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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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PS 12/18 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 

Behandling i Råd for eldre og funksjonshemma - 13.03.2018  

Protokoll fra møte 7.2.2018 ble godkjent og signert. 
 

Vedtak i Råd for eldre og funksjonshemma - 13.03.2018 

Protokoll fra møte 7.2.2018 ble godkjent og signert. 
 
 

PS 13/18 Referatsaker 

Behandling i Råd for eldre og funksjonshemma - 13.03.2018  

 

RS 13/18 Årsmelding 2017 - Pasient- og brukerombudet i Møre og Romsdal  2011/322 

RS 14/18 Orientering om kommende tertialvis rapportering av ventelistetall  2018/330 

 
Referatene tas til etterretning med følgende merknader:  
 
Til sak 13/18.  Årsmelding fra pasient og brukerombudet i Møre og Romsdal: 
 
Rådet viser til årsmeldingen og vil understreke ombudets bekymring for manglende 
brukermedvirkning i omsorgssektoren.  Rådet vil i den sammenheng vises til at det er oppnevnt 
brukerutvalg for institusjonsvirksomheten i Nesset. Rådet anmoder om at ordningen med 
brukerutvalget blir videreført i forbindelse med byggingen av nye Molde kommune. 
 
Rådet viste også til årsmeldingens punkt 5.1, der det går fram følgende: 

 
«Kommunene har ansvaret for å gi gode tjenester til den enkelte. Mye fungerer bra, men en hører om 
hjemmetjenesten som ikke kommer til avtalt tid, for korte besøk, stadig nye hjelpere, 
mangelfullkompetanse, mangelfull klinisk registering og feil i medikasjonen. Slike erfaringer skaper 
utrygghet og engstelse hus brukere og pårørende.» 

 
Rådet stilte spørsmålet om i hvor stor grad gjelder dette her i Nesset.  En brukerundersøkelse vil 
kunne gi svart på noe av dette. 
 
 

Vedtak i Råd for eldre og funksjonshemma - 13.03.2018 

Referatene tas til etterretning med følgende merknader:  
 
Til sak 13/18.  Årsmelding fra pasient og brukerombudet i Møre og Romsdal: 
 
Rådet viser til årsmeldingen og vil understreke ombudets bekymring for manglende 
brukermedvirkning i omsorgssektoren.  Rådet vil i den sammenheng vises til at det er oppnevnt 
brukerutvalg for institusjonsvirksomheten i Nesset. Rådet anmoder om at ordningen med 
brukerutvalget blir videreført i forbindelse med byggingen av nye Molde kommune. 
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Rådet viste også til årsmeldingens punkt 5.1, der det går fram følgende: 
 
«Kommunene har ansvaret for å gi gode tjenester til den enkelte. Mye fungerer bra, men en hører om 
hjemmetjenesten som ikke kommer til avtalt tid, for korte besøk, stadig nye hjelpere, 
mangelfullkompetanse, mangelfull klinisk registering og feil i medikasjonen. Slike erfaringer skaper 
utrygghet og engstelse hus brukere og pårørende.» 

 
Rådet stilte spørsmålet om i hvor stor grad gjelder dette her i Nesset.  En brukerundersøkelse vil 
kunne gi svart på noe av dette. 
 
 
 

PS 14/18 Helsehuset - valg av representant fra brukergruppene 

Behandling i Råd for eldre og funksjonshemma - 13.03.2018  

Valg av representant fra brukergruppene til planarbeidet med helsehuset. 
 
Arild Gravem velges som representant for brukergruppen mennesker med funksjonshemming. 
Pensjonistforeningen får i oppgave å velge brukerrepresentant for eldregruppen.  Torbjørg Karijord 
er rådets forslag til representant evt. som vararepresentant. 
 
Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Råd for eldre og funksjonshemma - 13.03. 

Valg av representant fra brukergruppene til planarbeidet med helsehuset. 
 
Arild Gravem velges som representant for brukergruppen mennesker med funksjonshemming. 
Pensjonistforeningen får i oppgave å velge brukerrepresentant for eldregruppen.  Torbjørg Karijord 
er rådets forslag til representant evt. som vararepresentant. 
 
Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
 

PS 15/18 Helse og omsorgsplan 2019 – 2025 - Kommunedelplan  evt. 
temaplan 

Behandling i Utvalg for helse og omsorg - 13.03.2018  

Som rådmannens innstilling med følgende tillegg/endring: 
 

Strategiplan endres til Tema plan.  
Helse og omsorgsplan blir sak på neste møte i helse og omsorgsutvalget og rådet for eldre og 
funksjonshemma.  (planlegges fellesmøte). 

 

Forslag til vedtak i Utvalg for helse og omsorg - 13.03.2018 

Det utarbeides en Temaplan for helse og omsorgstjenesten i Nesset for perioden 2019 - 2025. 
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Planen skal omfatte forslag til tiltak og tjenester som kan iverksettes før nye Molde kommune blir 
etablert, samt tiltak som ønskes iverksatt i området Nesset etter 2020. Tiltak etter 2020 bør 
innarbeides i en felles helse og omsorgsplan som skal gjelde for den nye kommunen. 
 
Helse og omsorgsplan blir sak på neste møte i helse og omsorgsutvalget og rådet for eldre og 
funksjonshemma. (planlegges fellesmøte). 
 
Forslag til Temaplan for helse og omsorgstjenesten i Nesset 2019 – 2025 legges fram for 
kommunestyret til behandling i september 2018. 
 
 

Behandling i Råd for eldre og funksjonshemma - 13.03.2018  

Som rådmannens innstilling med følgende tillegg/endring: 
 

Strategiplan endres til Tema plan.  
Helse og omsorgsplan blir sak på neste møte i helse og omsorgsutvalget og rådet for eldre og 
funksjonshemma.  (planlegges fellesmøte). 

 
 

Forslag til vedtak i Råd for eldre og funksjonshemma - 13.03.2018 

Det utarbeides en Temaplan for helse og omsorgstjenesten i Nesset for perioden 2019 - 2025. 
 
Planen skal omfatte forslag til tiltak og tjenester som kan iverksettes før nye Molde kommune blir 
etablert, samt tiltak som ønskes iverksatt i området Nesset etter 2020. Tiltak etter 2020 bør 
innarbeides i en felles helse og omsorgsplan som skal gjelde for den nye kommunen. 
 
Helse og omsorgsplan blir sak på neste møte i helse og omsorgsutvalget og rådet for eldre og 
funksjonshemma. (planlegges fellesmøte). 
 
Forslag til Temaplan for helse og omsorgstjenesten i Nesset 2019 – 2025 legges fram for 
kommunestyret til behandling i september 2018. 
 

PS 16/18 Nye Molde kommune - innspill fra rådet vedrørende 
organisering og arbeidsmetodikk. 

Behandling i Råd for eldre og funksjonshemma - 13.03.2018 

  

Leder for rådet sammen med rådets sekretær får fullmakt til å utarbeide et innspill vedrørende 
arbeidsmetodikk og organisering av rådet for funksjonshemma og rådet for eldre i nye Molde 
kommune.  Innspillet skal legges fram på møte i Molde kommune den 6.juni 2018.   
 
Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Råd for eldre og funksjonshemma - 13.03.2018 

 



 

 Side 7 av 7 

Leder for rådet sammen med rådets sekretær får fullmakt til å utarbeide et innspill vedrørende 
arbeidsmetodikk og organisering av rådet for funksjonshemma og rådet for eldre i nye Molde 
kommune.  Innspillet skal legges fram på møte i Molde kommune den 6.juni 2018.   
 
Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
 

 


