
Nesset kommune

Møteprotokoll

Utvalg: Råd for eldre og funksjonshemma

Møtested: Kommunestyresalen, Nesset kommunehus

Dato: 16.10.2013

Tidspunkt: 09:00 – 10:45

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn Funksjon Representerer
Ingvar Hanset Nestleder
Anne Marie Alstad Medlem
Lynn Brakstad Medlem KRF
Anne Marie Lervold Leder
Nils Toven Medlem

Følgende faste medlemmer møtte ikke:

Navn Funksjon Representerer

Følgende varamedlemmer møtte:

Navn Møtte for Representerer

Merknader

Ordføreren var tilstede i hele møtet.

Fylkeseldrerådet i Møre og Romsdal skal avholde sitt møte 20.11.2013 i Nesset. Rådets 
leder Anne Marie Lervold og ordføreren ønsker velkommen. I tillegg til lederen kan de 
øvrige medlemmene møte hvis ønskelig.

Rådmannen orienterte om fremdrift i sak angående frivilligsentral. Den skal behandles i 
Utvalg for helse, oppvekst og kultur 16.10.2013, og rådet er svært positiv til at saken nå er 
kommet så langt. 
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Fra administrasjonen møtte:

Navn Stilling
Liv Fleischer Husby Rådmann
Jan K. Schjølberg (PS13/13) 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 11/13 Godkjenning av protokoll fra forrige møte

PS 12/13 Referatsaker

RS 14/13 Møteprotokoll fra fylkeseldrerådet 22.05.13 2011/1536

PS 13/13 Gjennomgang av pleie og omsorgstjenesten - forslag til 
endringer

2010/527

PS 11/13 Godkjenning av protokoll fra forrige møte

Behandling i Råd for eldre og funksjonshemma - 16.10.2013 

Protokoll fra møte i Råd for eldre og funksjonshemma 29.05.2013 ble godkjent og signert.

Vedtak i Råd for eldre og funksjonshemma – 16.10.2013

Protokoll fra møte i Råd for eldre og funksjonshemma 29.05.2013 ble godkjent og signert.

PS 12/13 Referatsaker

Behandling i Råd for eldre og funksjonshemma - 16.10.2013 

Referatsakene ble tatt til orientering.

Vedtak i Råd for eldre og funksjonshemma – 16.10.2013

Referatsakene ble tatt til orientering.

RS 14/13 Møteprotokoll fra fylkeseldrerådet 22.05.13

PS 13/13 Gjennomgang av pleie og omsorgstjenesten - forslag til endringer, ny 
behandling

Rådmannens innstilling

1) Kommunestyret tar vedlagte gjennomgang for pleie og omsorgstjenesten 2013 til 
etterretning.

2) Kommunens helse- og omsorgsplan oppdateres/endres på følgende områder:



Side 4 av 5

a) I tillegg til dagens 30 somatiske sjukeheimsplasser ved Nesset omsorgssenter, ombygges 
dagens kortidsavdeling og demensavdeling til 16 nye institusjonsplasser for demente.  2 
til 3 rehabiliteringsplasser og 5 dagplasser for demente. 
Eldresentertilbudet i underetasjen videreføres som i dag.

b) Det bygges 16 sentrumsnære selvstendige leiligheter tilrettelagt for heldøgns tilsyn og 
pleie. Hjemmetjenesten etablerer kontor tilknyttet disse boligene.

c) Økt satsing på rehabilitering.  Etablering av strukturert hverdagsrehabilitering fra 
1.1.2014 

d) Økt fokus på ny velferdsteknologi, det utarbeides en plan for dette arbeidet, fremlegges 
for HOK innen 1.10.2014

3) Planlegging og bygging/ombygging foretas i løpet av 2014 – 2015 – 2016.

Behandling i Råd for eldre og funksjonshemma - 16.10.2013 

Det ble først stemt over rådmannens innstilling, og det ble stemt over punktene hver for seg.

Punkt 1 Enstemmig
Punkt 2 a) Vedtatt med 4 stemmer, 1 stemte imot
Punkt 2 b) Vedtatt med 4 stemmer. 1 stemte blankt
Punkt. 2 c) Enstemmig vedtatt
Punkt 2 d) Enstemmig vedtatt
Punkt 3 Enstemmig vedtatt

Deretter ble det stemt over forslag til utbyggingen fra deler av arbeidsgruppa, som beskrevet i 
saksopplysningene. Punktene ble stemt over hver for seg.

Punkt a) Vedtatt med 4 stemmer. 1 stemte blankt
Punkt b) Vedtatt med 4 stemmer. 1 stemte imot
Punkt c) Vedtatt med 4 stemmer. 1 stemte imot

Uttale fra Råd for eldre og funksjonshemma – 16.10.2013

1) Kommunestyret tar vedlagte gjennomgang for pleie og omsorgstjenesten 2013 til etterretning.

2) Kommunens helse- og omsorgsplan oppdateres/endres på følgende områder:

a) I tillegg til dagens 30 somatiske sjukeheimsplasser ved Nesset omsorgssenter, ombygges 
dagens kortidsavdeling og demensavdeling til 16 nye institusjonsplasser for demente.  2 til 
3 rehabiliteringsplasser og 5 dagplasser for demente. Eldresentertilbudet i underetasjen 
videreføres som i dag.

b) Det bygges 16 sentrumsnære selvstendige leiligheter tilrettelagt for heldøgns tilsyn og 
pleie. Hjemmetjenesten etablerer kontor tilknyttet disse boligene.

c) Økt satsing på rehabilitering.  Etablering av strukturert hverdagsrehabilitering fra 1.1.2014 



Side 5 av 5

d) Økt fokus på ny velferdsteknologi, det utarbeides en plan for dette arbeidet, fremlegges for 
HOK innen 1.10.2014

3) Planlegging og bygging/ombygging foretas i løpet av 2014 – 2015 – 2016.

a) Eresfjord Bofellesskap ombygges og tilrettelegges for 16 demensplasser inkl. 2 
avlastningsplasser, vedlagt følger en utredning fra april 2011 angående etablering av 
demensplasser ved Eresfjord bofellesskap.

b) Dagtilbudet for demente tilknyttes den nye demensavdelingen i Eresfjord. 

c) Arealene ved NOS som i dag nyttes til kortidsavdeling og demensavdeling skal nyttes til 
utviding av somatiske sjukeheimsplasser fra 30 til 36 samt 2 til 3 rehabiliteringsplasser.  10 til 
14 leiligheter tilrette lagt for heldøgns tilsyn og pleie, samt kontor for hjemmetjenesten.


