Møteprotokoll
Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tidspunkt:

Nordreisa eldreråd
Kommunestyresalen, Rådhuset
02.09.2020
12:00 – 13.30

Følgende faste medlemmer møtte:
Navn
Funksjon
Ella Halvorsen
Medlem
Tanja Birkeland
Medlem
Tore Yttregaard
Medlem
Følgende medlemmer hadde meldt forfall:
Navn
Funksjon
Knut M. Pedersen
LEDER
Marit Føre
NESTL
Følgende varamedlemmer møtte:
Navn
Møtte for
Borghild Wilhelmsen
Marit Føre
Ingen kunne møte

Representerer
SP
H

Representerer

Representerer
PEN

Knut M. Pedersen

Merknader
Tanja Birkeland ble enstemmig valgt som møteleder.
Fra administrasjonen møtte:
Navn
Stilling
Tor Martin Nilsen Konsulent
Underskrift:
Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført på de sidene vi har signert i møteboka, er
i samsvar med det som ble vedtatt på møtet.
______________________
Møteleder: Tanja Birkeland

_______________________
Tor Martin Nilsen
Møtesekretær

______________________
Tore Yttregaard

_______________________
Ella Halvorsen

Saksliste
Utv.saksnr

Sakstittel

U.Off

Arkivsaksnr

PS 3/20

Referatsaker

RS 3/20

Eldrerådene må tas med på råd om koroan

2020/300

RS 4/20

Uttalelse fra Fylkeseldrerådet for Troms og
Finnmark vedr. corona pandemien

2020/300

RS 5/20

Felles nyhetsbrev for reformarbeidet med Leve
hele livet og det nasjonale programmet for et
aldersvennlig Norge

2019/437

RS 6/20

Årsmelding for 2019 fra Pasient- og
brukerombudet i Troms

2015/846

RS 7/20

Felles årsmelding 2019 fra landets pasient- og
brukerombud

2015/846

PS 4/20
PS 5/20

Årsmelding 2019 Nordreisa kommune
Eldredagen 2020

2020/239
2020/871

Orienteringer
Sektorleder for helse og omsorg Angela Sodefjed orienterte om frivilligsentralen og oppstart av
arbeidet med helse- og omsorgsplanen.
Kommunedirektør Jan Hugo Sørensen orienterte om fritakssøknad fra eldrerådets leder,
eldrerådets mulighet til å ta opp saker, ny røntgenmaskin, DMS og koronapandemien.
Anmerking
Tore Yttregaard (H) hadde følgende anmerkning:
 det er ønskelig med korttidsparkering utenfor kommunehuset
 fasaden på kommunehuset ser ikke pen ut, pga høymuggel og ugress langs vegg og
trappen, og benker utenfor kunne med fordel vært byttet ut med noe mer passende for
kommunehuset
Endring av møtedato
Som følge av vedtak om ny helse- og omsorgsplan i helse- og omsorgsutvalget 13. oktober,
flyttes neste møte 2. desember fram til 6. oktober. Sektorleder for helse- og omsorg vil da
orientere om planen og ta imot innspill fra rådet. I tillegg vil sektorleder orientere om budsjettet
for 2021.
I møtet vil det også blir foretatt valg av ny leder for eldrerådet.
1. oktober kl 10.30 møter Ella Halvorsen, Tanja Birkeland, Tore Yttergaard og Borghild
Wilhelmsen fra Eldrerådet på Fristelsen Bakeri. Følgende kaker er bestilt for utlevering på
sykehjemmene:
 Bo- og kultur: 2 stk middels stor bløtkake + 1 stk liten dia kake
 Omsorgssenteret: 2 stk middels stor bløtkake + 1 stk liten dia kake
 Sykehjemmet: 2 stk store bløtkaker + 2 stk små dia kaker
Disse må være ferdige til kl 11:00

PS 3/20 Referatsaker
Saksprotokoll i Nordreisa eldreråd - 02.09.2020

Behandling:
Referatsakene tatt til orientering.
Enstemmig vedtatt
Vedtak:
Referatsakene tatt til orientering
RS 3/20 Eldrerådene må tas med på råd om koroan
RS 4/20 Uttalelse fra Fylkeseldrerådet for Troms og Finnmark vedr. corona pandemien
RS 5/20 Felles nyhetsbrev for reformarbeidet med Leve hele livet og det nasjonale
programmet for et aldersvennlig Norge
RS 6/20 Årsmelding for 2019 fra Pasient- og brukerombudet i Troms
RS 7/20 Felles årsmelding 2019 fra landets pasient- og brukerombud

PS 4/20 Årsmelding 2019 Nordreisa kommune
Saksprotokoll i Nordreisa eldreråd - 02.09.2020

Behandling:
Årsmelding 2019 tatt til orientering.
Enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Årsmelding 2019 tatt til orientering.

PS 5/20 Eldredagen 2020
Saksprotokoll i Nordreisa eldreråd - 02.09.2020
Behandling:
Ella Halvorsen fremmet følgende tilleggsforslag:
Sykehjemmene i kommunen skal få overlevert kaker slik det har vært gjort tidligere år.
Tore Yttregaard (H) fremmet følgende tilleggsforslag:
Pressemelding på avlysning av felles arrangement sendes ut.
Tilleggsforslagene og innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:
På grunn av smittefare av Covid19 blir det ikke arrangert felles arrangement for eldre med
underholdning og servering for markering av den internasjonale eldredagen 1. oktober.
Sykehjemmene i kommunen skal få overlevert kaker slik det har vært gjort tidligere år.
Pressemelding på avlysning av felles arrangement sendes ut.

