
 
 
 
 
 

 
 

Møteprotokoll 
 

Utvalg: Råd for eldre og funksjonshemma 

Møtested: Kommunestyresalen, Nesset kommunehus 

Dato: 27.11.2018 

Tidspunkt: 09:00 – 11:00 
 
 
 
 

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 
Arild Gravem MEDL  

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
Magny Hellen Torvik Arild Gravem  

 
 

Merknad: 
1) Folkehelsekoordinator stillingen videreføres innenfor området Nesset etter 1.1.2020 jfr. 

intensjonsavtalen mellom Nesset, Midsund og Molde. 
2) På neste møte ønskes det framlagt sak vedrørende egenandeler innen pleie og omsorg, 

samt bruk av miljøbil for henting av pensjonister til møte i pensjonistforeningen. 

 
 

 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Jan Karsten Schjølberg enhetsleder 
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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 – Råd for eldre og funksjonshemma, 27.11.2018 

Utvalgs- 
saksnr 

 
Innhold 

Unntatt 
offentlighet 

Arkiv- 
saksnr 

PS 25/18 Godkjenning av protokoll fra forrige møte   

PS 26/18 Referatsaker   

RS 20/18 Møteprotokoll fra møte i rådet for likestilling av funksjonshemma - 
10.9.18 

 2015/1381 

RS 21/18 Møteprotokoll fra møte i eldrerådet i fylkeskommunen 26.09.18  2015/1381 

RS 22/18 Møteprotokoll fra møte i eldrerådet i fylkeskommunen 13.11.18  2015/1381 

RS 23/18 Møteprotokoll fra møte i rådet for likestilling av funksjonshemma - 
14.11.18 

 2015/1381 

PS 27/18 Helseplattformen - beslutning  om fellesprosjekt i Romsdal  2015/1489 

PS 28/18 Høring - etablering av nasjonalt - pasient og brukerombud  2018/1299 

PS 29/18 Uttale til økonomiplan 2019-2022 – Råd for eldre og 
funksjonshemma 

 2018/668 

 

PS 25/18 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 

Behandling i Råd for eldre og funksjonshemma - 27.11.2018  

Protokollen fra møte 12.09.2018 ble godkjent og signert. 
 

Vedtak i Råd for eldre og funksjonshemma - 27.11.2018 

Protokollen fra møte 12.09.2018 ble godkjent og signert. 
 
 

PS 26/18 Referatsaker 

RS 20/18 Møteprotokoll fra møte i rådet for likestilling av funksjonshemma - 10.9.18 

RS 21/18 Møteprotokoll fra møte i eldrerådet i fylkeskommunen 26.09.18 

RS 22/18 Møteprotokoll fra møte i eldrerådet i fylkeskommunen 13.11.18 

RS 23/18 Møteprotokoll fra møte i rådet for likestilling av funksjonshemma - 14.11.18 

Behandling i Råd for eldre og funksjonshemma - 27.11.2018  

Referatsakene ble tatt til orientering. 
 

Vedtak i Råd for eldre og funksjonshemma - 27.11.2018 

Referatsakene ble tatt til orientering. 
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PS 27/18 Helseplattformen - beslutning  om fellesprosjekt i Romsdal 

Behandling i Råd for eldre og funksjonshemma - 27.11.2018  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt tilrådd. 
 

Forslag til vedtak i Råd for eldre og funksjonshemma - 27.11.2018 

1. Nesset kommune ønsker å delta i et felles Romsdals-prosjekt for Helseplattformen.  
2. Kommunestyret aksepterer rollen som prosjekteier for prosjektet.  
3. Kommunestyret er kjent med at prosjektdeltakelsen krever intern prioritering av ressurser, og 

gir rådmann fullmakt til å prioritere prosjektet.  
 
