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FELLESRÅD FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE - ÅRSMELDING 2019
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-, samarbeidsog rådgivende organ for kommunen i saker som angår eldres og funksjons-hemmedes behov
og interesser.
For valgperioden 2015 – 2019 har Fellesrådet følgende sammensetning:
Fast
Vara
Kommunen
Lena Holmen
Merethe Lillegård
Bjørn Olsen
Unni Jakobsen (tom 20.06.2018)
(tom 20.06.2018 K-sak 15/18)
Unni Jakobsen (fast) Arve Jørgensen (ny vara)
Funksjonshemmede

Yngvar Langskjær

Hilde Rasmussen

De eldre

Jenny Jeppesen
Alf Steinar Tombre

Olaug Magnussen
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 ble revurdert av rådet i møte 07.02.2018 sak
2/18. Leder og nestleder ble enstemmig valgt til å fortsette i sine verv ut valgperioden.
MØTEVIRKSOMHET
I 2019 avholdt rådet 3 møter og behandlet følgende saker:
o Referat og meldinger
o Fellesrådet for eldre og funksjonshemmede – årsmelding 2018
o Eldredagen 2019
o Eventuelt
o Kommunale avgifter 2020 (teknisk)
o Kommunale satser for helse 2020
o Budsjett 2020 – handlingsprogram 2020 – 2023
o Eventuelt
Under referat og meldinger/ eventuelt har Fellesrådet i 2019 blant annet satt fokus på:
o Informasjon fra Pensjonistforbundet – reformen «Leve hele livet»
o Mulighet for eldre også fra Træna til å melde seg på Lurøy eldreråds årlige dagstur –
i 2019 gikk den til Kroglia Kulturgård.
o Meld sak om legekontor inn i budsjett

o Hjelpemidler, rom for forbedring – ansvarsforhold mellom teknisk sektor og TAS må
avklares – rutiner må utarbeides.
o Behov for nytt lager for hjelpemidler
o Informasjon fra et av medlemmene om brukerpass
o Utbedring av veiene i Selvær
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.

