Møteprotokoll
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Utvalg:

Eldrerådet

Møtested:
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15.01.2020

Tidspunkt:
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Til stede:
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Hilmar Petter Blikø
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Brit Karin Theimann

Funksjon
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Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Varamedlem

Medl.

Medlem

AP

Varamedlem for

Faste medlemmer som ikke møtte:
Navn

Funksjon

Medlem

Følgende fra administrasjonen og andre som møtte:
Navn
Stilling
Hilde Storkjørren
Marit Pedersen
kommunalsjef
Orientering v/kommunalsjef helse og velferd Marit Pedersen:
Marit Pedersen presenterte organisasjonen helse og velferd i Nærøysund kommune.
 viste fram et organisasjonskart over sin avdeling.
 Helseservicetorget er den plassen folk skal henvende seg for å få gjort avtaler med
brukerkontor og andre avdelinger under helse og velferd. Det er et helseservicekontor på
Rørvik og et på Kolvereid og på sikt vil de få en telefonlinje til helseservicetorget i Nærøysund.
 Velferdsteknologi - er underveis, men først må det velges plattform. Nærøy og Vikna har vært
med på to ulike prosjekter.

 Dagtilbud for demente - det finnes et tilbud på Kolvereid og bør finnes et tilsvarende på
Rørvik. Det er et viktig tilbud og særlig viktig i forhold til unge demente sånn at de kan bo
lengst mulig hjemme. God avlastning for pårørende. Helgeavlastning på gård er også et viktig
tilbud for denne gruppen.
 Legetilbud - Er det nok leger? Foreløpig ikke nok faste leger, men det brukes vikarer så
legedekningen er god nok. Det blir økning av faste leger til høsten.

Møteprotokollen er godkjent i møte/blir godkjent i neste møte
Rørvik, 15.01.2020
Hilde Storkjørren
sekretær

Saksliste
Utvalgssaksnr.

Tittel

PS 1/20
PS 2/20
PS 3/20

Saker til behandling:
Godkjenning av protokoll fra forrige møte i eldrerådet 11.12.19
Retningslinjer for Nærøysund eldreråd
Eventuelt

UOFF
(Lukket)

PS 1/20 Godkjenning av protokoll fra forrige møte i eldrerådet 11.12.19
Eldrerådets behandling av sak 1/2020 i møte den 15.01.2020:

Behandling

Protokoll fra forrige møte i eldrerådet godkjennes uten merknader.

Vedtak
Protokoll fra forrige møte i eldrerådet godkjennes uten merknader.

PS 2/20 Retningslinjer for Nærøysund eldreråd

Eldrerådets behandling av sak 2/2020 i møte den 15.01.2020:

Innstilling
Nærøysund eldreråd mener det bør være et reglement for rådet og utarbeider et forslag som legges
fram for formannskap og kommunestyre.
Behandling

Eldrerådet ønsker å ha retningslinjer for arbeidet de skal gjøre og utarbeidet et forslag i møtet.
Utgangspunktet var reglement/retningslinjer fra Vikna og Nærøy kommuner.
Følgende punkter framkom under møtet:
1. Eldrerådet oppnevnes av kommunestyret etter forslag fra organisasjoner med spesielle
oppgaver/utvalg for eldre.
2. Kommunestyret bestemmer antall medlemmer og antall kommunestyremedlemmer i rådet.
Kommunestyret har vedtatt 5 medlemmer + 2 representanter fra kommunestyret.
3. Eldrerådet velger leder og nestleder blant medlemmene valgt fra organisasjonene.
Medlemmene i eldrerådet er folkevalgte på lik linje med for eksempel kommunestyret.
Eldrerådet er medvirkningsorgan for kommunestyret, jfr. kommuneloven §5,2.
4. Eldrerådet kan selv ta opp saker som angår de eldre.
5. Sekretær for rådet er en viktig oppgave og skal legges til administrasjonen.
6. Eldrerådet utarbeider eget budsjett som innarbeides i kommunaldirektørens budsjett.
7. Eldrerådets medlemmer skal ha utgiftsdekning og møtegodtgjørelse på samme vilkår som øvrige
folkevalgte i kommunen.
8. Ledergodtgjørelse som andre utvalg.
9. Første varamedlem innkalles fast til hvert møte med tale og forslagsrett.
10. Varamedlemmer kalles inn etter nummerert liste.

Vedtak
Eldrerådet har utarbeidet et forslag til retningslinjer for Nærøysund eldreråd:
1. Eldrerådet oppnevnes av kommunestyret etter forslag fra organisasjoner med spesielle
oppgaver/utvalg for eldre.
2. Kommunestyret bestemmer antall medlemmer og antall kommunestyremedlemmer i rådet.
Kommunestyret har vedtatt 5 medlemmer + 2 representanter fra kommunestyret.
3. Eldrerådet velger leder og nestleder blant medlemmene valgt fra organisasjonene.
Medlemmene i eldrerådet er folkevalgte på lik linje med for eksempel kommunestyret.
Eldrerådet er medvirkningsorgan for kommunestyret, jfr. kommuneloven §5,2.
4. Eldrerådet kan selv ta opp saker som angår de eldre.
5. Sekretær for rådet er en viktig oppgave og skal legges til administrasjonen.
6. Eldrerådet utarbeider eget budsjett som innarbeides i kommunaldirektørens budsjett.
7. Eldrerådets medlemmer skal ha utgiftsdekning og møtegodtgjørelse på samme vilkår som
øvrige folkevalgte i kommunen.
8. Ledergodtgjørelse som andre utvalg.
9. Første varamedlem innkalles fast til hvert møte med tale og forslagsrett.
10. Varamedlemmer kalles inn etter nummerert liste.

PS 3/20 Eventuelt
Eldrerådets behandling av sak 3/2020 i møte den 15.01.2020:

Behandling

DEN KULTURELLE SPASERSTOKKEN (DKSS)
Nærøysund eldreråd ble invitert til et møte for å danne en gruppe i DKSS Nærøysund. Hildur Fallmyr og
Hilmar Blikø møtte i møtet den 14.01.20. Det framkom et ønske om at det ble valgt en person til å møte
i DKSS gruppa.
Valg av medlem til gruppe i DKSS Nærøysund:
Forslag: Hildur Fallmyr (medlem) og Reinert Eidshaug (varamedlem)
Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak
VEDTAK:

Sensitivity: Internal

Valg av medlem til gruppe i DKSS Nærøysund:
Forslag: Hildur Fallmyr (medlem) og Reinert Eidshaug (varamedlem)
Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Sensitivity: Internal

