
 

Nesset kommune 

 
 

  

 

Møteprotokoll 

 

Utvalg: Råd for eldre og funksjonshemma 

Møtested: Kommunestyresalen, Nesset kommunehus 

Dato: 14.05.2014 

Tidspunkt: 10:00 – 12:00 

 

Følgende faste medlemmer møtte: 

Navn Funksjon Representerer 

Ingvar Hanset Nestleder  

Lynn Brakstad Medlem KRF 

Gerd Myklebust Medlem  

Nils Toven Medlem  

Anne Marie Lervold Leder  

 

Følgende faste medlemmer møtte ikke: 

Navn Funksjon Representerer 

   

   

Følgende varamedlemmer møtte: 

Navn Møtte for Representerer 

   

   

 

Merknader 

Årsmelding 2013 for Nesset kommune ble delt ut og rådmannen orienterte. 

 

Råd for eldre og funksjonshemma ber administrasjonen vurdere opprettelse av 

brukerutvalg for pleie- og omsorgstjenesten og ber om tilbakemelding ang. evt. 

opprettelse av et slikt utvalg innen 01.09.2014. Dette ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Fra administrasjonen møtte: 

Navn Stilling 

Liv Fleischer Husby Rådmann 
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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 

Utvalgs- 

saksnr 

 

Innhold 

Unntatt 

offentlighet 

Arkiv- 

saksnr 

PS 3/14 Godkjenning av protokoll fra forrige møte   

PS 4/14 Referatsaker   

RS 5/14 Budsjettprosess 2014 -  tiltak for å skape balanse i 

økonomiplan 2014 - 2017 

 2013/396 

RS 6/14 Evaluering av ordningen med interkommunalt 

legevaktsamarbeid - ny behandling 

 2008/32 

RS 7/14 Særutskrift - Søknad om fritak som medlem av råd for 

eldre og funksjonshemma - valg av nytt medlem og 

varamedlem 

 2011/1473 

RS 8/14 Protokoll fra fylkeseldrerådets møte 26.02.2014  2011/1536 

RS 9/14 Samrøystes vedtak i Fylkeseldrerådet 26.02.2014 - 

Tilsette i omsorgsyrka må kunne uttale seg fritt 

 2011/1536 

RS 10/14 Samrøystes vedtak i Fylkeseldrerådet 26.02.2014 - 

Lårhalsbrot kan få katastrofale følgjer 

 2011/1536 

RS 11/14 Samrøystes vedtak i Fylkeseldrerådet 26.02.2014 - 

Sjukeheimsbebuarar blir oversett og forsømt 

 2011/1536 

RS 12/14 Oversendelse av uttaler fra årsmøtet til 

Pensjonistforbundet Møre og Romsdal - til orientering 

og etterretning 

 2014/376 

RS 13/14 Veien til et aldersvennlig samfunn - presentasjon fra 

Helsedirektoratets konferanse 

 2011/1536 

 

 

PS 3/14 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 

Behandling i Råd for eldre og funksjonshemma - 14.05.2014  

Protokoll fra møtene 12.02.2014 og 08.04.2014 ble godkjent og signert. 

 

Vedtak i Råd for eldre og funksjonshemma – 14.05.2014 

Protokoll fra møtene 12.02.2014 og 08.04.2014 ble godkjent og signert. 
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PS 4/14 Referatsaker 

RS 5/14 Budsjettprosess 2014 - tiltak for å skape balanse i økonomiplan 2014 - 2017 

RS 6/14 Evaluering av ordningen med interkommunalt legevaktsamarbeid - ny behandling 

RS 7/14 Særutskrift - Søknad om fritak som medlem av råd for eldre og funksjonshemma - valg 

av nytt medlem og varamedlem 

RS 8/14 Protokoll fra fylkeseldrerådets møte 26.02.2014 

RS 9/14 Samrøystes vedtak i Fylkeseldrerådet 26.02.2014 - Tilsette i omsorgsyrka må kunne 

uttale seg fritt 

RS 10/14 Samrøystes vedtak i Fylkeseldrerådet 26.02.2014 - Lårhalsbrot kan få katastrofale 

følgjer 

RS 11/14 Samrøystes vedtak i Fylkeseldrerådet 26.02.2014 - Sjukeheimsbebuarar blir oversett og 

forsømt 

RS 12/14 Oversendelse av uttaler fra årsmøtet til Pensjonistforbundet Møre og Romsdal - til 

orientering og etterretning 

RS 13/14 Veien til et aldersvennlig samfunn - presentasjon fra Helsedirektoratets konferanse 

Behandling i Råd for eldre og funksjonshemma - 14.05.2014  

Til RS 5/14 Budsjettprosess 2014 – tiltak for å skape balanse i økonomiplan 2014 – 2017: 

 

Protokoll fra formannskapets behandling 08.05.2014 ble utdelt og gjennomgått av rådmannen.  

 

Det ble enighet om følgende uttale: 

 

 Råd for eldre og funksjonshemma støtter formannskapets forslag til vedtak. 

 

De øvrige referatsakene ble tatt til orientering. 

 

Vedtak i Råd for eldre og funksjonshemma – 14.05.2014 

Til RS 5/14 Budsjettprosess 2014 – tiltak for å skape balanse i økonomiplan 2014 – 2017: 

 

Råd for eldre og funksjonshemma støtter formannskapets forslag til vedtak. 

 

De øvrige referatsakene ble tatt til orientering. 

 

 

 


