Møteprotokoll

Utval:
Møtestad:
Dato:
Tid:
Protokoll nr:

Eldrerådet
Møterom 102, Fylkeshuset, Molde
19.03.2018
10:30
1/2018

Faste medlemer som møtte:
Namn
Jon Skarvøy
Anne Lise Hessen Følsvik
Jakob Strand
Kari Ristesund
Gerd Misfjord
Mellvin Steinsvoll
Ann Elida Solheim

Funksjon
Leiar
Nestleiar
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

Representerer

AP
FRP

Frå administrasjonen møtte på heile eller delar av møtet:
Namn
Stilling
Paula Næss Skår
rådgivar
Ingunn Bekken Sjåholm
ass. fylkesplansjef
May Britt Roald
rådgivar
Camilla Wiik
rådgivar
Konrad Lillevevang
seksjonsleiar
Carina Stokke
rådgivar
Sekretariat:
Namn
Ann Torill Vaksvik

Stilling
Konsulent

Student Gaute Hole Vik var til stades som observatør i møtet.
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Eldrerådet sitt møte tok til kl. 10.30 på fylkeshuset, Molde, møterom 102 under
leiing av utvalsleiar Jon Skarvøy.
Møtet vart sett med 7 medlemer.
Innkallinga vart godkjent utan merknader.

Orientering:
Seksjonsleiar Konrad Lillevevang orienterte om digitale rutehefter, om
informasjonskampanjen og framtidsplanane.
Rådgivar May Britt Roald orienterte om «Eldre som samfunnsressurs –
seniorgrunderskap/mentorordning».
Rådgivar Camilla Wiik orienterte om «Den kulturelle spaserstokken».
Ass fylkesplansjef Ingunn Bekken Sjåholm orienterte om betre kopling
mellom plan og budsjett

Til saklista:
-

Mellvin Steinsvoll ønskjer å drøfte - Strategi tannhelse.
Sak vart drøfta, men det var ikkje høve til å votere.

Saklista med tillegg vart godkjent.

Saksnr

Innhald

E 1/18
E 2/18
E 3/18
E 4/18
E 5/18

Årsmelding 2017
Omfang av leveringspliktige posttenester
Landskonferansen for fylkeskommunale eldreråd i Tromsø
4. til 6. juni 2018
Konferanse for kommunale eldreråd
Fylkeseldrekonferansen 2018

RS 1/18
RS 2/18

Budsjettoppfølging - Eldrerådet - Periode 2017/13
Detaljbudsjett politiske utval 2018 - Eldrerådet
Godkjenning av protokoll
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E 1/18 Årsmelding 2017
Forslag til vedtak:
Eldrerådet godkjenner årsmelding 2017.
Eldrerådet ber om at årsmelding 2017 blir lagt fram som referatsak for alle
hovudutval og fylkestinget.
Behandling i Eldrerådet - 19.03.2018
Rådgivar Paula Næss Skår orienterte og svarte på spørsmål i møtet.
Samrøystes vedtak i Eldrerådet - 19.03.2018
Eldrerådet godkjenner årsmelding 2017.
Eldrerådet ber om at årsmelding 2017 blir lagt fram som referatsak for alle
hovudutval og fylkestinget.

E 2/18 Omfang av leveringspliktige posttenester

Behandling i Eldrerådet - 19.03.2018
Mellvin Steinsvoll (AP) orienterte om sitt forslag til uttale.
Votering:
Forslaget til uttale fremma av Melvin Steinsvoll (AP) vart samrøystes vedteke.
Samrøystes vedtak i Eldrerådet - 19.03.2018
Omfang av leveringspliktige posttjeneter