 

PS 28/18 Høring - etablering av nasjonalt - pasient og brukerombud 

Behandling i Råd for eldre og funksjonshemma - 27.11.2018  

Mellvin Steinsvoll fremmet følgende forslag: 
Råd for eldre og funksjonshemma i Nesset er tilfreds med regjeringens forslag om å etablere 
en nasjonal ombudsordning for eldre. Vi er uenig i at ordningen foreslås knyttet til 
eksisterende ombudsordning gjeldende for pasienter og brukere av helse- og 
omsorgstjenester i stat og kommune. 
 
Råd for eldre og funksjonshemma i Nesset vil sterkt anmode om at den nye 
ombudsordningen blir etablert med et eget nasjonalt eldreombud. 
 
Eldre som mottar omsorg er allerede pasienter og brukere, med behov som i utgangspunktet 
er dekket av nåværende pasient- og brukerombud som slik det oppfattes, har mer enn nok å 
gjøre allerede.  
 
De fleste eldre bor i eget hjem og er verken pasienter eller brukere. Regjeringens forslag kan 
bli oppfattet som sykeliggjøring av friske eldre, samtidig som det signaliserer overfor andre 
pasient- og brukergrupper at eldre har særskilte behov som må prioriteres i konkurranse 
med deres behov. Pasient- og brukerombudet skal være for alle grupper, uten at noen 
gruppe nevnes særskilt i ombudets navn. 
 
Regjeringen har nylig lansert kvalitetsreformen Leve hele livet. En reform med godt innhold 
og som må settes ut i livet i tråd med de fremdriftsplaner som er lagt. Der fremgår det at å 
leve er så mye mer enn å være pasient eller bruker. Eldre er en sammensatt gruppe med 
ulike utfordringer utover redusert helse, for eksempel diskriminering, økonomi, ensomhet, 
politisk representasjon, digital kompetanse og deltakelse i samfunnslivet. Hvis det politiske 
målet er å rette større oppmerksomhet mot denne store og sammensatte gruppen, er det mer 
formålstjenlig å etablere et eget eldreombud, for eksempel etter modell av barneombudet. 

Forslaget til Mellvin Steinsvoll ble enstemmig vedtatt. 
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Vedtak i Råd for eldre og funksjonshemma - 27.11.2018 

Råd for eldre og funksjonshemma i Nesset er tilfreds med regjeringens forslag om å etablere en 
nasjonal ombudsordning for eldre. Vi er uenig i at ordningen foreslås knyttet til eksisterende 
ombudsordning gjeldende for pasienter og brukere av helse- og omsorgstjenester i stat og kommune. 

 
Råd for eldre og funksjonshemma i Nesset vil sterkt anmode om at den nye ombudsordningen blir 
etablert med et eget nasjonalt eldreombud. 
 
Eldre som mottar omsorg er allerede pasienter og brukere, med behov som i utgangspunktet er 
dekket av nåværende pasient- og brukerombud som slik det oppfattes, har mer enn nok å gjøre 
allerede.  
 
De fleste eldre bor i eget hjem og er verken pasienter eller brukere. Regjeringens forslag kan bli 
oppfattet som sykeliggjøring av friske eldre, samtidig som det signaliserer overfor andre pasient- og 
brukergrupper at eldre har særskilte behov som må prioriteres i konkurranse med deres behov. 
Pasient- og brukerombudet skal være for alle grupper, uten at noen gruppe nevnes særskilt i 
ombudets navn. 
 
Regjeringen har nylig lansert kvalitetsreformen Leve hele livet. En reform med godt innhold og som 
må settes ut i livet i tråd med de fremdriftsplaner som er lagt. Der fremgår det at å leve er så mye 
mer enn å være pasient eller bruker. Eldre er en sammensatt gruppe med ulike utfordringer utover 
redusert helse, for eksempel diskriminering, økonomi, ensomhet, politisk representasjon, digital 
kompetanse og deltakelse i samfunnslivet. Hvis det politiske målet er å rette større oppmerksomhet 
mot denne store og sammensatte gruppen, er det mer formålstjenlig å etablere et eget eldreombud, 
for eksempel etter modell av barneombudet. 
 
