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Nordkapp kommune 
 
                                                                Møteinnkalling  

Utvalg: Eldrerådet 
Møtested: Honningsvåg - Møterom Teknisk sektor 

Dato: 21.11.2018 

Tidspunkt: 12:00 

  Medlemmer: 

   

Odin Johansen LEDER  

Werner Hansen MEDL  

Wenche Petrine Andersen MEDL  

Betty Isaksen MEDL  

Oluf Hugo Riise MEDL  

 

 

  Vararepresentantene møter etter nærmere beskjed. 

 

   

Rådmann Raymond Robertsen kommer i møte for å informere om  årsbudsjett 2019 , 
økonomiplan 2019 - 2022.  

 

 

 

  
  
 

  

1



Sensitivity: Internal

 

Nordkapp kommune  

 
Saksliste 

 
Utvalgs- 
saksnr 

Sakstittel  Unntatt 
offentlighet 

Arkiv- 
saksnr 

PS 7/18 Godkjenning av protokoll fra forrige møte   
PS 8/18 Høring - etablering av nasjonalt Eldre-, 

pasient- og brukerombud 
 2018/1198 

PS 9/18 Forhandlingsrett og demokratiske 
rettigheter til pensjonistene 

 2018/342 
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PS 7/18 Godkjenning av protokoll fra forrige møte
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Nordkapp kommune  Randi Jørgensen 

 
 

 

Saksframlegg 

 
Utvalg                                                                          Utvalgssak Møtedato 
Eldrerådet 8/18 21.11.2018 
   

  

Høring - etablering av nasjonalt Eldre-, pasient- og brukerombud  

  

Rådmannens innstilling 
 
Nordkapp eldrerådet er positiv til at det opprettes et eldre, pasient og brukerombud 
 
Nordkapp eldreråd mener på den andre side at man i denne prosessen burde vurdert å 
ha et eget selvstendig eldreombud i Norge, og ikke ha denne ombudsrollen sammen 
med pasientombudet. Det blir stadig flere eldre i Norge, og denne befolkningsgruppen 
er i kontakt med mange offentlige og private instanser. Man frykter at å bare se et 
eldreombud i sammenheng med det å være pasient og bruker av helsetjenester kan bli 
for snevert, og bidra til at viktig fokus for de eldre forsvinner. 
  
  
Bakgrunn 
 
Regjeringen ønsker å løfte pasient- og brukerrettighetsordningen, både når det gjelder 
innhold og omfang. Det foreslås bl.a. at det etableres et nasjonalt Eldre-, pasient- og 
brukerombud. Det foreslås også at ombudene i fylkene skal bytte navn til Eldre-, 
pasient- og brukerombud. Det nasjonale ombudet skal i tillegg være ombud for et fylke 
og lokaliseres sammen med ombudet i dette fylket. 
 
Høringsfrist 02.01.2019 

Som vedlegg følger høringsbrev fra helse og sosialdep. 
  
Vedlegg 
1 Høringsbrev 
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Postadresse 
Postboks 8011 Dep 
0030 Oslo 
postmottak@hod.dep.no 
 

Kontoradresse 
Teatergt. 9 
 
www.hod.dep.no 
 

Telefon* 
22 24 90 90 
Org.nr. 
983 887 406 

Avdeling 
Helserettsavdelingen 

Saksbehandler 
Eldrid Byberg 
22 24 86 85 

Høring - etablering av nasjonalt Eldre-, pasient- og brukerombud mv. 
 
Regjeringen ønsker å løfte pasient- og brukerrettighetsordningen, både når det gjelder 
innhold og omfang. Det foreslås bl.a. at det etableres et nasjonalt Eldre-, pasient- og 
brukerombud. Det foreslås også at ombudene i fylkene skal bytte navn til Eldre-, pasient- og 
brukerombud. Det nasjonale ombudet skal i tillegg være ombud for et fylke og lokaliseres 
sammen med ombudet i dette fylket.  
 
Ansvarsområdet for det nasjonale ombudet og de lokale ombudene skal fortsatt være 
avgrenset til helse- og omsorgstjenester fra stat og kommune. Dette gjelder også for eldre 
pasienter og brukere.  
 
Det foreslås videre å utvide ombudenes ansvarsområde til å omfatte den fylkeskommunale 
(offentlige) tannhelsetjenesten. Dette inkluderer både tannhelsetjenester utført av 
fylkeskommunens egne ansatte og av private tannleger og tannpleiere etter avtale med 
fylkeskommunen.  
 
Høringssvar kan avgis digitalt på denne siden. 
 
Høringsinstansene kan registrere seg, mellomlagre svaret og laste opp vedlegg. 
Høringsinstansene kan også sende høringssvar uten å registrere seg. 
 
Høringsinstansene blir bedt om å vurdere om saken bør sendes til underliggende etater eller 
virksomheter, tilknyttede virksomheter, medlemmer e.l. 
 

 
 
  
 

  
 
 

Deres ref 

 

Vår ref 

18/3899- 

Dato 

02. oktober 2018 
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Side 2 
 

Alle kan avgi høringsuttalelser. Uttalelser er som hovedregel offentlige etter offentleglova og 
vil bli publisert. 
 
 Høringsfristen er satt til 2. januar 2019. 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
Kari Sønderland (e.f.) 
ekspedisjonssjef 
 
 

Elisabeth Salvesen 
avdelingsdirektør 

 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 
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Nordkapp kommune  Randi Jørgensen 
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Utvalg                                                                          Utvalgssak Møtedato 
Eldrerådet 9/18 21.11.2018 

  

Forhandlingsrett og demokratiske rettigheter til pensjonistene  

  

 Rådmannens innstilling  
 
 
  
Bakgrunn  
 
Nordkapp eldrerådet ber regiæringen gi pensjonistene tilbake forhandlingsretten, og de 
demokratiske rettigheter. 
 
Kravet er også at minus reguleringen på 0,75 bortfaller. 
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