
 
 
 
 
 

 
 

Møteprotokoll 
 

Utvalg: Råd for eldre og funksjonshemma 

Møtested: Formannskapets møterom, Nesset kommunehus 

Dato: 06.11.2019 

Tidspunkt: 10.00 – 12.00 
 
 
 
 

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

 
Følgende faste medlemmer møtte ikke: 
Navn Funksjon Representerer 
   

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
   

 
Orienteringer: 
 Administrasjonen orienterte om at arbeidet med å få på plass legevakt i Nesset 5 dager i uken fra 

kl. 16.00-21.00 er i gang fra Molde kommune sin side. 
 Leder i Råd for eldre og funksjonshemma etterlyste møte i brukerutvalget ved Nesset 

omsorgssenter. Administrasjonen orienterte om at utvalgssekretæren har vært i kontakt med leder 
av rådet og at det planlegges møte i løpet av januar 2020. 

 
Merknader 
Råd for eldre og funksjonshemma i Nesset er kjent med at fylkesrådmannen i Møre og 
Romsdal i forbindelse med fremleggelse av budsjett og økonomiplan, har foreslått å legge ned 
tannklinikker i distriktene. Blant de klinikker som er foreslått nedlagt, er den ene lokalisert til 
Eidsvåg i Nesset kommune, og det er planlagt nye lokaler i det nye helsehuset i Nesset. 
Fylkesrådmannens forslag vil hvis det blir stående, være et sterkt angrep på de lovfestede 
rettigheter for store deler av befolkningen. Med tanke på de rettigheter både barn, ungdom og 
store deler av den eldre befolkning har i h. h. til tannhelsetjenesteloven §3.1. er forslaget både 
diskriminerende og i strid med lovfestede rettigheter, kvalitetsreformen «Leve hele livet» og 
god tannhelse som en viktig del av god folkehelse. 
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Råd for eldre og funksjonshemma i Nesset er bekymret for det som kan bli resultatet. I 
distriktene der forslaget får virkning, har vi allerede store avstander som i stor grad 
medvirker til at tannlegebesøk ofte blir satt på vent. Rådet har i møte 6. november 2019, 
drøftet fylkesrådmannens forslag og vil sterkt anmode fylkespolitikerne om å avvise 
fylkesrådmannens forslag og finne frem til en løsning som ivaretar brukernes lovfestede 
rettigheter desentralisert og samtidig tar ansvaret for de lovfestede plikter som 
fylkeskommunene har.  
Råd for eldre og funksjonshemma ber om at uttalelsen blir sendt til fylkesrådmannen og at 
uttalelsen gjøres kjent for de som skal behandle saken. 
 
 
 

 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Jan Karstein Schjølberg enhetsleder 

 
 
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 06.11.2019 

Utvalgs- 
saksnr 

 
Innhold 

Unntatt 
offentlighet 

Arkiv- 
saksnr 

PS 19/19 Godkjenning av protokoll fra forrige møte   

PS 20/19 Referatsaker   

RS 10/19 Mandat for Strategi for mat og måltider  2010/527 

PS 21/19 Helse og omsorgsplan for Nesset kommune 2019 - 2025 - 
Evaluering 

 2010/527 

PS 22/19 Kommunale råd for eldre og funksjonshemma  2017/1020 

 

PS 19/19 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 

Behandling i Råd for eldre og funksjonshemma - 06.11.2019  

Protokollen fra møte 17.09.2019 ble godkjent og signert. 
 

Vedtak i Råd for eldre og funksjonshemma - 06.11.2019 

Protokollen fra møte 17.09.2019 ble godkjent og signert. 
 

PS 20/19 Referatsaker 

RS 10/19 Mandat for Strategi for mat og måltider 

Behandling i Råd for eldre og funksjonshemma - 06.11.2019  

Referatsaken ble tatt til orientering. 
 

Vedtak i Råd for eldre og funksjonshemma - 06.11.2019 

Referatsaken ble tatt til orientering. 
 

PS 21/19 Helse og omsorgsplan for Nesset kommune 2019 - 2025 - 
Evaluering 

Behandling i Råd for eldre og funksjonshemma - 06.11.2019  

Det ble enighet om følgende: 
Råd for eldre og funksjonshemma forventer at de tiltak som ligger innen planen blir fulgt 
opp. Videre at helse og omsorgsplanen for Nesset blir samordnet med Molde sin helse og 
omsorgsplan i tråd med intensjonsavtalen. 
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Råd for eldre og funksjonshemma ber også om at arbeidet med nye omsorgsboliger på 
Holtan kommer i gang snarest mulig. 

Enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Råd for eldre og funksjonshemma - 06.11.2019 

Råd for eldre og funksjonshemma forventer at de tiltak som ligger innen planen blir fulgt opp. 
Videre at helse og omsorgsplanen for Nesset blir samordnet med Molde sin helse og omsorgsplan i 
tråd med intensjonsavtalen. 
 
Råd for eldre og funksjonshemma ber også om at arbeidet med nye omsorgsboliger på Holtan 
kommer i gang snarest mulig. 
 

PS 22/19 Kommunale råd for eldre og funksjonshemma 

Behandling i Råd for eldre og funksjonshemma - 06.11.2019  

Det ble enighet om følgende: 
Saken oversendes pensjonistforeninga i Nesset. Råd for eldre og funksjonshemma anbefaler å 
søke nye Molde kommune om tilskudd til transport bl.a. ved å vise til kvalitetsreformen 
«Leve hele livet» 

Enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Råd for eldre og funksjonshemma - 06.11.2019 

Saken oversendes pensjonistforeninga i Nesset. Råd for eldre og funksjonshemma anbefaler å søke 
nye Molde kommune om tilskudd til transport bl.a. ved å vise til kvalitetsreformen «Leve hele livet» 
 


