
 
 
 
 
 

 
 

Møteprotokoll 
 

Utvalg: Råd for eldre og funksjonshemma 

Møtested: Kommunestyresalen, Nesset kommunehus 

Dato: 07.02.2018 

Tidspunkt: 09:30 – 11:30 
 
 
 
 

Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Mellvin Arvid Steinsvoll Leder  
Anders Gunstein Myrset Nestleder  
Torbjørg Karijord Medlem  
Svein Atle Roset Medlem  

 
Følgende faste medlemmer møtte ikke: 
Navn Funksjon Representerer 
Arild Gravem   

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
   

 
Merknader 
Enhetsleder Jan Karstein Schjølberg orienterte om status for brukerutvalget ved NOS, helse- 
og omsorgsplanarbeidet i både Nesset og Molde og omsorgsboliger for eldre og 
bevegelseshemma.  
 
Rådet ba om at det i neste møte blir fremlagt sak vedrørende helse- og omsorgsplan. 
 
Mellvin Steinsvoll orienterte om planlagt møte mellom prosjektledelsen i nye Molde 
kommune og eldrerådene i de tre kommunen. 
 
Svein Atle Roset orienterte om status om kommunedelsutvalg i nye Molde kommune. 
 

 
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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Saksliste  

Utvalgs- 
saksnr 

 
Innhold 

Unntatt 
offentlighet 

Arkiv- 
saksnr 

PS 1/18 Godkjenning av protokoll fra forrige møte   

PS 2/18 Referatsaker   

RS 1/18 Flere eldre - flere muligheter! - seniorpolitisk redegjørelse for 2014-
2017 

 2017/1429 

RS 2/18 Møteprotokoll fra møte i fylkeseldrerådet 15.11.17  2015/1381 

RS 3/18 Møteprotokoll fra møte i rådet for likestilling og funksjonshemma 
16.11.17 

 2015/1381 

RS 4/18 Tilsynsrapport - Nesset omsorgssenter  2010/669 

RS 5/18 Rapport av kartlegging av rammevilkåra for kommunale råd  2017/1020 

PS 3/18 Helse Møre og Romsdal - Delavtale 4 -  Samarbeid om 
døgntilbud  for øyeblikkelig hjelp 

 2017/630 

PS 4/18 Høring - omfang av leveringspliktige posttjenester  2018/91 

 

PS 1/18 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 

Behandling i Råd for eldre og funksjonshemma - 07.02.2018  

Protokoll fra møte 20.11.2017 ble godkjent og signert 
 

Vedtak i Råd for eldre og funksjonshemma - 07.02.2018 

Protokoll fra møte 20.11.2017 ble godkjent og signert. 
 

PS 2/18 Referatsaker 

Behandling i Råd for eldre og funksjonshemma - 07.02.2018  

RS 1/18 Flere eldre - flere muligheter! - seniorpolitisk redegjørelse for 2014-2017 

RS 2/18 Møteprotokoll fra møte i fylkeseldrerådet 15.11.17 

RS 3/18 Møteprotokoll fra møte i rådet for likestilling og funksjonshemma 16.11.17 

RS 4/18 Tilsynsrapport - Nesset omsorgssenter 

RS 5/18 Rapport av kartlegging av rammevilkåra for kommunale råd 

 
Referatsakene tas til orientering. 
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Vedtak i Råd for eldre og funksjonshemma - 07.02.2018 

Referatsakene tas til orientering. 
 

PS 3/18 Helse Møre og Romsdal - Delavtale 4 -  Samarbeid om 
døgntilbud  for øyeblikkelig hjelp 

Behandling i Råd for eldre og funksjonshemma - 07.02.2018  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Forslag til vedtak i Råd for eldre og funksjonshemma - 07.02.2018 

Kommunestyret godkjenner delavtale 4 i samhandlingsavtalen mellom Nesset kommune og Helse 
Møre og Romsdal.  
 

