
 

Nesset kommune 

 
 

  

 

Møteprotokoll 

 

Utvalg: Utvalg for helse og omsorg 

Møtested: Formannskapets møterom, Nesset kommunehus 

Dato: 08.12.2015 

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 

Aina Trælvik Remmen Medlem UAV 

 

Følgende faste medlemmer møtte ikke: 

Navn Funksjon Representerer 

Mellvin Arvid Steinsvoll MEDL AP 

   

 

Følgende varamedlemmer møtte: 

Navn Møtte for Representerer 

Linda Viken Lied Mellvin Arvid Steinsvoll AP 

   

 

Merknader 

Det ble orientert om utvalgets ansvar og oppgaver. 

 

 

 

 

Fra administrasjonen møtte: 

Navn Stilling 

Anne Grete Klokset Assisterende 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. 

 

 

 ______________________  

 

 

 

 

______________________ ______________________ _______________________ 

 

 

 

______________________ ______________________ _______________________ 
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Saksliste 

Utvalgs- 

saksnr 

Innhold Unntatt 

offentlighet 

Arkiv- 

saksnr 

PS 1/15 Godkjenning av protokoll fra forrige møte   

PS 2/15 Referatsaker   

RS 1/15 Rapport vedrørende utførte salgs-, skjenke- og 

røykekontroller 

 2015/971 

PS 3/15 Valg av medlemmer til representantskap og styre for 

Krisesenteret for Molde og omegn IKS 2015-2019 

 2015/1382 

PS 4/15 Rullering av handlingsplan for anlegg, hus og område 

for fysisk aktivitet og kultur 2016-2017 

 2012/95 

PS 5/15 Satser for egenbetaling av hjemmetjenester 1.3. 2016  2012/728 

PS 6/15 Trening og behandlingsgruppe i indere del av Nesset 

kommune 

 2015/126 

PS 7/15 Uttalelse til økonomiplan og budsjett for Nesset 

kommune  2016 - 2019 

 2015/1077 

 

 

PS 1/15 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 

Behandling i Utvalg for helse og omsorg - 08.12.2015  

Ingen protokoll fra tidligere møter. 

 

Vedtak i Utvalg for helse og omsorg - 08.12.2015  

Ingen 

 

 

PS 2/15 Referatsaker 

Behandling i Utvalg for helse og omsorg - 08.12.2015  

RS 1/15 Rapport vedrørende utførte salgs-, skjenke- og røykekontroller  

Referatsaken tatt til orientering. 

 

Vedtak i Utvalg for helse og omsorg - 08.12.2015 

Referatsaken tatt til orientering. 
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PS 3/15 Valg av medlemmer til representantskap og styre for Krisesenteret 

for Molde og omegn IKS 2015-2019 

Behandling i Nesset kommunestyre - 19.11.2015  

Valgnemndas forslag til medlem og varamedlem i representantskapet ble enstemmig vedtatt. 

 

Ved valg til styret ble det enighet om følgende forslag: 

 

 Saken oversendes til utvalg for helse og omsorg som innstiller medlem og varamedlem til 

styret for Krisesenteret for Molde og omegn IKS 2015-2019. 

 

Dette ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak i Nesset kommunestyre – 19.11.2015 

Som medlem av representantskapet for Krisesenteret for Molde og omegn IKS 2015-2019 velges 

ordfører, med varaordfører som personlig vararepresentant. 

 

Saken oversendes til utvalg for helse og omsorg som innstiller medlem og varamedlem til styret 

for Krisesenteret for Molde og omegn IKS 2015-2019. 

 

 

Behandling i Utvalg for helse og omsorg - 08.12.2015  

Utvalget fremmet følgene forslag: 

Som representant og personlig vararepresentant til representantskapet for Krisesenteret for Molde 

og omegn 2015-2019 velges: 

 

Ordfører med varaordfører som personlig vararepresentant. 

 

Som representant og vararepresentant til styret for Krisesenteret for Molde og omegn 2015-2019 

foreslås: 

 

Leder i Utvalg for helse og omsorg med nestleder i utvalget som personlig vararepresentant. 

 

Enstemmig. 

Vedtak i Utvalg for helse og omsorg - 08.12.2015 

Som representant og personlig vararepresentant til representantskapet for Krisesenteret for Molde 

og omegn 2015-2019 velges: 

Ordfører med varaordfører som personlig vararepresentant. 

 

Som representant og vararepresentant til styret for Krisesenteret for Molde og omegn 2015-2019 

velges: 

Leder i Utvalg for helse og omsorg med nestleder i utvalget som personlig vararepresentant 
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PS 4/15 Rullering av handlingsplan for anlegg, hus og område for fysisk 

aktivitet og kultur 2016-2017 

Rådmannens innstilling 

Rullert handlingsplan for Anlegg, hus og område for idrett og fysisk aktivitet 2016-2017 

godkjennes. 

Behandling i Utvalg for helse og omsorg - 08.12.2015  

Karianne Rindli fremmet følgende forslag til endring i den framlagte planen: 

 

Nærmiljøanlegg for eigenorganisert fysisk aktivitet, endre prioritering slik: 

1. Ballbinge Eresfjord  

2. Aktivitetsløype/ hinderløype Eidsvåg barnehage 

 

Dette endringsforslaget ble vedtatt med 5 mot 2 stemmer. 

