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Møteprotokoll 

 

 

 
 
 

Utval: Eldrerådet 
Møtestad: Møterom 102, Fylkeshuset, Molde 
Dato: 19.03.2018 
Tid: 10:30 
Protokoll nr: 1/2018 

 
 

Faste medlemer som møtte:   
Namn Funksjon Representerer 
Jon Skarvøy Leiar  
Anne Lise Hessen Følsvik Nestleiar  
Jakob Strand Medlem  
Kari Ristesund Medlem  
Gerd Misfjord Medlem  
Mellvin Steinsvoll Medlem AP 
Ann Elida Solheim Medlem FRP 

 
Frå administrasjonen møtte på heile eller delar av møtet: 
Namn Stilling 
Paula Næss Skår rådgivar 
Ingunn Bekken Sjåholm ass. fylkesplansjef 
May Britt Roald rådgivar 
Camilla Wiik 
Konrad Lillevevang 
Carina Stokke 

rådgivar 
seksjonsleiar 
rådgivar 

  
 

Sekretariat: 
Namn Stilling 
Ann Torill Vaksvik Konsulent 
  

 
 
Student Gaute Hole Vik var til stades som observatør i møtet. 
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Eldrerådet sitt møte tok til kl. 10.30 på fylkeshuset, Molde, møterom 102 under 
leiing av utvalsleiar Jon Skarvøy. 
 
 
Møtet vart sett med 7 medlemer. 
 
 
Innkallinga vart godkjent utan merknader.  
 
 
 
Orientering: 
- Seksjonsleiar Konrad Lillevevang orienterte om digitale rutehefter, om 

informasjonskampanjen og framtidsplanane. 
- Rådgivar May Britt Roald orienterte om «Eldre som samfunnsressurs – 

seniorgrunderskap/mentorordning». 
-  Rådgivar Camilla Wiik orienterte om «Den kulturelle spaserstokken». 
- Ass fylkesplansjef Ingunn Bekken Sjåholm orienterte om betre kopling 

mellom plan og budsjett 
 
 
 
Til saklista: 
 
- Mellvin Steinsvoll ønskjer å drøfte - Strategi tannhelse. 

Sak vart drøfta, men det var ikkje høve til å votere. 
 
Saklista med tillegg vart godkjent. 
 
 
 
 
Saksnr Innhald  
   
E 1/18 Årsmelding 2017  
E 2/18 Omfang av leveringspliktige posttenester  
E 3/18 Landskonferansen for fylkeskommunale eldreråd i Tromsø 

4. til 6. juni 2018 
 

E 4/18 Konferanse for kommunale eldreråd  
E 5/18 Fylkeseldrekonferansen 2018  
 
RS 1/18 

 
Budsjettoppfølging - Eldrerådet - Periode 2017/13 

 

RS 2/18 Detaljbudsjett politiske utval 2018 - Eldrerådet  
  

Godkjenning av protokoll 
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E 1/18 Årsmelding 2017 

Forslag til vedtak: 
Eldrerådet godkjenner årsmelding 2017. 
 
Eldrerådet ber om at årsmelding 2017 blir lagt fram som referatsak for alle 
hovudutval og fylkestinget. 
 
Behandling i Eldrerådet - 19.03.2018  
Rådgivar Paula Næss Skår orienterte og svarte på spørsmål i møtet. 
 
Samrøystes vedtak i Eldrerådet - 19.03.2018 
Eldrerådet godkjenner årsmelding 2017. 
 
Eldrerådet ber om at årsmelding 2017 blir lagt fram som referatsak for alle 
hovudutval og fylkestinget. 
 
 
 

E 2/18 Omfang av leveringspliktige posttenester 

 
 
 
Behandling i Eldrerådet - 19.03.2018  
Mellvin Steinsvoll (AP) orienterte om sitt forslag til uttale. 
 
Votering: 
Forslaget til uttale fremma av Melvin Steinsvoll (AP) vart samrøystes vedteke. 
 
