
 
 
 
 
 

 
 

Møteprotokoll 
 

Utvalg: Råd for eldre og funksjonshemma 

Møtested: Kommunestyresalen, Nesset kommunehus 

Dato: 20.11.2017 

Tidspunkt: 09:00 – 11:30 
 
 
 
 

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

 
Følgende faste medlemmer møtte ikke: 
Navn Funksjon Representerer 
Torbjørg Karijord MEDL  

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
Lovise Eidsør Torbjørg Karijord  

 
Merknader 

 
 

Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Jan K. Schjølberg Enhetsleder helse og omsorg 

 
 
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 22/17 Godkjenning av protokoll fra forrige møte   

PS 23/17 Referatsaker   

RS 22/17 Møteprotokoll fra møte i rådet for likestilling og funksjonshemma 
13.9.17 

 2015/1381 

RS 23/17 Møteprotokoll fra møte i fylkeseldrerådet 20.09.2017  2015/1381 

RS 24/17 Reform - Leve hele livet  2017/411 

RS 25/17 Et mer demensvennlig samfunn  2017/1394 

RS 26/17 Høringsuttale fra Nesset kommune - En mer effektiv og fremtidsrettet 
hjelpemiddelformidling - for økt deltakelse og mestring 

 2017/388 

RS 27/17 Oppnevning til brukerutvalg ved institusjonene i Nesset  2016/280 

RS 28/17 Helse og omsorg - oppgaver og tjenester  2017/536 

RS 29/17 Omsorgsboliger/legesenter/helsehus - spørsmål og svar i 
kommunestyret 19.10.2017 

 2016/638 

PS 24/17 Nybygg helsesenter, omsorgsboliger og hjemmetjeneste - 
Detaljprosjekt 

 2016/638 

PS 25/17 Helse og omsorgsplan  - oppfølging og uttale til budsjett og 
økonomiplan 

 2017/536 

PS 26/17 Pleie og omsorgstjenesten -  endring av tidspunkt for måltidene  2017/1345 

PS 27/17 Demenstilbudet i Nesset kommune - kort orientering  2010/527 

PS 28/17 Informasjonsmøte vedrørende velferdsteknologi  -  samarbeid mellom 
Nesset pensjonist forening og eldrerådet 

 2016/440 

PS 29/17 Handlingsplan mot vold i nære relasjoner - uttale i forbindelse med 
høring 

 2017/1033 

PS 30/17 Kommunale eldrerådet i Møre og Romsdal - sammendrag kartlegging 
av rammevilkår 2017 

 2017/1020 

PS 31/17 Uttale til budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021 (sak tatt opp i 
møtet) 

 2017/536 

 

PS 22/17 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 

Behandling i Råd for eldre og funksjonshemma - 20.11.2017  

Protokoll fra møte i råd for eldre og funksjonshemma 05.09.2017 ble godkjent og signert. 
 

Vedtak i Råd for eldre og funksjonshemma – 20.11.2017 

Protokoll fra møte i råd for eldre og funksjonshemma 05.09.2017 ble godkjent og signert. 
 
 



 
 Side 4 av 8

PS 23/17 Referatsaker 

RS 22/17 Møteprotokoll fra møte i rådet for likestilling og funksjonshemma 13.9.17 

RS 23/17 Møteprotokoll fra møte i fylkeseldrerådet 20.09.2017 

RS 24/17 Reform - Leve hele livet 

RS 25/17 Et mer demensvennlig samfunn 

RS 26/17 Høringsuttale fra Nesset kommune - En mer effektiv og fremtidsrettet hjelpemiddelformidling - for 
økt deltakelse og mestring 

RS 27/17 Oppnevning til brukerutvalg ved institusjonene i Nesset 

RS 28/17 Helse og omsorg - oppgaver og tjenester 

RS 29/17 Omsorgsboliger/legesenter/helsehus - spørsmål og svar i kommunestyret 19.10.2017 

Behandling i Råd for eldre og funksjonshemma - 20.11.2017  

Til RS 25/17 «Et mer demensvennlig samfunn»: 
 
 Rådet ber om at denne legges frem som egen sak i neste møte. 
 
De øvrige referatsakene ble tatt til orientering.  
 

Vedtak i Råd for eldre og funksjonshemma – 20.11.2017 

Til RS 25/17 «Et mer demensvennlig samfunn»: 
 
 Rådet ber om at denne legges frem som egen sak i neste møte. 
 
De øvrige referatsakene ble tatt til orientering.  
 
 

PS 24/17 Nybygg helsesenter, omsorgsboliger og hjemmetjeneste - 
Detaljprosjekt 

Rådmannens innstilling 

Nesset kommunestyre godkjenner oppstart av Detaljprosjekt nybygg helsesenter, omsorgsboliger og 
hjemmetjeneste i henhold til investeringsreglementets pkt. 3, 4 og 5. Detaljprosjekt gjennomføres i 2018. 
 
