MØTEPROTOKOLL
ELDRERÅDET

Saksnr.:
18/1002

Dato:
12.12.2018

Til stede på møtet:

Ellen Mikalsen, Synnøve Langseth, Jan-Erik Paulsen, John
Gunnar Johnsen

Forfall:

Ronald Jonsen

Vara:

Thorvald Zahl

Fra administrasjonen/andre:

Rådgiver for pleie og omsorg Thor Dalslåen, ordfører
Hanne Davidsen

Innkalling
Saksliste:

Godkjent
Godkjent

Før saksbehandlingen var rådgiver for pleie og omsorg Thor Dalslåen og ordfører Hanne
Davidsen tilstede, og utvekslet tanker og ideer med eldrerådet om pleie- og
omsorgssektoren og eldrerådets arbeid.
21/18
22/18
23/18
24/18
25/18
26/18
27/18

Brev fra Nesna pensjonistforening ang. oppstart av arbeidet med
aktivitetssenter for alle
Brev fra Nesna pensjonistforening ang. veivedlikehold og brøyting av fortau.
Tilbud om foredrag våren 2019. «Morgendagens aktivitetssenter, hvordan
løse dette her hos oss» og « Velferdsteknologi»
Trafikkofrenes dag 16.januar 2019
Nesna kommunes budsjett 2019
Generasjonskonferanse 2019: Den digitale hverdagen
Møteplan 2019

Referatsaker:
- Lev hele livet- inspirasjonssamling -måltidsglede for eldre. Ordfører og leder i eldrerådet
deltok på konferansen i Mosjøen 4. desember. Det bestilles 10 eksemplarer av
Stortingsmelding nr 15-2017/2018.

Moveien 24
8700 NESNA

Telefon: 75067000
Telefaks: 75067001

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

- Nesna pensjonistforening har etterlyst svar ang. Sak 18/18. Markeringa av eldres
internasjonale dag. Uttalelsen og vedtaket ettersendes.
Underskrifter:

Jeg bekrefter at protokollen er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

Nesna, 12.12.2018

Ellen Mikalsen
Leder eldrerådet
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Sak 21/18
Brev fra Nesna Pensjonistforening ang. oppstart av arbeidet med
aktivitetssenter for alle
Eldrerådet støtter pensjonistforeningen der det påpekes viktigheten av gode, sosiale
møteplasser, inkluderende miljø, fornyelse og mangfoldig aktivitetstilbud.
Helsedirektoratet har ei tilskuddsordning som heter «Aktivitetstiltak for å motvirke
ensomhet og passivitet» (tidligere Aktivitet for seniorer og eldre) Søknadsfristen er 8.januar
2019
Vedtak:
Eldrerådet tar initiativ til et felles idemyldringsmøte med pensjonistforeningen hvor målet er
å sende en slik søknad. Møtet avholdes onsdag 2.1.2019 kl. 1200.
Vedtaket sendes Nesna Pensjonistforening v/leder Margrethe Herset.

Sak 22/18

Brev fra Nesna Pensjonistforening ang. vegvedlikehold i Nesna

Vedtak:
Eldrerådet tok opp vegvedlikeholdet og brøyting av fortau, (møtet 14.06.2018), ved
behandling av Trafikksikkerhetsplanen. Viser for øvrig til Tiltaksplanen i
Trafikksikkerhetsplanen for 2018-2021 som ble vedtatt av kommunestyret 20.06.2018.
Vedtaket sendes Nesna Pensjonistforening

Sak 23/18

Tilbud om foredrag fra Pensjonistforbundet sentralt , våren2019.
«Morgendagens aktivitetssenter, hvordan løse dette hos oss».
«Velferdsteknologi»

Vedtak:
Eldrerådet søker om å få disse foredragene til Nesna. Det medfører ingen utgifter for
kommunen.

Sak 24/18

Trafikkofrenes dag 16.januar 2019

Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg og Trygg Trafikk Nordland ønsker at alle kommuner i
Nordland skal delta. Ungdomsrådet og Eldrerådet har fått oppfordringen.
Trafikkofrenes dag er en dag der man skal markere, vise omsorg og omtanke med
trafikkofrene.
Vedtak:
Eldrerådet kontakter ungdomsrådet ved leder Emma Einmo med forespørsel om å
samarbeide om markeringen av trafikkofrenes dag 16.1.19 med f.eks. utdeling av refleks.

Sak 25/18

Budsjett 2019
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Vedtak:
Eldrerådet har forståelse for at budsjettet for 2019 er meget anstrengt og at større kutt må
til. Men Eldrerådet er bekymret for konsekvensene med redusering av stillinger ved
sykehjemmet og hjemmetjenesten. Det må følges årvåkent med slik at strakstiltak om
nødvendig, kan sette i gang. De svakeste av de svake må prioriteres.
Kommunen vil også få betydelige færre utgifter hvis det blir tilrettelagt slik at eldre kan bo
lenger heime. Et tiltak som kan bidra til forebyggende helse- og omsorgsarbeid, og som kan
bidra til økt mestring i eget liv, er systematisk forbyggende hjemmebesøk. Mange kommuner
har innført dette tiltaket.
Temaer på slike besøk: sikkerhet i hjemmet, den enkeltes funksjonsnivå og behov for
hjelpemidler, boforhold, ernæring, fysisk aktivitet, praktisk bistand, læring og mestring og
sosialt nettverk.
Eldrerådet foreslår at slike besøk gjennomføres det året en fyller 75 år, og årlig besøk etter
fylte 80 år.
Hverdagsrehabilitering vil også over tid, være kostnadsbesparende for kommunen.
Eldrerådet ser at sekretærfunksjonen vår er foreslått tatt bort.
Eldrerådet viser til «Lov om kommunale og fylkeskommunale eldreråd, § 4: «Kommunen skal
skipa høveleg sekretariathjelp for rådet».
Eldrerådet beklager at budsjettet for utvalget er foreslått redusert med 10 000 kr i 2019, nå
pålydende 5000 kr. Vi tar det til etterretning, men håper beløpet økes ved «bedre tider».
Uttalelsene sendes til kommunestyret før behandling 19.12.

Sak 26/18

Generasjonskonferanse 2019 «Den digitale hverdagen»

Forhåndsvarsel om konferansen som er i Bodø, 22.-24. mars. Den koster 1000 kr pr deltaker.
I tillegg kommer reiseutgifter. Nordland Fylkeskommune er arrangør.
Eldrerådet må diskutere om vi vil prioritere denne konferansen pga. lavt budsjett.
Vedtak:
Eldrerådet prioriterer ikke å reise på Generasjonskonferansen 2019 pga.
budsjettsituasjonen.

Sak 27/18

Møteplan 2019.

Ordførers forslag til møteplan for våren 2019 ble delt ut i møtet. Eldrerådets møteplan for
våren 2019: 6.2., 3.4. og 12.6.
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Nesna, 12.12.2018

Ellen Mikalsen
Leder eldrerådet
Protokollen er godkjent elektronisk og derfor ikke signert
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