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Ved eventuelt forfall meldes det umiddelbart til leder Ellen Mikalsen.
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.
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Leder Eldrerådet

FORSLAG TIL ÅRSMELDING 2016 FOR NESNA ELDRERÅD
Eldrerådet for valgperioden 2015-2019 (kommunestyresak 7/16, møte av 10.02.2016):
Ellen Mikalsen – leder
Ronald Jonsen – nestleder
John Gunnar Johansen
Synnøve Langseth
Jan-Erik Paulsen – kommunens representant
Varamedlemmer i numerisk rekkefølge:
Thorvald Zahl
Magnor Hansen
Rolf Iversen
Jensine Remmen
Dessverre ble det ikke valgt varamedlem for den politisk valgte representanten.
Eldrerådets sekretær: Solveig Hals
Oppgaver for eldrerådet:
I lov om kommunale og fylkeskommunale eldreråd står følgende i § 3:
«Elderådet er eit rådgjevande organ for kommunen.
Alle saksdokumenta skal leggjast fram for rådet i god tid før kommunestyret handsamar
sakene.
Eldrerådet skal ha til handsaming alle saker som gjeld levekåra for eldre.
Eldrerådet kan sjølv ta opp saker som vedkjem eldre i kommunen. Protokollen frå rådsmøtet
skal fylgje saksdokumenta til dei kommunale organ som tek endeleg avgjerd i saka.»
Møtene har vært avholdt på Kommunehuset, Nesna sykehjem og Havnetunet. Rådmann Geir
Sakariassen har orientert om status i arbeidet med utredning av nytt sykehjem,
avdelingsleder Birgit Sivertsen Holmen om Nesna Sykehjem og avdelingsleder Åse Wrålsen
om hjemmetjenesten og omsorgsboligene.
Eldrerådets leder deltok på opplæringskonferanse for eldreråd i Bodø 17.-18. februar.
Hun har også blitt innkalt og deltatt på møter ang. renovering/bygging av nytt sykehjem.
Nesna Eldreråd har hatt 4 møter og behandlet følgende saker:
Eldrerådets oppgaver og funksjon
Reglement for Nesna Eldreråd
Økonomiplan 2017-2020
Budsjett 2017
Arrangering av Eldredagen
Eldrerådet har kommet med uttalelse:
ROS-analyse ambulanseplan
Opprettelse av rehabiliteringsteam i kommunen

-

Ønske om at «utreding av nytt sykehjem» framskyndes
Matombringing til hjemmeboende eldre eller funksjonshemmede
Innspill til budsjettet for 2017 angående eldrerådets budsjett

Eldrerådet fikk etter søknad tildelt 5000 kr i kulturmidler for å markere Eldredagen på Nesna.
I samarbeid med Nesna Voksenopplæring ble det laget et opplegg rundt filmen «Kongens
nei». Først var det kaffe/kaker/allsang på Sanitetshuset. I underkant av 50 personer deltok
der, og 71 kom og så filmen. Som et resultat av arrangementet sammen med Nesna
Voksenopplæring, har Frivilligsentralen startet språkkafe der flere eldre møter «nye»
nesnaværinger som ønsker å praktisere norsk.
Kommunestyret har i 2016 gitt oss møte og talerett i formannskapet/kommunestyret i saker
som angår eldrerådet spesielt. Eldrerådet skal også fungere som brukerråd inntil eget
brukerråd blir valgt.
Eldrerådet er et rådgivende organ og skal ha forelagt saker som er aktuelle for kommunen på
et så tidlig stadium som mulig. Det er viktig å merke seg at rådet skal behandle alle saker som
gjelder levevilkår for eldre. Utfordringen er hvordan en til enhver tid og på et tidlig tidspunkt
skal få tak i saker med et innhold som er aktuelle for eldre. Med noen få unntak er det slik at
Eldrerådet får saker til behandling etter at de er ferdigbehandlet administrativt, i praksis før
behandling i kommunestyret. Det er vanskelig å se andre praktiske løsninger enn at
administrasjonen kan informere/trekke inn Eldrerådet når de starter arbeidet med saker de
vet at rådet har særlig interesse av.
Vi vil til slutt takke administrasjonen for at de har vært positive til å stille opp og informere på
møtene våre når vi har bedt om det.
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Reglement for Nesna eldreråd
Eldrerådet er et rådgivende organ som skal ha til behandling alle saker som gjelder levekår
for eldre i kommunen.
Hjemmel: Lov om kommunale og fylkeskommunale eldreråd av 8.november 1991 nr. 76.