Sterkt økende digitalisering i det norske samfunn, blir brukt som argument for å endre
tjenestetilbudet til befolkningen. I denne saken gjelder det endring i leveringsplikten av
posttjenester.
Av de 4 alternative løsninger som er utredet, vil alternativ 1 fortsette dagens
leveringsplikt.
Alternativ 2 vil redusere leveringsplikten i områder med egen avisdistribusjon og
opprettholde plikten i områder uten egen avisdistribusjon. Alternativene 3 og 4 vil
redusere kravet til statens leveringsplikt dramatisk og ende opp med postombæring
annen hver dag.
Postens gamle slagord «Posten skal fram» må gjelde fremdeles i velferds-Norge.
Storsamfunnet må fortsatt ta seg råd til å følge opp den tunge tradisjon det er å bringe
posten til postkassa til innbyggerne hver dag uansett hvor de måtte bo i Norge. En
sterk reduksjon i statens plikt til å bringe post til innbyggerne, må bare oppfattes som et
nytt sentraliseringsgrep som vil ramme Utkant-Norge urimelig hardt. Også de på
landsbygda er skattebetalere som bidrar til felleskassa.
I argumentasjon for å redusere statens plikt til å levere post, er det vist til at
digitaliseringen har redusert behovet for fysisk ombæring av post. Fylkeseldrerådet i
Møre og Romsdal ser på denne type argumentasjon som en delvis sannhet. Realiteten
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er at det fremdeles en stor del av den norske befolkning som ikke er brukere av
digitale løsninger verken i forb. med brevpost eller avislesing. De fleste av oss kan
vente en dag på et brev, men livsviktige sendinger som eksempelvis medisiner kan
ikke vente. Postens plass i ombæringen av aviser er også et viktig trivselsområde. At
dagens avis kommer på bordet hver dag uansett hvor en måtte bo i landet vårt, er en
menneskerett. Hvis ikke det skjer, har ikke avisen noen plass i det hjemmet. En
dramatisk reduksjon av statens leveringsplikt av post, vil resultere i at den udigitaliserte
delen av befolkningen, også på dette tradisjonsrike området vil føle seg satt på
sidelinjen.
Fylkeseldrerådet i Møre og Romsdal vil uttrykke bekymring for hva en reduksjon i
leveringsplikten vil bety for posttjenestene til folket generelt og spesielt til folk i
utkantene. Vår primærønske er at alternativ 1 blir videreført. Hvis alternativ 1 mot
formodning ikke skulle bli valgt, vil vårt sekundærvalg være alternativ 2.
Uttalen skal sendast til: Media, samferdselsdepartementet, fylkesrådmannen.

E 3/18 Landskonferansen for fylkeskommunale eldreråd i
Tromsø 4. til 6. juni 2018
Forslag til vedtak:
Fylkeseldrerådet vel følgjande medlemer til å delta på landskonferansen i Tromsø
4. til 6. juni 2018:
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
Behandling i Eldrerådet - 19.03.2018
Rådgivar Paula Næss Skår orienterte om saka.
Eldrerådet drøfta kven som hadde høve til å delta på landskonferansen og følgjande
kunne reise:
Jon Skarvøy
Jakob Strand
Ann Elida Solheim
I tillegg skal 1.varamedlem for Mellvin Steinsvoll og 1. varamedlem for
alderspensjonistane få tilbod om å delta.
Samrøystes vedtak i Eldrerådet - 19.03.2018
Fylkeseldrerådet vel følgjande medlemer til å delta på landskonferansen i Tromsø
4. til 6. juni 2018:
Jon Skarvøy
Jakob Strand
Ann Elida Solheim
I tillegg skal 1.varamedlem for Mellvin Steinsvoll og 1. varamedlem for
alderspensjonistane få tilbod om å delta.
Kari Ristesund fekk permisjon kl. 13.30.
6 voterande.
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E 4/18 Konferanse for kommunale eldreråd

Behandling i Eldrerådet - 19.03.2018
Rådgivar Paula Næss Skår orienterte og svarte på spørsmål i møtet.
Det vart fremma følgjande forslag:
«Sende ut foreløpig innkalling til kommunane.
Kalle inn arbeidsutvalet så snart som mogeleg.
Endeleg program til konferanse 17. april 2018 skal arbeidsutvalet
utarbeide.»
Votering:
Forslaget vart samrøystes vedteke.
Samrøystes vedtak i Eldrerådet - 19.03.2018
Eldrerådet vedtek å
- sende ut foreløpig innkalling til kommunane
- kalle inn arbeidsutvalet så snart som mogleg
- endeleg program til konferansen 17. april 2018 skal arbeidsutvalet
utarbeide

E 5/18 Fylkeseldrekonferansen 2018
Forslag til vedtak:
Eldrerådet vel følgjande personar til å delta i planleggingsgruppe for
fylkeseldrekonferansen 2018:
…………………………………………………………..
…………………………………………………………..
Behandling i Eldrerådet - 19.03.2018
Rådgivar Paula Næss Skår orienterte og svarte på spørsmål i møtet.
Samrøystes vedtak i Eldrerådet - 19.03.2018
Eldrerådet vel følgjande personar til å delta i planleggingsgruppe for
fylkeseldrekonferansen 2018:
Leiar Jon Skarvøy
Nestleiar Anne Lise Hessen Følsvik
Nasjonalforeninga

RS 1/18 Budsjettoppfølging - Eldrerådet - Periode 2017/13
Samrøystes vedtak i Eldrerådet - 19.03.2018
Eldrerådet tok referatsaka til orientering.

RS 2/18 Detaljbudsjett politiske utval 2018 - Eldrerådet
Samrøystes vedtak i Eldrerådet - 19.03.2018
Eldrerådet tok referatsaka til orientering.

Godkjenning av protokoll
Samrøystes vedtak i Eldrerådet - 19.03.2018
Eldrerådet gjekk gjennom og godkjente samrøystes protokollen frå møte
19.03.2018.

Møtet heva kl. 14.10
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