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Faste medlemer som møtte:
Namn
Jon Skarvøy
Anne Lise Hessen Følsvik
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Kari Ristesund
Gerd Misfjord
Mellvin Steinsvoll
Ann Elida Solheim
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Leiar
Nestleiar
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
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Frå administrasjonen møtte på heile eller delar av møtet:
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Marita Helene Halvari
rådgivar
Paula Næss Skår
rådgivar
Sekretariat:
Namn
Gunn Elin Nygård

Stilling
konsulent
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Eldrerådet møtte på rådhuset, Molde kommune, kl. 10.30.
Eldreråda i Molde, Nesset og Midsund var invitert og møtte med følgjande
representantar:
Eldrerådet i Molde
Arild Gunnar Vikhagen
Anders Talleraas
Alvhild Sølsnes
Helga Sølvi Hove
Ståle Eidskrem
Marit Skaldehaug
Eldrerådet i Nesset
Torbjørg Karijord
Anders Gunnstein Myrset
Eldrerådet i Midsund
Svein Misund
Leiar av eldrerådet i Molde kommune Arild Gunnar Vikhagen ønska representantane
i eldrerådet i Møre og Romsdal fylkeskommune og eldreråda i Nesset kommune og
Midsund kommune velkomne til felles møte på rådhuset i Molde kommune.
Ordførar Torgeir Dahl ønska representantane velkomne til rådhuset i Molde
kommune. Han orienterte om kommunen sitt samarbeid med spesielt Molde
eldreråd og kort om samarbeidet kring helse- og omsorgsplan for Molde kommune
2018-2025.
Helsesjef Henning Fosse orienterte om arbeidet med ny helse- og omsorgsplan for
Molde kommune for 2018 – 2025 – Mitt liv – mine valg – min tjeneste.
Leiar av eldrerådet i Molde kommune Arild Gunnar Vikhagen orienterte om den
vedtekne nye strukturen for nye Molde kommune og om ein samordna felles uttale
for organisering og arbeidsmåtar i nye Molde kommune frå eldreråda i Molde,
Nesset og Midsund.
Utvalsleiar Jon Skarvøy takka Arild Gunnar Vikhagen og Henning Fosse for gode
orienteringar.
Jon Skarvøy og Anne Lise Hessen Følsvik takka Paula Næss Skår for godt
samarbeid og overrakte ei gåve frå eldrerådet. Paula Næss Skår takka for gåva og
for det gode samarbeidet med eldrerådet.
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Eldrerådet sitt møte tok til kl. 12.30 på rådhussalen (baksalen), Molde kommune,
under leiing av utvalsleiar Jon Skarvøy.
Møtet vart sett med 7 medlemer.
Innkallinga vart godkjent utan merknader.
Til saklista:
 Mellvin Steinsvoll viste til forslag til uttale vedrørande digitalisering av
fylkeskommunale tenester og informasjon. Uttalen blir tatt opp til
behandling under eventuelt.


Jakob Strand viste til eit seminar/samarbeidsarbeidsprosjekt «Saman om
forskning- og kompetanseutvikling» som skal vere i Volda 5. oktober 2018
med tema mellom anna rekruttering, utdanning, helsepersonell, og spurte
om eldrerådet bør delta.



Jon Skarvøy viste til eit dialogmøte mellom kommunane i Møre og Romsdal
og Helse Møre og Romsdal HF 1. november 2018 vedrørande saumlaust
helsesystem gjennom samhandling og digitalisering, med særleg fokus på
psykisk helse og rus



Jon Skarvøy viste til invitasjon frå regjeringen.no til
gjennomføringskonferanser i haust for eldrereformen Leve hele livet



Orienteringa frå rådgivar Petter Jenset gjekk ut.

Saklista med endringar vart godkjent.

