MØTEPROTOKOLL
Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tid:

Eldrerådet
Blåheia, Rådhuset i Indre Fosen
28.05.2019
13:00-15:00

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

Representerer
IF-PP

IF-V
Representerer

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Stilling
Hilde Anhanger Karlsen
Helse- og omsorgssjef/Sekretær

Sak 10/2019 – Regnskap for Indre Fosen eldreråd 2018
Regnskap 2018 viser et mindreforbruk på kr 8954,-. Ettersom Indre Fosen kommune har et
negativt driftsresultat for 2018, er det ikke mulig å overføre disse midlene til 2019. Budsjett for
2019 er på kr 75 000,-.
Sak 11/2019 – Bolyst-prosjektet
Prosessleder orientert om utfordringene og satsingen. Utvalgets medlemmer mener bolysten
fremmes av et mangfold av kort- og langsiktige tiltak.
De kortsiktige tiltakene er:
 Gatebelysningen må være på hele året, også i Rissa.
 Uteområdene i tettstedene må ivaretas, med renovering av bygg, fortau, beplanting,
mm.
 Frivilligheten kan ivaretas best ved bruk av klare rammer, som gjør at folk blir sett og
hørt.
 Busstilbudet mellom tettstedene må bedres, særlig mellom Leksvik – Rissa.





Hurtigbåtavgangene bør bedres.
Fortetting er greit, men muligheten for å bo landlig i grendene må ivaretas for familier
med varierte behov.
Lokale kafetilbud må brukes godt, slik at man slipper innskrenket
åpningstid/nedleggelse. Leksvik har tre kafeer som brukes flittig. Uheldigvis har
vertshuset Landgangen i Vanvikan fått begrenset åpningstid. På butikken i Sørfjorden er
det tilbud om kaffe og sjokolade. Det brukes mye.

De langsiktige tiltakene er:
 Brua til Trondheim vil bedre samferdselen, trafikkflyten og innbyggerveksten.
 Svømmehall er sterkt ønsket i Rissa.
Sak 12/2019 – Deltakelse på eldrerådskonferanse i Trøndelag
Trøndelag fylkeskommune inviterer til årlig eldrerådskonferanse 4. og 5. juni på Stjørdal. Alle
eldrerådsmedlemmer har mulighet til å melde seg på, men kommunen dekker utgifter til
konferansen kun for leder. De som ønsker å melde seg på kan bruke lenken
https://trondelag.pameldingssystem.no/konf19, eller ta kontakt med sekretær i eldrerådet.
Sak 13/2019 – Demensplan for Indre Fosen kommune 2019-2021
Assisterende kommuneoverlege orienterte om arbeidet med ny demensplan for Indre Fosen
kommune. Planen sendes på høring nå i disse dager og alle medlemmene i eldrerådet ble
oppfordret til å sette seg godt inn i den. Planen sendes ut til alle rådsmedlemmene, i tillegg til at
den publiseres på hjemmeside og sendes til andre aktuelle høringsinstanser. Styringsgruppe
for arbeidet med demensplanen er helse- og omsorgsutvalget og de vedtar planen høsten
2019.
Det kom spørsmål fra et rådsmedlem om det vil være mulig å avdekke demens hos
innbyggerne tidligere dersom man for eksempel gjennomfører en kartlegging av alle
innbyggere i en viss alder. Assisterende kommuneoverlege svarte bekreftende på dette. Det er
flere kommuner som allerede gjennomfører slik generell kartlegging, så det er et spørsmål om
ressurser.
Det kom også innspill fra et rådsmedlem om viktigheten av ekstra fokus på grupper som det er
vanskelig å påvise demens hos, eksempelvis grupper med nedsatt kognitiv funksjon.
Sak 14/2019 – «Eldres dag» og «Eldreprisen»
Nesteleder i eldrerådet har utarbeidet et forslag til informasjon som trykkes i neste utgave av
Menighetsbladet. Her vil det bli informert om når «Eldres dag» arrangeres (sannsynligvis 1.
oktober), samt sted og foredragsholdere. Det vil også komme informasjon knyttet til
«Eldreprisen», som deles ut på «Eldres dag». Forslag til kandidater meldes til eldrerådets
sekretær innen 15. august. I forbindelse med at det er kommunevalg i høst, er det også tatt
med en orientering om eldrerådets funksjon og sammensetning.
Samarbeidsutvalget for pensjonistforeningene hadde møte i mars og det ble da avklart at
teknisk arrangør for «Eldres dag» i 2019 blir Stadsbygd pensjonistlag. En representant for
Stadsbygd pensjonistlag blir derfor invitert med i arrangementskomiteen, som består av Harald
Fagervold og Janne Karin Skånøy.
Sak 15/2019 – Ekstramøte i eldrerådet
I forbindelse med arrangementet «Eldres dag» er det behov for et ekstramøte i eldrerådet.
Dette er klarert med ordfører. Ekstramøtet blir 24. september, fra 13 til 15 på Stadsbygd.
Innkalling med møtested kommer.

Sak 16/2019 – Søknader om økonomisk støtte
Eldrerådet behandlet følgende søknader:
Søker
Formål
Rissa
Utvidelse av lokaler
Håndverksforening
Leksvik seniordans
Kurs og opplæring

Søknadssum
7500,-

Innvilget tilskudd
3000,-

8000,-

3000,-

Rissa seniordans

Kurs og opplæring

4000,-

3000,-

Torsdagsklubben i
Rissa

Aktiviteter for eldre

Ikke spesifisert

3000,-

Sak 17/2019 – Spørsmål fra Stjørna pensjonistforening
Eldrerådet har mottatt et brev fra Stjørna pensjonistforening der de lurer på om eldrerådet kan
være behjelpelig med å få svar fra kommunen på tre områder:
1. Trygghetsalarmen har steget fra 300,- til 500,- pr måned. I tillegg har prisen på middag
steget.
2. Det er flere som opplever at de må betale for hjemmehjelp selv om hjemmehjelpen ikke
kommer. I tillegg har kostnaden for tjenesten økt.
3. Helsebussen er tatt bort.
Eldrerådet ble enige om å etterspørre svar fra kommunen på de første to punktene til neste
møte. Det siste punktet, som er fylkeskommunens ansvar og som i tillegg rammer resten av
Fosen, oversendes ordfører i Indre Fosen kommune, slik at han kan ta opp spørsmålet i Fosen
Regionråd.

Eventuelt
Det kom ønske fra et av rådsmedlemmene om at det på sakslisten for hvert møte legges til et
punkt med spørsmål om det er kommentarer til protokollen fra forrige møte. Et slikt punkt settes
inn fra og med neste møte.

