
 

 

 

 
 

 

 

Møteprotokoll 
 

Utvalg: Råd for eldre og funksjonshemma 

Møtested: Kommunestyresalen, Nesset kommunehus 

Dato: 12.09.2016 

Tidspunkt: 10:00 – 12:45 

 
 
 
 

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 

Lene Holmen MEDL  
 

Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 

   
 

Merknader 

Eldredagen: 
Eldredagen arrangeres den 11.10.2016. Lederen av eldrerådet tar kontakt med 
pensjonistforeningen og demensforeningen for å planlegge arrangementet. Utgiftene til 
arrangementet dekkes over eldrerådets budsjett. 
 
Velferdsteknologi: 
Rådet for eldre og funksjonshemma ber om at det blir arrangert et informasjonsmøte 
vedrørende ny velferdsteknologi i pleie og omsorgstjenesten.  Målgruppe for informasjonen 
er bl.a. rådet for eldre og funksjonshemma og helse- og omsorgsutvalget. 
 
Kommunereformen: 
Rådet for eldre og funksjonshemma stilte en del spørsmål vedr. kommunereformen og 
hvorledes sammenslåing med Molde og Midsund vil påvirke tjenestene til eldre og 
funksjonshemma i vårt område. Rådet for eldre og funksjonshemma ønsker å bli orientert om 
hva som skjer i arbeidet med sammenslåingen og som berører rådets arbeidsområde. 
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Lensmannskontoret: 
Rådet for eldre og funksjonshemma er kjent med at det kommer til å bli endringen i forhold 
til organisering av politi og lensmannsdistrikter. Rådet for eldre og funksjonshemma ber om 
at det i forbindelse med omorganiseringen blir spesielt tatt hensyn til de eldre og den 
trygghet et nærpoliti er for denne gruppen 
 
Brukerråd: 
Rådet for eldre og funksjonshemma etterlyste status vedrørende orientering/temamøte om 
brukerråd ved institusjonene.  Eldrerådet ønsker å bli invitert.  
Det blir møte den 4. 10. 2016 (sannsynligvis kl. 19.00) i kommunestyresalen.  
 

 
 

 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 

Jan Karstein 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 5/16 Godkjenning av protokoll fra forrige møte   

PS 6/16 Referatsaker   

RS 11/16 Møteprotokoll fra møte i rådet for likestilling av funksjonshemma 
31.8.16 

 2015/1381 

PS 7/16 Helse og omsorgsplanen - status pr. 1.8. 2016  2010/527 

PS 8/16 Rusmiddelpolitisk handlingsplan  2016 - 2020  2016/956 

PS 9/16 Gjennomgang av kommuneorganisasjonen - forslag tiltak  2015/1077 

 

PS 5/16 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 

Behandling i Råd for eldre og funksjonshemma - 12.09.2016  

Protokoll fra møte i råd for eldre og funksjonshemma 23.06.2016 ble godkjent og signert. 
 

Vedtak i råd for eldre og funksjonshemma – 12.09.2016 

Protokoll fra møte i råd for eldre og funksjonshemma 23.06.2016 ble godkjent og signert. 
 
 

PS 6/16 Referatsaker 

RS 11/16 Møteprotokoll fra møte i rådet for likestilling av funksjonshemma 31.8.16 

Behandling i Råd for eldre og funksjonshemma - 12.09.2016  

Rådet for eldre og funksjonshemma ønsker at det på neste møte i rådet blir rettet oppmerksomhet på 
rådets arbeid i forhold til funksjonshemma. Aktuelt kan være å få noen fra fylkesrådet evt. 
sekretariatet for fylkesrådet for å høre hva disse arbeider med. Videre drøfte hva rådet her skal være 
opptatt av og arbeide med 
 
Referatsaken ble tatt til orientering. 
 

Vedtak i råd for eldre og funksjonshemma – 12.09.2016 

Rådet for eldre og funksjonshemma ønsker at det på neste møte i rådet blir rettet oppmerksomhet på 
rådets arbeid i forhold til funksjonshemma. Aktuelt kan være å få noen fra fylkesrådet evt. 
sekretariatet for fylkesrådet for å høre hva disse arbeider med. Videre drøfte hva rådet her skal være 
opptatt av og arbeide med 
 
Referatsaken ble tatt til orientering. 
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PS 7/16 Helse og omsorgsplanen - status pr. 1.8. 2016 

Rådmannens innstilling 

Orienteringen om status for helse og omsorgsplanen vedtatt i kommunestyret 16.6. 2011 og rullert i 
kommunestyret den 26.3. 2015 tas til etterretning.  
 

Behandling i Råd for eldre og funksjonshemma - 12.09.2016  

Det ble enighet om følgende tillegg til rådmannens innstilling:  
 

Rådet for eldre og funksjonshemma forutsetter at gjennomføringen av ombyggingen ved 
NOS skjer i trygge omgivelse i forhold til beboerne. Beboerne skal fortsatt ha det trygt og 
godt. Kapasiteten i byggeperioden skal ikke svekkes. 
 
Rådet for eldre og funksjonshemma ber om at lokalene ved eldresenteret nyttes til møter o.l. i 
hele byggeperioden.  
 
Rådet for eldre og funksjonshemma ønsker at kommunestyret blir orientert om framdriften. 
 
Rådet for eldre og funksjonshemma viste bl.a. til helse og omsorgsutvalgets merknader 
vedrørende bygging av omsorgsboliger for heldøgns tilsyn og pleie. Det det går fram 
følgende: 
 

Det er ønskelig med en beskrivelse at aktuelle tomtealternativer. Er behovet som tidligere 16 
omsorgsboliger. 

