
 
 
 
 
 

 
 

Møteprotokoll 
 

Utvalg: Råd for eldre og funksjonshemma 

Møtested: Kommunestyresalen, Nesset kommunehus 

Dato: 08.05.2019 

Tidspunkt: 09.00 – 12.15 
 
 
 
 

Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Mellvin Arvid Steinsvoll Leder  
Anders Gunstein Myrset Nestleder  
Torbjørg Karijord Medlem  
Arild Gravem Medlem  

 
Følgende faste medlemmer møtte ikke: 
Navn Funksjon Representerer 
Svein Atle Roset MEDL  

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
Edmund Morewood Svein Atle Roset  

 
Orienteringer 
 Innbyggerinvolvering i nye Molde kommune v/Sidsel Rykhus og Britt Rakvåg Roald 
 Orientering om frivilligsentralens prosjekt – sosiale seniorer v/Frank Stenløs 
 
Orienteringer ved enhetsleder for helse og omsorg 
 Situasjonen for tannhelsetjenesten i Nesset. Det ble videreformidlet opplysninger fra 

fylkestannlegen om at det fra og med august skal være tannlege på plass i Eidsvåg 3 dager pr uke. 
Fram til den tid er det tannlege én dag pr. uke.  

 Vistdal bofellesskap - plan for oppussing.  Det er pr. i dag ikke avsatt vedlikeholdsmidler direkte 
rettet mot Vistdal bofellesskap.  Kommunestyret i Nesset skal ha budsjettkorrigering i løpet av juni 
2019. 

 Investeringer i nytt helsehus og omsorgsbolig Holtan herunder netto låneopptak og årlige 
driftsutgifter. 

 
Merknader 
 Eldredagen 1. oktober 2019. Rådet for eldre og funksjonshemma forutsetter at det er de som står 

for arrangementet i år også, og starter planleggingen. 
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 Transport til pensjonistforeningens arrangement. Rådet for eldre og funksjonshemma ber om at 
det blir lagt fram en sak til politisk behandling, der muligheten for å benytte kommunens miljøbuss 
som transportmiddel til ulike arrangement for eldre og funksjonshemma vurderes.  

 Vistdal bofellesskap oppussing. Rådet for eldre og funksjonshemma ber om at det allerede i løpet 
av 2019 blir foretatt en oppgradering av bofellesskapet i Vistdal (gjelder bl.a. rom og bad). Videre 
må det innarbeides midler i kommunens økonomiplan slik at det kan bli foretatt en omfattende 
oppgradering av hele bygget. Saken sendes videre til behandling i helse og omsorgsutvalget.  

 
 
 

Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Jan Karstein Schølberg 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 – Råd for eldre og funksjonshemma, 08.05.2019 

Utvalgs- 
saksnr 

 
Innhold 

Unntatt 
offentlighet 

Arkiv- 
saksnr 

PS 11/19 Godkjenning av protokoll fra forrige møte   

PS 12/19 Referatsaker   

RS 7/19 Årsmelding 2018 - Pasient- og brukerombudet i Møre og Romsdal  2011/322 

RS 8/19 Høringsuttalelse vedrørende forslag til ny forskrift for om kommunale 
og fylkeskommunale råd for eldre, for personer med 
funksjonsnedsettelse og for ungdom 

 2019/103 

PS 13/19 "Leve hele livet"  Stortingsmelding 15 2017 - 2017 en 
kvalitetsreform for eldre 

 2017/411 

PS 14/19 Egenbetalingssatser helse og omsorg i Molde og Nesset  2018/668 
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PS 11/19 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 

Behandling i Råd for eldre og funksjonshemma - 08.05.2019  

Protokollen fra møte 05.03.2019 ble godkjent og signert. 
 

Vedtak i Råd for eldre og funksjonshemma - 08.05.2019 

Protokollen fra møte 05.03.2019 ble godkjent og signert. 
 

PS 12/19 Referatsaker 

RS 7/19 Årsmelding 2018 - Pasient- og brukerombudet i Møre og Romsdal 

RS 8/19 Høringsuttalelse vedrørende forslag til ny forskrift for om kommunale og fylkeskommunale råd for 
eldre, for personer med funksjonsnedsettelse og for ungdom 

Behandling i Råd for eldre og funksjonshemma - 08.05.2019  

Referatsakene ble tatt til orientering. 
 

Vedtak i Råd for eldre og funksjonshemma - 08.05.2019  

Referatsakene ble tatt til orientering. 
 

PS 13/19 "Leve hele livet" Stortingsmelding 15 2017 - 2017 en 
kvalitetsreform for eldre 

Behandling i Råd for eldre og funksjonshemma - 08.05.2019  

Det ble enighet om følgende i tillegg til rådmannens innstilling: 
Råd for eldre og funksjonshemma synes intensjonene med denne reformen er svært god, 
men er bekymret for økonomien i reformen og at dette vil påvirke gjennomføringen av 
denne viktige reformen. 
Saken sendes videre til behandling i helse og omsorgsutvalget. 

 
Rådmannens innstilling med tillegg ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Råd for eldre og funksjonshemma - 08.05.2019 

Saken tas til orientering. 

Råd for eldre og funksjonshemma synes intensjonene med denne reformen er svært god, men er 
bekymret for økonomien i reformen og at dette vil påvirke gjennomføringen av denne viktige 
reformen. 
Saken sendes videre til behandling i helse og omsorgsutvalget. 
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PS 14/19 Egenbetalingssatser helse og omsorg i Molde og Nesset 

Behandling i Råd for eldre og funksjonshemma - 08.05.2019  

Det ble enighet om følgene i tillegg til rådmannens innstilling: 
Råd for eldre og funksjonshemma stiller spørsmål om lovligheten av å ta egenandel på en del 
av disse tjenestene. 
Rådet vil anbefale på det sterkeste at det blir gått forsiktig fram når det gjelder harmonering 
av egenandeler og husleie slik at ikke våre innbyggere blir belastet med omfattende 
egenandelsøkninger.  
Saken sendes videre til behandling i helse og omsorgsutvalget. 

 
 

Vedtak i Råd for eldre og funksjonshemma - 08.05.2019  

De vedlagte satser for egenbetaling i Nesset og Molde kommuner innen helse og omsorg tas til 
orientering. 

 

Råd for eldre og funksjonshemma stiller spørsmål om lovligheten av å ta egenandel på en del av 
disse tjenestene. 
Rådet vil anbefale på det sterkeste at det blir gått forsiktig fram når det gjelder harmonering av 
egenandeler og husleie slik at ikke våre innbyggere blir belastet med omfattende 
egenandelsøkninger.  
Saken sendes videre til behandling i helse og omsorgsutvalget. 
 