Prosjektet videreføres innenfor godkjent totalramme på kr 123 000 000. Etter at detaljprosjektet er ferdig 
legges det fram sak til Nesset kommunestyre, som må godkjenne oppstart av hovedprosjektet 
 

Behandling i Råd for eldre og funksjonshemma - 20.11.2017  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.  
 

Forslag til vedtak i Råd for eldre og funksjonshemma – 20.11.2017 

Nesset kommunestyre godkjenner oppstart av Detaljprosjekt nybygg helsesenter, omsorgsboliger og 
hjemmetjeneste i henhold til investeringsreglementets pkt. 3, 4 og 5. Detaljprosjekt gjennomføres i 2018. 
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Prosjektet videreføres innenfor godkjent totalramme på kr 123 000 000. Etter at detaljprosjektet er ferdig 
legges det fram sak til Nesset kommunestyre, som må godkjenne oppstart av hovedprosjektet. 
 
 

PS 25/17 Helse og omsorgsplan - oppfølging og uttale til budsjett og 
økonomiplan 

Rådmannens innstilling 

Saken legges fram for utvalget for evt. uttale.   
 

Behandling i Råd for eldre og funksjonshemma - 20.11.2017  

Det ble enighet om følgende forslag: 
 

Råd for eldre og funksjonshemma uttaler seg i denne saken kun til helse og omsorgsplanen, uttalelse i 
forhold til budsjett PS  31/17.   
Råd for eldre og funksjonshemma i Nesset er kjent med at Molde kommune er i gang med revisjon av 
sin Helse- og omsorgsplan. Kommunene Nesset og Midsund er slik rådet kjenner til, ikke med i dette 
arbeidet. Slik Råd for eldre og funksjonshemma i Nesset ser det, vil arbeidet med Helse- og 
omsorgsplan for Molde kunne få innvirkning på organiseringen av helse- og omsorgstjenestene i Nye 
Molde kommune. Rådet vil derfor anbefale at revisjonsarbeidet med Helse- og omsorgsplan for Nesset 
der plan for foreldre med forpliktende handlingsdel kommer inn som eget kapittel, settes igang 
umiddelbart. 

 
Rådets forslag ble enstemmig vedtatt.  
 

Uttale i Råd for eldre og funksjonshemma - 20.11.2017  

Råd for eldre og funksjonshemma uttaler seg i denne saken kun til helse og omsorgsplanen, uttalelse i forhold 
til budsjett PS  31/17.   
Råd for eldre og funksjonshemma i Nesset er kjent med at Molde kommune er i gang med revisjon av sin 
Helse- og omsorgsplan. Kommunene Nesset og Midsund er slik rådet kjenner til, ikke med i dette arbeidet. Slik 
Råd for eldre og funksjonshemma i Nesset ser det, vil arbeidet med Helse- og omsorgsplan for Molde kunne få 
innvirkning på organiseringen av helse- og omsorgstjenestene i Nye Molde kommune. Rådet vil derfor 
anbefale at revisjonsarbeidet med Helse- og omsorgsplan for Nesset der plan for foreldre med forpliktende 
handlingsdel kommer inn som eget kapittel, settes igang umiddelbart. 
 
 

PS 26/17 Pleie og omsorgstjenesten -  endring av tidspunkt for måltidene 

Rådmannens innstilling 

Saken legges fram for utvalget for evt. uttale.   
 

Behandling i Råd for eldre og funksjonshemma - 20.11.2017  

Det ble enighet om følgende forslag: 
 

Med bakgrunn i at en endring kan medføre konsekvenser både på personalområdet og økonomi, vil 
Råd for eldre og funksjonshemma i Nesset, foreslå at saken oversendes Brukerutvalget ved 
institusjonstjenesten i Nesset til vurdering. Saken tas videre til politisk behandling når vurderingen fra 
Brukerutvalget foreligger. 
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Rådets forslag ble enstemmig vedtatt.  
 

Forslag til vedtak i Råd for eldre og funksjonshemma - 20.11.2017 

Med bakgrunn i at en endring kan medføre konsekvenser både på personalområdet og økonomi, vil Råd for 
eldre og funksjonshemma i Nesset, foreslå at saken oversendes Brukerutvalget ved institusjonstjenesten i 
Nesset til vurdering. Saken tas videre til politisk behandling når vurderingen fra Brukerutvalget foreligger. 
 
 

PS 27/17 Demenstilbudet i Nesset kommune - kort orientering 

Rådmannens innstilling 

Rådet for eldre og funksjonshemma tar saken til orientering. 
 

Behandling i Råd for eldre og funksjonshemma - 20.11.2017  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Råd for eldre og funksjonshemma – 20.11.2017 

Rådet for eldre og funksjonshemma tar saken til orientering. 
 
 

PS 28/17 Informasjonsmøte vedrørende velferdsteknologi -  samarbeid mellom 
Nesset pensjonist forening og eldrerådet 

Rådmannens innstilling 

Eldrerådet arrangerer sammen med Nesset pensjonistforening et tema møte der velferdsteknologi innen pleie 
og omsorgtjenesten settes på dagsorden. 
Utgiftene belastes eldrerådets budsjett. 
 

