Informasjon og personal

Medlemmer:
Olga Berg
Johannes T Husby
Gunnvor Breivik
Øyvind Blomlie
Harald Fagervold
Forfall: Lars Bromstad og Sverre Pukstad. Vara: Gunnvor Breivik møtte for Lars Bromstad.
Ingen vara for Sverre Pukstad.
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Vår ref.
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Dato
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REFERAT FRA MØTE I RISSA ELDRERÅD MANDAG 03.02.14
Sak 01/14

Godkjenning av innkalling og saksliste. Merknader til innkalling: husk å notere
klokkeslett og møterom på innkallingen. Ingen merknader til saksliste.

Sak 02/14

Godkjenning av referat fra siste møte. Referat ble godkjent.

Sak 03/14

Aktuell politikk. Har ikke vært noen politiske møter siden forrige eldrerådet.
Harald Fagervold orienterte fra siste formannskapsmøte, der det blant annet ble
drøftet kommunesammenslåing med Leksvik. I forhold til salg av kommunale
eiendommer, håper eldrerådet at kommunen setter restriksjoner i forhold til
salg av gammelbanken.

Sak 04/14

Verdighetsgarantien. Tilby samtale om eksistensielle spørsmål og lindrende
behandling. Randi Kvitland Brødreskift og Randi Kvernstedt fra Rissa Helsetun
orienterte om lindrende behandling ved Rissa Helsetun. Det finnes ulike form
for smertebehandling. Ofte foregår samtalene med pasientene ved sengekanten.
Det er viktig for pasientene å få tilbud om å ha en hånd å holde i samtidig som
det er viktig å ha tid til en samtale med pasientene og likedan viktig å ta vare på
de pårørende i sluttfasen av livet til pasientene. Medlemmene i eldrerådet
mener de må jobbe med å få videreført prosjektet «Lindrende behandling».

Sak 05/14

Tanker om arbeidet i eldrerådet etter nyttår. Hva bør vi arbeid med i eldrerådet?
Bør arbeide med saker som har med eldre å gjøre.
Andre saker som eldrerådet må arbeide med er:
1. Frivilligheten og hvordan de blir mottatt på institusjonene våre.
2. Aktivitet ved institusjonene.
3. Livets slutt.
4. Eldre som bor hjemme får tilbud om å komme seg ut, bilturer m.m.
Hvordan bør vi arbeide? Bør jobbe en del med disse punktene til neste møte.

Rissa kommune
Rådhusveien 13
7100 Rissa
Tlf: 73 85 27 00

postmottak@rissa.kommune.no
rissa.kommune.no
facebook.com/rissakommune
Org.nummer: 944 305 483

Hvordan kan vi skaffe oss større innflytelse? Bør bli et organ som får mer
innflytelse, i tillegg bør det settes opp en tidsplan for møtene. Ordfører og
rådmann bør bli invitert på noen av møtene våre.
Sak 06/14

Aktivitetsmidler – nytt søknadsskjema. Skjema er i utgangspunktet greit, men
endrer litt på overskriften på søknadskjema. Søknadskjema må benyttes.
Aktivitetsmidlene bør utlyses 2.ganger i året, søknadsfrist: 1.mai og 1.oktober.
Det forventes at eldrerådet får tilbakemelding om bruken av midlene.
Maksbeløpet settes til 5.000 kroner.

Sak 07/14

Årsmelding 2014. Harald Fagervold gikk i gjennom årsmeldingen 2014.
Årsmeldingen ble enstemmig vedtatt i eldrerådet.

Sak 08/14

Eventuelt.
 Eldres dag vil bli 3.oktober 2014.

Med hilsen
Anne Karin Storsve
Sekretær

