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008/20 Godkjenning av protokoll 
 
Kommunedirektørens innstilling: 
Protokoll fra møtet 18.02.20 godkjennes.  
 
       
Behandling 
Kommuendirektøres forslag enstemmig vedtatt 
 
ELD - 008/20 Vedtak: 
Protokoll fra møtet 18.02.20 godkjennes.  
 

 
 
009/20 Politisk verksted 
 
Kommunedirektørens innstilling: 
 
 
 
  
Behandling 
Leder Alex Norbakken foreslår: Leder drar på politisk verksted-møtet på Fjellkysten 06.10.20 
og tar opp saker som angår eldrerådet. 
Leder Alex Norbakken`s forslag enstemmig vedtatt.  
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ELD - 009/20 Vedtak: 
Leder drar på politisk verksted-møtet på Fjellkysten 06.10.20 og tar opp saker som angår 
eldrerådet 
 

 
 
010/20 Formidling av saker mellom utvalg 
 
Kommunedirektørens innstilling: 
 
 
 
       
Behandling 
Eldrerådet ønsker at kommunen v/rådmann, skal bli mer aktiv med å formidle saker som 
eldrerådet skal behandle. Slik som det er nå, må eldrerådet selv finne saker til møtene. Det 
er et ønske at saker som blir behandlet i andre kommunale råd og utvalg, som vedrører eldre 
skal videreformidles til behandling i eldrerådet.  
Enstemmig vedtatt.   
 
ELD - 010/20 Vedtak: 
Eldrerådet ønsker at kommunen v/rådmann, skal bli mer aktiv med å formidle saker som 
eldrerådet skal behandle. Slik som det er nå, må eldrerådet selv finne saker til møtene. Det 
er et ønske at saker som blir behandlet i andre kommunale råd og utvalg, som vedrører eldre 
skal videreformidles til behandling i eldrerådet.   
 

 
 
011/20 Velferdsteknologi for eldre 
 
Kommunedirektørens innstilling: 
 
 
 
  
Behandling 
Eldrerådet krever at kommunen organiserer og får på plass en representant fra eldrerådet 
for arbeidet med velferdsteknologi. Eldrerådet har ikke mottatt noen tilbakemelding på 
dette. Ønsker svar fra kommunen.  
Enstemmig vedtatt  
 
ELD - 011/20 Vedtak: 
Eldrerådet krever at kommunen organiserer og får på plass en representant fra eldrerådet 
for arbeidet med velferdsteknologi. Eldrerådet har ikke mottatt noen tilbakemelding på 
dette. Ønsker svar fra kommunen.  
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012/20 God og trygg boligsituasjon i alderdommen 
 
Kommunedirektørens innstilling: 
 
 
 
       
Behandling 
Saken ble enstemmig vedtatt etter diskusjon:  
Eldrerådet anmoder ergoterapeut om å ta en aktiv rolle i forbindelse med å få ut 
informasjon til eldre, ved for eksempel å lage et skjema som de eldre kan fylle ut ang. ting de 
har behov for å få utført og ting (tilpasninger) de trenger hjelp til. Denne informasjonen bør 
også gå til hjemmeboende eldre. Den bør også inkludere informasjon om hvilke hjelpemidler 
som krever legeerklæring. Dette vil være med på å forenkle prosessen med å oppnå 
tilstrekkelig hjelp, slik at eldre kan bo hjemme så lenge som mulig. 
 
ELD - 012/20 Vedtak: 
Eldrerådet anmoder ergoterapeut om å ta en aktiv rolle i forbindelse med å få ut 
informasjon til eldre, ved for eksempel å lage et skjema som de eldre kan fylle ut ang. ting de 
har behov for å få utført og ting (tilpasninger) de trenger hjelp til. Denne informasjonen bør 
også gå til hjemmeboende eldre. Den bør også inkludere informasjon om hvilke hjelpemidler 
som krever legeerklæring. Dette vil være med på å forenkle prosessen med å oppnå 
tilstrekkelig hjelp, slik at eldre kan bo hjemme så lenge som mulig 
 

 
 
013/20 Bedre tannbehandling og munnhelse for eldre 
 
Kommunedirektørens innstilling: 
 
 
 
     Behandling 
Eldrerådet foreslår:  
Eldrerådet savner tilbakemelding fra PRO leder på ulike henvendelser angående 
Lavangsheimen.  Eldrerådet har fortsatt ikke mottatt noen tilbakemelding på dette.  
Kommunen må bli bedre på å gi tilbakemeldinger.   
Kan det organiseres et åpent møte hvor Stine Pettersen kan gi en orientering? 
Eldrerådets forslag enstemmig vedtatt 
 
 
ELD - 013/20 Vedtak: 
Eldrerådet savner tilbakemelding fra PRO leder på ulike henvendelser angående 
Lavangsheimen.  Eldrerådet har fortsatt ikke mottatt noen tilbakemelding på dette.  
Kommunen må bli bedre på å gi tilbakemeldinger.   
Kan det organiseres et åpent møte hvor Stine Pettersen kan gi en orientering? 
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014/20 Videre arbeid mot et lykkelig sykehjem 
 
Kommunedirektørens innstilling: 
 
 
 
      Behandling 
Leder Alex Norbakken foreslår: Eldrerådet etterlyser svar på lovnaden fra ordfører ang. 
aktivitør 
Leder Alex Norbakken`s forslag enstemmig vedtatt 
 
 
ELD - 014/20 Vedtak: 
Eldrerådet etterlyser svar på lovnaden fra ordfører ang. aktivitør 
 

 
 
015/20 Tilbakemelding budsjett 2020 
 
Kommunedirektørens innstilling: 
 
 
 
       
 
Behandling 
Eldrerådet foreslo:  
Det var satt av kr. 1500,- til møte. Men dette er for lite midler, eldrerådet ønsker at posten 
økes.   
Eldrerådet ønsker seg en statusoppdatering ang. Den økonomiske situasjonen i kommunen, 
fra rådmann og ordfører.  
Kan de komme til et eldrerådsmøte og gi oientering? 
Eldrerådets forslag enstemmig vedtatt   
 
ELD - 015/20 Vedtak: 
Det var satt av kr. 1500,- til møte. Men dette er for lite midler, eldrerådet ønsker at posten 
økes.   
Eldrerådet ønsker seg en statusoppdatering ang. Den økonomiske situasjonen i kommunen, 
fra rådmann og ordfører.  
Kan de komme til et eldrerådsmøte og gi oientering? 
 

 
 


