
Møteprotokoll

Utvalg: Eldres råd

Møtested: Skarnsundet, Inderøy Rådhus

Dato: 28.05.2014

Tidspunkt: 09:00  -  

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn Rep. Navn Rep.

Svein Jørum Erna Markhus
Otte Vatn SP Kristian Austad

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn Rep. Navn Rep.

Ragnhild Lyngstad Kjell Aasebø

Følgende varamedlemmer møtte:

Navn Rep.

Jan Erik Løkke

Merknader

I starten av møtet var det en felles orientering sammen med Rådet for likestilling av 
funksjonshemmede.

Dessuten møtte:

Navn

Jon Arve Hollekim
Randi Tessem

Rådmann
Assisterende rådmann

Ida Stuberg Ordfører

Underskrifter:

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



______________________ ______________________ _______________________
Svein Jørum Otte Vatn Erna Markhus

______________________ ______________________
Kristian Austad Jan Erik Løkke

Sakliste
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saksnr Innhold

Untatt
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Saker til behandling

PS 6/14 Rådmannen orienterer - Referatsaker og delegerte saker

RS 3/14 Morgendagens aktivitetssenter

PS 7/14 Regnskap og årsberetning 2013 - Inderøy kommune

PS 8/14 Utredning av dag- og aktivitetstilbud innenfor bistand, omsorg, 
helse og rehabilitering

PS 9/14 Generasjonskonferanse - forslag til vedtak

PS 10/14 Eldre og pensjonister inn i politisk arbeid fra høsten 2015

PS 11/14 Bofellesskap med heldøgns omsorg (HDO)



Saker til behandling

PS 6/14 Rådmannen orienterer - Referatsaker og delegerte saker

Behandling i Eldres råd - 28.05.2014 

Rådmannen orienterte om:
 Ny kommunereform – utredning om fremtidens kommunestruktur

 Møte i administrativ styringsgruppe i Inn-Trøndelagssamarbeidet

 Beretning og regnskap 2013 

 Bofellesskapsprosjektet – nytt rammevedtak

Rådmannen v/Bistand- og omsorgsleder redegjorde for:
 Arbeidet med å renovere badene på Inderøyheimen. Det tas sikte på at dette arbeidet skal 

være sluttført i løpet av august d.å.

 Livsgledeprosjeket

 Anbudsprosess vedr. innkjøp av kjøkkenmaskiner på Inderøyheimen

 Menn i Helse

Avstemming

Enstemmig

Vedtak i Eldres råd - 28.05.2014

Referatet og rådmannens redegjørelse tas til orientering

RS 3/14 Morgendagens aktivitetssenter



Saker til behandling

PS 7/14 Regnskap og årsberetning 2013 - Inderøy kommune

Rådmannens forslag til vedtak

Årsregnskap og årsberetning for 2013 godkjennes. 

Regnskapsmessig mindreforbruk drift på kr 2, 138 mill. kr disponeres slik:
 Tilskudd til ikke-kommunale barnehager økes på bakgrunn av etterkalkyle for regnskapsåret 

2013, med kr 54 801.

 Udekket investeringer kr 1,058 mill. kroner finansieres ved bruk av disposisjonsfond.

 Kr 1, 025 mill. avsettes til disposisjonsfond.

Rådmannen beslutter detaljert budsjett.

Behandling i Eldres råd - 28.05.2014 

Avstemming

Enstemmig som rådmannens forslag

Uttalelse i Eldres råd - 28.05.2014

Årsregnskap og årsberetning for 2013 godkjennes. 

Regnskapsmessig mindreforbruk drift på kr 2, 138 mill. kr disponeres slik:

 Tilskudd til ikke-kommunale barnehager økes på bakgrunn av etterkalkyle for 

regnskapsåret 2013, med kr 54 801.

 Udekket investeringer kr 1,058 mill. kroner finansieres ved bruk av disposisjonsfond.

 Kr 1, 025 mill. avsettes til disposisjonsfond.

Rådmannen beslutter detaljert budsjett.

