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Kaukus varainnkalling
Nordreisa kommune har tatt i bruk ett nytt digitalt system for automatisk varainnkalling.
Det betyr at alle faste medlemmer får tilsendt en egen e-post med en lenke til møtet – dersom
noen av de faste melder forfall må de gjøre det ved å klikke seg inn på tilsendt lenke. Når de har
meldt forfall vil det automatisk gå en sms til første vara på listen.
Dersom denne vara svarer nei – går spørsmålet videre til neste på listen.
Dere skal altså ikke lenger melde om forfall til servicetorget – men bruke det nye systemet vi
har tatt i bruk - Kaukus varainnkalling.
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Saksliste
Orienteringer:
Orientering om helse- og omsorgsplan v/sektorleder Angela Sodefjed
Orientering om budsjett 2021 v/sektorleder Angela Sodefjed.
Utv.saksnr
PS 6/20

Sakstittel
Valg av ny leder i Nordreisa eldreråd
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U.Off

Arkivsaksnr
2019/1088

Nordreisa kommune
Ráissa suohkan
Raisin komuuni

Arkivsaknr:

2019/1088-23

Arkiv:

033

Saksbehandler: Tor Martin
Nilsen
Dato:

29.09.2020

Saksfremlegg
Utvalgssak
6/20

Utvalgsnavn
Nordreisa eldreråd

Møtedato
06.10.2020

Valg av ny leder i Nordreisa eldreråd
Henvisning til lovverk:
Reglement for eldrerådet
Kommuneloven
Kommunedirektørens innstilling
Saken legges fram uten innstilling.

Saksopplysninger
Kommunestyret fattet i møtet 24.09.20 følgende vedtak:
"Nordreisa kommunestyre har i møte 24.09.2020 vedtatt å innvilge fritakssøknaden fra Knut M.
Pedersen fritas fra verv i Nordreisa eldreråd, og har videre vedtatt at Roy Johnsen går inn som fast
medlem fra varamannssiden til eldrerådet.
Nordreisa pensjonistforening bes komme med forslag på varamedlem.
Eldrerådet velger selv leder.
Neste møte i eldrerådet er 6.10.2020 – innkalling til møtet vil bli sendt pr. e-post og lagt ut på vår
hjemmeside. "
Eldrerådet er tidligere satt med følgende sammensetting:

Eldrerådet 2019 - 2023
Faste medlemmer
Tanja Birkeland (Sp)
Tore Yttregaard (H)

Personlig varamedlem
Jonny Henriksen (Frp)
Margit C. Myrvang (H)

Nordreisa pensjonistforening:
Fast medlem
Marit Føre
Knut Morten Pedersen

Personlig varamedlem
Roy Johnsen
Borghild Wilhelmsen

Postens pensjonistforbund:
Fast medlem
Ella Halvorsen

Personlig varamedlem
Tove Ringstad

Leder: Knut M. Pedersen
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Nestleder: Marit Føre
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