MØTEPROTOKOLL
Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tid:

Eldrerådet
Blåheia møterom, Rissa rådhus
14.11.2018
13:00

Faste medlemmer som møtte:
Navn
Funksjon
Harald Fagervold
Nestleder
Lars Bromstad
Medlem
Erling Fjeldahl
Medlem
Jon Audun Schei
Medlem
Jens Wanvik
Medlem
Janne Karin Skånøy
Medlem
Marna Waterloo
Medlem
Åse Grande
Medlem
Åse Lysvand
Medlem
Randi Knutsen
Medlem
Faste medlemmer som ikke møtte:
Navn
Funksjon
Line Marie Rosvold Fjeldahl MEDL
Geir Riseth
LEDER
Sverre Pukstad
MEDL

Representerer
IF-PP

Representerer
IF-V

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Stilling
Bjørn Ståle Aalberg
Ass. Helse- og omsorgssjef / sekretær
Merknader:
Sverre Pukstad møter ikke videre fremover, kan Tronstad (første vara) stille fast?
Line og Geir Riseth fraværende. Stilles spørsmål om hvorfor vara ikke er innkalt.
(Utvalgssekretær har ikke fått melding om forfall og ber om at det skrives søknad om permisjon
fra politiske verv.)
Drøftingssaker
1. Budsjett 2019
1.1. Lenke til saksframlegg, budsjettdokument og gebyrhefte – se under
1.2. http://einnsyn.fosendrift.no/indrefosen/RegistryEntry/DocumentDetails/30611
1.2.1. Tatt orienteringen til etterretning.
2. Evaluering av Eldres dag
2.1. Regnskap for Eldres dag (legges fram i møtet av leder)
2.1.1. Overskudd 7723,2.2. "Overskuddet" Eldres dag

2.2.1. Overskudd 7723,- overføres til Stjørna pensjonistforening: 4336.16.29125.
2.3. Tanker om Eldres dag neste år
2.3.1. Synes årets arrangement gikk veldig bra. Vil ha en seriøs profil, men gjerne med
noe humoristisk trekk. Forslag fra Erling Fjeldahl om å benytte samme lokaler som
2018.
Det foreslås å overføre midler som ikke er benyttet i 2018 til Eldres dag 2019.
Dette for å sikre at dette arrangementet kan være av samme kvalitet som tidligere.
Kostnader på gjennomføring viser seg å være høyere enn forventet, og derav må
det sikres midler til dette. Pr i dag er det en rest på kr 12.000,- som ikke er benyttet
av eldrerådsmidlene.
Til behandling
3. Søknader om støtte
3.1. Rissa dagsenter og Høgåsmyra barnehage
3.1.1. Se vedlegg
3.1.2. Foreslås å bevilge kr 5000,- til prosjektet. Innvilges enstemmig.
3.2. Menighetsbladet
3.2.1. Fått tilgang til en ½ side hver gang med informasjon i menighetsbladet. Det er
ønskelig å benytte dette for hver utgivelse. Det foreslås å bevilge gave til bladet
tilsvarende en annonsesum på ca kr 5000,- pr år.
Hvordan den skal brukes tas til behandling neste møte.
3.3. Frivillighetssentralen
3.3.1. Julefeiring sammen med andre. Klokken 14 – 19. Middag ca 16. Ellers samme
program som siste år med en liten julegave til de som kommer. Egenandel på kr
100,- og trenger derav noe tilskuddsmidler for å få dette til.
Litt for lite frivillige de siste timene i 2017, dette må en se litt nærmere på.
3.3.2. Eldrerådet bevilger 7000,- som støtte til denne kvelden. Dette er samme
summen som ble bevilget i 2017.
3.3.3. Eldrerådet blir medlem av frivilligsentralen og kjøper 2 andeler til totalt kr 1000,Leder for frivilligsentralen sender over dokumenter for denne innmeldingen.
Informasjon/drøfting
4. Status på dialysen i Leksvik
4.1.1. Ingen endringer pr i dag. Vet ikke noe mer om videre drift før Helse midt og evt
St.Olav bestemmer seg for hvem som skal være primærsykehus for Indre Fosen
5. Helsebussens fremtid
5.1.1. Vet ikke noe mer enn det som er beskrevet i FosnaFolket. Er mulighet for at
eldrerådet kan avgi en uttalelse til St.Olav om sine synspunkter.
5.1.2. Eldrerådet ber sekretær formulere en uttalelse, som godkjennes av leder og
sendes St.Olav
5.1.3. Eldrerådet i Indre Fosen motsetter seg sterkt at et slikt tilbud til innbyggerne på
Fosen blir tatt bort, uten at sentrale funksjoner får uttalt seg om denne endringen.
Eldrerådet vet ikke hverken bakgrunn eller argumentasjon for dette tiltaket, og
mener at et tidlig varsel der en kunne fått gitt tilbakemelding og/eller stilt spørsmål
ved valget, burde vært på sin plass. Ved å få presentert alternative løsninger og
drøftet behov og tilbud, kunne en heller ha bidratt til trygghet og ro i stedet for det
motsatte som en opplever lokalt i dag.
6. Høring: lovfesting av plikt for kommunene til å tilby dagaktivitetstilbud til hjemmeboende
personer med demens: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/hoyringsnotat-omlovfesting-av-plikt-for-kommunane-til-a-tilby-dagaktivitetstilbod-til-heimebuande-personarmed-demens/id2615655/
6.1.1. Gjennomgang av de viktigste elementene. Rådet tar høringen til orientering og
vil ikke gi noen høringsuttalelse ut over dette.
7. Oppfølging Stadsbygd eldresenter.

7.1. Prosjektleder Mette Solberg kommer og informerer om status.
7.2. Lenke til presentasjon og detaljerte tegninger:
http://einnsyn.fosendrift.no/indrefosen/RegistryEntry/DocumentDetails/26540
7.2.1. Presentasjon av prosjektleder. Bilder som ble vist legges på denne lenken:
http://einnsyn.fosendrift.no/indrefosen/RegistryEntry/DocumentDetails/26540
8. Eventuelt
8.1. Randi Knutsen – Stiller spørsmål om vararepresentanter skulle vært personlige og
ivareta representasjon ut i fra bosted og medlemstilhørighet.
8.1.1. Harald Fagervold informerer om at vararepresentantsystemet ikke er bygget opp
slik, og dette er vedtatt av kommunestyret. Er ikke viktig hvor de kommer fra, men
at de representerer de eldre. Endringer vil ikke bli gjennomført før neste valg.

Saksnr
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Sakstittel
Søknad om støtte til busstur - Rissa dagsenter

DR 7/18 Søknad om støtte til busstur - Rissa dagsenter
Saksprotokoll i Eldrerådet - 14.11.2018
Behandling:
Foreslås å bevilge kr 5000,- til prosjektet.
Innvilges enstemmig.
Endelig vedtak:
Eldrerådet bevilger kr. 5000 til prosjektet.

Lukket

