
 
 
 
 
 

 
 

Møteprotokoll 
 

Utvalg: Råd for eldre og funksjonshemma 

Møtested: Kommunestyresalen, Nesset kommunehus 

Dato: 09.05.2017 

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 
Arild Gravem MEDL  

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
   

 
Merknader 

 
 

Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Jan Karstein Schjølberg Enhetsleder helse og omsorg 

 
 
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 9/17 Godkjenning av protokoll fra forrige møte   

PS 10/17 Referatsaker   

RS 10/17 Antall psykisk utviklingshemmede over 16 år med vedtak etter helse og 
omsorgstjenesteloven per 1.1.2017 

 2016/458 

RS 11/17 Nesset kommune - årsrapport 2016  2016/429 

RS 12/17 Møteprotokoll fra møte i fylkeseldrerådet 20.03.2017  2015/1381 

RS 13/17 Brev til landets kommuner og kommunale eldreråd - Folkebibliotekene 
og eldres digitale deltakelse 

 2017/405 

RS 14/17 Oversending av årsrapport 2016 - den offentlege tannhelsetenesta  2013/506 

PS 11/17 Kommunal forskrift om rett til opphold i sykehjem, eller tilsvarende 
boform 

 2015/1360 

PS 12/17 Brukerutvalg ved Nesset omsorgssenter  2016/280 

PS 13/17 Diskusjonsnotat til politiske organ i kommunene  2016/1193 

PS 14/17 Organisering av FNs eldredag (sak tatt opp i møtet)   

PS 15/17 Tilrettelagt bolig for eldre og funksjonshemma i Eresfjord  
(sak tatt opp i møtet) 

  

 

PS 9/17 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 

Behandling i Råd for eldre og funksjonshemma - 09.05.2017  

Protokoll fra møte i råd for eldre og funksjonshemma 14.03.2017 ble godkjent og signert.  
 

Vedtak i Råd for eldre og funksjonshemma – 09.05.2017 

Protokoll fra møte i råd for eldre og funksjonshemma 14.03.2017 ble godkjent og signert.  
 
 

PS 10/17 Referatsaker 

RS 10/17 Antall psykisk utviklingshemmede over 16 år med vedtak etter helse og omsorgstjenesteloven per 
1.1.2017 

RS 11/17 Nesset kommune - årsrapport 2016 

RS 12/17 Møteprotokoll fra møte i fylkeseldrerådet 20.03.2017 

RS 13/17 Brev til landets kommuner og kommunale eldreråd - Folkebibliotekene og eldres digitale deltakelse 

RS 14/17 Oversending av årsrapport 2016 - den offentlege tannhelsetenesta 

Behandling i Råd for eldre og funksjonshemma - 09.05.2017  

Til referatsak 11/17 «Nesset kommune – årsrapport 2016»: 
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Årsrapporten fra eldrerådets virksomhet for 2016 burde vært tatt inn i kommunens samlede årsrapport. 
Dette må følges opp neste år. 

 
Til referatsak 14/17 «Oversending av årsrapport 2016 – den offentlege tannhelsetenesta»: 
 

Rådet ser svært positivt på at det nå er tilsatt tannlege med arbeidssted Nesset kommune. Rådet mener 
videre at tannhelsetjenesten fortsatt bør være et fylkeskommunalt ansvar. 

 
Følgende referatsaker ble lagt frem i møtet: 
 

./. Utbygging Nesset omsorgssenter (NOS) - referat fra byggekomiteens møte 28.04.2017  
 

./. Skriv/skjema fra fylkeskommunen vedr. kartlegging av rammevilkårene for eldrerådet.  
Spørsmålene i skjemaet ble gjennomgått og besvart i møtet, administrasjonen sender det besvarte skjemaet til 
fylkeskommunen. 
 
De øvrige referatsakene ble tatt til orientering. 
 

Vedtak i Råd for eldre og funksjonshemma – 09.05.2017 

Til referatsak 11/17 «Nesset kommune – årsrapport 2016»: 
 

Årsrapporten fra eldrerådets virksomhet for 2016 burde vært tatt inn i kommunens samlede årsrapport. 
Dette må følges opp neste år. 

 
Til referatsak 14/17 «Oversending av årsrapport 2016 – den offentlege tannhelsetenesta»: 
 

Rådet ser svært positivt på at det nå er tilsatt tannlege med arbeidssted Nesset kommune. Rådet mener 
videre at tannhelsetjenesten fortsatt bør være et fylkeskommunalt ansvar. 

 
De øvrige referatsakene ble tatt til orientering. 
 
 

PS 11/17 Kommunal forskrift om rett til opphold i sykehjem, eller tilsvarende 
boform 

Rådmannens innstilling 

Kommunal forskrift om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende boform særlig tilrettelagt for heldøgns 
omsorg, lagt ut til høring i formannskapssak 32/17 gjøres gjeldende fra 1.7.2017. 
 

Behandling i Råd for eldre og funksjonshemma - 09.05.2017  

Svein Atle Roset fremmet følgende forslag til endringer i forslag til forskrift: 
 

 § 4 punkt b endres til følgende: 
- søker har behov for pleie og omsorg mot slutten av livet. 

 
 § 6 punkt c endres til følgende: 

- har en langvarig og vedvarende funksjonssvikt der bofellesskap/bokollektiv med heldøgns 
bemanning kan virke forebyggende mot ytterligere funksjonssvikt og fremstår som det beste 
alternativet for vedkommende. 

