Møteprotokoll
Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tidspunkt:

Eldrerådet
Formannskapssalen, Rådhuset
28.09.2016
13:00

Følgende faste medlemmer møtte:
Navn
Funksjon
Lars Midtstraum
Leder
Tove Lian
Medlem
Øyvind Straumbotn
Medlem
Erika Sagli
Medlem
Mary-Ann Dahl
Medlem
Anne L. Hågensen
Medlem
Følgende medlemmer hadde meldt forfall:
Navn
Funksjon
Dag Østerdal
Medlem
Følgende varamedlemmer møtte:
Navn
Møtte for
Odd Johansen
Dag Østerdal
Fra administrasjonen møtte:
Navn
Ann Jorid Virik
Ole Petter Rundhaug

Representerer
LOP
RKP

Representerer

Representerer

Stilling
Omsorgssjef / sekretær
Ass. rådmann

Møteformalia
Merknad til innkalling: Godkjent.
Merknader til saksliste: Godkjent.
Protokollgodkjennere: Lars Midstraum og Tove Lian
Spørsmål til administrasjon/ordfører:
Orienteringer/informasjon:
Ass. Rådmann Ole Petter Rundhaug informerte om saken «Kommunal planstrategi

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 12/16

Referatsaker

PS 13/16

Lukket

Arkivsaksnr

Invitasjon til regionalt informasjonsmøte for pensjonister
og eldre i nordre Helgeland, tirsdag 18. oktober 2016
Politisk sak

2014/262

Kommunal planstrategi 2016 - 2019 - invitasjon til å gi
innspill

2016/836

PS 12/16 Referatsaker
Saksprotokoll - Eldrerådet - 28.09.2016 - sak 12/16
Vedtak:
Invitasjon til regionalt informasjonsmøte for pensjonister og eldre i nordre Helgeland, tirsdag 18.
oktober 2016

Rana Eldreråd melder følgende personer på til samlingen den 18. oktober i Mo i Rana:
Lars Midtstraum
Odd Johansen
Dag Østerdal (med forbehold)
Erika Sagli
Tove Lian
Anne Hågensen
Bror Karlsen (med forbehold)
Behandling:
Rana Eldreråd melder følgende personer på til samlingen den 18. oktober i Mo i Rana:
Lars Midtstraum
Odd Johansen
Dag Østerdal (med forbehold)
Erika Sagli
Tove Lian
Anne Hågensen
Bror Karlsen (med forbehold)
Votering:
Enstemmig vedtatt (7-0)

Invitasjon til regionalt informasjonsmøte for pensjonister og eldre i nordre Helgeland,
tirsdag 18. oktober 2016

PS 13/16 Kommunal planstrategi 2016 - 2019 - invitasjon til å gi innspill
Saksprotokoll - Eldrerådet - 28.09.2016 - sak 13/16
Vedtak:
Eldrerådet støtter den foreslåtte kommunale planstrategien, og mener at dokumentet er et godt
hjelpemiddel for planarbeidet framover.
I tillegg vil eldrerådet gjenta sin uttalelse/bekymring som er oversendt gruppelederne i
Formannskap og Kommunestyre i april 2016:
Rana eldreråd er bekymret for utviklingen når det gjelder sykehjemsplasser etter 2019.
Den vedtatte omsorgsplanen vil ikke makte de utfordringer som kommer når eldrebølgen treffer
Rana med full tyngde. Da blir det et større behov for flere sykehjemsplasser, noe neste
økonomiplan må ta høyde for.
Kommunen må være i forkant og planlegge tiltak som sikrer et tilbud som tar høyde for å møte
de utfordringene som oppstår når det store antallet eldre kommer til å ha behov for
sykehjemsplass.
Eldrerådet ber kommunen om å utarbeide planer som kan møte/ivareta de store utfordringene
som oppstår på grunn av dette.
Nye tomter til sykehjem og omsorgsboliger må med i økonomiplanen, slik at disse kan bygges
og være klare til bruk når dette behovet kommer.
Behandling:
Forslag fra Lars Midtstraum:
Eldrerådet støtter den foreslåtte kommunale planstrategien, og mener at dokumentet er et godt
hjelpemiddel for planarbeidet framover.
I tillegg vil eldrerådet gjenta sin uttalelse/bekymring som er oversendt gruppelederne i
Formannskap og Kommunestyre i april 2016:
Rana eldreråd er bekymret for utviklingen når det gjelder sykehjemsplasser etter 2019.
Den vedtatte omsorgsplanen vil ikke makte de utfordringer som kommer når eldrebølgen treffer
Rana med full tyngde. Da blir det et større behov for flere sykehjemsplasser, noe neste
økonomiplan må ta høyde for.
Kommunen må være i forkant og planlegge tiltak som sikrer et tilbud som tar høyde for å møte
de utfordringene som oppstår når det store antallet eldre kommer til å ha behov for
sykehjemsplass.
Eldrerådet ber kommunen om å utarbeide planer som kan møte/ivareta de store utfordringene
som oppstår på grunn av dette.
Nye tomter til sykehjem og omsorgsboliger må med i økonomiplanen, slik at disse kan bygges
og være klare til bruk når dette behovet kommer.
Votering:
Enstemmig vedtatt (7-0).

Rådmannens innstilling
Eldrerådet gir følgende uttalelse:

