
       

Møteprotokoll  
 
Utvalg: Nordreisa eldreråd 
Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset 
Dato: 06.10.2020 
Tidspunkt: 12:00 – 14:20 

 
Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Marit Føre Nestleder  
Ella Halvorsen Medlem  
Tanja Birkeland Medlem SP 
Tore Yttregaard Medlem H 

 
 
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
Navn Funksjon Representerer 
   
   
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
   
   

 
Merknader 
Roy Johnsen – Medlemmet møtte ikke. Han opplyste at han ikke visste noe om at han var meldt 
inn som vara. Han melder forfall. 
 

 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Angela Sodefjed Sektorleder helse- og omsorg 
  

 
Underskrift: 
Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført på de sidene vi har signert i møteboka, er 
i samsvar med det som ble vedtatt på møtet. 
 
______________________  _______________________ 
Leder  Tor Martin Nilsen 
  møtesekretær 
 
______________________  _______________________ 



 

                                        Saksliste 
 
Orienteringer: 
Orientering om helse- og omsorgsplan v/sektorleder Angela Sodefjed 
Orientering om budsjett 2021 v/sektorleder Angela Sodefjed. 
 
Valg av representant til arbeidsutvalg for igangsetting av lokal forskrift om folkevalgtes rett til 
godtgjøring i Nordreisa kommune. Ella Halvorsen stiller som eldrerådets representant i utvalget 
for igangsetting av lokal forskrift om folkevalgtes rett til godtgjøring. 
 
Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

PS 6/20 Valg av ny leder i Nordreisa eldreråd  2019/1088 
 
 

PS 6/20 Valg av ny leder i Nordreisa eldreråd 

Saksprotokoll i Nordreisa eldreråd - 06.10.2020  
 

Behandling: 
Forslag fra Marit Føre: 
Eldrerådet konstaterer at nyvalgt representant Roy Johnsen har opplyst per telefon under møtet 
at han ikke kommer til å møte i eldrerådet. Han må i så fall søke om fritak. Ut fra denne 
situasjonen er ikke rådet fulltallig, og en avventer å velge leder til det skjer. 

Vedtak: 
Eldrerådet konstaterer at nyvalgt representant Roy Johnsen har opplyst per telefon under møtet 
at han ikke kommer til å møte i eldrerådet. Han må i så fall søke om fritak. Ut fra denne 
situasjonen er ikke rådet fulltallig, og en avventer å velge leder til det skjer. 
 