PS 4/18 Høring - omfang av leveringspliktige posttjenester 

Behandling i Råd for eldre og funksjonshemma - 07.02.2018  

Mellvin Steinsvoll fremmet følgende forslag: 
 

Råd for eldre og funksjonshemma i Nesset viser til brev fra Samferdselsdepartementets 
datert 9. januar 2018. Rådet tillater seg å gi følgende uttalelse/innspill i saken: 
 

Sterkt økende digitalisering i det norske samfunn, blir brukt som argument for å 
endre tjenestetilbudet til befolkningen. I denne saken gjelder det endring i 
leveringsplikten av posttjenester. 
 
Av de 4 alternative løsninger som er utredet, vil alternativ 1 fortsette dagens 
leveringsplikt, alternativ 2 vil redusere leveringsplikten i områder med egen 
avisdistribusjon og opprettholde plikten i områder uten egen avisdistribusjon. 
Alternativene 3 og 4 vil redusere kravet til statens leveringsplikt dramatisk og ende 
opp med postombæring annen hver dag.  
 
Post i postkassa hver dag har tunge tradisjoner i Norge. På landsbygda har 
postombæringen større betydning enn i byer og tettsteder. At det blir argumentert 
med at digitaliseringen har tatt over store deler av grunnlaget for postombæring, er 
bare noe sant. Fremdeles er det svært mange i Norge som ikke er brukere av digitale 
system verken i forb. med brevpost eller avislesing. 
 
At en kan vente en dag på et brev, kan nok overleves, men dagens avis må komme på 
bordet uansett hvor en måtte bo i landet vårt. Hvis ikke det skjer, har ikke avisen 
noen plass i det hjemmet. Reduksjoner i statens plikt til å yte posttjenester, er et 
sentraliseringsgrep som vil om det blir gjennomført, ramme svært mange. 
 
Råd for eldre og funksjonshemma i Nesset ønsker primært at alternativ 1 føres videre 
med alternativ 2 som sekundærvalg.  
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Rådet vil uttrykke bekymring for hva en reduksjon i leveringsplikten vil bety for 
posttjenestene til folket generelt og spesielt til folk i utkantene. 

 
Rådet ber om at uttalelsen/innspillet følger den videre politiske høringsprosess i Nesset. 

 
Steinsvoll sitt forslag ble enstemmig vedtatt. 
 

Forslag til vedtak i Råd for eldre og funksjonshemma - 07.02.2018 

Råd for eldre og funksjonshemma i Nesset viser til brev fra Samferdselsdepartementets datert 9. 
januar 2018. Rådet tillater seg å gi følgende uttalelse/innspill i saken: 
 

Sterkt økende digitalisering i det norske samfunn, blir brukt som argument for å endre 
tjenestetilbudet til befolkningen. I denne saken gjelder det endring i leveringsplikten av 
posttjenester. 
 
Av de 4 alternative løsninger som er utredet, vil alternativ 1 fortsette dagens leveringsplikt, 
alternativ 2 vil redusere leveringsplikten i områder med egen avisdistribusjon og 
opprettholde plikten i områder uten egen avisdistribusjon. Alternativene 3 og 4 vil redusere 
kravet til statens leveringsplikt dramatisk og ende opp med postombæring annen hver dag.  
 
Post i postkassa hver dag har tunge tradisjoner i Norge. På landsbygda har postombæringen 
større betydning enn i byer og tettsteder. At det blir argumentert med at digitaliseringen har 
tatt over store deler av grunnlaget for postombæring, er bare noe sant. Fremdeles er det 
svært mange i Norge som ikke er brukere av digitale system verken i forb. med brevpost 
eller avislesing. 
 
At en kan vente en dag på et brev, kan nok overleves, men dagens avis må komme på bordet 
uansett hvor en måtte bo i landet vårt. Hvis ikke det skjer, har ikke avisen noen plass i det 
hjemmet. Reduksjoner i statens plikt til å yte posttjenester, er et sentraliseringsgrep som vil 
om det blir gjennomført, ramme svært mange. 
 
Råd for eldre og funksjonshemma i Nesset ønsker primært at alternativ 1 føres videre med 
alternativ 2 som sekundærvalg.  
 
Rådet vil uttrykke bekymring for hva en reduksjon i leveringsplikten vil bety for 
posttjenestene til folket generelt og spesielt til folk i utkantene. 

 
Rådet ber om at uttalelsen/innspillet følger den videre politiske høringsprosess i Nesset. 
 