A) I kommunal regi 

B) Samarbeid offentlig – privat regi (Hamarøymodellen) 

C) Alt Samlet på ett sted eller delte løsninger for eksempel 8 + 8 i 2 adskilte prosjekt 

D) Konsekvensene av ulike alternativer i forhold til framdrift og kostnader. 

 
Rådmannens innstilling, med rådets tilleggsforslag, ble enstemmig vedtatt. 
 

Forslag til vedtak i Råd for eldre og funksjonshemma – 12.09.2016 

Orienteringen om status for helse og omsorgsplanen vedtatt i kommunestyret 16.6. 2011 og rullert i 
kommunestyret den 26.3. 2015 tas til etterretning.  
 
Rådet for eldre og funksjonshemma forutsetter at gjennomføringen av ombyggingen ved NOS skjer i 
trygge omgivelse i forhold til beboerne. Beboerne skal fortsatt ha det trygt og godt. Kapasiteten i 
byggeperioden skal ikke svekkes. 
 
Rådet for eldre og funksjonshemma ber om at lokalene ved eldresenteret nyttes til møter o.l. i hele 
byggeperioden.  
 
Rådet for eldre og funksjonshemma ønsker at kommunestyret blir orientert om framdriften. 
 
Rådet for eldre og funksjonshemma viste bl.a. til helse og omsorgsutvalgets merknader vedrørende 
bygging av omsorgsboliger for heldøgns tilsyn og pleie. Det det går fram følgende: 
 

Det er ønskelig med en beskrivelse at aktuelle tomtealternativer. Er behovet som tidligere 16 
omsorgsboliger. 

A) I kommunal regi 
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B) Samarbeid offentlig – privat regi (Hamarøymodellen) 

C) Alt Samlet på ett sted eller delte løsninger for eksempel 8 + 8 i 2 adskilte prosjekt 

D) Konsekvensene av ulike alternativer i forhold til framdrift og kostnader. 

 
 

PS 8/16 Rusmiddelpolitisk handlingsplan  2016 - 2020 

Behandling i Nesset formannskap - 08.09.2016  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 08.09.2016 

1) Nesset kommunestyre slutter seg til Rusmiddelpolitisk handlingsplan for perioden 2016 -2020 

som ramme for forebygging av rusproblemer og utvikling av rusomsorgen i Nesset kommune. 

2) Rådmannen gis i oppdrag å gjennomføre tiltak som foreslås i planen. 

3) Tiltak som krever nye bevillinger tas opp i forbindelse med årsbudsjett og økonomiplan 

4) Rådmannen får fullmakt til å opprettet en rusgruppe bestående av fagpersoner fra de ulike 

fagområdene. 

 

Behandling i Råd for eldre og funksjonshemma - 12.09.2016  

Det ble enighet om følgende tillegg til rådmannens innstilling:  
 

Til punkt 4:  
Politiet bør være deltaker i rusgruppa. 
 
Til handlingsplanens kap. 9, tiltak nr. 1: 
Teksten endres til følgende: «Utarbeide en handlingsplan for arbeid med rusproblematikk 
blant eldre og funksjonshemma.»  

 
Rådmannens innstilling, med rådets tilleggsforslag, ble enstemmig vedtatt. 
 

Forslag til vedtak i Råd for eldre og funksjonshemma – 12.09.2016 

1) Nesset kommunestyre slutter seg til Rusmiddelpolitisk handlingsplan for perioden 2016 -2020 

som ramme for forebygging av rusproblemer og utvikling av rusomsorgen i Nesset kommune. 

2) Rådmannen gis i oppdrag å gjennomføre tiltak som foreslås i planen. 

3) Tiltak som krever nye bevillinger tas opp i forbindelse med årsbudsjett og økonomiplan 

4) Rådmannen får fullmakt til å opprettet en rusgruppe bestående av fagpersoner fra det ulike 

fagområdene. Politiet bør være deltaker i rusgruppa. 

 
Til kap. 9, tiltak nr. 1: 
Teksten endres til følgende: « Utarbeide en handlingsplan for arbeid med rusproblematikk blant 
eldre og funksjonshemma.»  
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PS 9/16 Gjennomgang av kommuneorganisasjonen - forslag tiltak 

Behandling i Nesset kommunestyre - 23.06.2016  

Eva Solstad Alme fremmet følgende utsettelsesforslag: 
 

Saken utsettes og oversendes til de politiske utvalgene for gjennomgang og 
konsekvensutredning. 

 
Arbeiderpartiet ba om gruppemøte. 
 
Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Nesset kommunestyre – 23.06.2016 

Saken utsettes og oversendes til de politiske utvalgene for gjennomgang og konsekvensutredning. 
 

Behandling i Råd for eldre og funksjonshemma - 12.09.2016  

Det ble enighet om følgende: 
 

Rådet for eldre og funksjonshemma ber om at det ikke blir foretatt reduksjoner av tilbudet til 
eldre og funksjonshemma slik at hjelpetilbudet rettet mot denne gruppe ikke blir svekket. 
Rådet for eldre og funksjonshemma viser bl.a. til den dramatiske økningen av antall i Nesset 
kommune fra mot år 2030.  

 
Dette ble enstemmig vedtatt. 
 

Forslag til vedtak i Råd for eldre og funksjonshemma – 12.09.2016 

Rådet for eldre og funksjonshemma ber om at det ikke blir foretatt reduksjoner av tilbudet til eldre 
og funksjonshemma slik at hjelpetilbudet rettet mot denne gruppe ikke blir svekket. Rådet for eldre 
og funksjonshemma viser bl.a. til den dramatiske økningen av antall i Nesset kommune fra mot år 
2030.  
 
 

 


