
Møteprotokoll

Utvalg: Eldres råd

Møtested: Skarnsundet, Inderøy Rådhus

Dato: 27.02.2014

Tidspunkt: 13:00  -  15.00

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

Dessuten møtte:

Navn
Jon Arve Hollekim Rådmann

Underskrifter:

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

______________________ ______________________ _______________________
Svein Jørum Ragnhild Lyngstad Erna Markhus



_________________ ____________________ _____________________
Otte Vatn Kjell Aasebø Kristian Austad
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Saker til behandling

PS 1/14 Rådmannen orienterer - Referatsaker og delegerte saker

PS 2/14 Årsmelding for Eldrerådet 2013

PS 3/14 Førerkort etter fylte 75 år

RS 1/14 Innspill til kriterier for tildeling av kommunale boliger

RS 2/14 Referat Generasjonskonferanse 08.-09.02.2014



Saker til behandling

PS 1/14 Rådmannen orienterer - Referatsaker og delegerte saker

Behandling i Eldres råd - 27.02.2014 

Rådmannen orienterte om:

 Avslutning av planer, prosjekter og regnskap for 2013

 Status varmmat – nåværende tilbud fortsetter inntil videre.

 Status dag- og aktivitetstilbud innenfor Bistand og omsorg - Rådmannen tar sikte på å 
fremme sak til kommunestyret før sommerferien.

 Status Helsehus på Steinkjer

 Markering av Grunnlovsjubileet i Inderøy

Avstemming

Enstemmig

Vedtak i Eldres råd - 27.02.2014

Redegjørelsen tas til orientering

Referater:

RS 1/14 – Innspill til kriterier for tildeling av kommunale boliger
Eldrerådet ønsker å få tilsendt nåværende retningslinjer og komme med innspill til kriteriene i 
neste møte.

RS 2/14 Referat fra Generasjonskonferansen 8. og 9. februar 2014
Eldrerådet ber om at det blir lagt til rette for et felles generasjonsrådsmøte høsten 2014



Saker til behandling

PS 2/14 Årsmelding for Eldrerådet 2013

Rådmannens forslag til vedtak

Eldrerådets årsberetning for 2013 tas til orientering.

Behandling i Eldres råd - 27.02.2014 

Leder ba om følgende tillegg i årsmeldingen: 

 Kulepunkt 4 under politiske saker til behandling:
             Leder i Eldrerådet har deltatt i referansegruppa for utredning av Inn-Trøndelag   
             Helsehus 

 Eldrerådet takker komiteen for den kulturelle spaserstokken (DKSS) for vel utført arbeid
både med program og gjennomføring

Avstemming

Som rådmannens innstilling med forslag fremmet i møtet.  Enstemmig

Innstilling i Eldres råd - 27.02.2014

 Eldrerådets årsberetning for 2013 tas til orientering.

 Tillegg i årsmelding under kulepunkt 4 – politiske saker: Leder i Eldrerådet har deltatt i 
referansegruppa for utredning av Inn-Trøndelag Helsehus.

 Eldrerådet takker komiteen for den kulturelle spaserstokken (DKSS) for vel utført 
arbeide både med program og gjennomføring

PS 3/14 Førerkort etter fylte 75 år

Behandling i Eldres råd - 27.02.2014 

Leder gjennomgikk utsendte skriv.
Forslag til uttalelse:

 Eldrerådet i Inderøy mener det må være en fast pris for legeattest over hele landet i 
forbindelse med utstedelse av førerkort.

 Eldrerådet i Inderøy ber Eldrerådet i Nord-Trøndelag jobbe videre med saken opp imot 
ansvarlige myndigheter.

Avstemming

Enstemmig som forslag fremmet i møte.

Vedtak i Eldres råd - 27.02.2014

 Eldrerådet i Inderøy mener det må være en fast pris for legeattest over hele landet i 
forbindelse med utstedelse av førerkort.



 Eldrerådet i Inderøy ber Eldrerådet i Nord-Trøndelag jobbe videre med saken opp imot 
ansvarlige myndigheter.



Rådmannen orienterer

RS 1/14 Innspill til kriterier for tildeling av kommunale boliger

RS 2/14 Referat Generasjonskonferanse 08.-09.02.2014