Samrøystes vedtak i Eldrerådet - 19.03.2018 
 
Omfang av leveringspliktige posttjeneter 
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. 
    
Postens gamle slagord «Posten skal fram» må gjelde fremdeles i velferds-Norge. 
Storsamfunnet må fortsatt ta seg råd til å følge opp den tunge tradisjon det er å bringe 
posten til postkassa til innbyggerne hver dag uansett hvor de måtte bo i Norge. En 
sterk reduksjon i statens plikt til å bringe post til innbyggerne, må bare oppfattes som et 
nytt sentraliseringsgrep som vil ramme Utkant-Norge urimelig hardt. Også de på 
landsbygda er skattebetalere som bidrar til felleskassa.  
 
I argumentasjon for å redusere statens plikt til å levere post, er det vist til at 
digitaliseringen har redusert behovet for fysisk ombæring av post. Fylkeseldrerådet i 
Møre og Romsdal ser på denne type argumentasjon som en delvis sannhet. Realiteten 
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er at det fremdeles en stor del av den norske befolkning som ikke er brukere av 
digitale løsninger verken i forb. med brevpost eller avislesing. De fleste av oss kan 
vente en dag på et brev, men livsviktige sendinger som eksempelvis medisiner kan 
ikke vente. Postens plass i ombæringen av aviser er også et viktig trivselsområde. At 
dagens avis kommer på bordet hver dag uansett hvor en måtte bo i landet vårt, er en 
menneskerett. Hvis ikke det skjer, har ikke avisen noen plass i det hjemmet. En 
dramatisk reduksjon av statens leveringsplikt av post, vil resultere i at den udigitaliserte 
delen av befolkningen, også på dette tradisjonsrike området vil føle seg satt på 
sidelinjen. 
 
Fylkeseldrerådet i Møre og Romsdal vil uttrykke bekymring for hva en reduksjon i 
leveringsplikten vil bety for posttjenestene til folket generelt og spesielt til folk i 
utkantene. Vår primærønske er at alternativ 1 blir videreført. Hvis alternativ 1 mot 
formodning ikke skulle bli valgt, vil vårt sekundærvalg være alternativ 2.   
 
      
Uttalen skal sendast til: Media, samferdselsdepartementet, fylkesrådmannen. 
 
 
 

E 3/18 Landskonferansen for fylkeskommunale eldreråd i 
Tromsø 4. til 6. juni 2018 

Forslag til vedtak: 
Fylkeseldrerådet vel følgjande medlemer til å delta på landskonferansen i Tromsø 
4. til 6. juni 2018: 
………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………. 
 
Behandling i Eldrerådet - 19.03.2018  
Rådgivar Paula Næss Skår orienterte om saka. 
 
Eldrerådet drøfta kven som hadde høve til å delta på landskonferansen og følgjande 
kunne reise: 
 
Jon Skarvøy 
Jakob Strand 
Ann Elida Solheim 
 
I tillegg skal 1.varamedlem for Mellvin Steinsvoll og 1. varamedlem for 
alderspensjonistane få tilbod om å delta. 
 
Samrøystes vedtak i Eldrerådet - 19.03.2018 
Fylkeseldrerådet vel følgjande medlemer til å delta på landskonferansen i Tromsø 
4. til 6. juni 2018: 
 
Jon Skarvøy 
Jakob Strand 
Ann Elida Solheim 
 
I tillegg skal 1.varamedlem for Mellvin Steinsvoll og 1. varamedlem for 
alderspensjonistane få tilbod om å delta. 
 
 
Kari Ristesund fekk permisjon kl. 13.30. 
6 voterande. 
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E 4/18 Konferanse for kommunale eldreråd 

 
 
Behandling i Eldrerådet - 19.03.2018  
Rådgivar Paula Næss Skår orienterte og svarte på spørsmål i møtet. 
 
Det vart fremma følgjande forslag: 
 «Sende ut foreløpig innkalling til kommunane. 
 

Kalle inn arbeidsutvalet så snart som mogeleg. 
 

Endeleg program til konferanse 17. april 2018 skal arbeidsutvalet 
utarbeide.» 

