Referat fra møte i eldreråd og råd for
mennesker med nedsatt
funksjonsevne (DP 7.1)
Sted
Kunnskapsparken
Finnsnes kl 14.00
til 15.30

Andre møtende

Tilstede
Hans Takøy, Lenvik eldreråd
Oddmund Brundtland, Lenvik eldreråd
Svein Westvik, Lenvik eldreråd
Einar Steinland, Lenvik eldreråd
Aud Sissel Nordås, Lenvik eldreråd
Svein Gunnar Jensen, RPNF Lenvik
Sverre Abel, RPNF Berg
Jan Moan, Berg eldreråd
Svanhild Solheim, Eldfunk Tranøy
Harald Emil Hansen, Eldfunk Tranøy
Tore-Jan Gjerpe, rådmann Berg
Alf Rørbakk, rådmann Tranøy
Under sak

Sak nr Hva saken gjelder og konklusjon
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Referent
Alf Rørbakk

Bakgrunn for møtet
I forbindelse med etablering av ny kommune fra
1.1.20, er det igangsatt arbeid med organisering. I
dette arbeidet skal eldrerådene og rådene for
mennensker med nedsatt funksjonsevne delta, men av
ulike grunner har ikke rådene blitt involvert inntil nå.
Møtets hovedhensikt var å informere om status for
arbeidet med Senja kommune, og få de nevnte råd
involvert i prosessen.
Rådmann i Tranøy gjennomgikk status i prosjektet så
langt.

Oppfølging
Ansvar/frist

I den videre prosess ble det lagt vekt på å komme i
gang med organisering avframtidig eldreråd og råd
for mennesker med nedsatt funksjonsevne, herunder
foreslå antall medlemmer, prosedyre for
oppnevning/valg og mandat.
I tillegg skal det opprettes brukerutvalg, hvor eldreråd
og råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne blir
viktige samarbeidspartnere.
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Innspill i møtet
I møtet fremkom flere innspill til prosessen.
Det ble pekt på mangel på informasjon så langt. De
fleste visste ikke noe om nettstedet www.senja2020
Det ble også pekt på at universell
utforming/tilrettelegging må prege all virksomhet i
den nye kommunen.
Brukerutvalg er positivt, men erfaringene tilsier at det
kan være vanskelig å få de til å fungere.
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Valg av representanter til delprosjekt 7.1,
organisering:
Eldrerådenes representant: Svein Westvik, Lenvik,
sve-west@online.no
med Harald Emil Hansen Tranøy som vara
h.emil.h@hotmail.com
Rådene for mennesker med nedsatt funksjonsevne:
sverreabel@gmail.com
Sverre Abel, Berg, med representant fra Torsken som
vara
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Neste møte i DP 7.1
Neste møte i delprosjektet der representantene møter,
er satt til mandag 29.januar kl 14.00 på
kommunehuset i Vangsvik (Tranøy)

