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Referat fra møte i Eldrerådet 15.06.20
Tilstede: Hans Tørrisplass, Alf Majormoen, Mona Garborg, Aasta Teigen,
Anne Lise Breie
Andre: Geir O. Garthus (sekretær).
Kommuneoverlege Nils Høva
Møtetidspunkt: kl 13.00 – 15.00
Saksliste:
Sak 08/20 Covid-19 –epidemien og situasjonen for de eldre i Nesbyen kommune
Kommuneoverlege Nils Høva orienterte om blant annet:
- Status i kommunen
- Smitteverntiltak i institusjon
- Situasjonen for hjemmeboende eldre
- Gjenåpning av tjenester og aktivitet
Eldrerådet støtter den strenge praktiseringen av smittevern som har vært i Nesbyen
kommune. Det er også riktig å gjenåpne sosiale aktiviteter for å hindre ensomhet. Det vises
til betydningen av besøk og frivilliges innsats, blant annet drikketralle på Elverhøy.

Sak 09/20 Heltidskultur – helse og omsorg, sak 3/20 i helse- og sosialutvalget
Rådet ble orientert om saken som skal opp i neste kommunestyre og vil følge den videre
prosessen i saken.

Sak 10/20 Aktuelle saker fra utvalg og kommunestyre
Det ble orientert om regnskap og årsmelding samt ekstern analyse for å utrede mulige
omstillings- og effektiviseringstiltak i Nesbyen kommune.
For å følge opp saker i utvalg på et tidlig tidspunkt, vil eldrerådet fordele utvalgene mellom
seg. Sekretariatet bes om at kontaktpersonene tas med på adresselistene ved utsending av
innkalling og protokoll.
Helse- og sosialutvalget:
Oppvekst, skole og kulturutvalget:
Teknisk utvalg:
Kommuneplanutvalget:
Formannskapet:

Mona Garborg
Anne Lis Breie
Alf Majormoen
Aasta Teigen
Hans Tørrisplass

Sak 11/20 Eventuelt.
Eldrerådet er bekymret for prestesituasjonen i Nesbyen kommune. Det bes om at
kommunen legger forholdene til rette slik at det snarest blir ansatt en ny fast sogneprest.
Eldrerådet vil gjenta oppfordringen om at fakturaer for eiendomsskatt og kommunale
avgifter kan deles opp i månedlige fakturaer.
Videre møtekalender 2020 for eldrerådet vedtatt av kommunestyret:
21. september kl 13.00
26. oktober kl 13.00
30. november kl 13.00