PS 8/14 Utredning av dag- og aktivitetstilbud innenfor bistand, omsorg, helse og 
rehabilitering

Rådmannens forslag til vedtak

Utredningen av dag- og aktivitetstilbud innenfor bistand, omsorg, helse og rehabilitering tas til 
orientering.

Rådmannen gis i oppdrag og arbeide videre med konseptet og konkretisere et forslag til en 
løsning  for innhold og lokalisering – innenfor realistiske driftsøkonomiske rammer.



Behandling i Eldres råd - 28.05.2014 

Forslag fremmet i møtet:
Tillegg til rådmannens forslag andre punkt: ….i løpet av våren 2015.

Eldres råd anbefaler administrasjonen v/rådmannen og prosjektansvarlig å følge med i 
forskningsprosjektet mellom Pensjonistforbundet, Rørde Kors og Høyskolen i Telemark.  

Avstemming

Rådmannens forslag med tillegg fremmet i møtet enstemmig vedtatt.

Uttalelse i Eldres råd - 28.05.2014

Utredningen av dag- og aktivitetstilbud innenfor bistand, omsorg, helse og rehabilitering tas til 
orientering.

Rådmannen gis i oppdrag å arbeide videre med konseptet og konkretisere et forslag til en 
løsning for innhold og lokalisering – innenfor realistiske driftsøkonomiske rammer i løpet av 
våren 2015.

Eldres råd  anbefaler administrasjonen v/rådmannen og prosjektansvarlig å følge med i 
forskningsprosjektet mellom Pensjonistforbundet, Rørde Kors og Høyskolen i Telemark.  

PS 9/14 Generasjonskonferanse - forslag til vedtak

Behandling i Eldres råd - 28.05.2014 

Forslag fremmet i møtet:

1. Eldrerådet oppfordrer Inderøy kommune ved ordfører til å ta initiativ til et fellesmøte høsten 
2014 mellom Eldrerådet, Rådet for likestilling av funksjonshemmede og Ungdomsrådet, hvor 
årlige fellesmøter og generasjonskonferanse 2.hvert år blir drøftet med bakgrunn i å klarlegge 
felles oppgaver, felles utfordringer og felles løsninger.  Alle rådsmedlemmene bør møte og 
delta i diskusjonene.

2. Forslaget sendes Inderøy kommune v/formannskapet

Avstemming

Enstemmig som forslag fremmet i møtet.

Uttalelse i Eldres råd - 28.05.2014

1. Eldrerådet oppfordrer Inderøy kommune ved ordfører til å ta initiativ til et fellesmøte høsten 
2014 mellom Eldrerådet, Rådet for likestilling av funksjonshemmede og Ungdomsrådet, hvor 
årlige fellesmøter og generasjonskonferanse 2.hvert år blir drøftet med bakgrunn i å klarlegge 
felles oppgaver, felles utfordringer og felles løsninger.  Alle rådsmedlemmene bør møte og 
delta i diskusjonene.



2. Forslaget sendes Inderøy kommune v/formannskapet

PS 10/14 Eldre og pensjonister inn i politisk arbeid fra høsten 2015

Behandling i Eldres råd - 28.05.2014 

Leder la fram følgende forslag til brev til politiske partier og pensjonistlag i Inderøy kommune:

Til Politiske partier og pensjonistlag i Inderøy kommune. 

