Møteinnkalling

Utval:
Møtestad:
Dato:
Tid:

Eldrerådet
Rådhussalen (baksalen) Molde rådhus
26.09.2018
10:30

Forfall skal meldast til utvalssekretær Ann Torill Vaksvik, tlf 712 80157 eller
politikk@mrfylke.no, som kallar inn varamedlem. Varamedlemer møter difor berre
etter eiga innkalling.
Folkevalde, både medlemer og varamedlemer, plikter å møte jf kommunelova § 40
nr. 1, med mindre det ligg føre gyldig forfall. Grunn til forfallet skal difor opplysast.
Den som ønskjer å stille spørsmål om sin habilitet i ei sak jf forvaltningslova § 6 og
kommunelova § 40 nr. 3 skal melde inn dette til utvalsekretæren eller juridisk
avdeling i god tid før møtet. Dette også grunna eventuell innkalling av varamedlem
jf forvaltningslova § 8 3.ledd.
PROGRAM FOR DAGEN:
Første del av møtet:
10:30 – 10:45
10:45 – 11:15
11:15 – 11:35

Opning ved ordfører Torgeir Dahl
Ny helse- og omsorgsplan for Molde kommune 2018 – 2025,
ved helsesjef Henning Fosse
Eldrerådet i nye Molde kommune 2020 ved leder av Molde
eldreråd, Arild Gunnar Vikhagen.

Eldreråda i Nesset og Midsund kommune er invitert. Runde rundt bordet om
arbeidet i dei andre eldreråda.
12:00 – 12:30

Lunsj

Andre del av møtet:
12:30 –

Møte i fylkeseldrerådet – ordinært møte med behandling av
saker på sakslista

Til orientering:
Informasjon/Innspel til morotur versjon 2.0 og gradering av turar for
rullestolbrukarar ved rådgivar Petter Jenset

Saksnr

Innhald

E 10/18
E 11/18

Møteplan 2019 - Eldrerådet
Forslag om felles regional samling for eldrerådet og
rådet for likestilling av funksjonshemma

RS 7/18
RS 8/18

Budsjettoppfølging - Eldrerådet - Periode 2018/6
Status fylkeseldrekonferansen
Godkjenning av protokoll

Uoff

saksframlegg

Dato:

Referanse:

Vår saksbehandlar:

20.08.2018

96752/2018

Gunn Elin Nygård

Saksnr

Utval

Møtedato

E 10/18

Eldrerådet

26.09.2018

Møteplan 2019 - Eldrerådet
Bakgrunn
Fylkesutvalet vedtok i møte 2. juli 2018, sak U 64/18, slik møteplan for
fylkestinget og fylkesutvalet for 2019:
Fylkesutval (U)

Fylkesting (T)

28. januar
25. februar
25.- 26. mars
3. – 4. juni
27. juni
26. august
23. – 24. september
28. oktober
25. - 26. november

8. - 9. april
17. - 18. juni
14. - 16. oktober
9. - 11. desember

For eldrerådet blir det foreslått 4 møter i 2019. I tilfelle eldrerådet gjer vedtak om å
arrangere ei konferanse for kommunale eldreråd, kan ein planlegge slik konferanse
i tilknyting til det første eller andre møte neste år. Vi ber eldrerådet drøfte dette i
møtet.
Forslag til vedtak:
Møteplan 2019 for eldrerådet blir fastsett slik:
19. mars
23. mai
26. september
13. november

Heidi-Iren Wedlog Olsen
fylkeskultursjef

saksframlegg

Dato:

Referanse:

Vår saksbehandlar:

07.09.2018

101406/2018

Marita Helene Halvari

Saksnr

Utval

Møtedato

E 11/18

Eldrerådet

26.09.2018

Forslag om felles regional samling for eldrerådet og rådet for
likestilling av funksjonshemma
Bakgrunn
Eldrerådet har brukt å ha regionale samlingar saman med fylkesrådet i SørTrøndelag og Nord-Trøndelag.
Det er Møre og Romsdal sin tur til å ha samlinga, og vi har tatt kontakt med
Trøndelag fylkeskommune. Eldrerådet i Trøndelag foreslår at det blir lagt til rette
for ei felles regional samling for både eldreråda og råda for likestilling av
funksjonshemma i begge fylka.
Eldrerådet i Trøndelag ønskjer ei tilbakemelding om dette kan vere ein ide å gå
vidare med, og eventuelt tilbakemelding på møtedato der leiarane av råda og
administrasjonen i dei to fylkeskommunane deltek.
Vurdering
Ei felles regional samling for begge råda kan vere tenleg og rasjonelt dersom ein
finn problemstillingar som passar begge råda.
Saka vert lagt frem til drøfting for rådet, utan forslag til vedtak.
Forslag til vedtak:

Ottar Brage Guttelvik
fylkesrådmann
Heidi-Iren Wedlog Olsen
fylkeskultursjef

saksframlegg

Dato:

Referanse:

Vår saksbehandlar:

12.09.2018

102580/2018

Marita Helene Halvari

Saksnr

Utval

Møtedato

RS 8/18

Eldrerådet

26.09.2018

Fylkeseldrekonferansen 2018
Fylkeseldrekonferansen blir arrangert 6.november i Molde, Scandic Seilet. Tittelen
på konferansen er «Aktiv alderdom- leve heile livet»
Fylkeseldrerådet arrangerer konferansen saman med Nasjonalforeningen for
folkehelse og Pensjonistforbundet.
Planleggingsgruppa har hatt slik samansetjing:
 Jon Skarvøy, eldrerådet
 Anne Lise Hessen Følsvik, Pensjonistforbundet
 Else Marie Gulseth, Nasjonalforeningen for folkehelse
 Paula Næss Skår, administrasjon
 Marita Helene Halvari, administrasjon
Temaet for årets konferanse kan ses i samanheng med Meld. St. 15 (2017-2018)
Leve hele livet- En kvalitetsreform for eldre. Det er eit ønskje å sjå nærare på kva
som kan bidra til aktivitet til alle i heile livsløpet – både i og utanfor institusjon.
Vi startar konferansen med Eldre- og folkehelseministeren Åse Michaelsen.
Professor Bjarne Jenssen skal halde eit innlegg med tittelen: «Ødelegger de eldre
samfunnsøkonomien?» Vi har fått innleiarar frå Nasjonalforeningen for folkehelse
som på kvar sin måte vil belyse det tittelen på konferansen spør om.
Invitasjon og påmelding er sendt ut. Vi håper så mange som mogleg frå eldrerådet
har høve til å delta.

Ottar Brage Guttelvik
fylkesrådmann

Heidi-Iren Wedlog Olsen
fylkeskultursjef

Godkjenning av protokoll

