
 

 

 

 
 

 

 

Møteprotokoll 
 

Utvalg: Utvalg for helse og omsorg 

Møtested: Kommunestyresalen, Nesset kommunehus 

Dato: 07.12.2016 

Tidspunkt: 09:00 – 12:30 

 
 
 
 

Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 

Svein Atle Roset Leder KRF 
Ola Einar Stolsmo Medlem H 
Rigmor Gjerde Nerland Medlem SP 
Karianne Rindli Medlem AP 
Aina Trælvik Remmen Medlem UAV 
Mellvin Arvid Steinsvoll Medlem AP 

 
Følgende faste medlemmer møtte ikke: 
Navn Funksjon Representerer 

Anne Marie Smistad Kalset NESTL SP 
 

Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 

Arild Gravem Anne Marie Smistad 
Kalset 

H 

 

Merknader 

 

 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 

Jan Karstein Schjølberg Enhetsleder 
Anne Gerte Klokset Konstituert 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 25/16 Godkjenning av protokoll fra forrige møte   

PS 26/16 Referatsaker   

RS 25/16 Rapport ved utførte salgs-, skjenke- og røykekontroller  2016/889 

PS 27/16 Uttalelse til økonomiplan 2016-2019  2016/458 
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PS 25/16 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 

Behandling i Utvalg for helse og omsorg - 07.12.2016  

Protokoll fra møtet den 08.11.2016 ble godkjent og signert. 
 

Vedtak i Utvalg for helse og omsorg - 07.12.2016  

Protokoll fra møtet den 08.11.2016 ble godkjent og signert. 
 
 

PS 26/16 Referatsaker 

Behandling i Utvalg for helse og omsorg - 07.12.2016  

RS 25/16 Rapport ved utførte salgs-, skjenke- og røykekontroller 

Referatsakene ble tatt til orientering. 
 
Roset fremmet følgende uttale vedr bemanningen ved Krisesenteret i Molde: 
 
Krisesenteret for Molde og omegn IKS. Budsjett for 2017. 
Utvalg for Helse - og omsorg i Nesset støtter administrasjonen og styret for Krisesenteret  
I behovet for økt bemanning, spesielt på natt og helg.  
Situasjonen i dag er ansatte alene på jobb fra kl 2000—0800 hver natt hele uken. Det samme gjelder 
på helg. 
Videre behovet for økt bemanning for stillingen som er rettet mot barn/unge for å oppfylle lovens 
krav om barns rettigheter gjeldende fra 2010. 
Utvalg for Helse- og omsorg i Nesset støtter dermed alternativt budsjett med økt bemanning slik 
dette er begrunnet ovenfor. 
 
Utvalget sluttet seg enstemmig til denne uttalen. 
 

Vedtak i Utvalg for helse og omsorg - 07.12.2016 

RS 25/16 Rapport ved utførte salgs-, skjenke- og røykekontroller 
 
Referatsaken ble tatt til orientering. 
 
Krisesenteret for Molde og omegn IKS. Budsjett for 2017. 
Utvalg for Helse - og omsorg i Nesset støtter administrasjonen og styret for Krisesenteret  
I behovet for økt bemanning, spesielt på natt og helg.  
Situasjonen i dag er ansatte alene på jobb fra kl 2000—0800 hver natt hele uken. Det samme gjelder 
på helg. 
Videre behovet for økt bemanning for stillingen som er rettet mot barn/unge for å oppfylle lovens 
krav om barns rettigheter gjeldende fra 2010. 
Utvalg for Helse- og omsorg i Nesset støtter dermed alternativt budsjett med økt bemanning slik 
dette er begrunnet ovenfor. 
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Behandling i Utvalg for helse og omsorg - 07.12.2016  

Det ble enighet om følgende uttale: 
 
Det vises til vedtak i Nesset kommunestyre 22.09.2016 i  
sak PS 87/16 Omsorgsboliger, helsesenter - lokaler for hjemmetjenesten - videre arbeid. 
Videre vises til sak PS 15/16 i utvalg for Helse - og omsorg; 20.09.2016 
Helse og omsorgsplanen - status pr. 1.8.2016. Samt vedtak og signaler fra Rådet for eldre og 
funksjonshemmede 
 
Utvalg for Helse - og omsorg peker også på sitt vedtak om revisjon av Helse - og omsorgsplanen 
med ekstra fokus på en eldreplan for Nesset. 
Sak PS 24/16. helse og omsorgsplanen, ny behandling. 8. nov.2016. 
Her fremgår hvilke områder som skal prioriteres i nær fremtid i Nesset. 
:-Fysio og ergoterapitjenesten,-hjemmesykepleien på natt,-ressurskrevende brukere og bemanning,-
velferdsteknologi tilrettelegging ,-helsestasjon og skolehelse tjeneste,- barnevern,- hverdags 
rehabilitering  og forebygging. 
 
