MØTEPROTOKOLL ELDRERÅDET 04.10.2018

Saksnr.:
18/805

Dato:
09.10.2018

Til stede på møtet
Medlemmer:
Varamedlemmer:

Ellen Mikalsen, John Gunnar Johnsen, Ronald Jonsen, Jan Erik Paulsen,
Synnøve Langseth
Thorvald Zahl

Innkalling:

Godkjent

Saksliste:

Godkjent.
Sak Eventuelle aktuelle kommunestyresaker utgår.
Følgende orienteringssaker tas inn:
- Jan Erik Paulsen orienterer fra styringsgruppa for nytt sykehjem.
- Leder orienterte om brev fra Nesna Pensjonistforening datert
23.09.18 med innspill til Budsjett 2019. Innspillene fra
pensjonistforeningen tas opp på eldrerådets måte i november.
Nye vedtakssaker:
- Brukerråd for eldre.
- Uttalelse angående gaven fra Helgeland Sparebank.

Sak 16/18

Eldrepolitisk program 2018-2021-Nordland fylkes eldreråd

Uttalelse: Nesna eldreråd har gjennomgått planen og forslag til tiltak. Vi ser at det er lang
vei å gå før vi har virkeliggjort fylkeskommunens visjon om å gjøre Nordland til et godt fylke
å bo i, også for den eldre del av befolkningen. Nesna er for mange en god kommune å bo i,
men på enkelte områder kan vi bli mye bedre. Eldrerådet har en viktig rolle i å påvirke og
synliggjøre politikken.
Regjeringens sier at hverdagsrehabilitering og velferdsteknologi skal være kommunenes
satsingsområde. Nesna Eldreråd viser til tidligere vedtak og savner framdrift ang. disse to
temaene.

Moveien 24
8700 NESNA

Telefon: 75067000
Telefaks: 75067001

postmottak@nesna.kommune.no
www.nesna.kommune.no

Sak 17/18

Ønske om arrangementliste sendt i posten:

Mange eldre opplever å føle seg ensomme både i eget hjem, i omsorgsbolig og på sykehjem.
Andelen av befolkningen som er ensomme og som bor alene er økende. Isolert sett er dette
en tendens som kan peke i retning av mindre kontakt og fellesskap. I løpet av året er det
mange ulike kulturarrangementer i Nesna kommune. Noen eldre er ikke ofte på butikker og
får dermed ikke med seg bekjentgjøring av arrangementer. De er heller ikke på Internett.
Ofte mister de da muligheten til deltakelse og sosialt fellesskap.
Tidligere fantes en kulturkalender på Nesna kommunes hjemmeside. Nesna Eldreråd ønsker
at denne gjeninnføres, og at lag/foreninger oppfordres til å melde fra om deres virksomhet.
Videre ønskes en papirutgave som sendes ut til de som trenger det.
Vedtak:
Nesna Eldreråd ber om at kulturkalenderen på Nesna Kommunes hjemmeside gjeninnføres.
Papirutgave sendes til de som har behov for det.

Sak 18/18

Markering av eldres internasjonale dag:

Nesna pensjonistforening ønsker samarbeid i forbindelse med markering av Den
internasjonale Eldredagen 1. oktober. De foreslår fårikålmiddag på Nord Universitet for alle
eldre i Nesna kommune, torsdag 22.oktober. Smak (og behag) serverer fårikål, kaffe og
dessert til en samlet pris på kr 190,-pr.person.
Nesna Eldreråd stiller seg svært positivt til arrangementet. Vi bør drøfte hva vårt bidrag kan
være. Skyss til eldre kan være en mulighet som et supplement til drosja. Vi kan også komme
med en sterk oppfordring om at vi alle har et ansvar å informere om arrangementet til
eldre. Kanskje også ta med seg noen som vanligvis ikke er så mye ute.
Vedtak:
Nesna Eldreråd er positiv til å arrangere Den internasjonale Eldredagen torsdag 25.oktober, i
fellesskap med Nesna Pensjonistforening.

Sak 19/18

Møteplan:

Det skal være formannskapsmøte 31.10 og 05.12
Kommunestyremøter 10.10.,17.10., 21.11. og 19.desember. Budsjettet skal opp
19.desember.

Forslag til møteplan for eldrerådet:
14.november
12.desember
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Sak 20/18

Uttalelse ang. gaven fra Helgeland Sparebank

Eldrerådet i Nesna vil rette en stor takk til Helgeland Sparebank for pengegaven de fikk.
Pengene er brukt til innkjøp ev en solid benk som er plassert ved Nedre vanntårn i Nesnalia .
Det er viktig også i et folkehelseperpektiv å komme seg ut i frisk luft, være i fysisk aktivitet
og ha møteplasser ute i det fri. Eldrerådet håper at mange tar turen opp hit.

Sak 20/18

Brukerråd for eldre.

Under Pensjonistforeningas møte 27.09. ble det vist til et kommunestyrevedtak der det ble
sagt at det skulle opprettes et brukerutvalg for eldre. Og det stemmer. I
kommunestyremøte 23.11.2016 sak 48/ 16 står det følgende: Rådmannen får fortgang i
arbeidet med opprettelse av brukerutvalg for eldre.
I Helse- og omsorgstjenesteloven §3-10 fastlås det at kommunene er pliktig til å legge til
rette for at pasient og bruker blir hørt ved utformingen av tjenestene. Brukermedvirkning
har som mål å bedre tjenestene ved at tjenestemottakerne får reel innflytelse på valg og
utforming av tjenestetilbudet. Brukerråd kan være administrasjonens verktøy for å oppnå
denne samhandlingen.
Det er opprettet et brukerråd ved Nesna Sykehjem, men ikke for Hjemmetjenesten.
Hva mener kommunestyret med at det skal opprettes et brukerråd for eldre?
Vedtak:
Eldrerådet viser til kommunestyrets sak 48/16, og ber kommunestyre utdype nærmere hva
som er ment med dette vedtaket.

Nesna, 07.11.2018
Ellen Mikalsen
Leder eldrerådet
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