MØTEPROTOKOLL
Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tid:

Eldrerådet
Storsalen, Indre Fosen rådhus
31.10.2019
13:00 – 15:00

Faste medlemmer som møtte:
Navn
Funksjon
Harald Fagervold
Nestleder
Lars Bromstad
Medlem
Erling Fjeldahl
Medlem
Jon Audun Schei
Medlem
Jens Wanvik
Medlem
Per Tronstad
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

Representerer
IF-PP

Representerer
IF-V

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Stilling
Hilde Anhanger Karlsen
Helse- og omsorgssjef/sekretær
Det var ingen anmerkninger til møteinnkalling, saksliste og protokoll fra møte 24.9.2019.
Eldrerådets nestleder orienterte om at nominasjonsutvalget har kommet med forslag om seks
medlemmer i eldrerådet for perioden 2019-2023. Av de seks foreslåtte medlemmene kommer
det en representant fra hver av pensjonistforeningene i Leksvik, Stjørna, Stadsbygd og Rissa,
samt en representant fra Vanvikan og en folkevalgt. Nytt eldreråd velges av Kommunestyret
5.11.2019.
Sak 26/2019 Oppfølging av sak 19/2019: retningslinjer for søknader om økonomisk støtte
fra eldrerådet
Dette er en sak som har vært tema i flere møter i eldrerådet. Det ble i et tidligere møte nedsatt
en gruppe som skulle jobbe frem retningslinjer for søknader om økonomisk støtte fra
eldrerådet, men gruppen har ikke med forslag til rådet i dagens møte. Eldrerådet oppfordrer
derfor dagens leder om å legge frem retningslinjer, som kan behandles av det nye eldrerådet.
Det foreligger retningslinjer fra gamle Rissa kommune på dette området og de kan eventuelt
brukes som grunnlag. Hovedprinsippet vil være at eldrerådets pott kun skal brukes til å støtte
eksterne tiltak hos de som søker, ikke intern drift.

Sak 27/2019 Søknad om økonomisk støtte Bygdebok Skaugdalen
Denne saken ble utsatt fra møte 21.8.2019. Det er søkt om økonomisk støtte til trykking av
bygdebok i Skaugdalen. I tidligere saker der søknader om økonomisk støtte har vært
behandlet, har eldrerådet vært klare på at økonomisk støtte tildeles aktører som bidrar til
positive tiltak som er særlig rettet mot eldre. Det har i tillegg vært et hovedprinsipp at
eldrerådets pott kun skal brukes til å støtte eksterne tiltak hos de som søker, ikke intern drift.
Eldrerådet mener derfor at denne søknaden, slik den foreligger, ikke oppfyller de kravene
eldrerådet har. Ved avstemming stemte 9 av medlemmene mot tildeling av økonomisk støtte til
bygdebok Skaugdalen, mens 2 stemte for.
Sak 28/2019 Regnskap 2019
Eldrerådets pott er på kr 75 000,- i 2019. Rådet har så langt tildelt kr 26 000,- i henhold til ulike
søknader om økonomisk støtte.
I forbindelse med eldres dag har det kommet inntekter på kr 12 000,- i sponsormidler, noe som
fører til at regnskapet før utgiftene til eldres dag er tatt med, viser et mindreforbruk på kr
61 000,-.
Utgiftene i forbindelse med eldres dag består av utgifter til eldreprisen, honorar til eksterne
aktører, samt faktura fra Stadsbygd pensjonistlag, som sto som teknisk arrangør av eldres dag
2019. Søknaden til eldrerådet var pålydende kr 31 045,- og det var lagt inn egeninnsats på kr
10 000,- i fakturaen. Ettersom eldrerådet i forrige møte vedtok at arrangør burde sitte igjen med
et overskudd på kr 15 000,-, kom det forslag om at Stadsbygd pensjonistlag tildeles kr 36 045,i forbindelse med arrangementet Eldres dag 2019. 10 medlemmer stemte for dette forslaget,
mens en stemte mot.
Etter at alle utgifter til eldres dag 2019 er betalt, har eldrerådet igjen kr 16 755- av årets pott.
Det er et ønske i rådet om at noen av disse midlene kan brukes til eventuelle nye søknader mot
slutten av året. Dersom det fortsatt er penger til gode, ønsker rådet at disse deles mellom de
fire pensjonistforeningene, for den fremragende innsatsen de gjør for de eldre i Indre Fosen
kommune.
Sak 29/2019 Evaluering Eldres dag 2019
Eldrerådet evaluerte gjennomføringen av arrangementet Eldres dag 2019, for eventuelt å
kunne gi tips og råd videre til neste eldreråd og eventuelt liknende arrangement i 2020.