Utvalget mener det haster med avklaring og vedtak for bygging av omsorgsboliger minimum på det 
antall kommunestyret har vedtatt tidligere  
16 enheter. 
 
I sammenheng med prosjektet for omsorgsboliger, ombygging til demensavdelinger på NOS, og 
rehabilitering av legesenteret, må avklaring om lokaler for hjemmetjenesten komme på plass. 
 
Utvalget mener at driftsbudsjett for Helse og omsorg (HELO) minst må være på det nivået som 
fremgår av formannskapets forslag for 2017. 
I styrking av HELO med kr 600 000,- i forhold til rådmannens forslag bør det  
legges inn midler til styrking av fysioterapitjeneste gjerne til samlet ressurs på 3 hele stillinger fra 
2017.  
For øvrig vises til uttale fra AMU - helse når det gjelder bemanningen på hjemmetjenesten. 
Utvalget er sterkt bekymret for barneverntjenesten da en usikker på om det er tilstrekkelig 
tilstedeværelse i Nesset til å yte den tjenesten som er forutsatt i den interkommunale 
samarbeidsavtalen.. 
Utvalg for Helse - og omsorg peker på at det haster med avklaring rehabilitering eller nybygg av 
legesenteret snarest. 
Dette må det gjøres vedtak om og iverksettes i 2017. 
 
Videre foreslår utvalget at det legges inn midler til prosjektledelse av bygging av omsorgsboliger 
hvis dette skal skje i privat regi etter Hamarøy - modellen. 
Blir det valgt kommunal bygging, må investeringsbudsjettet i økonomiplanen justeres opp i samsvar 
med dette. 
 
 
 

Uttale fra Utvalg for helse og omsorg - 07.12.2016 

Det vises til vedtak i Nesset kommunestyre 22.09.2016 i  
sak PS 87/16 Omsorgsboliger, helsesenter - lokaler for hjemmetjenesten - videre arbeid. 
Videre vises til sak PS 15/16 i utvalg for Helse - og omsorg; 20.09.2016 
Helse og omsorgsplanen - status pr. 1.8.2016. Samt vedtak og signaler fra Rådet for eldre og 
funksjonshemmede 
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Utvalg for Helse - og omsorg peker også på sitt vedtak om revisjon av Helse - og omsorgsplanen 
med ekstra fokus på en eldreplan for Nesset. 
Sak PS 24/16. helse og omsorgsplanen, ny behandling. 8. nov.2016. 
Her fremgår hvilke områder som skal prioriteres i nær fremtid i Nesset. 
:-Fysio og ergoterapitjenesten,-hjemmesykepleien på natt,-ressurskrevende brukere og bemanning,-
velferdsteknologi tilrettelegging ,-helsestasjon og skolehelse tjeneste,- barnevern,- hverdags 
rehabilitering  og forebygging. 
 
Utvalget mener det haster med avklaring og vedtak for bygging av omsorgsboliger minimum på det 
antall kommunestyret har vedtatt tidligere  
16 enheter. 
 
I sammenheng med prosjektet for omsorgsboliger, ombygging til demensavdelinger på NOS, og 
rehabilitering av legesenteret, må avklaring om lokaler for hjemmetjenesten komme på plass. 
 
Utvalget mener at driftsbudsjett for Helse og omsorg (HELO) minst må være på det nivået som 
fremgår av formannskapets forslag for 2017. 
I styrking av HELO med kr 600 000,- i forhold til rådmannens forslag bør det  
legges inn midler til styrking av fysioterapitjeneste gjerne til samlet ressurs på 3 hele stillinger fra 
2017.  
For øvrig vises til uttale fra AMU - helse når det gjelder bemanningen på hjemmetjenesten. 
Utvalget er sterkt bekymret for barneverntjenesten da en usikker på om det er tilstrekkelig 
tilstedeværelse i Nesset til å yte den tjenesten som er forutsatt i den interkommunale 
samarbeidsavtalen.. 
Utvalg for Helse - og omsorg peker på at det haster med avklaring rehabilitering eller nybygg av 
legesenteret snarest. 
Dette må det gjøres vedtak om og iverksettes i 2017. 
 
Videre foreslår utvalget at det legges inn midler til prosjektledelse av bygging av omsorgsboliger 
hvis dette skal skje i privat regi etter Hamarøy - modellen. 
Blir det valgt kommunal bygging, må investeringsbudsjettet i økonomiplanen justeres opp i samsvar 
med dette. 
 
 

 


