Møteinnkalling
Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tidspunkt:

Eldrerådet
Formannskapssalen, Rådhuset
26.08.2015
13:00

Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no.
Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Lars Midtstraum
Ordfører/Leder
Ann Jorid Virik
Sekretær
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Saksliste
Pkt. 1
Pkt. 2
Pkt. 3
Pkt. 4
Pkt. 5

Godkjenning av innkalling og saksliste
Valg av protokollgodkjennere
Habilitet/Permisjon
Spørsmål
Orienteringer

Utvalgssaksnr

Innhold

PS 5/15

Referatsaker

PS 6/15

Lukket

Arkivsaksnr

Nominering av representanter til Rana Eldrerådperioden 2015-2019.

2015/2679

Godtgjørelse til folkevalgte f.o.m 1. mai 2015

2015/2707

Politiske saker
Uttalelse fra Rana eldreråd - Drosjekort

2014/1917
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PS5/15Referatsaker
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Iflg. adresseliste

Mo i Rana, 18.8.2015

Saksnr.-dok.nr.
2015/2679-1

Arkivkode
033

Avd/Saksb
SERVICE/MAKI

Deres ref.

Nominering av representanter til Rana Eldreråd- perioden 2015-2019.
I forbindelse med at det er kommune- og fylkestingsvalg høsten 2015, skal det også velges nye
medlemmer til Rana eldreråd. Eldrerådet skal være et rådgivende organ for kommunen i alle saker
som vedrører levekår for eldre. Rådet kan ta opp saker på egent initiativ, eller bli forelagt saker til
uttalelse.
I Rana kommune består eldrerådet av syv representanter, hvorav fem velges blant
alderspensjonister og to representanter velges av og blant kommunestyrets representanter. Alle
medlemmer velges med personlig vara. Det er Eldrerådet selv som velger leder og nestleder.
Pensjonistforeningene har rett til å uttale seg om valg av representanter. Dere inviteres herved til å
komme med forslag på engasjerte og samfunnsinteresserte kandidater. Begge kjønn skal være
representert, og kandidaten må være spurt på forhånd og sagt seg villig til å stille.
Forslag på kandidater sendes til Rana kommune, Postboks 173, 8601 Mo i Rana eller per mail til
postmottak@rana.kommune.no

Frist for innsending av forslag på kandidater er 30.september 2015.
Med hilsen
Serviceavdelingen

Marianne Kibsgaard
Servicesjef

Adresse:

Telefon: + 47 75 14 50 00

Internett: www.rana.kommune.no

Org.nr: 872 418 032

Rådhusplassen 2

Telefax: + 47 75 14 50 01

E-post: postmottak@rana.kommune.no

Bankgiro: 4516.23.78264

Pb 173, 8601 Mo i Rana
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Kopi til:
Landsforening for offentlige pensjonister v/ D. Øverli

Skansen 2

8626

Rana kommunale pensjonistforening, Ytterenveien 36, 8614 Mo i Rana
Utdanningsforbundet v/ Hilmar Granmo, Rakkelveien 4, 8643 Bjerka

Dette brevet er godkjent elektronisk og har derfor ikke underskrift.
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MO I RANA

Folkevalgte i Rana kommune

Mo i Rana, 18.06.2015
Saksnr.-dok.nr.
2015/2707-1

Arkivkode

Avd/Saksb
SERVICE/MAKI

Deres ref.

Godtgjørelse av folkevalgte f.o.m 1. mai 2015
I Innst. 637 s(2014-2015) ble det vedtatt nye satser for stortingsrepresentantene og regjeringens
medlemmer. Fra 1.mai 2015 får en stortingsrepresentant kr. 885 491,- per år. Det er bestemt at
Ordfører i Rana kommune skal ha samme godtgjørelse som et komite leder. Dette tilsvarer en
stortingsrepresentants godgjøring + 7 prosent.
Godtgjørelsen til folkevalgte reguleres med virkningstidspunkt 1. mai 2015.
Folkevalgt
Ordfører
Varaordfører

Sats

Gruppeledere i
formannskap, ledere av
hovedutvalg og
kontrollutvalg
Medl. og møtende vara i
formannskapet
Kommunestyret og
kommunale nemnder
Leder kommunale nemnder
uten fast godtgjøring

80 % av
ordførergodtgjøring i 100%
stilling
6 % av ordførers
godtgjøring
2,5 o/oo av ordførers
godtgjøring
1 o/oo av ordførers
godtgjøring
2 o/oo av ordførers
godtgjøring

Godtgjøring fra 1.05.14
Kr. 947 475,Kr. 757 980,Kr.56 849,-

Kr. 2 369,Kr. 947,Kr. 1 895,-

Med hilsen
Serviceavdelingen
Marianne Kibsgaard
rådgiver
Dette brevet er godkjent elektronisk og har derfor ikke underskrift.
Adresse:

Telefon: + 47 75 14 50 00

Internett: www.rana.kommune.no

Org.nr: 872 418 032

Rådhusplassen 2

Telefax: + 47 75 14 50 01

E-post: postmottak@rana.kommune.no

Bankgiro: 4516.23.78264

Pb 173, 8601 Mo i Rana
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Arkiv:

F11

Arkivsaksnr:

2014/1917-7

Saksbehandler: Ulla Myhre

Uttalelse fra Rana eldreråd - Drosjekort
Utvalg
Eldrerådet

Utvalgssak
6/15

Møtedato
26.08.2015

Rådmannens innstilling
Eldrerådet i Rana anmoder om at Rana kommune på bakgrunn av kommunens geografi/størrelse
arealmessig tildeles flere drosjekortkvoter.
Uttalelsen oversendes Nordland Fylkeskommune, samferdsel.