Saksnr

Innhald

E 10/18
E 11/18

Møteplan 2019 - Eldrerådet
Forslag om felles regional samling for eldrerådet og
rådet for likestilling av funksjonshemma

RS 7/18
RS 8/18

Budsjettoppfølging - Eldrerådet - Periode 2018/6
Status fylkeseldrekonferansen
Godkjenning av protokoll

Uoff
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E 10/18 Møteplan 2019 - Eldrerådet
Forslag til vedtak:
Møteplan 2019 for eldrerådet blir fastsett slik:
19. mars
23. mai
26. september
13. november
Samrøystes vedtak i Eldrerådet - 26.09.2018
Møteplan 2019 for eldrerådet blir fastsett slik:
19. mars
23. mai
26. september
13. november

E 11/18 Forslag om felles regional samling for eldrerådet og
rådet for likestilling av funksjonshemma
Samrøystes vedtak i Eldrerådet - 26.09.2018
Eldrerådet sluttar seg til tanken om å ha ei felles regional samling for eldreråda og
råda for likestilling av funksjonshemma i Trøndelag og Møre og Romsdal
fylkeskommune. Leiar for rådet for likestilling og funksjonshemma og eldrerådet i
dei to fylkeskommunane utgjer planleggingsgruppa, og skal arbeide vidare med
aktuelle tema og dato for samlinga.

RS 7/18 Budsjettoppfølging - Eldrerådet - Periode 2018/6
Samrøystes vedtak i Eldrerådet - 26.09.2018
Eldrerådet tek referatsaka til orientering.

RS 8/18 Status fylkeseldrekonferansen
Samrøystes vedtak i Eldrerådet - 26.09.2018
Eldrerådet tek referatsaka til orientering. Medlemene i eldrerådet blir meldt på
konferansen. Vara for Ann Elida Solheim får tilbod til å delta.
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Eventuelt
Forslag til uttale frå Mellvin Steinsvoll
«Digitalisering av fylkeskommunale tjenester og informasjon.
I arbeidet med å gjøre kommunesektoren mer effektiv, er digitalisering et av flere
tiltak som har fått stor plass. Slik utviklingen er, er det ingen ting som tyder på at
digitaliseringen vil avta i styrke i tiden som kommer.
Fylkeseldrerådet i Møre og Romsdal, har ingen vanskeligheter med å forstå at for å
kunne tilpasse seg samfunnsutviklingen ellers, må også kommunesektoren ta i bruk
ny teknologi. Rådet vil i midlertid understreke viktigheten av å balansere
utviklingen på en måte som tar hensyn til at det fremdeles er en relativt stor
gruppe innbyggere også i Møre og Romsdal, som ikke er digitale brukere.
Fylkeskommunen har lovpålagte forpliktelser både som tjenesteyter og som
informant overfor alle fylkets innbyggere og innbyggerne har lovfestede rettigheter
til tjenester og informasjon uansett om de er brukere av digitale verktøy eller ikke.
Som en klar konsekvens av de lovfestede plikter og rettigheter, og at ingen skal
føle seg utgått på dato, forventer Fylkeseldrerådet i Møre og Romsdal at Møre og
Romsdal fylkeskommune tilrettelegger for lett tilgjengelige og enkle
overgangsordninger i forbindelse med tjenester og informasjon til innbyggerne.»
Samrøystes vedtak i Eldrerådet - 26.09.2018
Eldrerådet vedtek at uttalen skal oversendast til fylkestinget, fylkesadministrasjon
og media.

Dialogmøte mellom Helse Møre og Romsdal, høgskolane og Møre og
Romsdal fylkeskommune 1. november 2018, Quality Hotel Waterfront,
Ålesund
Tema for dialogmøtet: Saumlaust helsesystem gjennom samhandling og
digitalisering, med særleg fokus på psykisk helse og rus
Samrøystes vedtak i Eldrerådet - 26.09.2018
Utvalsleiar Jon Skarvøy deltek på dialogmøtet som eldrerådet sin representant.

Gjennomføringskonferanser for eldrereformen Leve hele livet – hausten
2018 i Tromsø, Bergen, Trondheim og Oslo
Samrøystes vedtak i Eldrerådet - 26.09.2018
Eldrerådet deltek ikkje på konferansen.
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Seminar «Saman om forskning- og kompetanseutvikling» 5. oktober 2018,
Høgskolen i Volda
Samrøystes vedtak i Eldrerådet - 26.09.2018
Eldrerådet deltek på seminaret med følgjande representantar:
 Utvalsleiar Jon Skarvøy (seksjon 1 og 4)
 Kari Ristesund (seksjon 1 og 4)
Representantane får dekt utgiftene til seminaret.

Godkjenning av protokoll
Samrøystes vedtak i Eldrerådet - 26.09.2018
Eldrerådet gjekk gjennom og godkjente samrøystes protokollen frå møte
26.09.2018.

Møtet slutt kl. 14.00.