 

PS 29/18 Uttale til økonomiplan 2019-2022 – Råd for eldre og 
funksjonshemma 

Behandling i Råd for eldre og funksjonshemma - 27.11.2018  

Det ble enighet om følgende: 
 Råd for eldre og funksjonshemma beklager at administrasjonen og formannskapet ikke tar 

hensyn til to enstemmige kommunestyrevedtak i budsjett og økonomiplansammenheng.  
 Råd for eldre og funksjonshemma er fortsatt av den oppfatning at for å klare å dekke 

fremtidig behov for nødvendige omsorgsplasser for folket i indre deler av nye Molde 
kommune, vil videre drift ved Vistdal bofellesskap være helt nødvendig.  

 Råd for eldre og funksjonshemma vil overfor kommunestyret, sterkt anbefale å ta inn Vistdal 
bofellesskap i de fremtidige planer for omsorgsplasser for indre del av nye Molde kommune. 

 For å drive Vistdal bofellesskap videre, vil råd for eldre og funksjonshemma peke på det er 
nødvendige behov både for en snarlig økning i målrettet bemanning samt 
opprusting/fornying av utstyr og bygningsmasse. 

 Råd for eldre og funksjonshemma vil be om at det utarbeides en plan for nødvendig 
opptrapping av ansatte med målrettet kompetanse samt nødvendige anskaffelser av utstyr 
og bygningsmessige utbedringer. 
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 Gjennomgangsbolig/trygdebolig til utleie for eldre og funksjonshemma i Eresfjord. 2 
leiligheter, alternativt at kommunen stiller med tomt og private bygger og leier ut. 
Planlegging og bygging tas inn i budsjettet for 2019 og videre i økonomiplanen år 2020. 

 Det forutsettes at nevnte plan blir lagt fram slik at politikerne kan ta hensyn til den under 
behandling av budsjett og økonomiplan i kommunestyret 13. desember 2018. 
 

Uttalen til økonomiplan ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Råd for eldre og funksjonshemma - 27.11.2018 

 Råd for eldre og funksjonshemma beklager at administrasjonen og formannskapet ikke tar 
hensyn til to enstemmige kommunestyrevedtak i budsjett og økonomiplansammenheng. 

 Råd for eldre og funksjonshemma er fortsatt av den oppfatning at for å klare å dekke fremtidig 
behov for nødvendige omsorgsplasser for folket i indre deler av nye Molde kommune, vil videre 
drift ved Vistdal bofellesskap være helt nødvendig.  

 Råd for eldre og funksjonshemma vil overfor kommunestyret, sterkt anbefale å ta inn Vistdal 
bofellesskap i de fremtidige planer for omsorgsplasser for indre del av nye Molde kommune. 

 For å drive Vistdal bofellesskap videre, vil råd for eldre og funksjonshemma peke på det er 
nødvendige behov både for en snarlig økning i målrettet bemanning samt opprusting/fornying 
av utstyr og bygningsmasse. 

 Råd for eldre og funksjonshemma vil be om at det utarbeides en plan for nødvendig 
opptrapping av ansatte med målrettet kompetanse samt nødvendige anskaffelser av utstyr og 
bygningsmessige utbedringer. 
 

 Gjennomgangsbolig/trygdebolig til utleie for eldre og funksjonshemma i Eresfjord. 2 leiligheter, 
alternativt at kommunen stiller med tomt og private bygger og leier ut. Planlegging og bygging 
tas inn i budsjettet for 2019 og videre i økonomiplanen år 2020. 

 Det forutsettes at nevnte plan blir lagt fram slik at politikerne kan ta hensyn til den under 
behandling av budsjett og økonomiplan i kommunestyret 13. desember 2018. 

 
 


