RENDALEN KOMMUNE
Eldrerådet

(12/5-3)

Eldrerådet holdt møte i Rendalen kommunehus 10. januar 2012 kl. 10:00 – 13:00
Til stede:
• Eldrerådets avtroppende medlemmer Gerd Hagen, Odd Trond Moen, Else Andreassen
og Bjørg Marie Innvik Solum.
• Eldrerådets nye medlemmer: Gerd Hagen, Mads Undseth, Finn Erik Solum, Aud
Storbakken og Ole Jakob Akre.
• Eldrerådets nye varamedlemmer: Vivian Strandberg og Anne Britt Nordengen.
• Eldrerådets avtroppende varamedlemmer var invitert. Marry Thorsteinsen møtte,
mens Magnhild Søgaard og Gerd Grindflek hadde meldt forfall.
• Som sekretær møtte Birgitte H. Nytrøen.
Forfall:
• Enok Sandbakken
Gerd Hagen ønsket velkommen, og ledet Del 1 av møtet.
Div. informasjon og brosjyrer om eldrerådets arbeid ble utdelt til de nye medlemmene og de
nye varamedlemmene i møtet.
Saker som ble behandlet:
DEL 1:
Saksliste for det avtroppende eldrerådet:
• Eldredagen 2011.
• Brukerråd ved Rendalen sjukehjem.
• Felles regionrådsmøte for eldrerådene i Nord-Østerdal.
• Budsjett 2012 for Rendalen kommune.
• Generell informasjon.
• Eventuelt.
DEL 2:
Saksliste for det nye eldrerådet:
• Valg av leder i eldrerådet t.o.m. høsten 2015.
• Valg av nestleder i eldrerådet t.o.m. høsten 2015.
• Valg av representant med vararepresentant i byggenemnd for kommunale bygg t.o.m.
høsten 2015.
• Antall vararepresentanter i eldrerådet t.o.m. høsten 2015.
• Eventuelt.

RENDALEN KOMMUNE
DEL 1:
ELDREDAGEN 2011
Avholdt 1. oktober 2011 i samarbeid med Rendalen Pensjonistforening. Et vellykket
arrangement, som bør avholdes årlig. Kostnadene bør synliggjøres. Inntekter fra loddsalg osv
disponerer eldrerådet selv, og av årets «overskudd» ble kr. 2.000,- overført til
demensaksjonen.
BRUKERRÅD VED RENDALEN SJUKEHJEM
Valgt interimsstyre bestående av leder for sjukehjemmet, pårørenderepresentanter og 1 fra
eldrerådet (leder). Brukerrådet er et forum hvor brukere og pårørende kan melde inn og
diskutere ting som angår sjukehjemmet.
FELLES REGIONRÅDSMØTE FOR ELDRERÅDENE I NORD-ØSTERDAL
Har vært ett møte på Tynset, hvor det ble avtalt at det neste skulle avholdes i Rendalen.
Rendalen eldreråd inviterte i 2011 til et fellesmøte, men det var da liten interesse fra de andre
eldrerådene i regionen, så dette ble lagt på is. Det nye eldrerådet ser nærmere på dette.
BUDSJETT 2012 FOR RENDALEN KOMMUNE
Eldrerådet har ikke eget budsjett. Har hittil fått de pengene de har forespurt via
sentraladministrasjonen i kommunen. Det nye eldrerådet vurderer om det er hensiktsmessig å
ha et eget budsjett. (Vedlegg 1. Eldrerådets kommentarer til årsbudsjett 2012.)
GENERELL INFORMASJON
Leder Gerd Hagen informerte om hva eldrerådet hadde jobbet med og fremhevet spesielt at
eldrerådet har fått satt opp postkasser for beboerne ved alderspensjonatet, og fått i gang
velfungerende aktivitetsstuer både på sjukehjemmet og BAS. Ønsker at det jobbes videre
med å få til en «husfar» i kommunen.
DEL 2:
Ble ledet av den nye lederen, Mats Undseth, etter at valg var foretatt.
Den nye lederen berømmet Gerd Hagen for hennes engasjement og takket for vel utført jobb
som leder i eldrerådet.
VALG AV LEDER I ELDRERÅDET T.O.M. HØSTEN 2015
Mads Undseth ble valgt til ny leder i eldrerådet t.o.m. høsten 2015.
VALG AV NESTLEDER I ELDRERÅDET T.O.M. HØSTEN 2015
Ole Jacob Akre ble valgt til ny nestleder i eldrerådet t.o.m. høsten 2015.
VALG AV REPRESENTANT MED VARAREPRESENTANT I BYGGENEMND FOR
KOMMUNALE BYGG T.O.M. HØSTEN 2015
Ole Jacob Akre ble valgt som representant og Mats Undseth som vararepresentant i
byggenemnd for kommunale bygg t.o.m. høsten 2015.
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RENDALEN KOMMUNE
ANTALL VARAREPRESENTANTER I ELDRERÅDET T.O.M. HØSTEN 2015
Ønskelig med en vararepresentant til fra Rendalen pensjonistforening. Vivian Strandberg
kommer med kandidat i neste møte.
EVENTUELT
Det nye eldrerådet diskuterte følgende:
•

Eldredagen 2012. Fast dato 1. oktober hvert år. Ble nedsatt ei gruppe på møtet som
består av Finn Erik Solum (leder), Gerd Hagen og Wenche Lien. Gruppa planlegger i
løpet av våren hva som skal skje på eldredagen 1. oktober 2012.

•

Brukerråd ved Rendalen sjukehjem. Gerd Hagen deltar på møtet fredag 13.01.2012.

•

Felles regionrådsmøte for eldrerådene i Nord-Østerdal. Prøve å få til et felles møte i
Rendalen i løpet av året.

•

Budsjett. Ta opp på neste møte om det er ønskelig med eget budsjett for eldrerådet.

•

Møteplan. Det var ønske om en fast møteplan. Enighet om å møtes den første tirsdagen
annenhver mnd. Første møte blir da tirsdag 7. februar 2012 kl. 10:00 i møterom 2 på
kommunehuset. Til det 1. møtet innkalles alle varamedlemmer.

•

Eldrerådet inviterer ordfører og rådmann til møtet. Ønsker å få en orientering om hva
samhandlingsreformen omfatter.

Rett utskrift av referatet bekreftes 10.01.12:

………………………………….
Birgitte H. Nytrøen
sekretær

Referatet sendt eldrerådets avtroppende og nye medlemmer, eldrerådets avtroppende og nye
varamedlemmer, rådmannen, ordføreren, virksomheten plan/næring/drift (vedr.
byggenemnd), kommunestyret som referatsak, Rendalen Pensjonistforening, Hedmark fylkes
eldreråd (Fylkeshuset, Parkgt. 64, 2325 Hamar), Pensjonisforbundet i Hedmark v/Finn Åge
Løvlien (Torggt. 71, 2317 Hamar) og internett.
Referat sendes også: Østlendingen, Hamar Arbeiderblad og Østerdølen.
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