MØTEPROTOKOLL
ELDRERÅDET

Saksnr.:
19/50

Dato:
15.02.2019

Til stede på møtet:

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

Rådmannen Lill T. Leirbakken Stabell deltok på møtet

Sak 1/19

Eldrerådets årsmelding for 2018

Eldreråds årsmelding for 2018 vedtatt

Sak 2/19

Tilbud om kurs for å bli velferdsteknologiambassadører i Nesna

Vedtak: Tilbudet fra pensjonistforbundet overleveres Nesna pensjonistforening for mulig
felles kursdeltakelse. Ev. kurs ønskes i forbindelse med velferdsteknologikonferansen 9.mai.

Sak 3/19

Eventuelt

Eventuelt utgikk. Ingen kommunestyresaker ble behandlet.

Ellers ble orienteringssakslista fulgt:
Foredrag om velferdsteknologi og "Morgendagens aktivitetssenter" blir
9.mai.Foredraget er åpent for alle. Ansatte innenfor helse -og omsorg ønskes spesielt
velkommen. Planlegging av arrangementet på neste eldrerådsmøte.
Jan-Erik orienterte om gangen i arbeidet ang. nytt sykehjem.
Det ble referert fra søknaden til Helsedirektoratet ang. aktivitetstiltak for å motvirke
ensomhet og passivitet. Svar på søknaden vil komme i løpet av mars.
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Trafikkofrenes dag 16. januar, ble markert sammen med ungdomsrådet. Det ble i fellesskap
delt ut refleks på Nesna tettsted. Eldrerådet vil takke Ungdomsrådet for et positivt og godt
samarbeid.
Pensjonistforeninga arranger oppfriskningskurs for bilister 11. og 12. februar.
Kurset er fulltegnet, og viser dermed behovet for et slikt kurs.
Eldrerådet etterlyser Stortingsmelding 15- 2017/2018:" Leve hele livet. En kvalitetsreform for
eldre". Reformperioden er fastsatt til fem år, med felles oppstart 1.januar 2019. Det skulle
bestilles 10 eksemplarer, slik at bla Eldrerådet kunne starte gjennomgangen av
plandokumentet. Vi er videre oppfordret fra Pensjonistforbundet om å ta kontakt med
Pensjonistforbundets lokalforening for å lage ei arbeidsgruppe med temaet " Leve hele livet",
slik at intensjonen i reformen følges opp.
Nesna kommune har fått tilsendt "Høring ny forskrift om råd for eldre, for personer med
funksjonsnedsettelser og for ungdom." Høringsfristen er 01.04.
Eldrerådet finner det naturlig at rådet vil få tilsendt høringen, og omberammer derfor neste
møte fra 03.04. til 27.03.

Nesna 06.02.2019

Ellen Mikalsen
Leder eldrerådet
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