
Møteprotokoll

Utvalg: Eldres råd

Møtested: 1. etg. Skarnsundet, Inderøy Rådhus

Dato: 25.04.2013

Tidspunkt: 13:00  -  15:45

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn Rep. Navn Rep.

Svein Jørum Erna Markhus
Ragnhild Lyngstad Otte Vatn SP
Kristian Austad

_____________________________________________________________________________

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn                                                               Rep.

  Kjell Aasebø
_____________________________________________________________________________

Følgende varamedlemmer møtte:

Navn Rep.

  Jan Erik Løkke

Merknader: Før møtets start var det følgende orientering sammen med Rådet for likestilling av 
funksjonshemmede:
Inderøy 2020 – status for delprosjekta. Orientering ved Lars Daling.
Demensomsorgen – orientering ved demenskoordinator Hanne Svean Hallberg
Tildelingskontoret – orientering om tjenestene, ved saksbehandler Eirin Thorsen Lian
Fremtidig legevaktsamarbeid og øyeblikkelig hjelp-plasser ved DMS – rådmannen orienterte.

Dessuten møtte:

Navn

Jon Arve Hollekim
Bente Molde

Rådmann
Enhetsleder



Underskrifter:

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

______________________ ______________________ _______________________
Svein Jørum Ragnhild Lyngstad   Kristian Austad

____________________        ______________________         ________________________
Jan Erik Løkke Erna Markhus Otte Vatn

Sakliste

Utvalgs-

saksnr Innhold

Untatt

off.

Saker til behandling

PS 3/13 Kommuneplanens samfunnsdel - uttalelse

PS 4/13 Rådmannen orienterer - Referatsaker og delegerte saker

RS 3/13 Transporttjenesten for funksjonshemmede i 2013. Turkort 1. 
halvår.

RS 4/13 Tilrettelagt transport for funksjonshemmede (TT) -
Retningslinjer gjeldende fra 01.01.2010

RS 5/13 Saksprotokoll sak 11 Eldrerådet i Nord-Trøndelag -
gravferdsloven og praktiseringen

RS 6/13 Når kolonialbutikkene ikke yter forbrukerservice - henvendelse 
til Kommunal- og regionaldepartementet



Saker til behandling

PS 3/13 Kommuneplanens samfunnsdel - uttalelse

Forslag til vedtak

Behandling i Eldres råd - 25.04.2013 

Leder foreslo slikt uttalelse:

Eldres Råd mener at framlagte «Kommuneplanens Samfunnsdel 2013 – 2025» synliggjør 
kommunens oppgaver som samfunnsutvikler og tjenesteleverandør i planperioden ut ifra de 
forutsetninger vi kjenner i dag. Kommuneplanens Samfunnsdel er kortfattet med visjoner, 
verdier, overordna målsettinger, samt innsatsområder. Innsatsområdene beskrivelse med 
status og utfordringer, hovedmål og delmål, samt henvisninger til handlingsdeler. 

Eldres Råd mener at «Kommunens Samfunnsdel 2013 – 2025» må legges til grunn ved all 
framtidig budsjettbehandling. Det er en planperiode på hele 12 år, som tilsier at noen av 
forutsetningene kan forandre seg, som blant annet kommunens inntekter fra staten.  Videre 
understreker Eldres Råd viktigheten av at den økende eldregruppen få sin rettmessige andel, 
spesielt under pkt. 3.7. Kommunale tjenester, helse- og omsorg.   

Avstemming:

Leders forslag enstemmig.

Uttalelse i Eldres råd - 25.04.2013

Eldres Råd mener at framlagte «Kommuneplanens Samfunnsdel 2013 – 2025» synliggjør 
kommunens oppgaver som samfunnsutvikler og tjenesteleverandør i planperioden ut ifra de 
forutsetninger vi kjenner i dag. Kommuneplanens Samfunnsdel er kortfattet med visjoner, 
verdier, overordna målsettinger, samt innsatsområder. Innsatsområdene beskrivelse med 
status og utfordringer, hovedmål og delmål, samt henvisninger til handlingsdeler. 

Eldres Råd mener at «Kommunens Samfunnsdel 2013 – 2025» må legges til grunn ved all 
framtidig budsjettbehandling. Det er en planperiode på hele 12 år, som tilsier at noen av 
forutsetningene kan forandre seg, som blant annet kommunens inntekter fra staten.  Videre 
understreker Eldres Råd viktigheten av at den økende eldregruppen få sin rettmessige andel, 
spesielt under pkt. 3.7. Kommunale tjenester, helse- og omsorg.   

PS 4/13 Rådmannen orienterer - Referatsaker og delegerte saker

Behandling i Eldres råd - 25.04.2013 

Rådmannen orienterte om



- bofellesskap Nessjordet – sak til politisk behandling i mai.
- åpningstider og tilgjengelighet av kommunale tjenester.
- endringer i administrasjonen

Avstemming

Enstemmig.

Uttalelse i Eldres råd - 25.04.2013

Redegjørelsen tatt til orientering.

RS 3/13 Transporttjenesten for funksjonshemmede i 2013. Turkort 1. halvår.

RS 4/13 Tilrettelagt transport for funksjonshemmede (TT) - Retningslinjer gjeldende fra 
01.01.2010

RS 5/13 Saksprotokoll sak 11 Eldrerådet i Nord-Trøndelag - gravferdsloven og praktiseringen

RS 6/13 Når kolonialbutikkene ikke yter forbrukerservice - henvendelse til Kommunal- og 
regionaldepartementet