 
Votering: 
Forslaget vart samrøystes vedteke. 
 
 
Samrøystes vedtak i Eldrerådet - 19.03.2018 
Eldrerådet vedtek å 
 - sende ut foreløpig innkalling til kommunane 
 - kalle inn arbeidsutvalet så snart som mogleg 

- endeleg program til konferansen 17. april 2018 skal arbeidsutvalet 
utarbeide 

 
 
 

E 5/18 Fylkeseldrekonferansen 2018 

Forslag til vedtak: 
Eldrerådet vel følgjande personar til å delta i planleggingsgruppe for 
fylkeseldrekonferansen 2018: 
………………………………………………………….. 
………………………………………………………….. 
 
Behandling i Eldrerådet - 19.03.2018  
Rådgivar Paula Næss Skår orienterte og svarte på spørsmål i møtet. 
 
Samrøystes vedtak i Eldrerådet - 19.03.2018 
Eldrerådet vel følgjande personar til å delta i planleggingsgruppe for 
fylkeseldrekonferansen 2018: 
 
Leiar Jon Skarvøy 
Nestleiar Anne Lise Hessen Følsvik 
Nasjonalforeninga 
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RS 1/18 Budsjettoppfølging - Eldrerådet - Periode 2017/13 

 
Samrøystes vedtak i Eldrerådet - 19.03.2018 
Eldrerådet tok referatsaka til orientering. 
 
 
 

RS 2/18 Detaljbudsjett politiske utval 2018 - Eldrerådet 

 
Samrøystes vedtak i Eldrerådet - 19.03.2018 
Eldrerådet tok referatsaka til orientering. 
 
 
 

Godkjenning av protokoll 

 
Samrøystes vedtak i Eldrerådet - 19.03.2018 
Eldrerådet gjekk gjennom og godkjente samrøystes protokollen frå møte 
19.03.2018. 
 
 
 
Møtet heva kl. 14.10 



 
 

 
 

 
 

Saksframlegg 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Råd for eldre og funksjonshemma 19/18 08.05.2018 

 
 
 
 

Rådet for eldre og funksjonshemma – årsrapport 2017 
 

Vedlegg 
1 Åsmelding - Rådet for eldre og funksjonshemma 

 

Rådmannens innstilling 
Årsrapporten for 2017 for rådet for  godkjennes. 

 

Saksopplysninger 
Vedlagt følger årsrapport for 2017 for rådet for eldre og funksjonshemma. 

 

Arkiv: :210 

Arkivsaksnr: 2017/122-55 

Saksbehandler: Jan Karsten Schjølberg  



Råd for eldre og 
funkjsonshemma i Nesset 
Årsrapport

Arrangør



Råd for eldre og funksjonshemma i kommunene er lovfestet ved særlov. Rådet i Nesset 

har gjennom hele året hatt fokus på, og drøftet det fremtidige helse og omsorgstilbudet i 

Nesset, både på kort sikt (2018- 2019), og på lengre sikt inn i nye Molde kommune. Det er 

etter Rådets klare oppfatning avgjørende med desentralisert tilbud i Nesset, og en 

videreutvikling av dette. 

 

Rådets sammensetning: 
 
Faste representanter: 

Mellvin Steinsvoll        leder 

Anders G. Myrset              nestleder 

Torbjørg Karijord               medlem 

Arild Gravem                     representant for funksjonshemma 

Svein Atle Roset               kommunestyrevalgt 

 

Vararepresentanter: 

Jan Maridal, Gunnvor Megård, Lovise Eidsør, Edmund Morewood, May-Tove Bye Aarstad 

 

 

Endringer i løpet av året 
På grunn av flytting til Molde, fikk Lene Holmen innvilget fritak som representant for de 

funksjonshemma. Vararepresentant Arild Gravem rykket opp som fast medlem. Det har 

ikke vært mulig å fylle plassen som vararepresentant for denne gruppen. 
 
