
 

Sensitivity: Internal 

 

 

 

Nordkapp kommune 
 

 

Møteprotokoll 

 

Utvalg: Eldrerådet 
Møtested: Møterom Teknisk sektor, Honningsvåg 
Dato: 21.11.2018 
Tid: 12:00 
 
Faste medlemmer som møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Werner Hansen Medlem  
Wenche Petrine Andersen Medlem  
Oluf Hugo Riise Medlem  
Odin Johansen Medlem  
 
Faste medlemmer som ikke møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Betty Isaksen Medlem  
 
Varamedlemmer som møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
Margareth Nordhus   
Stål Arnljot Abrahamsen   
Merknad: 
  
Rådmann Raymond Robertsen var i møte å informerte om  årsbudsjett 2019, 
økonomiplan 2019 - 2022.  
 
 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Randi Jørgensen Konsulent 



 

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 

RS 2/18 Eldrerådskonferansen   

 
 
 
 
 



 

Sensitivity: Internal 

PS 7/18 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 

Eldrerådets behandling av sak 7/2018 i møte den 21.11.2018:  

Behandling 
 
Innkalling, saksliste og protokoll fra forrige møte godkjent. 
 
Vedtak 
Innkalling, saksliste og protokoll fra forrige møte godkjent. 

PS 8/18 : Høring- etablering av nasjonalt Eldre-,pasient -og brukerombud

Eldrerådets behandling av sak 8/2018 i møte den 21.11.2018:  

Behandling 
 
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 befolknings gruppen 
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. 
  
Leder Odin Johansen fremmet følgende endringsforslag: 
Nordkapp eldreråd mener på den andre side at man i denne prosessen opprettes et 
eget selvstendig eldreombud i Norge, ....... 
  
Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
  
 
Vedtak 
Nordkapp eldreråd mener på den andre side at man i denne prosessen opprettes et 
eget selvstendig eldreombud i Norge, og ikke ha denne ombudsrollen sammen med 
pasientombudet. Det blir stadig flere eldre i Norge, og denne befolknings gruppen 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. 

PS 9/18 Forhandlingsrett og demokratiske rettigheter til pensjonistene 

Eldrerådets behandling av sak 9/2018 i møte den 21.11.2018:  

Behandling 
 
 
Vedtak 
  
Nordkapp eldrerådet ber regiæringen gi pensjonistene tilbake forhandlingsretten, og de 
demokratiske rettigheter. 



 

Sensitivity: Internal 

  
Kravet er også at minus reguleringen på 0,75 bortfaller. 
  
Oppropet sendes Finnmark Fylkeseldreråd. 
  
  
  

RS 2/18 Eldrerådskonferansen 

Eldrerådets behandling av sak 2/2018 i møte den 21.11.2018:  

Behandling 
 
Følgende 3 temaer ble tatt opp på årets Fylkeseldrerådskonferanse i Lakselv. 
Tannhelse 
Mat til eldre 
TT- tjenesten 
Det var også lagt opp et besøk på NAVs hjelpemiddelsentral.  
  
 
Vedtak 
 