 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
Rosets forslag ble enstemmig vedtatt. 
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Uttale i Råd for eldre og funksjonshemma – 09.05.2017 

Kommunal forskrift om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende boform særlig tilrettelagt for heldøgns 
omsorg, lagt ut til høring i formannskapssak 32/17 gjøres gjeldende fra 1.7.2017. 
 
Følgende endringer tas inn i forskriften: 
 

 § 4 punkt b endres til følgende: 
- søker har behov for pleie og omsorg mot slutten av livet. 

 
 § 6 punkt c endres til følgende: 

- har en langvarig og vedvarende funksjonssvikt der bofellesskap/bokollektiv med heldøgns 
bemanning kan virke forebyggende mot ytterligere funksjonssvikt og fremstår som det beste 
alternativet for vedkommende. 

 
 

PS 12/17 Brukerutvalg ved Nesset omsorgssenter 

Rådmannens innstilling 

Det opprettes egen brukerutvalg for Nesset omsorgssenter. 
Vedlagte mandat og retningslinjer godkjennes. 
 
Møtegodtgjørelse etter høy sats.   
Møtegodtgjørelsen gjelder kun for de som representerer brukergruppen samt  eldrerådets representant.  
  

Behandling i Råd for eldre og funksjonshemma - 09.05.2017  

Svein Atle Roset fremmet følgende forslag: 
 

Leder i råd for eldre og funksjonshemma blir rådets representant i brukerutvalget, med nestleder som 
vararepresentant. 

 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
Rosets forslag ble enstemmig vedtatt. 
 

Forslag til vedtak i Råd for eldre og funksjonshemma – 09.05.2017 

Det opprettes egen brukerutvalg for Nesset omsorgssenter. 
Vedlagte mandat og retningslinjer godkjennes. 
 
Det utbetales møtegodtgjørelse etter høy sats. Møtegodtgjørelsen gjelder kun for de som representerer 
brukergruppen, samt eldrerådets representant.  
 
Leder i råd for eldre og funksjonshemma blir rådets representant i brukerutvalget, med nestleder som 
vararepresentant. 
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PS 13/17 Diskusjonsnotat til politiske organ i kommunene 

Rådmannens innstilling 

Ingen. 
 

Behandling i Råd for eldre og funksjonshemma - 09.05.2017  

Det ble enighet om følgende: 
 

Rådet for eldre og funksjonshemma påpeker behovet for at eldre og funksjonshemma sine rettigheter 
blir ivaretatt ved egne utvalg i den nye kommunen. Rådet peker på intensjonsavtalens pkt. 6.4. 
«Tjenestetilbud innen basistjenester».  

  
Rådet ber også om at aktuelle innspill fra nærdemokratiutvalg for det som gjelder helse og omsorg og 
påvirkning i andre kommuner, f.eks. Bodø og Ålesund, blir tatt med videre. 

 
Dette ble enstemmig vedtatt. 
 

Uttale i Råd for eldre og funksjonshemma – 09.05.2017 

Rådet for eldre og funksjonshemma påpeker behovet for at eldre og funksjonshemma sine rettigheter blir 
ivaretatt ved egne utvalg i den nye kommunen. Rådet peker på intensjonsavtalens pkt. 6.4. «Tjenestetilbud 
innen basistjenester».  
 
Rådet ber også om at aktuelle innspill fra nærdemokratiutvalg for det som gjelder helse og omsorg og 
påvirkning i andre kommuner, f.eks. Bodø og Ålesund, blir tatt med videre. 
 
 

PS 14/17 Organisering av FNs eldredag 

Behandling i Råd for eldre og funksjonshemma - 09.05.2017  

Saken ble tatt opp i møtet.  
 
Det ble enighet om følgende: 
 

Kommunens råd for eldre og funksjonshemma har i flere år hatt ansvaret for å arrangere FNs dag for 
eldre (eldredagen).  
 
I samarbeid med pensjonistforeningen og demensforeningen tar rådet på seg oppgaven med å 
arrangere eldredagen 10. oktober 2017. Utgiftene i forbindelse med arrangementet dekkes innenfor 
rådets budsjett. 
 

Dette ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Råd for eldre og funksjonshemma – 09.05.2017 

Kommunens råd for eldre og funksjonshemma har i flere år hatt ansvaret for å arrangere FNs dag for eldre 
(eldredagen).  

 
I samarbeid med pensjonistforeningen og demensforeningen tar rådet på seg oppgaven med å arrangere 
eldredagen 10. oktober 2017. Utgiftene i forbindelse med arrangementet dekkes innenfor rådets budsjett. 
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PS 15/17 Tilrettelagt bolig for eldre og funksjonshemma i Eresfjord 

Behandling i Råd for eldre og funksjonshemma - 09.05.2017  

Saken ble tatt opp i møtet.  
 
Saksopplysninger: 
Det planlegges et nytt boligfelt i Haramsmarka i Eresfjord. Det kan på dette området være aktuelt å bygge 
boliger tilpasset eldre og funksjonshemma. I kommunens vedtatte helse- og omsorgsplan går det frem at det 
skal vurderes å bygge slike boliger i nærheten av butikken i Eresfjord. 
 
Det ble enighet om følgende: 
 

I forbindelse med videre planlegging av boligfeltet i Haramsmarka i Eresfjord ber råd for eldre og 
funksjonshemma om at bygging av to boliger tilpasset eldre og funksjonshemma blir vurdert.  

 

Vedtak i Råd for eldre og funksjonshemma – 09.05.2017 

I forbindelse med videre planlegging av boligfeltet i Haramsmarka i Eresfjord ber råd for eldre og 
funksjonshemma om at bygging av to boliger tilpasset eldre og funksjonshemma blir vurdert.  
 
 


