200590M200657M200595M

Nesbyen kommune

Valgte medlemmer

Norge

Deres ref.

Vår ref.
20/00131-2

Dato
18.02.2020

Referat fra møte i Eldrerådet 17.02.20
Vedlagt følger referat fra møte i Eldrerådet 17.02.20.

Med hilsen
Geir Olav Garthus
Spesialrådgiver

Kopi: Fellestjenester, Helse- og sosialutvalget v/leder Anne Kari Eriksen

Rukkedalsvegen 46 , 3540 NESBYEN
www.nesbyen.kommune.no
postmottak@nesbyen.kommune.no

Tlf.:
32 06 83 00
Org.nr: 964951640

Kontonr:

2351.20.92691

Referat fra møte i Eldrerådet 17.02.20
Tilstede: Hans Tørrisplass, Alf Majormoen, Mona Garborg, Aasta Teigen,
Anne Lise Breie
Andre: Geir O. Garthus (sekretær).
Varamedlem Bodil Hovden deltok som tilhører
Møtetidspunkt: kl 13.00 – 14.30

Saksliste:
Sak 01/20 Valg av leder og nestleder
Hans Tørrisplass ble enstemmig valgt som leder for valgperioden 2020 – 2023
Aasta Teigen ble enstemmig valgt som nestleder for valgperioden 2020 – 2023

Sak 02/20 Informasjon til nye representanter
Det ble delt ut og informert om:
 Brev til nye representanter fra helse- og omsorgsdepartementet
 Veileder for eldreråd
 Årsmelding for Nes Eldreråd 2019

Sak 03/20 Reformen Leve hele livet
Det ble informert om reformen og om inspirasjonsdag som var på ÅL 12.12.19.
Eldrerådet vil følge opp saken i senere møter.

Sak 04/20 Tilbud om opplæring, kurs, foredrag
Det er mottatt følgende tilbud:
 Pensjonistforbundet, tilbud om foredrag/kurs for eldre, ansatte og politikere lokalt
 Kursstedet Nestor, Eldrerådskurs i Melsomvik 15. – 17. april
 Aldersvennlig Norge, nasjonal konferanse på Gardermoen 13. – 14. mai
Konferansen på Gardermoen er for eldrerådsmedlemmer, politikere og andre
nøkkelpersoner og er gratis. Sekretæren gir nærmere informasjon når endelig program og
påmeldingsfrist er klar.

Sak 05/20 Detaljregulering gang- og sykkelsti Rukkedalsvegen – offentlig ettersyn
Eldrerådet ser det som svært positivt at det blir etablert gang- og sykkelveg på den aktuelle
strekningen langs Rukkedalsvegen.

Sak 06/20 Aktuelle saker fra utvalg og kommunestyre
Det vises til grunngitt spørsmål og svar fra ordfører om eiendomsskatt i kommunestyret
13.02.20.
Mange i Nesbyen kommune og spesielt pensjonister med lav pensjon, vil få en vanskeligere
økonomisk situasjon når eiendomsskatten blir økt. For å lette situasjonen, ber eldrerådet
det om at fakturaer for eiendomsskatt og kommunale avgifter kan deles opp i månedlige
fakturaer.
Det bes også om at de som ønsker det, kan få hjelp på kommunens servicetorg til å endre
sin eiendoms takstgrunnlag i skatteetaten.

Sak 07/20 Eventuelt.
Møtekalender 2020 for eldrerådet vedtatt av kommunestyret:
17. februar

kl 13.00

27. april

kl 13.00

15. juni

kl 13.00

21. september kl 13.00
26. oktober

kl 13.00

30. november kl 13.00

