
Saltdal kommune Møteprotokoll

Utvalg: Eldreråd
Møtested: , Lunsjrommet
Dato: 25.02.2013
Tidspunkt: 13:00

Følgende faste medlemmer møtte:
Navn Funksjon Representerer
Marianne Beck Nestleder
Kari Anna Bentsen Medlem
Gunnlaug Stava Medlem
Hermann Meisler Medlem
Christian Næstby Medlem

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:
Navn Funksjon Representerer
Anne Britt Sletteng MEDL
Egil Hansen LEDER

Følgende varamedlemmer møtte:
Navn Møtte for Representerer

Merknader

Fra administrasjonen møtte:
Navn Stilling
Christin Kristensen formannskapssekretær

Underskrift:

______________________ ______________________ _______________________

______________________ ______________________ _______________________

______________________ ______________________ _______________________



Saksliste
Utvalgs-
saksnr

Innhold Vedlegg Arkivsaksnr

PS 1/13 Referater - Eldrerådet 1-8 2013/18

PS 2/13 Eldrerådets uttalelse vedr. saker som behandles i 
k.styremøte 27.02.13

Eget hefte 2013/19

PS 3/13 Uttalelse til oppstart av regulering Kirkegt. 10-14. 9 2013/18

PS 4/13 Eventuelt 10 2013/18

Rognan, 21.02.13

Egil Hansen
Leder 

PS 1/13 Referater - Eldrerådet

Rådmannens innstilling
Referat tas til orientering.

Saksprotokoll i Eldreråd - 25.02.2013 

Behandling:

Enstemmig vedtak:

Referatet  tas til orientering.

PS 2/13 Eldrerådets uttalelse vedr. saker som behandles i k.styremøte 
27.02.13

Rådmannens innstilling
Ingen innstilling.

Saksprotokoll i Eldreråd - 25.02.2013 

Behandling:

Enstemmig vedtak:

Eldrerådet har følgende kommentarer til sakene som skal behandles i kommunestyret 
27.02.13:



Sak 4/13 – Eldrerådet støtter innstillinga til kommunestyret vedr,  styrking av bemanning på 
sykehjemmet.

Sak 6/13 Kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelse-  Eldrerådet mener at det er 
for få tiltak tatt med i planen som omhandler de eldre.

Eldrerådet har ingen kommentarer til de øvrige sakene.

PS 3/13 Uttalelse til oppstart av regulering Kirkegt. 10-14.

Rådmannens innstilling
Ingen innstilling

Saksprotokoll i Eldreråd - 25.02.2013 

Behandling:

Enstemmig vedtak:

Eldrerådet har ingen merknader til at det startes omtalte reguleringsarbeid.

PS 4/13 Eventuelt

Rådmannens innstilling
Ingen innstilling.

Saksprotokoll i Eldreråd - 25.02.2013 

Behandling:
Det ble lagt frem brev fra Nordland fylkeskommune dat. 21.02.13 vedr. Landskonferanse 
oppfølging.

Enstemmig vedtak:

1. Tilbakemelding fra helsesøster tas opp i neste møte.

2. Med utgangspunkt i spørsmålene som stilles i ovennevnte brev gir Saltdal eldreråd 
følgende tilbakemelding som sendes i eget brev:

a. Folkehelse
i. Det arbeides bra med folkehelse. Det er avsatt en 50% stilling som 

koordinator.
ii. Eldrerådet har ikke vært direkte involvert i arbeidet men holdes løpende 

orientert.
iii. Nei – Eldrerådet har rettet en henvendelse helsestasjonen med spørsmål 

om en mulig opprettelse av en stillingsressurs som helsesøster  for eldre.
iv. Nei

b. Samhandlingsreformen



i. Eldrerådet har inntrykk at samhandlingsreformen er fulgt opp på en 
meget god måte i vår kommune.

ii. Eldrerådet har ikke vært direkte involvert, men er fortløpende orientert.
c. Saltdal eldreråd har ingen andre kommentarer til ovennevnte.

3. 10. mai verdens aktivitetsdag for eldre.  Nexans seniorgruppa skal arrangere stand i gata 
der man evt. sammen med andre pensjonistgrupper, prøver å rekruttere flere nye 
medlemmer i Pensjonistforbundet.

4. Neste møte- Fysioterapeuter, Frisklivssentral og folkehelsekoordinator inviteres til neste 
møte i eldrerådet, bl.a. for å diskutere følgende:

a. Nerauran – Det bør opparbeides sti som er egnet for rullator/rullestol i dette 
området. 

b. På Rognan er det åpen hall for eldre på torsdager i idrettshallen. Kan det 
tilrettelegges for tilsvarende tiltak i øverbygda (gymsalen Røkland skole eller 
Russånes grendehus).


	Saksliste
	PS 1/13 Referater - Eldrerådet
	Rådmannens innstilling
	Saksprotokoll i Eldreråd - 25.02.2013 
	Behandling:
	Enstemmig vedtak:

	PS 2/13 Eldrerådets uttalelse vedr. saker som behandles i k.styremøte 27.02.13
	Rådmannens innstilling
	Saksprotokoll i Eldreråd - 25.02.2013 
	Behandling:
	Enstemmig vedtak:

	PS 3/13 Uttalelse til oppstart av regulering Kirkegt. 10-14.
	Rådmannens innstilling
	Saksprotokoll i Eldreråd - 25.02.2013 
	Behandling:
	Enstemmig vedtak:

	PS 4/13 Eventuelt
	Rådmannens innstilling
	Saksprotokoll i Eldreråd - 25.02.2013 
	Behandling:
	Enstemmig vedtak:


