
 

Nesset kommune 

 
 

  

 

Møteprotokoll 

 

Utvalg: Råd for eldre og funksjonshemma 

Møtested: Kommunestyresalen, Nesset kommunehus 

Dato: 04.12.2015 

Tidspunkt: 12:30 – 15:00 

 

Følgende faste medlemmer møtte: 

Navn Funksjon Representerer 

Mellvin Arvid Steinsvoll Leder  

Anders Gunstein Myrset Nestleder  

Torbjørg Karijord Medlem  

Lene Holmen Medlem  

Svein Atle Roset Medlem  

 

Følgende faste medlemmer møtte ikke: 

Navn Funksjon Representerer 

   

   

Følgende varamedlemmer møtte: 

Navn Møtte for Representerer 

   

   

 

Merknader 

Det ble enighet om at navnet «Rådet» kan benyttes som kortnavn. 

 

Rådets ansvarsområde i henhold til delegeringsreglementet ble gjennomgått. 

 

Følgende ble delt ut: 
 

 Lov om kommunale og fylkeskommunale eldreråd (eldrerådslova) 
 

 Lov om råd eller anna representasjonsordning i kommunar og fylkeskommunar for 

menneske med nedsett funksjonsevne m.m. 

 



 

 Side 2 av 5 

 

Fra administrasjonen møtte: 

Navn Stilling 

Liv Fleischer Husby Rådmann 

  

 

 

Underskrift: 

 
Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført i møteboka, er i samsvar med det som ble vedtatt 

på møtet. 

 

 

 ______________________  

 

 

 

 

______________________  _______________________ 

 

 

 

______________________  _______________________ 

 

  



 

 Side 3 av 5 

Saksliste 

Utvalgs- 

saksnr 

 

Innhold 

Unntatt 

offentlighet 

Arkiv- 

saksnr 

PS 10/15 Referatsaker   

RS 9/15 Møteprotokoll frå møte i rådet for likestilling av 

funksjonshemma 10.11.15 

 2015/1381 

RS 10/15 Møteprotokoll frå møte i fylkeseldrerådet 11.11.15  2015/1381 

PS 11/15 Uttalelse til økonomiplan og budsjett for Nesset 

kommune 2016 - 2019 

 2015/1077 

PS 12/15 Satser for egenbetaling av hjemmetjenester 1.3. 2016 

(ettersendt 01.12.2015) 

 2012/728 

 

 

PS 10/15 Referatsaker 

RS 9/15 Møteprotokoll frå møte i rådet for likestilling av funksjonshemma 10.11.15 

RS 10/15 Møteprotokoll frå møte i fylkeseldrerådet 11.11.15 

Behandling i Råd for eldre og funksjonshemma - 04.12.2015  

Referatsakene ble tatt til orientering. 

 

Vedtak i Råd for eldre og funksjonshemma – 04.12.2015 

Referatsakene ble tatt til orientering. 

 

 

PS 11/15 Uttalelse til økonomiplan og budsjett for Nesset kommune  2016 - 

2019 

Behandling i Råd for eldre og funksjonshemma - 04.12.2015  

Mellvin Steinsvoll fremmet følgende forslag: 

 

Råd for eldre og funksjonshemma i Nesset heretter kalt rådet, er bekymret for 

kommunens økonomiske utvikling og de følger den vanskelige økonomiske situasjon kan 

medføre for pleie- og omsorgstjenestene til innbyggerne i kommunen. 

 

Rådet vil påpeke nødvendigheten av at arbeidet med demenstilbud forseres. 

 

Rådet har tillit til at kommunestyret i dagens økonomiske situasjon, vil i sitt vedtak 17. 

desember prioritere lovfestede tjenester til innbyggerne framfor ikke lovfestede 

investeringer som vil genere store framtidige drifts- og finanskostnader.  
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Rådet forventer at pleie- og omsorgstjenestene i Nesset blir ført videre på minimum 

dagens nivå og at tilbudet ved Vistdal bofellesskap blir opprettholdt med en forsvarlig 

drift i hele økonomiplanperioden.  

 

Dette ble enstemmig vedtatt. 

 

Rådets forslag til reduksjon av budsjett til politisk aktivitet: 

 

Møtetidspunkt 2016: Ønsker møter på dagtid 

Kr 150 pr time i ulegitimert tapt arbeidsfortjeneste går ut. 

 

Dette ble enstemmig vedtatt. 

 

Uttale fra Råd for eldre og funksjonshemma – 04.12.2015 

Råd for eldre og funksjonshemma i Nesset heretter kalt rådet, er bekymret for kommunens 

økonomiske utvikling og de følger den vanskelige økonomiske situasjon kan medføre for pleie- 

og omsorgstjenestene til innbyggerne i kommunen. 

 

Rådet vil påpeke nødvendigheten av at arbeidet med demenstilbud forseres. 

 

Rådet har tillit til at kommunestyret i dagens økonomiske situasjon, vil i sitt vedtak 17. desember 

prioritere lovfestede tjenester til innbyggerne framfor ikke lovfestede investeringer som vil 

genere store framtidige drifts- og finanskostnader.  

 

Rådet forventer at pleie- og omsorgstjenestene i Nesset blir ført videre på minimum dagens nivå 

og at tilbudet ved Vistdal bofellesskap blir opprettholdt med en forsvarlig drift i hele 

økonomiplanperioden.  

 

Møtetidspunkt 2016: Ønsker møter på dagtid 

Kr 150 pr time i ulegitimert tapt arbeidsfortjeneste går ut. 

 

 

 

PS 12/15 Satser for egenbetaling av hjemmetjenester 1.3. 2016 

Rådmannens innstilling 

Satsene for egenbetaling for omsorgstjenester endres i samsvar med forslag datert 1.12.. 2015 og 

gjøres gjeldende fra 1.2. 2016. 

 

Behandling i Råd for eldre og funksjonshemma - 04.12.2015  

Saken ble ettersendt til rådets medlemmer 30.11.2015. 

 

./. Vedlegget Forslag til endringer i satser for egenbetaling av omsorgstjenester fra 01.02.2016 ble 

delt ut i møtet. 

 

Svein Atle Roset fremmet følgende forslag: 
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Satser for egenbetaling av omsorgstjenester økes med gjennomsnittlig 5%. Gjelder fra 

01.02.2016. 

 

Rådmannen trakk sitt forslag. 

 

Rosets forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak i Råd for eldre og funksjonshemma – 04.12.2015 

Satser for egenbetaling av omsorgstjenester økes med gjennomsnittlig 5%. Gjelder fra 

01.02.2016. 

 

 

 


