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Sakliste 
 
Saksnr. Arkivsaksnr. Arkivkode Tittel  
012/19 19/1649 FE-033 Godkjenning av protokoll  
013/19 19/1648 FE-033, 

HIST-
15/359 

Konstituering av eldrerådet for perioden 
2019-2023 

 

014/19 19/1579 FE-210, 
HIST-
11/198 

Oppfølging av saker fra avtroppende 
eldreråd 

 

015/19 19/1650 FE-033 Papirløse møter  
 
 
 

012/19 Godkjenning av protokoll 
 
Rådmannens innstilling: 
Protokoll fra møtet 14.10.19 godkjennes.  
 
 
Behandling 
Forslag fra Alex Norbakken: Saken utsettes 
Enstemmig vedtatt.  
 
ELD - 012/19 Vedtak: 
Saken utsettes 
 

 
 
013/19 Konstituering av eldrerådet for perioden 2019-2023 
 
Rådmannens innstilling: 
Saken legges fram uten innstilling. 
 
 
 
Behandling 
Johan Lyngstad foreslo: Alex Norbakken leder i eldrerådet perioden 2019-2023 
Alex Norbakken foreslo:  Johan Lyngstad nestleder i eldrerådet perioden 2019-2023 
Enstemmig vedtatt 
 
ELD - 013/19 Vedtak: 
Alex Norbakken leder i eldrerådet perioden 2019-2023 
Johan Lyngstad nestleder i eldrerådet perioden 2019-2023 
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014/19 Oppfølging av saker fra avtroppende eldreråd 
 
Rådmannens innstilling: 
Saken legges fram uten innstilling 
 
 
 
Behandling 
Johan Lyngstad innleder møtet med å uttrykke skuffelse over å ikke ha kommet i mål med 
alle sakene i forbindelse med å skape et lykkeligere sykehjem.  
Sansehagen ved Lavangsheimen.  
Vurdering av rømningsveier i boliger.   
Komfyrvakt   
Brøyting og strøing   
(eldrerådet har ikke registrert noen respons fra teknisk etat på de siste tre punktene. Det 
ønskes en redegjørelse av kostnadene på disse punktene)    
Forslag fra Johan Lyngstad:   
Det vises til listen over eldrerådets behandlede saker i Sak 010/19. Disse sakene skal det 
jobbes videre med, og listen tas til orientering.   
Johan Lyngstads forslag enstemmig vedtatt 
 
ELD - 014/19 Vedtak: 
Det vises til listen over eldrerådets behandlede saker i Sak 010/19. Disse sakene skal det 
jobbes videre med, og listen tas til orientering.   
 

 
 
015/19 Papirløse møter 
 
Rådmannens innstilling: 
Eldrerådets representanter ønsker fortsatt å motta møteinnkalling og protokoll på papir, slik 
tidligere praksis har vært.  Ikke alle medlemmene har utstyr, kompetanse eller mulighet til å 
skaffe seg denne informasjonen digitalt.  
 
 
 
Behandling 
Eldrerdets forslag enstemmig vedtatt. 
 
ELD - 015/19 Vedtak: 
Eldrerådets representanter ønsker fortsatt å motta møteinnkalling og protokoll på papir, slik 
tidligere praksis har vært.  Ikke alle medlemmene har utstyr, kompetanse eller mulighet til å 
skaffe seg denne informasjonen digitalt.  
 
 

 
 