1. Eldrerådet oppnevnes av kommunestyret. Rådet skal ha fem medlemmer med
varamedlemmer. Fire skal være pensjonister. Sanitetsforeninger, «Livsglede for eldre» og ev.
andre frivillige organisasjoner som driver aktivt arbeid blant eldre, har rett til å komme med
forslag til medlemmer og varamedlemmer.
En av medlemmene velges blant kommunestyrets representanter og vararepresentanter.
Eldrerådet velger selv leder, nestleder og brukerrådrepresentanter blant pensjonistene i
rådet.
Lederen i samarbeid med sekretæren står for innkalling og forberedelse til møtene. Unntak
er første møtet før leder er valgt.
Valget gjelder for den kommunale valgperioden.
Møtene avholdes i henhold til vedtatt møteplan eller når leder finner det påkrevd eller minst
to
av medlemmene krever det.

2. Rådmannen har ansvaret for sekretariatfunksjonen. Sekretæren holder eldrerådet
underrettet om saker som gjelder eldres levekår, innen hele det kommunale feltet.
Eldrerådet utarbeider forslag til eget budsjett som innarbeides i kommunebudsjettet.
Sekretær og leder utarbeider egen saksframstilling for rådet.

3. Alle saksframlegg fra kommunale etater som angår eldres levevilkår, skal i god tid
forelegges eldrerådet til behandling.
Rådmannen har ansvaret for dette, og kan ikke unnlate å sende en sak til eldrerådet fordi
saken er underlagt taushetsplikt, eller fordi avgjørelsen haster. Saker etter kommunelovens §
13 er unntatt.
Rådmannen skal sørge for at sakene blir sendt til eldrerådet for behandling før de går til
behandling i de politiske organene. Det skal videre sørges for at uttalelse fra eldrerådet følger
saken ved utsendelse til de politiske organene som skal behandle saken. Jmf.eldrerådsloven
§3.

Eldrerådet skal blant annet ha følgende saker til behandling:
- Årsbudsjett / økonomiplaner
- Kommunedelplaner
- Idretts- og kulturtiltak
- Boligutbygging og reguleringssaker
- Samferdselssaker og kommunikasjonsplaner
- Tiltak, planer og andre kommunale tiltak som i særlig grad berører eldre
Eldrerådet kan selv ta opp saker som gjelder de eldre i kommunen. Loven gir imidlertid ikke
Eldrerådet rett til å kreve at kommunestyret behandler sakene videre.
Eldrerådet bør vurdere alle saker opp mot universell utforming og motvirke diskriminering.
Eldrerådet skal være representert i plan- og byggekomiteer som angår eldres levekår.
Eldrerådet er i brukerråd for sykehjem og omsorgsbolig i Nesna med to representanter.

4. Rådmannen skal bistå med praktiske tiltak som eldrerådet finner nødvendig for å løse
oppgavene sine. Ordføreren og rådmannen har rett til å møte i rådets møter, andre kan
innkalles for å bistå under rådsbehandlingen.

5. Eldrerådets leder har tale- og forslagsrett i formannskapet og kommunestyret i saker som
er hjemlet i eldrerådets reglement.

6. Medlemmene i eldrerådet har taushetsplikt etter forvaltningslovens bestemmelser, og
møtet skal lukkes når det behandles saker som er undergitt taushetsplikt.

7. Medlemmene skal ha reise- og møtegodtgjørelse som fastsettes av kommunestyret, og
egen ledergodtgjørelse på samme måte som andre råd og utvalg.

