
 
 
 
 
 

 
 

Møteprotokoll 
 

Utvalg: Råd for eldre og funksjonshemma 

Møtested: Kommunestyresalen, Nesset kommunehus 

Dato: 05.03.2019 

Tidspunkt: 09.00 – 11.30 
 
 
 
 

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 
   

 
Orientering om folkehelseprofil 2019 for Nesset kommune v/folkehelsekoordinator Mari Husan 

 
 

Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Anne Grete Klokset rådmann 
Mari Husan folkehelsekoordinator 
Jan Karsten Schølberg 
 
Rolf Jonas Hurlen 

enhetsleder 
 
ordfører 
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Underskrift: 
 
Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført i møteboka, er i samsvar med det som ble 
vedtatt på møtet. 
 
 
 

   

   

   

   

 
 

Saksliste – Råd for eldre og funksjonshemma, 05.03.2019 

Utvalgs- 
saksnr 

 
Innhold 

Unntatt 
offentlighet 

Arkiv- 
saksnr 

PS 6/19 Godkjenning av protokoll fra forrige møte   

PS 7/19 Referatsaker   

RS 4/19 Møteprotokoll fra møte i rådet for likestilling av funksjonshemma 
19.02.2019 

 2015/1381 

RS 5/19 Helse og omsorg oppgaver i enheten , resultat 2018  2018/445 

RS 6/19 Høring - forskrift til kommuneloven § 5-12 - "eldrerådsloven"  2019/222 

PS 8/19 Årsrapport 2018  for Råd for eldre og funksjonshemma  2018/445 

PS 9/19 Nye Molde kommune - videreføring av ordningen med lokal 
legevakt i Nesset. utplassering av satellitt. 

 2008/32 

PS 10/19 Høringsuttalelse vedr. ny forskrift om kommunale og 
fylkeskommunale råd for eldre og råd for personer med 
funksjonsnedsettelse 

 2019/103 
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PS 6/19 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 

Behandling i Råd for eldre og funksjonshemma - 05.03.2019  

Protokoll fra møte 29.01.2019 ble godkjent og signert. 
 

Vedtak i Råd for eldre og funksjonshemma - 05.03.2019 

Protokoll fra møte 29.01.2019 ble godkjent og signert. 
 

PS 7/19 Referatsaker 

RS 4/19 Møteprotokoll fra møte i rådet for likestilling av funksjonshemma 19.02.2019 

RS 5/19 Helse og omsorg oppgaver i enheten, resultat 2018 

RS 6/19 Høring - forskrift til kommuneloven § 5-12 - "eldrerådsloven" 

Behandling i Råd for eldre og funksjonshemma - 05.03.2019  

Referatsakene ble tatt til orientering. 
 

Vedtak i Råd for eldre og funksjonshemma - 05.03.2019 

Referatsakene ble tatt til orientering. 
 

PS 8/19 Årsrapport 2018  for Råd for eldre og funksjonshemma 

Behandling i Råd for eldre og funksjonshemma - 05.03.2019  

Det ble enighet om følgende tilføyelser: 
Leder for Råd for eldre og funksjonshemma er representert i fylkeseldrerådet. 
Representanter for Rådet for eldre og funksjonshemma har deltatt på kurs for 
pensjonistforbundets medlemmer i eldreråd, arrangert av Pensjonistforbundet Møre og 
Romsdal.  
 
Tilføyingene innarbeides i årsmeldingen. 
 
Årsmeldingen legges frem som referatsak til kommunestyret, samt sendes til Møre og 
Romsdal fylkeskommune. 

Rådmannens innstilling og Råd for eldre og funksjonshemma sine tilføyelser ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Råd for eldre og funksjonshemma - 05.03.2019 

Leder for Råd for eldre og funksjonshemma er representert i fylkeseldrerådet. Representanter for 
Rådet for eldre og funksjonshemma har deltatt på kurs for pensjonistforbundets medlemmer i 
eldreråd, arrangert av Pensjonistforbundet Møre og Romsdal.  
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Tilføyingene innarbeides i årsmeldingen. 
 
Årsmeldingen legges frem som referatsak til kommunestyret, samt sendes til Møre og Romsdal 
fylkeskommune. 
 
 

PS 9/19 Nye Molde kommune - videreføring av ordningen med lokal 
legevakt i Nesset . utplassering av satellitt. 

