
 
 

Saksnr. /Arkivkode Sted Dato 

16/5 - 033 TRÆNA 25.01.2018 

FELLESRÅD FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE - ÅRSMELDING 2016 OG 

2017  

I henhold til Lov om råd eller annen representasjon i kommuner og fylkeskommuner for 

mennesker med nedsatt funksjonsevne av 17. juni 2005 og Lov om kommunale og 

fylkeskommunale Eldreråd av 8. november 1991 har Træna kommunestyre, i møte 14.05.08 

sak 23/08, opprettet et Fellesråd for eldre og funksjonshemmede. 

 

Fellesrådet I Træna kommune består av 5 medlemmer, to politisk utpekte representanter, en 

fra de funksjonshemmede / funksjonshemmedes organisasjoner og to fra de eldre / 

pensjonistforeningen (som pd er nedlagt i Træna). Rådet er et politisk uavhengig-, 

samarbeids- og rådgivende organ for kommunen i saker som angår eldres og funksjons-

hemmedes behov og interesser. 

 

For valgperioden 2015 – 2019 har Fellesrådet følgende sammensetning: 

 

 

 For valgperioden 2011 – 2015 har Fellesrådet følgende sammensetning:  

 

Fast    Vara  

Kommunen   Lena Holmen   Merethe Lillegård 

Bjørn Olsen  Unni Jakobsen     

 

Funksjonshemmede  Yngvar Langskjær  Hilde Rasmussen  

 

De eldre   Jenny Jeppesen  Olaug Magnussen 

   Alf Steinar Tombre Turid Myhre 

 

Alf Steinar Tombre ble i møte 02.02.16 sak 1/16 valgt som leder og Jenny Jeppesen ble i samme 

sak valgt som nestleder av rådet. Vervene revurderes i 2018. 

 

MØTEVIRKSOMHET 

Det ble ikke produsert en årsmelding i 2016, på denne bakgrunn omhandler denne både året 2016 

og 2017 

I løpet av disse to årene har rådet avholdt fem møter. Foruten referat og meldinger har følgende 

saker vært behandlet: 

• Valg av leder og nestleder 

• Årsmelding 2015 

• Eldredagen 2016 

• Kommunale satser for helse 2018 

• Forskrift – Rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt 

heldøgnstjeneste – sluttbehandling 

• Kommunale avgifter 2018 – vann, avløp, renovasjon og feiing 

• Budsjett 2018 – Handlingsprogram 2018 – 2021 

 

 



Under Referat og meldinger har Fellesrådet i disse to årene blant annet satt fokus på: 

• Opplæring og kurs for eldreråd og Råd for likestilling og funksjonshemmede 

• Avviksprotokoll / Internkontrollsystem på TAS – tilgjengelig for pårørende? 

• Oppvarming av TAS i kuldeperioder – hvordan fungerer dette? 

• Rutiner for informasjon til pårørende på TAS? 

• Rutiner rundt Eldredagen, som Fellesrådet de siste årene har tatt ansvaret for å 

arrangere. 

• Spørreundersøkelse om omsorgsboliger 

• Strikkekafe på TAS 

• Mattilsynets tilsynssak mht kjøkken TAS 

• Fullt hus på TAS – tilstrekkelig bemanning? 

• Rammeavtale mht Hjelpemiddelsentralen 

• Kommunale avgifter – betaling hver måned istedenfor 3 terminer? Og hva er reglene 

der hus står tom? 

• Ambulansen – hvordan driftes denne? 

• Hjemmehjelpssiutasjonen i Selvær 

• Brev fra Nfk -Fordeling av kontakt med kommunene og mellom medlemmene i 

fylkeseldrerådet. 

• Årsmelding Nordland fylkes eldreråd 

• Det er ønskelig at det kommuniseres ut til innbyggerne hvem som er medlem i 

Fellesrådet 

• Informasjon fra Nfk om at referat og meldinger fra fylkeseldreråd m.f nå kun 

foreligger på hjemmesiden deres. 

• Statens seniorråd – Viktigheten av folkebibliotekene og eldres digitale deltakelse 

 

 

SEKRETARIATSFUNKSJONEN  

I henhold til rådets retningslinjer blir dette ivaretatt av Sentraladministrasjonen.  

Rådmannen delegerte i september 2013 denne myndigheten videre til sektorleder for Helse og 

omsorg. Formannskapssekretær er behjelpelig med innkallinger og protokoller i forbindelse med 

møter. På sikt er det tenkt at også dette skal ivaretas av sektor for Helse og omsorg. 

 


