Møteprotokoll
Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tid:

Roan Eldreråd
Roan kommunehus, møterom 2. etasje
Mandag 05.12.2016
10:00 – 12:00

Faste medlemmer som møtte:
Navn
Funksjon
Johan Nerdal
Leder
Sigrun Wiik
Medlem
Synnøve T. Lauritsen
Medlem
Mathilde Hanssen
Medlem
Eva Nygård
Medlem
Magne Julian Ugedal
Medlem

Representerer

Faste medlemmer som ikke møtte:
Navn
Funksjon
Karen Marie Eian
Nestleder

Representerer

Varamedlemmer som møtte:
Navn
Møtte for
Anbjørg Bremnes
Karen Marie Eian

Representerer

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Stilling
Harriet Larsen
Sektorleder
Berit Kokkvoll
Møtesekretær
Andre møtende:
Navn
Einar Eian

Stilling
ordfører

.

Merknader:
-Ingen merknad til innkalling og sakliste.
-Valgt til å underskrive møteprotokollen sammen med leder og sekretær ble Eva Nygård.
-Det ble under «eventuelt» bestemt å ta opp en ekstra sak; Kommunale avgifter og
eiendomsskatt. Denne får saksnr. PS 10/16.
-Sektorleder Harriet Larsen orienterte om sertifiseringsordningen Livsgledesykehjem.

………………….……...
Johan Nerdal

………………………...
Eva Nygård

…………………….….
Berit Kokkvoll

Saksnr
RS 6/16
PS 8/16
PS 9/16
PS 10/16

Sakstittel
Referatsaker
Roan eldreråd - protokoll fra møte 290816
Saker til behandling
Kommunale avgifter 2017 - eldrerådets uttalelse
Roan kommunes drifts- og investeringsbudsjett 2017 samt
økonomiplan for perioden 2017-2020 - eldrerådets uttalelse
Saker opptatt i møtet
Kommunale avgifter og eiendomsskatt

Lukket

Referatsaker
RS 6/16 Roan eldreråd - protokoll fra møte 290816
Referatsak 6/16 tatt til orientering.

Saker til behandling

PS 8/16 Kommunale avgifter 2017- eldrerådets uttalelse
Saksprotokoll i Roan Eldreråd - 05.12.2016
Behandling:
Ordfører var tilstede under behandlingen og orienterte og svarte på spørsmål.
Eldrerådets uttalelse, enstemmig vedtatt:
Eldrerådet har ingen merknader til forslag om kommunale avgifter 2017.

PS 9/16 Roan kommunes drifts- og investeringsbudsjett 2017 samt økonomiplan for
perioden 2017-2020- eldrerådets uttalelse
Saksprotokoll i Roan Eldreråd - 05.12.2016
Behandling:
Sektorleder Harriet Larsen og ordfører Einar Eian var tilstede i møtet og orienterte og svarte på
spørsmål.
Eldrerådets uttalelse, enstemmig vedtatt:
Eldrerådet har ingen spesielle merknader til driftsbudsjettet 2017, men eldrerådet forventer at
oppgradering av rom med bad/toalett på sykeheimen forseres – med flere enn 2 rom pr. år.
Vi krever at hele fløyen tas samtidig. Viser også til henvendelse tidligere, - i sak PS7/16 av
29.08.2016.
Eldrerådet ber om å få tilsendt planer for oppgradering av sykeheimen snarest så arbeidet kan
fullføres over kortere periode enn hva investeringsbudsjettet legger opp til.

PS 10/16 Kommunale avgifter og eiendomsskatt
Saksprotokoll i Roan Eldreråd - 05.12.2016
Behandling:
Eldrerådet vil be om at faktura for kommunale avgifter og eiendomsskatt sendes ut regelmessig i
2017.
Når det gjelder 2. halvår 2016 krever vi at forfallet settes tidligst 20.01.2017
Enstemmig vedtatt.
Endelig vedtak:
Eldrerådet vil be om at faktura for kommunale avgifter og eiendomsskatt sendes ut regelmessig i
2017.
Når det gjelder 2. halvår 2016 krever vi at forfallet settes tidligst 20.01.2017

