
Møteprotokoll

Utvalg: Eldres råd

Møtested: Møterom 1. etg., Inderøy Rådhus

Dato: 16.05.2012

Tidspunkt: 12:00  -  14:30

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn Rep. Navn Rep.

Svein Jørum Erna Markhus
Kjell Aasebø Ragnhild Lyngstad
Otte Vatn SP Kristian Austad

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn Rep. Navn Rep.

Følgende varamedlemmer møtte:

Navn Rep.

Merknader: Før møtet starts var det felles orientering om sakene sammen med Rådet for 
funksjonshemmede.

Dessuten møtte:

Navn

Finn Madsen
Per Arne Olsen

Kommunalsjef
Enhetsleder bistand og 
omsorg



Underskrifter:

Vi bekrefter med underskriftene våre at møteprotokollen er ført i samsvar med det som ble vedtatt i møtet.

______________________ ______________________ _______________________
Svein Jørum Kjell Aasebø   Ragnhild Lyngstad

______________________        _______________________       ________________________
Kristian Austad Erna Markhus    Otte Vatn

Sakliste

Utvalgs-

saksnr Innhold

Untatt

off.

Saker til behandling

PS 11/12 Ruspolitisk handlingsplan - delplan til kommuneplan for helse 
og omsorg - rådmannens forslag

PS 12/12 Bestillingstransport: Prioritering av tidspunkt tilbringertjeneste 
til Røra, Forvaltning av TT-ordningen og servicetransport 
Mosvik

PS 13/12 Rådmannen orienterer - Referatsaker og delegerte saker

RS 1/12 Uttalelse fra Inderøy Pensjonistlag



Saker til behandling

PS 11/12 Ruspolitisk handlingsplan - delplan til kommuneplan for helse og omsorg -
rådmannens forslag

Rådmannens forslag til vedtak:

Behandling i Eldres råd - 16.05.2012:

Rådmannen orienterte om planen.

Omforent forslag:
Eldrerådet har behandlet forslag til Ruspolitisk handlingsplan – delplan til kommuneplan for 
helse og omsorg.

Etter Eldres Råd sin mening vil det framlagte forslaget være et grundig og realistisk 
grunnlagsmateriale for framtidig arbeid for forebygging og bekjempelse av rusmisbruk 
gjennom helsestasjonen, legetjenesten, skoleetaten og frivillig organisert lagsarbeid.

Avstemming:
Enstemmig.

Uttalelse i Eldres råd - 16.05.2012

Eldrerådet har behandlet forslag til Ruspolitisk handlingsplan – delplan til kommuneplan for 
helse og omsorg.

Etter Eldres Råd sin mening vil det framlagte forslaget være et grundig og realistisk 
grunnlagsmateriale for framtidig arbeid for forebygging og bekjempelse av rusmisbruk 
gjennom helsestasjonen, legetjenesten, skoleetaten og frivillig organisert lagsarbeid.

PS 12/12 Bestillingstransport: Prioritering av tidspunkt tilbringertjeneste til Røra, Forvaltning 
av TT-ordningen og servicetransport Mosvik

Rådmannens forslag til vedtak

Tilbringertransport til Røra prioriteres for de tidspunkter som framlagt i saken.

Servicetransport prioriteres videre med basis i den soneinndeling og de tidspunkt som framlagt 
i saksframlegget.

Behandling i Eldres råd - 16.05.2012: 

Omforent forslag:



Tilbringertransport til Røra prioriteres for de tidspunkter som framlagt i saken men med slik 
endring:
Mandag – fredag, siste tidspunkt til Røra kl. 22.50.

Eldres råd er skeptisk til for sterk reduksjon av TT-kort.

Servicetransport prioriteres videre med basis i den soneinndeling og de tidspunkt som framlagt 
i saksframlegget men at servicetransport Kjerknesvågen/Sandvollan deles opp i to ruter.

Kommunens generelle tilbud til eldre legges til disse tidspunkt som servicetransporten dekker.

Ordningen evalueres etter ett år.

Tilbudet må kunngjøres godt.

Avstemming:

Enstemmig.

Uttalelse i Eldres råd - 16.05.2012:

Tilbringertransport til Røra prioriteres for de tidspunkter som framlagt i saken men med slik 
endring:
Mandag – fredag, siste tidspunkt til Røra kl. 22.50.

Eldres råd er skeptisk til for sterk reduksjon av TT-kort.

Servicetransport prioriteres videre med basis i den soneinndeling og de tidspunkt som framlagt 
i saksframlegget men at servicetransport Kjerknesvågen/Sandvollan deles opp i to ruter.

Kommunens generelle tilbud til eldre legges til disse tidspunkt som servicetransporten dekker.

Ordningen evalueres etter 1 år.

Tilbudet må kunngjøres godt.

PS 13/12 Rådmannen orienterer - Referatsaker og delegerte saker

Behandling i Eldres råd - 16.05.2012:

Rådmannen orienterte om
- helse- og sosialplanen; demenskoordinator, korttidsplasser, rehabiliteringsplasser,
  omsorgsboliger med heldøgns bemanning m.m.

Avstemming:

Enstemmig.



Vedtak i Eldres råd - 16.05.2012:

Redegjørelsen tas til orientering.

RS 1/12 Uttalelse fra Inderøy Pensjonistlag


