
 

Nesset kommune 

 
 

  

 

Møteprotokoll 

 

Utvalg: Råd for eldre og funksjonshemma 

Møtested: Kommunestyresalen, Nesset kommunehus 

Dato: 06.05.2015 

Tidspunkt: 09:00 – 10:30 

 

Følgende faste medlemmer møtte: 

Navn Funksjon Representerer 

Anne Marie Lervoll Leder  

Gerd Myklebust Nestleder  

Kari Nerland (fra kl.09:25) Medlem  

Nils Toven Medlem  

Lynn Brakstad Medlem KRF 

 

Følgende faste medlemmer møtte ikke: 

Navn Funksjon Representerer 

   

   

Følgende varamedlemmer møtte: 

Navn Møtte for Representerer 

   

   

 

Merknader 

 

Leder Anne Marie Lervoll orienterte om Verdens aktivitetsdag. 

 

 

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 4/15 Godkjenning av protokoll fra forrige møte   

PS 5/15 Referatsaker   

RS 2/15 Særutskrift Helse og omsorg - utbygging av 

institusjonsplasser og omsorgsboliger 

 2010/527 

RS 3/15 Møteprotokoll frå møte i rådet for likestilling av 

funksjonshemma 12.03.15 

 2011/1536 

RS 4/15 Møteprotokoll frå møte i fylkeseldrerådet 17.03.15  2011/1536 

RS 5/15 Årsmelding 2014 inkl. årsberetning og årsregnskap - 

Nesset kommune 

 2015/57 

PS 6/15 Økonomisk stønad til benk i turløypa ved Nesset 

omsorgssenter (NOS) (sak tatt opp i møtet) 

  

 

 

PS 4/15 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 

Behandling i Råd for eldre og funksjonshemma - 06.05.2015  

Protokoll fra møte 04.03.2015 ble godkjent og signert. 

 

Vedtak i Råd for eldre og funksjonshemma - 06.05.2015 

Protokoll fra møte 04.03.2015 ble godkjent og signert. 

 

 

PS 5/15 Referatsaker 

RS 2/15 Særutskrift Helse og omsorg - utbygging av institusjonsplasser og omsorgsboliger 

RS 3/15 Møteprotokoll frå møte i rådet for likestilling av funksjonshemma 12.03.15 

RS 4/15 Møteprotokoll frå møte i fylkeseldrerådet 17.03.15 

RS 5/15 Årsmelding 2014 inkl. årsberetning og årsregnskap - Nesset kommune 

Behandling i Råd for eldre og funksjonshemma - 06.05.2015  

Kari Nerland var ikke tilstede ved referatsakene 3 og 4. 

 

Rådmannen orienterte. 

 

Referatsakene ble tatt til orientering. 
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Vedtak i Råd for eldre og funksjonshemma - 06.05.2015 

Referatsakene ble tatt til orientering. 

 

 

PS 6/15 Økonomisk stønad til benk i turløypa ved Nesset omsorgssenter 

(NOS) 

Behandling i Råd for eldre og funksjonshemma - 06.05.2015  

Folkehelsekoordinatoren har kommet med en forespørsel om økonomisk stønad til benk i 

turløypa ved Nesset omsorgssenter (NOS). Saken ble tatt opp i møtet. 

 

Det ble enighet om følgende: 

 

Råd for eldre og funksjonshemma gir økonomisk støtte til 1 benk i forbindelse med 

turløype rundt Nesset omsorgssenter, maksimalt kr 5 000.  

 

Dette ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak i Råd for eldre og funksjonshemma - 06.05.2015 

Råd for eldre og funksjonshemma gir økonomisk støtte til 1 benk i forbindelse med turløype 

rundt Nesset omsorgssenter, maksimalt kr 5 000.  

 

 

 


