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Årsmelding for 2017 fra Pasient- og
brukerombudet i Troms
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2017/1449

Orienteringer
Frivillighetssentralen v/Birger Solbakken orienterte om Plan for frivillighet: HO utvalget skal
gjennomgå det foreløpige utkastet i møte den 20/3. Planen vil legges ut på høring.
Birger Solbakken informerer om at Frivillighetssentralen er organisert under avdeling for helseog omsorg fom 01.01.18 og har kontorsted på Sonjatun. Det er opp til sektorleder å definere
arbeidsoppgaver. Se vedlegg for sentralens arbeidsoppgaver pr. i dag.
Eldredagen 2018 arrangeres 05.10.18. Frivillighetssentralen skal koordinere i form av å hjelpe
til, skaffe frivillige og forelesere.
Forslag til kommunestyret vedrørende leiekostnader for lag og foreninger i kommunen. Se
vedlegg fra leder i eldrerådet.
Eldrerådsrepresentanter uten elektronisk hjelpemiddel må få tilgang til info om innkallinger og
nødvendige sakspapirer innen rimelig tid.

Nordreisa kommune
v/ordfører.

Vedrørende kommunens utleiesatser for utleie av lokaler til lag og foreninger.
Nordreisa kommune er begunstiget med et vell av lag og foreninger som har ulike formål med sin
virksomhet. Felles for de fleste et at de drifter uten særlig bidrag fra offentlige myndigheter. De aller
færreste kan vente økonomiske bidra fra sine paraplyorganisasjoner.
Eksistensen av disse er med på å øke bolyst, trivsel og engasjement hos folk i Nordreisa, noe som
hele lokalsamfunnet vil ha fordel av.
Dette medfører at de må benytte relativt mye ressurser og tid til inntektsgivende aktivitet.
Derfor er det skuffende at de i forbindelse med nødvendig møteaktivitet må betale leiekostnader
som for mange synes høye, ved leie av lokaler hos Nordreisa kommune.
Ikke alle lag og foreninger har vært så heldige at de har kunnet skaffe seg egne lokaler for både egne
og andres møteaktivitet. Flere av disse har også leieinntekter ved slik utleie.
Vet at noen av de lagene som i dag eier slike lokaler, er fritatt for eiendomsskatt, og nyter også godt
av kommunens rabatter i forhold til forsikringer.
l forhold til, bl.a. utfordringer i Helse- og Omsorgssektoren i kommunen, ligger het klart en
forventning om at Frivillig sektor skal aktiviseres i større eller mindre grad. Når vi i tillegg vet at
mange av de lag og foreninger dette gjelder er store økonomiske bidragsyter til ulike formål, som
også begunstiger kommunen, er det ikke urimelig å be kommunen vurdere sin politikk i forhold
til leiesatsene for utleie til lag og foreninger.

Nordreisa Eldreråd anmoder derfor kommunen om å vurdere om slik utleie kan få samme vilkår som
de er pålagt å yte ved utleie til opplæringsformål gjennom godkjente Studieforbund.
Håper på forståelse for denne problemstillingen, og håper på en positiv behandling av denne
anmodningen. Et positivt vedtak vil her bli mottatt som et signal på at kommunens verdsetter det
arbeid som lag og foreninger utføre i kommunen.
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Saksprotokoll i Nordreisa eldreråd - 12.03.2018
Behandling:
RS 1/18 varsel om oppstart for detaljregulering for Hansvoll Gnr 1942/12/5 og 12/6- tatt til
orientering.
Eldrerådet registrerer at det er lagt til rette for fri ferdsel langsmed elvebredden over
eiendommen. Eldrerådet vil i den forbindelse anmode kommunen om å sørge for grunnavståelse
for en fri ferdsel fra nybrua og ned mot Kvennes. På sikt ønsker vi at det også på vestsiden av
elven legges til rett for fri ferdsel ned mot Franz-neset/elveutløpet.
RS 2/18 Årsmelding for 2017 for Pasient- og brukerombudet i Troms- tatt til orientering