Eldre og pensjonister inn i politisk arbeid fra høsten 2015.
Hvert år arrangerer Eldrerådet i Nord-Trøndelags Eldrerådskonferanser for 
Eldrerådsmedlemmer i kommunene. Denne våren i Quality Hotel Grand, Steinkjer 7.og 8. mai. 
Konferansen var fylt med aktuell innlegg om temaer og samfunns utfordringer, men også 
gruppearbeid med aktuelle temaer som «aldersdiskriminering». Pensjonistene jobbet godt og 
kom med kreative løsninger. For at løsningene ikke bare skal bli tomme ord, må deltakerne 
fortsetter oppgaven med å videreføre løsningen i sine heimkommuner. Inderøy stilte i 
konferansen med 3 deltakere fra Eldres Råd.
Aldersdiskriminering er kanskje for mange et nytt begrep, men likevel svært aktuelt i dagens 
samfunn. En økende aldersgrense og med mange flere friske pensjonister vil være en framtidig 
utfordring, men også en resurs som må og skal utnyttes. Gruppene mente at flere pensjonister 
kunne og bør velges inn i kommunale styrer og utvalg, delta aktiv i kommunenes utfordringer 
med å finne de gode løsninger. Det er et kjent ordtak som sier: «Inga fortid, inga framtid! I 
dette ligger mye av hva eldre kan bringe inn i diskusjoner og valg av løsninger. De eldre har 
erfaringer, kjenner fortida og vil derfor berike grunnlagene for valgene. Derfor kommer Eldres 
Råd i Inderøy med følgende oppfordringer til politiske partier og pensjonistlag:
Politiske partier er alle rede kommet i gang med nominasjonsprosessen til Kommune og 
Fylkestingsvalget 2015. Prøv å få med eldre kandidater, helst på sikker plass. Det vil berike 
listene, være en oppfordring og inspirasjon til eldre velger til å bruke stemmeretten på 
valgdagen, men kanskje viktigst, partiene for erfarne politiske medarbeidere med viktig 
livserfaring med på laget. 
Pensjonistlagene i kommunen må også gjøre jobben sin, som vil bestå i å inspirere sine 
medlemmer til å takke ja når forespørselen kommer. Mangel på tidligere politisk erfaring må 
ikke hindre at noen ikke tørr å svare ja. Alle som ønsker og har noe å bidra med er kandidater 
til neste års valg. Det må være et mål for alle pensjonistlaga i kommunen å få valgt et av sine 
medlemmer neste års valg, samme hvilket parti det skulle være. Stå på.
Eldres Råd i Inderøy håper at oppfordringen når fram til nominasjonsnemndene og at 
pensjonistlaga ildner sine medlemmer til ansvar og si jan når forespørselen kommer. God 
nominasjonssommer og høst!
Hilsen Eldres råd i Inderøy 

Avstemming

Enstemmig som lederens forslag



Uttalelse i Eldres råd - 28.05.2014

Administrasjonen sender framlagte brev på vegne av Eldrerådet til politiske partier og 
pensjonistlag i Inderøy kommune.

PS 11/14 Bofellesskap med heldøgns omsorg (HDO)

Rådmannens forslag til vedtak:

Det arbeides videre med følgende alternative konsepter vedrørende boliger for 
utviklingshemmede og ungdomsbolig og avlastningsboliger – i uprioritert rekkefølge:

1. En løsning med 9 leiligheter (tilnærmet 4+5 løsning) for utviklingshemmede på Folkvangtomta.  

Vennavold omdisponeres til ungdomsbolig/avlastning. Bucktrøa frigjøres for andre formål eller 

selges. 

2. Bygging av 4+5 leiligheter for utviklingshemmede på Nessjordet. For øvrig løsning som i punkt 1 

over.

3. Alternativ 1 forutsetter anskaffelse av nye lokaliteter for Et sted og være, se også egen sak om 

Aktivitets/dagsenter.

Behandling i Eldres råd - 28.05.2014 

Avstemming

Enstemmig som rådmannens forslag

Uttalelse i Eldres råd - 28.05.2014

Det arbeides videre med følgende alternative konsepter vedrørende boliger for 
utviklingshemmede og ungdomsbolig og avlastningsboliger – i uprioritert rekkefølge:

4. En løsning med 9 leiligheter (tilnærmet 4+5 løsning) for utviklingshemmede på 

Folkvangtomta.  Vennavold omdisponeres til ungdomsbolig/avlastning. Bucktrøa 

frigjøres for andre formål eller selges. 

5. Bygging av 4+5 leiligheter for utviklingshemmede på Nessjordet. For øvrig løsning som i 

punkt 1 over.

6. Alternativ 1 forutsetter anskaffelse av nye lokaliteter for Et sted og være, se også egen 

sak om Aktivitets/dagsenter.