Møtevirksomhet og saker 
I 2017 er det avholdt 5 møter og behandlet 31 saker PS og 29 saker RS. Av saker som 

rådet har behandlet, nevnes følgende: 
 

- Rådets forhold til prosessen med å bygge Nye Molde kommune – møte med    

prosjektledelsen 

- Ombyggingen av NOS 

- Nybygg bofellesskap for funksjonshemma  4 leiligheter Holtan 

- Bygging av nye omsorgsboliger med heldøgns pleie 

- Tilrettelagt bolig for eldre og funksjonshemma på Haramfeltet i Eresfjord 

- Oppfølging av gave til Nesset kommune – kjøp og bruk av pasientsykkel 

- Kommunal forskrift om rett til opphold i sykehjem, eller tilsvarende boform 

- Brukerutvalg ved Nesset omsorgssenter og Vistdal bofellesskap 



- Diskusjonsnotat til politiske organ i kommunene 

- Helse og omsorgsplan - egen eldredel  

- Deltagelse regionalt responssenter i regi helseinnovasjonssenteret i Kristiansund 

- Fylkeseldrerådets kartlegging av rammevilkåra for kommunale råd for eldre og råd 

- Pleie og omsorgstjenesten -  endring av tidspunkt for måltidene   

- Demenstilbudet i Nesset kommune  

- Velferdsteknologi  -  planlegging av infomøte i samarbeid med Nesset Pensjonistforening  

- Handlingsplan mot vold i nære relasjoner - høring   

- Budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021 – uttalelse 

  

Annen aktivitet 
Slik det har vært vanlig, ble FNs eldredag markert med tilstelning i samarbeid med Nesset 

Pensjonistforening. Dagens maxiunderholdning ble servert av Johan og Dagny Øyestad. 

Berit Thorhus leste egne dikt og talen for dagen ble holdt av rådets leder Mellvin 

Steinsvoll.  

 
 
 
Mellvin Steinsvoll                              Anders Gunnstein Myrset                          Torbjørg Karijord        
        leder                                                       nestleder 
 
 
                                       
                                       Arild Gravem                                 Svein Atle Roset 



 
 

 
 

 
 

Saksframlegg 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Råd for eldre og funksjonshemma 20/18 08.05.2018 

 
 
 
 

Temaplan for området helse og omsorg 

 

Rådmannens innstilling 
Saken legges fram til drøfting uten innstilling. 

 

Saksopplysninger 
I forrige møte i rådet for eldre og funksjonshemma fattet utvalget  vedtak om at Nesset kommune 
skal utarbeide en temaplan for om rådet helse og omsorg 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. 
Forslag til temaplan for helse og omsorgstjenesten i Nesset 2019 – 2025 legges fram for 
kommunestyret til behandling i september 2018. 
Helse og omsorgsutvalget og rådet for eldre og funksjonshemma vedtok i same møtet at helse og 
omsorgsplan arbeidet skulle være tema på neste møte i begge disse utvalgene og at det innkalles 
til fellesmøte. 

Molde kommune er i ferd med å lage sin egen helse og omsorgsplan, denne skal vedtas i 
kommunestyret i løpet av 2018. Denne gjelder for perioden 2019 – 2025.  

 

Nesset kommune  gjeldene helse og omsorgsplan vedtatt i 2011, pleie og omsorgsdelen i plan ble 
rullert i 2015.  Kommunestyret vedtok i forbindelse med denne rulleringen og framskynde 
følgende investeringer: 

a) Kortidsavdelinga og demensavdelinga ombygges til 16 nye demensplasser, nye lokaler 
for dagtilbud for demente. 

b) 2 rehabiliteringsplasser med treningsareal  
c) Nytt bofellesskap i sentrum med 16 leiligheter 

 

Arkiv: :144 

Arkivsaksnr: 2010/527-77 

Saksbehandler: Jan Karsten Schjølberg  



En del av materiellet og statistikk som skal være grunnlagsmateriell for arbeidet med helse og 
omsorgsplanen ligger i årsmeldingen for 2017. Denne er derfor sendt pr.  post til medlemmene i 
rådet. 
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