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Eldrerådet
Kommunestyresalen, Kommunehuset i Leksvik
26.11.2019
09:00 – 11:00

Faste medlemmer som møtte:
Navn
Funksjon
Inger Olsen Killingberg
Medlem
Kristin Kvidal
Medlem
Gudmund Rundhaug
Medlem
Inger Lisa Lillemo
Medlem
Per Tronstad
Medlem
Faste medlemmer som ikke møtte:
Navn
Funksjon
Harald Fagervold
MEDL
Observatør som møtte:
Navn
Olga Berg

Funksjon
Observatør

Representerer

Representerer
IF-PP

Representerer

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Stilling
Hilde Anhanger Karlsen
Helse- og omsorgssjef/Sekretær
Bjørn Ståle Aalberg
Assisterende helse- og omsorgssjef

Sak 30/2019 Konstituering av Indre Fosen eldreråd for perioden 2019-2023
Valg av leder
Det kom forslag om to kandidater til ledervervet. Av de fem stemmeberettigede medlemmene
stemte fire på den ene kandidaten, mens en stemte på den andre. Ny leder i Indre Fosen
eldreråd for perioden 2019-2023 blir Per Tronstad.
Valg av nestleder
Eldrerådet var enige om at nestleder bør være en kvinne, ettersom leder er mann. Det var også
enighet om at det bør tilstrebes en geografisk spredning. Ny nestleder for Indre Fosen eldreråd
2019-2023 blir Inger-Lisa Lillemo. Avgjørelsen var enstemmig.
Sekretær gikk deretter gjennom «Forskrift om kommunale og fylkeskommunale råd for eldre,
personer med funksjonsnedsettelse og ungdom», der eldrerådets funksjon og mandat står
beskrevet. Det er et ønske fra eldrerådet om at det arrangeres opplæring for alle rådene i
kommunen, i regi av KS. Dette bør helst skje så fort som mulig i 2020.
Alle medlemmene i eldrerådet er bekvem med å bruke e-post og det blir derfor brukt
elektroniske løsninger både ved informasjon og involvering. Protokoll fra møtene i helse- og

omsorgsutvalget blir lagt ved innkallingene til rådsmøtene, slik at eldrerådet holder seg
oppdatert. Medlemmene oppfordres i tillegg til å holde seg oppdatert på det som skjer i andre
sektorer i kommunen.
De strukturelle rammene for møtene er de samme som tidligere; det gjennomføres fire møter pr
år og hvert møte varer i to timer. Det er ønske fra medlemmene at det blir arrangert besøk i
ulike virksomheter i kommunen, slik at de er oppdatert i forhold til kommunens tjenestetilbud.
Eldrerådet er klar over at det kan bli travelt dersom disse besøkene skal legges innenfor
tidsrammen på to timer pr møte, og er derfor villige til å gjennomføre deler av besøkene utenfor
møtetid og uten økonomisk kompensasjon. Dersom eldrerådet skal ha reell mulighet til å uttale
seg, må møtene legges etter utvalgene, men før formannskap og kommunestyre. Det blir laget
et forslag til møteplan for 2020 som vedtas av neste møte.
Skjema og reglement for folkevalgte i Indre Fosen kommune ligger på hjemmesiden til
kommunen og man finner informasjonen enkelt ved å bruke denne lenken:
https://www.indrefosen.kommune.no/politikk/for-politikere/
Sak 31/2019 Søknad om økonomisk støtte
Eldrerådet har mottatt søknad om økonomisk støtte til arrangementet «Julefeiring sammen
med andre» fra Rissa Frivilligsentral. Det søkes om kr 6000,- for å dekke utgifter til leie av
lokaler, matleveranse fra kjøkkenet på helsetunet og innkjøp av julegaver, kaffe, gløgg og
kaker. Det er viktig for arrangøren at egenandelen holdes lav, slik at alle har mulighet til å delta.
Eldrerådet mener at dette er et viktig og godt tiltak og innvilger derfor kr 6000,- i økonomisk
støtte.
Sak 32/2019 Regnskap 2019
Regnskapet for eldrerådets pott viser, etter innvilget tilskudd til «Julefeiring sammen med
andre» et overskudd på kr 9500,-. I henhold til vedtak i sak 28/2019 ønsker eldrerådet at disse
midlene skal deles likt mellom de fire pensjonistforeningene, for den fremragende innsatsen de
gjør for de eldre i kommunen.
Sak 33/2019 Budsjett 2020 – Helse og omsorg
Assisterende helse- og omsorgssjef orienterte om kommunedirektørens forslag til budsjett for
2020. Etter en samlet vurdering fant eldrerådet det riktig å støtte det vedtaket som Helse- og
omsorgsutvalget fattet i sin budsjettbehandling.
Vedtak: "Eldrerådet støtter vedtaket fattet av Helse-og omsorgsutvalget til budsjettinnstillingen
2020."
Eventuelt
Olga Berg, i regi av pensjonistforbundet, ba eldrerådet om forslag til kandidat til Brukerutvalget
for NAV på Fosen. Eldrerådet foreslo Harald Sommerseth som kandidat.

