
 

 

 

 
 

 

 

Møteprotokoll 
 

Utvalg: Råd for eldre og funksjonshemma 

Møtested: Kommunestyresalen, Nesset kommunehus 

Dato: 07.12.2016 

Tidspunkt: 09:00 – 11:30 

 
 
 
 

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 

Arild Gravem Lene Holmen  
 

Merknader 

Dette var et fellesmøte med utvalg for helse og omsorg.  

 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 

Jan Karstein Schjølberg Enhetsleder helse og omsorg 
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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 10/16 Godkjenning av protokoll fra forrige møte   

PS 11/16 Referatsaker   

RS 12/16 Møteprotokoll fra møte i fylkeseldrerådet 14.09.2016  2015/1381 

RS 13/16 Møteprotokoll fra møte i fylkesrådet for likestilling av 
funksjonshemma 08.11.2016 

 2015/1381 

RS 14/16 Møteprotokoll fra møte i fylkeseldrerådet 09.11.2016  2015/1381 

RS 15/16 Gjelder vervet som medlem i Råd for eldre og funksjonshemmede  2016/68 

RS 16/16 Helse og omsorgsplanen 2016 -   2021    Gjennomgang     ny 
behandling 

 2010/527 

RS 17/16 Helse og omsorg - trygghetsalarmordningen - organisering og 
oppfølging 

 2016/1007 

PS 12/16 Uttalelse til økonomiplan 2016-2019  2016/458 

 

PS 10/16 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 

Behandling i Råd for eldre og funksjonshemma - 07.12.2016  

Protokoll fra møte i råd for eldre og funksjonshemma 12.09.2016 ble godkjent og signert. 
 

Vedtak i Råd for eldre og funksjonshemma – 07.12.2016 

Protokoll fra møte i råd for eldre og funksjonshemma 12.09.2016 ble godkjent og signert. 
 
 

PS 11/16 Referatsaker 

RS 12/16 Møteprotokoll fra møte i fylkeseldrerådet 14.09.2016 

RS 13/16 Møteprotokoll fra møte i fylkesrådet for likestilling av funksjonshemma 08.11.2016 

RS 14/16 Møteprotokoll fra møte i fylkeseldrerådet 09.11.2016 

RS 15/16 Gjelder vervet som medlem i Råd for eldre og funksjonshemmede 

RS 16/16 Helse og omsorgsplanen 2016 -   2021    Gjennomgang     ny behandling 

RS 17/16 Helse og omsorg - trygghetsalarmordningen - organisering og oppfølging 

Behandling i Råd for eldre og funksjonshemma - 07.12.2016  

Referatsakene ble tatt til orientering.  
 

Vedtak i Råd for eldre og funksjonshemma – 07.12.2016 

Referatsakene ble tatt til orientering.  
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PS 12/16 Uttalelse til økonomiplan 2016-2019 

Behandling i Råd for eldre og funksjonshemma - 07.12.2016  

Melvin Steinsvoll fremmet følgende forslag til uttale: 
 

Velferdsutviklingen i Norge har ført til den gledelige utvikling at levealderen øker og eldre 
folk holder seg friskere lenger. I tillegg til dette, vil antall eldre som følge av høye fødselstall 
på 1940 og 50 tallet, øke sterkt de neste 20-30 år. Med høyere alder, vil behovet for 
tilrettelegging av tilpassede tilbud og omsorgstjenester på ulike nivå, øke. I Nesset vil antall 
67+ øke med ca. 40 % fra mot 2040. Utviklingen kjent og må tas på det største alvor.  
 
Råd for eldre og funksjonshemma i Nesset, vil peke på at Helse- og omsorgssektoren i Nesset 
de nærmeste 2-3 år, vil være preget av ombygginger og forbedringer av forholdene både for 
brukere og de ansatte. Rådet vil imidlertid forvente, at ombyggingsarbeidet vil skje på en 
måte som gir minst mulig driftsproblemer og at kapasiteten opprettholdes.  
 
Ut fra en helhetsvurdering, vil Rådet understreke viktigheten av å følge opp utviklingen 
nøye, blant annet med sterk fokus på følgende områder: 

 Årsbudsjettet 2017 og økonomiplan videre for 2018 – 2020 må tydelig gjenspeile at vi 
er inne i en ombyggingsperiode, samt at vi også i Nesset har store utfordringer foran 
oss knyttet til økende antall eldre. Det er viktig at sektoren blir prioritert både med 
personalressurser, behandlingskapasitet og investeringsmidler. 

 Ventelistene ved kommunens fysioterapitjeneste er lange, kapasiteten er sprengt. En 
styrking av bemanningen må prioriteres i budsjettet for 2017 og videre i 
økonomiplanperioden.    

 Arbeidet med å revidere kommunens Helse- og omsorgsplan med eldreplan 
innarbeidet som eget kapittel, må snarest settes i gang. Det forutsettes at det 
utarbeides en handlingsdel for oppfølging av planen.  

 I arbeidet med å bygge en ny kommune, må regjeringens målsetting om at arbeidet 
med ny kommunestruktur skal ende opp med en bedre kommune og bedre tjenester 
til folket der de bor, være et prioritert område. 

 
Steinsvolls forslag ble enstemmig vedtatt. 
 

Uttale fra Råd for eldre og funksjonshemma - 07.12.2016 

Velferdsutviklingen i Norge har ført til den gledelige utvikling at levealderen øker og eldre folk 
holder seg friskere lenger. I tillegg til dette, vil antall eldre som følge av høye fødselstall på 1940 og 
50 tallet, øke sterkt de neste 20-30 år. Med høyere alder, vil behovet for tilrettelegging av tilpassede 
tilbud og omsorgstjenester på ulike nivå, øke. I Nesset vil antall 67+ øke med ca. 40 % fra mot 2040. 
Utviklingen kjent og må tas på det største alvor.  
 
Råd for eldre og funksjonshemma i Nesset, vil peke på at Helse- og omsorgssektoren i Nesset de 
nærmeste 2-3 år, vil være preget av ombygginger og forbedringer av forholdene både for brukere og 
de ansatte. Rådet vil imidlertid forvente, at ombyggingsarbeidet vil skje på en måte som gir minst 
mulig driftsproblemer og at kapasiteten opprettholdes.  
 
Ut fra en helhetsvurdering, vil Rådet understreke viktigheten av å følge opp utviklingen nøye, blant 
annet med sterk fokus på følgende områder: 
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 Årsbudsjettet 2017 og økonomiplan videre for 2018 – 2020 må tydelig gjenspeile at vi er inne 
i en ombyggingsperiode, samt at vi også i Nesset har store utfordringer foran oss knyttet til 
økende antall eldre. Det er viktig at sektoren blir prioritert både med personalressurser, 
behandlingskapasitet og investeringsmidler. 

 Ventelistene ved kommunens fysioterapitjeneste er lange, kapasiteten er sprengt. En styrking 
av bemanningen må prioriteres i budsjettet for 2017 og videre i økonomiplanperioden.    

 Arbeidet med å revidere kommunens Helse- og omsorgsplan med eldreplan innarbeidet som 
eget kapittel, må snarest settes i gang. Det forutsettes at det utarbeides en handlingsdel for 
oppfølging av planen.  

 I arbeidet med å bygge en ny kommune, må regjeringens målsetting om at arbeidet med ny 
kommunestruktur skal ende opp med en bedre kommune og bedre tjenester til folket der de 
bor, være et prioritert område. 

 
 

 