Saksopplysninger

Transporttjenesten for funksjonshemmede (TT-ordningen)
Bakgrunn
Elderådet ba i møte den 27.05.2015 om at administrasjonen utarbeidet en sak som TT-kort med en
uttalelse fra rådet om at Rana kommune burde tilgodesees ekstra kvoter pga. kommunens
geografi/størrelse arealmessig.

Historikk og statistikk
Som en del av budsjettbehandlingen for 2015 i Nordland fylkeskommune ble det vedtatt en kraftig
rammereduksjon på tildeling av drosjekvoter til kommunene i Nordland fylke.
Rana kommune fikk en reduksjon fra 660 kvoter til 440 kvoter. I sum vil det si fra kroner 1.349.200,- til
538.105,- kroner.
Vedtaket som tildelingene til kommunene bygger på følgende fordelingsnøkkel:
«Ved den årlige fylkeskommunale kvotefordelingen til kommunene settes det en øvre grense for tallet på
brukere som kan tilrås godkjenning, til 0,65 % av folketallet i kommunen pluss 6,5 % av antall innbyggere
som er fylt 67 år eller eldre. Tildeling innenfor kvote skjer i den enkelte kommune. Godkjenning av
brukere er delegert til kommunene.».
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I tabellen fremgår den årlige reduksjon av kvotetildeling til Rana kommune.
År

Kvoter

Sum tildelt

2015

440

538 105

2014

660

1 349 200

2013

642

1 235 120

2012

642

2011

687

2010

634

2009

608

2008

820

% av folketall + over 67 år
0,65

6,5 %

1

10 %

1

10 %

1

12 %

1

12 %

Formål
Transporttjenestens formål er å medvirke til at funksjonshemmede i Nordland blir mer mobile, og i stand
til å delta i aktiviteter i nærmiljøet på linje med den øvrige befolkning.
Ordningen skal ikke brukes til lege og tannlege besøk, eller til kommunale fellestilbud som er knyttet til
helse- og sosialtjenesten som for eksempel transport til/fra dagsenter.

Hvem kan søke?
Tjenesten er et tilbud om bruk av drosje eller spesialbil for personer som ikke kan bruke kollektive
transportmidler uten vesentlige vanskeligheter.
Transportberettigede må være bosatt og folkeregistret i Nordland fylke. Det er en forutsetning at
funksjonshemningen antas å vare over ett år, men ved ledige kvoter i bostedskommunen kan også
personer med akutte funksjonshemninger søke om å bli TT-bruker. Er funksjonshemmingen ikke
langvarig, faller godkjenningen bort når forutsetningene for godkjenning ikke lenger er til stede.
For å bli godkjent som bruker, må søkerens inntekt ikke overstige 2 x grunnbeløpet (G) i folketrygden.
Som inntekt regnes ”alminnelig inntekt” iht. siste likningsoppgjør, eventuelt justert for særfradrag for
alder, uførhet og store sykdomskostnader. Økonomisk behovsprøving gjelder ikke for rullestolbrukere
med behov for spesialbil, eller blinde.
Søkere som er tildelt eget transportmiddel eller har grunnstønad øremerket til transport fra NAV skal
ikke godkjennes for TT-ordningen.
Søkere som er tildelt moped fra Folketrygden kan tildeles ½ brukerkvote.
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Hvem er brukergruppen i Rana
Eldre og uføre er hovedtyngden av brukere







Ca. 240 brukere født 1912-1930
Ca. 150 brukere født 1931-1940
Ca. 120 brukere født 1941-1969
Rullestolbrukere ca. 47 brukere
Synshemmede ca. 6 brukere)
Unge funksjonshemmede ca. 23 brukere (født 1970-1999)

Totalt er ca. 580 personer brukere av ordningen i Rana

Konsekvenser for Rana
170 brukere har fått redusert kortet sitt til 50 % kvote fra 01.01.2015 i bynære strøk. Unntaket er de som
bor på Mjølan og Hammeren, rullestolbrukere og synshemmede.
Totalt er det 104 brukere som har fått redusert kortet sitt til 50 % pga ubrukte kort i 2014
Alle disse brukerne har nå 600,- kroner pr. halvår.

Tilråding
Eldrerådet i Rana anmoder om at Rana kommune på bakgrunn av kommunens geografi/størrelse
arealmessig tildeles flere drosjekortkvoter.
Uttalelsen oversendes Nordland Fylkeskommune, samferdsel.
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