
 

Nesset kommune 

 
 

  

 

Møteprotokoll 

 

Utvalg: Råd for eldre og funksjonshemma 

Møtested: Kommunestyresalen, Nesset kommunehus 

Dato: 04.03.2015 

Tidspunkt: 09:30 – 11:00 

 

Følgende faste medlemmer møtte: 

Navn Funksjon Representerer 

Anne Marie Lervold Leder  

Gerd Myklebust Nestleder  

Kari Nerland Medlem  

Lynn Brakstad Medlem KRF 

 

Følgende faste medlemmer møtte ikke: 

Navn Funksjon Representerer 

Nils Toven MEDL  

   

 

Følgende varamedlemmer møtte: 

Navn Møtte for Representerer 

Ragnar Stubø Nils Toven  

   

 

Merknader 

 

 

Fra administrasjonen møtte: 

Navn Stilling 

Liv Fleischer Husby Rådmann 
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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. 

 

 

 ______________________  

 

 

 

 

______________________  _______________________ 

 

 

 

______________________  _______________________ 
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Saksliste 

Utvalgs- 

saksnr 

Innhold Unntatt 

offentlighet 

Arkiv- 

saksnr 

PS 1/15 Godkjenning av protokoll fra forrige møte   

PS 2/15 Referatsaker   

RS 1/15 Likestillingsutvalget i Møre og Romsdal - møteprotokoll 

av 26.11.2014 

 2011/1536 

PS 3/15 Helse og omsorg - utbygging av institusjonsplasser og 

omsorgsboliger. 

 2010/527 

 

 

PS 1/15 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 

Behandling i Råd for eldre og funksjonshemma - 04.03.2015  

Protokoll fra møte 26.11.2014 ble godkjent og signert 

 

Vedtak i Råd for eldre og funksjonshemma - 04.03.2015 

Protokoll fra møte 26.11.2014 ble godkjent og signert 

 

 

PS 2/15 Referatsaker 

RS 1/15 Likestillingsutvalget i Møre og Romsdal - møteprotokoll av 26.11.2014 

Behandling i Råd for eldre og funksjonshemma - 04.03.2015  

Referatsaken ble tatt til orientering. 

 

Vedtak i Råd for eldre og funksjonshemma - 04.03.2015 

Referatsaken ble tatt til orientering. 

 

 

PS 3/15 Helse og omsorg - utbygging av institusjonsplasser og omsorgsboliger. 

Behandling i Råd for eldre og funksjonshemma - 04.03.2015  

Korrigert saksframlegg ble delt ut. 

 

Rådmannen orienterte om saken, samt om vedtak fra utvalg for helse, oppvekst og kultur 

03.03.2015. 

 

Rådmannens innstilling ble vedtatt med 3 stemmer. 2 stemte imot. 
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Forslag til vedtak i Råd for eldre og funksjonshemma - 04.03.2015 

Kommunestyret ber administrasjonen om å utarbeide detaljprosjekt for utbygging av: 

1. 16 omsorgsboliger med fellesfasiliteter, lokaler for hjemmetjeneste og 

hjelpemiddelformidling bygges som nytt bygg på tomt sentralt Eidsvåg sentrum som 

alternativ B2 i saksfremlegget. 

2. Utvidelse av institusjonsplasser til demente fra 9 – 16 plasser tilrettelegges på NOS som 

to avdelinger a 8 plasser i lokaler som i dag anvendes til demens og korttidsavdeling som 

beskrevet i alternativ A1 i saksfremlegget. Hovedinngang flyttes til underetasje. 

3. Dagsenter for demente med 7- 10 plasser tilrettelegges i 1. et ved NOS i tilknytting til 

demensavdelingene som beskrevet i alternativ A1 i saksfremlegget. 

4. 2 rehabiliteringsplasser samt areal for opptrening, tilrettelegges ved utvidelse av areal i 

tilknytting til sykehjemsavdelingen på NOS som beskrevet i alternativ A1 i 

saksfremlegget. 

5. Det må utarbeides forslag for opparbeidelse av uteområder både for omsorgsboliger og 

demensavdelingene samt kostnadsoverslag for disse. 

6. Det må utarbeides oversikt med kostnadsberegning for inventar og utstyr for fellesarealer 

i omsorgsbygget samt ved demensavdelingene og dagavdelingen for demente. 

7. Det er en forutsetning at utbyggingene tilrettelegges for del-finansiering med 

Investeringstilskudd fra Husbanken samt refusjon av mva. etter gjeldene regler.  

8. Engasjere arkitekt og/eller konsulent dersom man ikke bruker egenkompetanse, 

alternativt tillyse arkitektkonkurranse, prosjektkonkurranse eller lignende. 

9. Opprette prosjektgruppe som består av representanter fra den enheten som er involvert, 

samt representanter fra brukerne av den tjenesten som prosjektet vedkommer. 

 

 

 


