
 
 
 
 
 

 
 

Møteprotokoll 
 

Utvalg: Råd for eldre og funksjonshemma 

Møtested: Kommunestyresalen, Nesset kommunehus 

Dato: 29.01.2019 

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 
   

 
Merknader 
Rådmannen orienterte i møtets begynnelse om status i planene for utbygging av helsehus og 
omsorgsboliger ved Holtan.  I den forbindelse ba hun også om at PS 4/19 Nytt bofellesskap på 
Holtan trekkes fra sakskartet. Under denne orienteringen deltok også miljøvernleder Hogne 
Frydenlund. 
 
Rådmannen opplyste om at det er kommet innsigelser på helsehusplanene, noe som krever 
ytterligere planarbeid og som vil resultere i forsinkelser. Når det gjelder omsorgsboliger på 
Holtan ønsker rådmannen og avvente saken noe. Rådmannen vil bl.a. orientere 
formannskapet om saken, samt synspunkter om hva de mener om saken. 
 
Rådet har følgende uttale tilknyttet orienteringen fra rådmannen; 
Rådet for eldre og funksjonshemma viser til vedtak i kommunestyret der det går fram at det 
skal bygges 16 omsorgsboliger i Eidsvåg sentrum og 4 omsorgsboliger på Holtan.  Rådet viser 
også til kommunens vedtatt helse og omsorgsplan (2018) der disse prosjektene ligger inne i 
planen. Kommunens sjukeheimsplasser er etter ombyggingen ved NOS redusert med 9 
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plasser, omsorgsboligene i sentrum skal erstatte disse plassene.  Rådet er av den oppfatting at 
det haster å komme i gang med byggingen slik at ikke innbyggere i Nesset som etter hvert får 
behov for heldøgns tilsyn og pleie må ut av området Nesset for å få et slikt tilbud (gjelder 
både eldre og funksjonshemma). 
 

 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Rolf Jonas Hurlen ordfører 
Anne Grete Klokset rådmann 
Jan Karsten Schjølberg enhetsleder 
Hogne Frydenlund plan/miljøvernleder 

 
 
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, 29.01.2019 

Utvalgs- 
saksnr 

 
Innhold 

Unntatt 
offentlighet 

Arkiv- 
saksnr 

PS 1/19 Godkjenning av protokoll fra forrige møte   

PS 2/19 Referatsaker   

RS 1/19 Søknad om tilskudd Helsedirektoratet (Sosiale seniorer i Nesset 
2019) 

 2018/172 

RS 2/19 Innspill til eldrerådene  2017/1020 

RS 3/19 Høringsnotat med forslag til forskrift om kommunale og 
fylkeskommunale råd for eldre, for personer med 
funksjonsnedsettelse og for ungdom 

 2019/103 

PS 3/19 Ny stilling som 70 % stilling som kokk ved Vistdal 
bofellesskap - omprioritering av midler 

 2018/668 

PS 4/19 Nytt bofellesskap Holtan - alternative løsninger  2017/1019 

PS 5/19 Nytt sjukehus for Nordmøre og Romsdal  2019/137 

 

PS 1/19 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 

Behandling i Råd for eldre og funksjonshemma - 29.01.2019  

Protokollen fra møte i Råd for eldre og funksjonshemma 27.11.2018 ble godkjent og signert. 
 

Vedtak i Råd for eldre og funksjonshemma - 29.01.2019 

Protokollen fra møte i Råd for eldre og funksjonshemma 27.11.2018 ble godkjent og signert. 
 

PS 2/19 Referatsaker 

RS 1/19 Søknad om tilskudd Helsedirektoratet (Sosiale seniorer i Nesset 2019) 

RS 2/19 Innspill til eldrerådene 

RS 3/19 Høringsnotat med forslag til forskrift om kommunale og fylkeskommunale råd for eldre, for personer 
med funksjonsnedsettelse og for ungdom 

Behandling i Råd for eldre og funksjonshemma - 29.01.2019  

Referatsakene ble tatt til orientering. 
 
Til RS 1/19 Søknad om tilskudd til Helsedirektoratet (Sosiale seniorer i Nesset 2019) 
Råd for eldre og funksjonshemma ser positivt på søknaden, og ønsker avklart hvilke muligheter det 
er for å bruke kommunens miljøbuss for å kjøre eldre fra for eksempel Vistdal til Eidsvåg og tilbake. 
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Til RS 3/19 Høringsnotat med forslag til forskrift om kommunale og fylkeskommunale råd for eldre, for 
personer med funksjonsnedsettelse og for ungdom  
Saken tas opp som egen sak på neste møte, leder lager et forslag til uttale. 
 

Vedtak i Råd for eldre og funksjonshemma - 29.01.2019 

Referatsakene ble tatt til orientering. 
 
Til RS 1/19 Søknad om tilskudd til Helsedirektoratet (Sosiale seniorer i Nesset 2019) 
Råd for eldre og funksjonshemma ser positivt på søknaden, og ønsker avklart hvilke muligheter det 
er for å bruke kommunens miljøbuss for å kjøre eldre fra for eksempel Vistdal til Eidsvåg og tilbake. 
 
Til RS 3/19 Høringsnotat med forslag til forskrift om kommunale og fylkeskommunale råd for eldre, for 
personer med funksjonsnedsettelse og for ungdom  
Saken tas opp som egen sak på neste møte, leder lager et forslag til uttale. 
 

PS 3/19 Ny stilling som 70 % stilling som kokk ved Vistdal bofellesskap - 
omprioritering av midler 

Behandling i Råd for eldre og funksjonshemma - 29.01.2019  

Det ble enighet om følgende: 
Råd for eldre og funksjonshemma ser positivt på at det opprettes stilling som kokk ved 
Vistdal bofellesskap. 
Stillingen bør opprettes uten at dette går ut over andre tilbud til eldre og funksjonshemma. 

 
Enstemmig vedtatt.  
 

Forslag til vedtak i Råd for eldre og funksjonshemma - 29.01.2019 

Råd for eldre og funksjonshemma ser positivt på at det opprettes stilling som kokk ved Vistdal 
bofellesskap. 
Stillingen bør opprettes uten at dette går ut over andre tilbud til eldre og funksjonshemma. 
 

PS 4/19 Nytt bofellesskap Holtan - alternative løsninger 

Behandling i Råd for eldre og funksjonshemma - 29.01.2019  

Saken ble trukket av rådmannen. 
 
 

PS 5/19 Nytt sjukehus for Nordmøre og Romsdal 

Behandling i Råd for eldre og funksjonshemma - 29.01.2019  

Svein Roset fremmet følgende forslag: 
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Råd for eldre og funksjonshemma ber Nesset kommune behandle saken om nytt sjukehus for 
Nordmøre og Romsdal og komme med en uttale om bygging av et fullverdig sjukehus på 
Hjelset med akutt og barneavdeling. 

Forslaget til Svein Roset ble enstemmig vedtatt. 
 
 

Vedtak i Råd for eldre og funksjonshemma - 29.01.2019 

Råd for eldre og funksjonshemma ber Nesset kommune behandle saken om nytt sjukehus for 
Nordmøre og Romsdal og komme med en uttale om bygging av et fullverdig sjukehus på Hjelset 
med akutt og barneavdeling. 
 


