Brukerutvalget ved Nesset omsorgssenter suppleres med en representant fra Vistdal bofellesskap. 
 
 

PS 13/17 Kommunal forskrift om rett til opphold i sykehjem, eller tilsvarende 
boform 

Behandling i Råd for eldre og funksjonshemma - 09.05.2017  

Svein Atle Roset fremmet følgende forslag til endringer i forslag til forskrift: 
 

 § 4 punkt b endres til følgende: 
- søker har behov for pleie og omsorg mot slutten av livet. 

 
 § 6 punkt c endres til følgende: 
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- har en langvarig og vedvarende funksjonssvikt der bofellesskap/bokollektiv med heldøgns 
bemanning kan virke forebyggende mot ytterligere funksjonssvikt og fremstår som det beste 
alternativet for vedkommende. 

 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
Rosets forslag ble enstemmig vedtatt. 
 

Uttale i Råd for eldre og funksjonshemma – 09.05.2017 

Kommunal forskrift om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende boform særlig tilrettelagt for heldøgns 
omsorg, lagt ut til høring i formannskapssak 32/17 gjøres gjeldende fra 1.7.2017. 
 
Følgende endringer tas inn i forskriften: 
 

 § 4 punkt b endres til følgende: 
- søker har behov for pleie og omsorg mot slutten av livet. 

 
 § 6 punkt c endres til følgende: 

- har en langvarig og vedvarende funksjonssvikt der bofellesskap/bokollektiv med heldøgns 
bemanning kan virke forebyggende mot ytterligere funksjonssvikt og fremstår som det beste 
alternativet for vedkommende. 

 
 

Behandling i Utvalg for helse og omsorg - 09.05.2017  

Svein Atle Roset fremmet følgende forslag til endring i forslag til forskrift: 
 
§ 4 punkt b endres til følgende:   
søker har behov for pleie og omsorg mot slutten av livet. 
 
 § 6. punkt c endres til følgende:   
har en langvarig og vedvarende funksjonssvikt der bofellesskap/bokollektiv med heldøgns bemanning kan virke 
forebyggende mot ytterligere funksjonssvikt og fremstår som det beste alternativet for vedkommende 
 
Roset sitt endringsforslag enstemmig vedtatt.  
 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.  
 
 

Forslag til vedtak i Utvalg for helse og omsorg - 09.05.2017  

Kommunal forskrift om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende boform særlig tilrettelagt for heldøgns 
omsorg, lagt ut til høring i formannskaps sak 32/17 gjøres gjeldende fra 1.7.2017.  
 
Følgende endringer tas inn i forskriften: 

 § 4 punkt b endres til følgende:   
søker har behov for pleie og omsorg mot slutten av livet. 

 
 § 6. punkt c endres til følgende:   

har en langvarig og vedvarende funksjonssvikt der bofellesskap/bokollektiv med heldøgns 
bemanning kan virke forebyggende mot ytterligere funksjonssvikt og fremstår som det beste 
alternativet for vedkommende 
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PS 14/17 Bolig tilrettelagt for eldre og funksjonshemma i Eresfjord 

Behandling i Utvalg for helse og omsorg - 09.05.2017  

Saken ble tatt opp direkte i møtet. 
Det foregår planlegging av et nytt boligfelt i Haramsmarka i Eresfjord.  Det kan være aktuelt på dette området 
å bygge boliger tilpasset eldre og funksjonshemma.  I Kommunens vedtatt helse-og omsorgsplan går det fram 
at det skal vurderes å bygge slike boliger i nærheten av butikken i Eresfjord. 
 
Under behandling av saken foreslo Mellvin Steinsvoll følgende: 

I forbindelse med at den videre planlegging av boligfeltet i Haramsmarka i Eresfjord ber rådet for 
eldre og funksjonshemma i Nesset om at bygging av to eldreboliger blir vurdert.   

 
Steinsvoll sitt forslag ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Utvalg for helse og omsorg - 09.05.2017 

I forbindelse med at den videre planlegging av boligfeltet i Haramsmarka i Eresfjord ber rådet for eldre og 
funksjonshemma i Nesset om at bygging av to eldreboliger blir vurdert.   
 
 


