
 
 
 
 
 

 
 

Møteprotokoll 
 

Utvalg: Råd for eldre og funksjonshemma 

Møtested: Kommunestyresalen, Nesset kommunehus 

Dato: 17.09.2019 

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 
Magny Hellen Torvik Arild Gravem  

 
Merknader 
 Råd for eldre og funksjonshemma ønsker på neste møte å få framlagt egen sak 

vedrørende status i Nesset for den landsomfattende satsingen LEVE HELE LIVET. 
 Råd for eldre og funksjonshemma ønsker på neste møte å få framlagt en sak vedrørende 

etablering av egen transportordning for eldre, dette gjelder spesielt til 
pensjonistforbundets månedlige møter. 

 Råd for eldre og funksjonshemma ønsker på neste møte å få framlagt en sak vedrørende 
egenandeler innen pleie og omsorg. 
 

 Forslag til reglement for eldrerådet i nye Molde kommune ble framlagt til orientering. 
 Fylkeskonferansen for eldrerådene foregår den 29.10.2019.  De av medlemmene i Råd for 

eldre og funksjonshemma som ønsker å delta tar kontakt med kommunens sekretær for 
eldrerådet som foretar påmelding. 

 FNs eldredag markeres i Nesset den 1. oktober 2019 med samling på eldresenteret. Råd 
for eldre og funksjonshemma er arrangør. 
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Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Jan Karstein Schjølberg enhetsleder  

 
 
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, 12.09.2019 

Utvalgs- 
saksnr 

 
Innhold 

Unntatt 
offentlighet 

Arkiv- 
saksnr 

PS 15/19 Godkjenning av protokoll fra forrige møte   

PS 16/19 Referatsaker   

RS 9/19 Høring om lov om Eldreombudet  2019/1019 

PS 17/19 Etablere ny ambulansestasjon i Nesset, oppstart detaljprosjekt  2019/951 

PS 18/19 Nesset omsorgssenter - innkjøp av trådløs nett  2018/668 

 

PS 15/19 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 

Behandling i Råd for eldre og funksjonshemma - 17.09.2019  

Protokollen fra møte 08.05.2019 ble godkjent og signert. 
 

Vedtak i Råd for eldre og funksjonshemma - 17.09.2019  

Protokollen fra møte 08.05.2019 ble godkjent og signert. 
 

PS 16/19 Referatsaker 

RS 9/19 Høring om lov om Eldreombudet 

Behandling i Råd for eldre og funksjonshemma - 17.09.2019  

Referatsaken ble tatt til orientering.  
 
Til RS 9/19  Høring om lov om Eldreombudet 
Det foreslås lovfestet at Eldreombudet er et uavhengig forvaltningsorgan. Det presiseres videre i 
forslaget at ombudet ikke kan instrueres når det gjelder den faglige virksomheten. Dette er viktig for 
å sikre at ombudet står formelt og reelt fritt til å tale eldres sak overfor både offentlige og private 
aktører. I tråd med det som gjelder for andre ombudspersoner 
 
Etter lovforslaget vil Eldreombudets hovedoppgave være å arbeide for å fremme eldres interesser, 
rettigheter og behov overfor offentlige og private og å følge med på utviklingen i eldres situasjon. 
Dette gir Eldreombudet både en pådriverrolle og en følge med-rolle. 
 
Råd for eldre og funksjonshemma i Nesset støtter ovenstående og ber om at det utarbeides en felles 
uttale fra eldrerådene i Midsund, Nesset og Molde. 
Lederen av rådet for eldre og funksjonshemma tar kontakt med lederne for eldrerådet i Molde og 
Midsund for å få til et fellesmøte. 
 

Vedtak i Råd for eldre og funksjonshemma - 17.09.2019 

Referatsaken ble tatt til orientering.  
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Til RS 9/19  Høring om lov om Eldreombudet 
Det foreslås lovfestet at Eldreombudet er et uavhengig forvaltningsorgan. Det presiseres videre i 
forslaget at ombudet ikke kan instrueres når det gjelder den faglige virksomheten. Dette er viktig for 
å sikre at ombudet står formelt og reelt fritt til å tale eldres sak overfor både offentlige og private 
aktører. I tråd med det som gjelder for andre ombudspersoner 
 
Etter lovforslaget vil Eldreombudets hovedoppgave være å arbeide for å fremme eldres interesser, 
rettigheter og behov overfor offentlige og private og å følge med på utviklingen i eldres situasjon. 
Dette gir Eldreombudet både en pådriverrolle og en følge med-rolle. 
 
Råd for eldre og funksjonshemma i Nesset støtter ovenstående og ber om at det utarbeides en felles 
uttale fra eldrerådene i Midsund, Nesset og Molde. 
Lederen av rådet for eldre og funksjonshemma tar kontakt med lederne for eldrerådet i Molde og 
Midsund for å få til et fellesmøte. 
 

PS 17/19 Etablere ny ambulansestasjon i Nesset, oppstart detaljprosjekt 

Behandling i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 12.09.2019  

Formannskapets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt tilrådd. 
 

Forslag til vedtak i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 12.09.2019 

Nesset kommunestyre godkjenner oppstart av detaljprosjekt for ny ambulansestasjon i tilknytning til 
nytt helsehus i Eidsvåg sentrum.  

Nesset kommunestyre godkjenner en bevilgning på kr 400 000 til detaljprosjekt. Bevilgningen 
finansieres ved bruk av disposisjonsfondet kr 350.000 og kr 50.000 i tilskudd til prosjektering fra 
Helse Møre og Romsdal HF. 

 

Behandling i Råd for eldre og funksjonshemma - 17.09.2019  

Det ble enighet om følgende tillegg til rådmannens innstilling: 
Råd for eldre og funksjonshemma er svært tilfreds med at ambulansen kommer inn som en 
permanent del av helsehuset i Nesset.  

Rådmannens innstilling med tillegg ble enstemmig vedtatt tilrådd. 
 

Forslag til vedtak i Råd for eldre og funksjonshemma - 17.09.2019 

Nesset kommunestyre godkjenner oppstart av detaljprosjekt for ny ambulansestasjon i tilknytning til 
nytt helsehus i Eidsvåg sentrum.  

Nesset kommunestyre godkjenner en bevilgning på kr 400 000 til detaljprosjekt. Bevilgningen 
finansieres ved bruk av disposisjonsfondet kr 350.000 og kr 50.000 i tilskudd til prosjektering fra 
Helse Møre og Romsdal HF. 
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Råd for eldre og funksjonshemma er svært tilfreds med at ambulansen kommer inn som en 
permanent del av helsehuset i Nesset. 
 

PS 18/19 Nesset omsorgssenter - innkjøp av trådløs nett 

Behandling i Råd for eldre og funksjonshemma - 17.09.2019  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt tilrådd. 
 

Forslag til vedtak i Råd for eldre og funksjonshemma - 17.09.2019 

Trådløsnettverk ved Nesset omsorgssenter bl.a. til bruk for beboerne innkjøpes og settes opp i løpet 
av 2019. 

Kostnaden på kr. 275.000 inkl. mva. finansieres ved lånemidler. 


