
 

 

 

 
 

 

 

Møteprotokoll 
 

Utvalg: Råd for eldre og funksjonshemma 

Møtested: Kommunestyresalen, Nesset kommunehus 

Dato: 08.03.2016 

Tidspunkt: 13:00 – 15:00 

 
 
 
 

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 

Lene Holmen MEDL  
 

Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 

   
Merknader 
 

 Kommunereformen – orientering om status og videre fremdrift v/ordføreren 
 

 Ombygging ved NOS – orientering om status og videre fremdrift v/prosjektleder Anita 
Marie Meisingset: 
 
 Forprosjektet legges frem før hovedprosjektet som omfatter gjennomføringen av 

ombyggingen settes i gang, herunder også utlysning på Doffin. Foreløpig tidsplan 
tilsier politisk behandling i mai.  
 

 Rådet drøftet sammensetningen av byggekomiteen.  
 

Drøftingssak – brukerutvalg ved sykehjem og hjemmetjeneste i Nesset. (Se protokoll for referatsak 
3/16). 
 
Temaet «Frivillighet inn i omsorgssektoren» ble diskutert, og det var enighet om at det er viktig med 
et godt og koordinerende samarbeid innen pleie og omsorg, både mellom brukere, pårørende og 
frivillighet.  
 
Det ble orientert om kurset «Eldrerådet i arbeid» i Molde 05.04.2016, arrangør Fagakademiet. Mellvin 
Steinsvoll og Torbjørg Karijord vil delta på dette kurset.  
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Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 

Vivian Høsteng Sekretær 
 
 
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 1/16 Godkjenning av protokoll fra forrige møte   

PS 2/16 Referatsaker   

RS 1/16 Møteprotokoll frå møte i rådet for likestilling av funksjonshemma 
10.02.16 

 2015/1381 

RS 2/16 Årsmelding 2015 - Pasient- og brukerombudet i Møre og Romsdal  2011/322 

RS 3/16 Brukerutvalg sykehjem  2016/280 

RS 4/16 Har kommunen tilstrekkelig tilbud om sykehjemsplasser i forhold til 
lovkrav? 

 2015/1804 

RS 5/16 Sluttrapport fra nasjonalt nettverk for implementering av 
samhandlingsreformen 

 2009/520 

 

PS 1/16 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 

Behandling i Råd for eldre og funksjonshemma - 08.03.2016  

Protokoll fra møte 04.12.2015 ble godkjent og signert. 
 

Vedtak i Råd for eldre og funksjonshemma – 08.03.2016 

Protokoll fra møte 04.12.2015 ble godkjent og signert. 
 
 

PS 2/16 Referatsaker 

RS 1/16 Møteprotokoll frå møte i rådet for likestilling av funksjonshemma 10.02.16 

RS 2/16 Årsmelding 2015 - Pasient- og brukerombudet i Møre og Romsdal 

RS 3/16 Brukerutvalg sykehjem 

RS 4/16 Har kommunen tilstrekkelig tilbud om sykehjemsplasser i forhold til lovkrav? 

RS 5/16 Sluttrapport fra nasjonalt nettverk for implementering av samhandlingsreformen 

Behandling i Råd for eldre og funksjonshemma - 08.03.2016  

RS 1/16:  
Tatt til orientering 
 
RS 2/16:  
Tatt til orientering. Rådet ber om at saken også meldes opp til utvalg for helse og omsorg og 
kommunestyret.  
 
RS 3/16:  
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Brukerutvalg for sykehjem/hjemmetjeneste er ikke et pålagt utvalg, men mange kommuner har 
likevel opprettet dette. Pensjonistforeningen har ytret ønske om at det skal opprettes brukerutvalg i 
Nesset kommune.  
 
I forbindelse med dette har rådmannen gitt følgende informasjon: 
Det skal være et møte med alle pårørende på NOS i uke 17, der blant annet brukerutvalg skal være tema. Man 
regner med at det blir valgt representanter fra brukernes side på dette møtet, og at sak om politisk valgte vil 
komme som sak til utvalg for helse og omsorg.  
 
Rådet syns det er svært positivt at arbeidet med brukerutvalg for sykehjem/hjemmetjeneste er i 
gang. Rådet ønsker å være med i den videre utviklingen av utvalget, og vil velge inn en representant 
når saken kommer til behandling.  
 
RS 4/16:  
Tatt til orientering, rådet vil følge opp saken videre.  
 
RS 5/16:  
Tatt til orientering. Rådet ber om at rapporten oversendes til utvalg for helse og omsorg og 
kommunestyret for videre behandling.  
 

Vedtak i Råd for eldre og funksjonshemma – 08.03.2016 

RS 1/16:  
Tatt til orientering 
 
RS 2/16:  
Tatt til orientering. Rådet ber om at saken også meldes opp til utvalg for helse og omsorg og 
kommunestyret.  
 
RS 3/16:  
Brukerutvalg for sykehjem/hjemmetjeneste er ikke et pålagt utvalg, men mange kommuner har 
likevel opprettet dette. Pensjonistforeningen har ytret ønske om at det skal opprettes brukerutvalg i 
Nesset kommune.  
 
I forbindelse med dette har rådmannen gitt følgende informasjon: 
Det skal være et møte med alle pårørende på NOS i uke 17, der blant annet brukerutvalg skal være tema. Man 
regner med at det blir valgt representanter fra brukernes side på dette møtet, og at sak om politisk valgte vil 
komme som sak til utvalg for helse og omsorg.  
 
Rådet syns det er svært positivt at arbeidet med brukerutvalg for sykehjem/hjemmetjeneste er i 
gang. Rådet ønsker å være med i den videre utviklingen av utvalget, og vil velge inn en representant 
når saken kommer til behandling.  
 
RS 4/16:  
Tatt til orientering, rådet vil følge opp saken videre.  
 
RS 5/16:  
Tatt til orientering. Rådet ber om at rapporten oversendes til utvalg for helse og omsorg og 
kommunestyret for videre behandling.  
 

 