Behandling i Råd for eldre og funksjonshemma - 05.03.2019  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt tilrådd. 
 

Forslag til vedtak i Råd for eldre og funksjonshemma - 05.03.2019 

Det vises til intensjonsavtalen mellom Nesset, Midsund og Molde som tilsier lokal legevakt i Nesset 
alle hverdager fra kl. 08.00 til kl. 21.00 (unntatt lørdag). 
Det bes videre om at prosjektgruppa for Molde og omegn lokale legevakt prioriterer økning i den 
lokale legevakten i Eidsvåg slik at denne blir tilgengelig også på helg. 
 

PS 10/19 Høringsuttalelse vedr. ny forskrift om kommunale og 
fylkeskommunale råd for eldre og råd for personer med 
funksjonsnedsettelse 

Behandling i Råd for eldre og funksjonshemma - 05.03.2019  

Det ble enighet om følgende: 
Råd for eldre og funksjonshemma i Nesset vil gi følgende høringsuttalelse: 
1. I det foreliggende forslag til forskrift, er det foreslått at rådets mandat skal vedtas på 

kommunalt/fylkeskommunalt nivå. Råd for eldre og funksjonshemma i Nesset vil 
understreke viktigheten av at det skal være likhet for loven og at den beste måten å oppnå 
det på, er at Rådets mandat fastlegges nasjonalt. 

2. Rådet skal være sammensatt av minst 5 medlemmer med 5 personlige varamedlemmer der 
flertallet skal være over 65 år. 

3.  Forskriften må understreke at Rådets medlemmers har rett til opplæring på lik linje med 
andre folkevalgte i fylkeskommunen/kommunen.  

4. Forskriften må fastsette at Rådet har rett til å uttale seg i alle saker som angår de eldre og de 
funksjonshemma sine levekår og livsstandard, samt rett til tidligst mulig innsyn i 
kommunens planarbeid før sakene legges frem for politiske utvalg. 

5. Det opprettes sekretariatsordning for Rådet i minimum 1/3 stilling. 
6. Sammenslåing av Rådene kan bare skje unntaksvis. Kriterier for eventuell sammenslåing må 

defineres klart. 
7.  I tillegg til den representasjon som er fastlagt skal komme fra kommunestyret, bør det bare 

være de rene pensjonistorganisasjoner som har rett til å foreslå kandidater til Eldrerådet. 
8. Fylkestinget og kommunestyret bør gi rådene møte og talerett. 
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9. Fylkestinget og kommunestyrets plikt til å behandle forslag fremmet av rådene, bør 
innarbeides i forskriften. 

10. Rådene skal ha budsjett for sin drift. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 

Forslag til vedtak 

Råd for eldre og funksjonshemma i Nesset vil gi følgende høringsuttalelse: 
1. I det foreliggende forslag til forskrift, er det foreslått at rådets mandat skal vedtas på 

kommunalt/fylkeskommunalt nivå. Råd for eldre og funksjonshemma i Nesset vil understreke 
viktigheten av at det skal være likhet for loven og at den beste måten å oppnå det på, er at 
Rådets mandat fastlegges nasjonalt. 

2. Rådet skal være sammensatt av minst 5 medlemmer med 5 personlige varamedlemmer der 
flertallet skal være over 65 år. 

3.  Forskriften må understreke at Rådets medlemmers har rett til opplæring på lik linje med andre 
folkevalgte i fylkeskommunen/kommunen.  

4. Forskriften må fastsette at Rådet har rett til å uttale seg i alle saker som angår de eldre og de 
funksjonshemma sine levekår og livsstandard, samt rett til tidligst mulig innsyn i kommunens 
planarbeid før sakene legges frem for politiske utvalg. 

5. Det opprettes sekretariatsordning for Rådet i minimum 1/3 stilling. 
6. Sammenslåing av Rådene kan bare skje unntaksvis. Kriterier for eventuell sammenslåing må 

defineres klart. 
7. I tillegg til den representasjon som er fastlagt skal komme fra kommunestyret, bør det bare være 

de rene pensjonistorganisasjoner som har rett til å foreslå kandidater til Eldrerådet. 
8. Fylkestinget og kommunestyret bør gi rådene møte og talerett. 
9. Fylkestinget og kommunestyrets plikt til å behandle forslag fremmet av rådene, bør innarbeides i 

forskriften. 
10. Rådene skal ha budsjett for sin drift. 
 
 