Behandling i Råd for eldre og funksjonshemma - 20.11.2017  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Råd for eldre og funksjonshemma – 20.11.2017 

Eldrerådet arrangerer sammen med Nesset pensjonistforening et tema møte der velferdsteknologi innen pleie 
og omsorgtjenesten settes på dagsorden. 
Utgiftene belastes eldrerådets budsjett. 
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PS 29/17 Handlingsplan mot vold i nære relasjoner - uttale i forbindelse med 
høring 

Rådmannens innstilling 

Nesset kommunestyre godkjenner handlingsplanen for vold i nære relasjoner. 
 

Behandling i Råd for eldre og funksjonshemma - 20.11.2017  

Det ble enighet om følgende tillegg til rådmannens innstilling: 
 

Råd for eldre og funksjonshemma ser det som naturlig at det blir foretatt en årlig 
rullering/gjennomgang av planen. 

 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
Rådets tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 
 

Uttale i Råd for eldre og funksjonshemma – 20.11.2017 

Nesset kommunestyre godkjenner handlingsplanen for vold i nære relasjoner. 
Råd for eldre og funksjonshemma ser det som naturlig at det blir foretatt en årlig rullering/gjennomgang av 
planen. 
 
 

PS 30/17 Kommunale eldrerådet i Møre og Romsdal - sammendrag 
kartlegging av rammevilkår 2017 

Rådmannens innstilling 

Rådet for eldre og funksjonshemma tar kartleggingen over virksomheten i de kommunale eldrerådene i Møre 
og Romsdal til etterretning. 
 

Behandling i Råd for eldre og funksjonshemma - 20.11.2017  

Det ble enighet om følgende tillegg til rådmannens innstilling: 
 

Kartleggingen viser at eldrerådene i Møre og Romsdal arbeider under ulike rammevilkår,  
Rådet for eldre og  funksjonshemma i Nesset vil be fylkesrådet vurdere å ta initiativ til en eldre 
konferanse der  rådende muligheter for opplæring og arbeidsvilkår kan være blant de aktuelle tema.  

 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
Rådets tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Råd for eldre og funksjonshemma – 20.11.2017 

Rådet for eldre og funksjonshemma tar kartleggingen over virksomheten i de kommunale eldrerådene i Møre 
og Romsdal til etterretning. 
Kartleggingen viser at eldrerådene i Møre og Romsdal arbeider under ulike rammevilkår,  
Rådet for eldre og  funksjonshemma i Nesset vil be fylkesrådet vurdere å ta initiativ til en eldre konferanse der  
rådende muligheter for opplæring og arbeidsvilkår kan være blant de aktuelle tema.  
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PS 31/17 Uttale til budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021 

Behandling i Råd for eldre og funksjonshemma - 20.11.2017  

Saken ble tatt opp i møtet. 
 
Det ble enighet om følgende forslag: 
 

1. I det det vises til lovgivningen for rådet, vil en sterkt beklage at behandling av budsjett og 
økonomiplan 2018-2021 for Nesset i strid med lovgivningen, ikke gir rådet reell mulighet til 
påvirkning. Rådet tør forvente at saksbehandlingen for etter tiden blir lagt i tråd med gjeldende 
lovgivning. 

 
2. Rådet viser til sitt vedtak i møte 09.05.17 sak PS 15/17 - Boliger tilrettelagt for eldre og 

funksjonshemma i Eresfjord: 
 

 «I forbindelse med videre planlegging av boligfeltet i Haramsmarka i Eresfjord, ber råd for eldre 
og funksjonshemma om at bygging av to boliger tilpasset eldre og funksjonshemma blir vurdert.» 
 
 Rådet ber om at vedtaket følges opp og innarbeides i økonomiplan 2018-2021. 

 
Dette ble enstemmig vedtatt. 
 

Uttale i Råd for eldre og funksjonshemma – 20.11.2017 

1. I det det vises til lovgivningen for rådet, vil en sterkt beklage at behandling av budsjett og økonomiplan 
2018-2021 for Nesset i strid med lovgivningen, ikke gir rådet reell mulighet til påvirkning. Rådet tør 
forvente at saksbehandlingen for etter tiden blir lagt i tråd med gjeldende lovgivning. 

 
2. Rådet viser til sitt vedtak i møte 09.05.17 sak PS 15/17 - Boliger tilrettelagt for eldre og funksjonshemma i 

Eresfjord: 
 
 «I forbindelse med videre planlegging av boligfeltet i Haramsmarka i Eresfjord, ber råd for eldre og 
funksjonshemma om at bygging av to boliger tilpasset eldre og funksjonshemma blir vurdert.» 
 
 Rådet ber om at vedtaket følges opp og innarbeides i økonomiplan 2018-2021. 

 
 


