
 

 

 

 
 

 

 

Møteprotokoll 
 

Utvalg: Råd for eldre og funksjonshemma 

Møtested: Kommunestyresalen, Nesset kommunehus 

Dato: 23.05.2016 

Tidspunkt: 13:00 – 14:50 

 
 
 
 

Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 

Mellvin Arvid Steinsvoll Leder  
Anders Gunstein Myrset Nestleder  
Torbjørg Karijord Medlem  
Lene Holmen Medlem  
Svein Atle Roset Medlem  

 
Følgende faste medlemmer møtte ikke: 
Navn Funksjon Representerer 

   
 

Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 

   
 

Merknader 

Orientering om arbeidet med budsjett 2017 
Tas til orientering. Rådet vil evt. komme tilbake til saken. 
 
Orientering om ombygging på NOS 
Rådet er godt fornøyd med prosessen og foreløpig resultat. 
 
Rådet oversender følgende uttale til NAV Norge, NAV Møre og Romsdal, media (arkivsak 
2016/644): 
Melding om utbetaling av pensjon i et digitalisert Norge 
I et stadig mer digitalisert Norge, vil etter hvert de fleste av innbyggerne være digitale brukere. NAV skal gradvis 
slutte å sende utbetalingsmeldinger i posten. I første omgang gjelder dette for mottakere av pensjon og uføretrygd 
og som NAV regner som digitale brukere. Disse vil få en sms eller e-post i april 2016.  
 
Råd for eldre og funksjonshemma i Nesset, har god grunn til å mene at veien fram til et tilnærmet fulldigitalisert 
samfunn med alle innbyggerne med som digitale brukere, fortsatt  er et stykke unna. Ut fra en erkjennelse av at 
det blant de eldre og funksjonshemma norske innbyggere, er mange som hverken er digitale brukere, eller har 
tanker om å bli det i nær framtid.  
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Med det som bakgrunn, vil Råd for eldre og funksjonshemma i Nesset, sterkt anmode NAV om å tilpasse den 
videre utvikling av meldingstjenesten om utbetaling av pensjon i en form og tempo som ivaretar alle innbyggerne. 
Vi må for all del unngå at noen av våre eldre eller funksjonshemma føler seg utgått på dato. 

 
 

Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 

Liv Fleischer Husby Rådmann 
 
 
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 3/16 Godkjenning av protokoll fra forrige møte   

PS 4/16 Referatsaker   

RS 6/16 Møteprotokoll fra møte i fylkeseldrerådet 9.3.16  2015/1381 

RS 7/16 Møteprotokoll frå møte i rådet for likestilling av funksjonshemma 
27.04.2016 

 2015/1381 

RS 8/16 Møteprotokoll fra møte i fylkeseldrerådet 11.5.16  2015/1381 

RS 9/16 Årsrapport 2015 Nesset kommune, inkl. årsberetning og årsregnskap  2015/874 

RS 10/16 Folkehelsetiltak for eldre - uttale fra fylkeseldrerådet 11.05.2016 (delt 
ut i møtet) 

 2016/613 

 

PS 3/16 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 

Behandling i Råd for eldre og funksjonshemma - 23.05.2016  

Protokoll fra møte 08.03.2016 ble godkjent og signert. 
 

Vedtak i Råd for eldre og funksjonshemma – 23.05.2016 

Protokoll fra møte 08.03.2016 ble godkjent og signert. 
 
 

PS 4/16 Referatsaker 

RS 6/16 Møteprotokoll fra møte i fylkeseldrerådet 9.3.16 

RS 7/16 Møteprotokoll frå møte i rådet for likestilling av funksjonshemma 27.04.2016 

RS 8/16 Møteprotokoll fra møte i fylkeseldrerådet 11.5.16 

RS 9/16 Årsrapport 2015 Nesset kommune, inkl. årsberetning og årsregnskap 

RS 10/16 Folkehelsetiltak for eldre - uttale fra fylkeseldrerådet 11.05.2016 

Behandling i Råd for eldre og funksjonshemma - 23.05.2016  

./. RS 10/16 ble delt ut i møtet. 
 
Referatsakene ble tatt til orientering.  
 
Protokolltilførsel til referatsak 8/16: 
 

Rådet vil påpeke at Nesset kommune har hatt en helhetstanke i folkehelsearbeidet, med 
spesiell fokus på eldre. 
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Vedtak i Råd for eldre og funksjonshemma – 23.05.2016 

Referatsakene ble tatt til orientering.  
 
Protokolltilførsel til referatsak 8/16: 
 

Rådet vil påpeke at Nesset kommune har hatt en helhetstanke i folkehelsearbeidet, med 
spesiell fokus på eldre. 

 
 

 


