BÆR
UM KOMM UNE
POLITISK
SEKRETARIAT

Dato:

MØTEPROTOKOLL
ELDRERÅDET
15.01.2019kl. 18:30- 19:30

DIALOGMØTE
Kl. 16.30-18.00 avholdt Eldrerådet dialogmøte med representanter fra
brukerrådene på seniorsentrene

Ordinært møte i Eldrerådet kl.18.30

Møteleder:
RagnaBergetJørgensen
, leder

Parti
BFF

Følgendemedlemmermøtte:
Ninja Sanner
Liv Irene Sundt-Ohlsen

Parti
H
BFF

ErikKotte-Eriksen

PP

Følgendemedlemmerhadde gyldig forfall:
Petter K. Melsom
Brit WencheMoestue
JohnKarstenKjekshus

Parti
FRP
BFF
BFF

Følgendevaramedlemmermøtte:
EllenSigridHollerudBradley
HelgeBostad
BjørgThoraSirum

Parti
FRP
BFF
BFF

Antall representanter:7

SAKSLISTE

16.01.2019
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Saksnummer

Sakstittel

001/19

Godkjenning av protokoll

002/19

Handlingsplan for kjønns- og seksualitetsmangfold
2019-2022

003/19

Konkurranseutsetting i pleie og omsorg - avklaringer

004/19

Referatsaker

005/19

Sammen om velferd - statusrapport nr. 1 fra
prosjektet

EVENTUELT
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001/19 : Godkjenning av protokoll
Forslag til vedtak:
Protokoll fra Eldrerådets møte 04.12.2018 godkjennes slik den foreligger.
Behandlingen i møtet:
Votering:
Enstemmig godkjent.
ERÅD - 001/19 - 15.01.2019:
Vedtak:
Protokoll fra Eldrerådets møte 04.12.2018 godkjennes slik den foreligger.

002/19 : Handlingsplan for kjønns- og seksualitetsmangfold 2019-2022
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Handlingsplan for kjønn- og seksualitetsmangfold vedtas slik den foreligger
2. Planen og tiltakene evalueres, i samarbeid med aktuelle organisasjoner, i 2020 og
2022 og evalueringsrapportene legges frem for kommunestyret
Behandlingen i møtet:
Fellesforslag fra alle fremmet Ragna Berget Jørgensen (BFF) fremmet følgende forslag:
Eldrerådet er positive til at saken settes på dagsorden. Det er viktig å øke kompetansen
blant innbyggere og ansatte i kommunen.
Votering:
Fellesforslaget ble enstemmig tatt.
Rådmannens forslag ble enstemmig tatt til orientering.
ERÅD - 002/19 - 15.01.2019:
Vedtak:
Saken tas til orientering.
Eldrerådet er positive til at saken settes på dagsorden. Det er viktig å øke kompetansen
blant innbyggere og ansatte i kommunen.

003/19 : Konkurranseutsetting i pleie og omsorg - avklaringer
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Driften av Lindelia bo- og behandlingssenter, ytterligere et sykehjem og en
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omsorgsbolig konkurranseutsettes ikke.
2. Det gjennomføres konkurranseutsetting av driften ved Oksenøya bo- og
behandlingssenter.
3. Rådmannen fremmer sak med vurdering av driftskonsept for hvert enkelt prosjekt
med nye bo- og behandlingssentre eller omsorgsboliger.
Behandlingen i møtet:
Votering:
Rådmannens forslag ble enstemmig tatt til orientering.
ERÅD - 003/19 - 15.01.2019:
Vedtak:
Saken tas til orientering.

004/19 : Referatsaker
Forslag til vedtak:
Refererte dokumenter tas til orientering slik de foreligger.
Dokumentnummer Tittel
1.
Eldreforum 2019 - hold av datoen 3.april
Behandlingen i møtet:
Votering:
Enstemmig tatt til orientering.

ERÅD - 004/19 - 15.01.2019:
Vedtak:
Refererte dokumenter tas til orientering slik de foreligger.

005/19 : Sammen om velferd - statusrapport nr. 1 fra prosjektet

Behandlingen i møtet:
Ragna Berget Jørgensen (Ap) fremmet følgende forslag:
Saken utsettes til neste møte. Rådmannen vil gi en orientering til saken i møtet.
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Votering:
Berget Jørgensens forslag ble enstemmig vedtatt.
ERÅD - 005/19 - 15.01.2019:
Vedtak:
Saken utsettes til neste møte. Rådmannen vil gi en orientering til saken i møtet.

EVENTUELT

Ragna Berget Jørgensen
utvalgsleder
Bjørg Alver
utvalgssekretær