 

Vedtak i Utvalg for helse og omsorg - 08.12.2015 

Rullert handlingsplan for Anlegg, hus og område for idrett og fysisk aktivitet 2016-2017 

godkjennes med følgende endring: 

 

Nærmiljøanlegg for eigenorganisert fysisk aktivitet, endret prioritering slik: 

1. Ballbinge Eresfjord  

2. Aktivitetsløype/ hinderløype Eidsvåg barnehage 

 

 

PS 5/15 Satser for egenbetaling av hjemmetjenester 1.3. 2016 

Behandling i Utvalg for helse og omsorg - 08.12.2015  

Vedlegg til saken ble ekspedert til medlemmenes iPad den 02.12.2015 

 

Utvalg for helse og omsorg fremmet følgende forslag til vedtak: 

Satsen for egenbetaling for omsorgstjenester justeres opp med gjennomsnittlig 5 % i forhold til 

gjeldende satser. 

 

Foreslått ny sats på leie av hjelpemidler fra kommunalt lager innføres ikke. 

 

Enstemmig. 

Forslag til vedtak i Utvalg for helse og omsorg - 08.12.2015 

Satsen for egenbetaling for omsorgstjenester justeres opp med gjennomsnittlig 5 % i forhold til 

gjeldende satser. 

 

Foreslått ny sats på leie av hjelpemidler fra kommunalt lager innføres ikke. 
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PS 6/15 Trening og behandlingsgruppe i indere del av Nesset kommune 

Rådmannens innstilling 

Det blir ikke etablert gruppebehandling i indre distrikt i løpet av 2016. 

Bakgrunn for dette er at behovet for en behandlingsgruppe i dag ikke er tilstede.  Dette med 

bakgrunn i de henvisninger som foreligger fra lege om fysioterapibehandling.   

Et nytt gruppetilbud i indre distrikt vil med de ressurser fysioterapitjenesten har gå ut over andre 

og mer prioriterte pasientbehandlinger. 

Avdeling helse og forebygging blir likevel bedd om å vurdere muligenheten av å opprette en 

treningsgruppe/folkehelsetiltak tilsvarende det som er etablert i Eidsvåg, slik at en får en 

treningsgruppe for de som bor i indre distrikt og en treningsgruppe for de som bor i ytre distrikt. 

 

 

Behandling i Utvalg for helse og omsorg - 08.12.2015  

Karianne Rindli fremmet følgende forslag til vedtak: 

Det opprettes en trening- og behandlingsgruppe for 65+ tilsvarende det som er etablert i 

Eidsvåg, slik at en får en treningsgruppe for de som bor i indre distrikt og en 

treningsgruppe for de som bor i ytre distrikt.  

Dette innføres som en prøveordning i 2016.  Utgiftene dekkes innenfor enhetens 

økonomiske ramme. 

 

Enstemmig. 

 

Vedtak i Utvalg for helse og omsorg - 08.12.2015 

Det opprettes en trening- og behandlingsgruppe for 65+ tilsvarende det som er etablert i Eidsvåg, 

slik at en får en treningsgruppe for de som bor i indre distrikt og en treningsgruppe for de som 

bor i ytre distrikt.  

Dette innføres som en prøveordning i 2016.  Utgiftene dekkes innenfor enhetens økonomiske 

ramme. 

 

 

PS 7/15 Uttalelse til økonomiplan og budsjett for Nesset kommune  2016 - 

2019 

Behandling i Utvalg for helse og omsorg - 08.12.2015  

Uttale til økonomiplanen og budsjett fra utvalgene ble ekspedert til utvalgsmedlemmenes ipad 

den 08.12.2015. 

 

Svein Atle Roset fremmet følgende forslag til vedtak: 

Utvalg for helse og omsorg slutter seg til at arbeidet med å ¨finne løsninger for 

omsorgsboliger – institusjonsplasser spesielt for demente, - rehabilitering av 

helsesenteret og god hjemmetjeneste i kommunen må ha sterk prioritering i budsjett for 

2016 og i økonomiplanen. 

 

Utvalget for helse og omsorg har tillit til at forprosjektprosessen vil avklare økonomi på 

de ulike alternativer. 



 

 Side 7 av 7 

 

Enstemmig vedtatt. 

Leder Svein Atle Roset fikk permisjon og forlot møtet etter at dette forslaget ble vedtatt. 

 

Aina Trælvik Remmen fremmet følgende forslag til innsparingstiltak: 

Møtegodtgjørelse reduseres med 30 % i alle politiske utvalg.  

 

Remmen sitt forslag ble vedtatt med 5 mot 1 stemme. 

 

Uttale fra Utvalg for helse og omsorg - 08.12.2015 

Utvalg for helse og omsorg slutter seg til at arbeidet med å finne løsninger for omsorgsboliger – 

institusjonsplasser spesielt for demente, - rehabilitering av helsesenteret og god hjemmetjeneste i 

kommunen må ha sterk prioritering i budsjett for 2016 og i økonomiplanen. 

 

Utvalget for helse og omsorg har tillit til at forprosjektprosessen vil avklare økonomi på de ulike 

alternativer. 

 

Innsparingstiltak 

Møtegodtgjørelse reduseres med 30 % i alle politiske utvalg.  

 

 

 

 


