
       

Møteprotokoll  
 
Utvalg: Nordreisa eldreråd 
Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset 
Dato: 10.12.2020 
Tidspunkt: 12:00 – 13:30 

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

     
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
Navn Funksjon Representerer 
Nils Benjaminsen Medlem Pensj. 
   
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
Eva Margrethe Gamst Nils Benjaminsen Pensj. 
   

 
Merknader 
Rådet ønsker å få papirutgave av sakene. Det bør registreres hvem som henter papirutgaven, man 
unngår dermed dobbeltkopiering.  
 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Angela Sodefjed Sektorleder helse og omsorg 
Tor Martin Nilsen Konsulent 

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. 
 
 
______________________  _______________________ 
Marit Føre  Tor Martin Nilsen 
Nestleder  Møtesekretær 
 
______________________  _______________________ 
Tore Yttregaard  Eva M. Gamst 



                                        Saksliste 
 
Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

PS 7/20 Referatsaker   
RS 8/20 Svar på søknad om tilskudd - tiltakspakke for 

sårbare eldre - aktivitetstilbud og besøksvert - 
Nordreisa kommune, Sonjatun 
sykehjem/Sonjatun bo- og kultursenter 

 2020/973 

RS 9/20 Svar på søknad om tilskudd - tiltakspakke for 
sårbare eldre Aktivitetstiltak for å motvirke 
ensomhet 

 2020/973 

RS 10/20 Kommuner må legge til rette for besøk helse- og 
omsorgsinstitusjoner (Covid 19) 

 2020/300 

RS 11/20 Spørsmål om aktivitetstilbud for eldre under 
koronapandemien 

 2020/1155 

PS 8/20 Forslag til møteplan 2021 - Nordreisa eldreråd  2020/1232 
PS 9/20 
PS 10/20 

Valg av ny leder i Nordreisa eldreråd 
Budsjett og økonomiplan 2021 - 2024 

 2019/1088 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PS 7/20 Referatsaker 

Saksprotokoll i Nordreisa eldreråd - 10.12.2020  
 

Behandling: 
Referatsakene tatt til etterretning. 
 
Enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Referatsakene tatt til etterretning. 
 

PS 8/20 Forslag til møteplan 2021 - Nordreisa eldreråd 

Saksprotokoll i Nordreisa eldreråd - 10.12.2020  

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt 

Vedtak: 
Nordreisa eldreråd har følgende møteplan for 2021: 

22. mars,  
7. juni,  
27. september,  
22. november 

 

PS 9/20 Valg av ny leder i Nordreisa eldreråd 

Saksprotokoll i Nordreisa eldreråd - 10.12.2020  

Behandling: 
Marit Føre (Nordreisa pensjonistforening) fremmet følgende forslag: 
Valg av eldrerådets leder utsettes til neste møte i eldrerådet. 
 
Forslaget fra Marit Føre (Nordreisa pensjonistforening) enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Valg av eldrerådets leder utsettes til neste møte i eldrerådet. 
 

PS 10/20 Budsjett og økonomiplan 2021-2024 

Saksprotokoll i Nordreisa eldreråd - 10.12.2020  

Behandling: 
Tore Yttregaard (H) fremmet følgende verbale tilleggsforslag:  

 Eldrerådet savner mer spissing mot eldre i orientering om budsjettet 



 En bør sørge for at man i sommerferien ansetter studenter for å sørge for at 
sykehjemsbeboere kommer seg mer ut  

Eva M. Gamst (Nordreisa Pensjonistforening) fremmet følgende verbale tilleggsforslag: 
Det er viktig at en kommer raskt i gang med oppgradering av kjøkkenet på Sonjatun. 
 
Innstillingen med tilleggsforslag fra Tore Yttregaard (H) og Eva M. Gamst Nordreisa 
Pensjonistforening) enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

 Eldrerådet savner mer spissing mot eldre i orientering om budsjettet 
 En bør sørge for at man i sommerferien ansetter studenter for å sørge for at 

sykehjemsbeboere kommer seg mer ut  
 
Det er viktig at en kommer raskt i gang med oppgradering av kjøkkenet på Sonjatun. 
 
Økonomiplan 2021-2024 vedtas. Økonomiplanens 1.år er årsbudsjettet for 2021. 


