Hitra kommune

Møteprotokoll

Utvalg:

Eldres råd

Møtested: Kommunestyresalen, Hitra rådhus
Dato:
16.03.2021
Tidspunkt: 13:00 – 14:30

Følgende faste medlemmer møtte:
Navn
Funksjon
Kari Johanne Glørstad
Leder
Dag Fegstad
Nestleder
Kjell Faxvaag
Medlem

Representerer

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Stilling
Harald M. Hatle
Kommunalsjef Helse og Omsorg
Bjarne Nygård
Politisk sekretær
Innkalling var utsendt 09.03.2021. Det fremkom ingen merknader.
Eldres råd ber kommunedirektøren om tilbakemelding på hva «frie midler» er brukt til. Det
henvises til referatsak 4/40 fra møte i eldres råd 14.12.2020.

Orienteringer og drøftinger


BoligUNG

Det kommer en rapport til behandling i kommunestyret angående historikken i BoligUNG.
Rådet ønsker å få denne tilsendt når den er kommer.
BoligUNG vil bli bygd på K2-tomten. Bygget planlegges ut ifra gjeldende reguleringsplan. Dette
gir en tomtestørrelse på 1,4 mål. Dersom den nye reguleringsplanen blir vedtatt, vil
tomtestørrelsen bli på 2,4 mål. Tegningene skal innom rådene når de er klare.


Framkommelighet ved parkeringsplass POWER

Tas under sak 3/21 – Brøyting.


Komfyrvakter ved Blåfjell

Beboere ved Blåfjell har mottatt tilbud om installering av komfyrvakter mot en egenandel.
Kommunen avventer per nå svar fra beboerne.
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Saker til behandling
PS 1/21 Godkjenning av protokoll fra møtet den 14.12.2020
Saksprotokoll i Eldres råd - 16.03.2021
Behandling:

Vedtak:
Protokollen godkjennes enstemmig.

PS 2/21 Samarbeidsavtale mellom Hitra kommune og St. Olavs hospital HF
Saksprotokoll i Eldres råd - 16.03.2021
Behandling:
Harald M. Hatle orienterte rådet angående samarbeidsavtalen mellom Hitra kommune og St.
Olavs hospital HF.
Vedtak:
Eldres råd tar saken til orientering
Saksprotokoll i Brukerråd - 16.03.2021
Behandling:
Harald M. Hatle orienterte rådet angående samarbeidsavtalen mellom Hitra kommune og St.
Olavs hospital HF.
Vedtak:
Brukerrådet tar saken til orientering.
Innstilling:

1. Hitra kommunestyre godkjenner vedlagte Samarbeidsavtale i Helsefellesskapet mellom
St.Olavs hospital HF og kommunen, datert 10.12.2020, jf. vedlegg 1.
2. Hitra kommunestyre godkjenner vedlagte Retningslinje 1; Retningslinje for samarbeid
om behandling av pasienter i Helsefellesskapet, mellom St.Olavs hospital HF og
kommunen, datert 10.12.2020, jf. vedlegg 1.
3. Hitra kommunestyre godkjenner vedlagte Retningslinje 2 – 11 i Helsefellesskapet
mellom St.Olavs hospital HF og kommunen, datert 10.12.2020, jf. vedlegg 1.
4. Hitra kommunestyre godkjenner at mindre, ikke prinsipielle endringer av praktisk art
I Retningslinjene, gjennomføres av Administrativt Samarbeidsutvalg i avtaleperioden.

PS 3/21 Brøyting Fillan sentrum
Saksprotokoll i Eldres råd - 16.03.2021
Behandling:

Vedtak:
Eldres råd ber kommunedirektøren om bedre brøyting og strøing av Fillan sentrum. Det
bemerkes særlig at bussholdeplassen ved rådhuset prioriteres.
Eldrerådet ber om at gangvei utenfor Power markeres bedre på vinterstid for å unngå at biler
parkerer på gangveien. Dette har skjedd flere ganger i vinter, og er særlig til hinder for
rullestolbrukere og andre med nedsatt funksjonsevne. Fortrinnsvis bør det være et fysisk
hinder mot gangveien. Saken er tatt opp med kommunalsjef for drift tidligere. Rådet
forventer at saken er på plass til neste vinter.

PS 4/21 Arbeidsgruppe for oppfølging av "leve hele livet"
Saksprotokoll i Eldres råd - 16.03.2021
Behandling:
Rådet fremmet følgende omforente forslag:
Kari Johanne Glørstad
Vedtak:
Følgende medlem av Eldres råd velges til å delta i arbeidsgruppen:
Kari Johanne Glørstad
Saksprotokoll i Brukerråd - 16.03.2021
Behandling:
Rådet fremmer følgende omforente forslag:
Bjørg Randi Brasøy
Vedtak:
Følgende medlem av brukerrådet velges til å delta i arbeidsgruppen:
Bjørg Randi Brasøy
Innstilling:
-Følgende medlem velges til å delta i arbeidsgruppen: ______

PS 5/21 Merknader til utbygging Hjorten kjøpesenter
Saksprotokoll i Eldres råd - 16.03.2021
Behandling:

Vedtak:
Eldres råd vedtok følgende merknader til søknaden om utbygging av Hjorten kjøpesenter
 Eldres råd støtter Brukerrådets merknader.
 Eldres råd ber om at størrelsen på heisen skal være stor nok for brukere av
rullestoler.
 Eldres råd ønsker at skråningen utenfor østlige inngang gjøres slakere.
Saksprotokoll i Brukerråd - 16.03.2021
Behandling:

Vedtak:
Brukerrådet vedtok følgende merknader til søknaden om utbygging av Hjorten kjøpesenter:
 Brukerrådet ønsker at toalett for personer med nedsatt funksjonsevne legges nært
senterkafeen. Eksempelvis ved at toalettene som er tegnet inn i dag omgjøres til ett
toalett som er tilrettelagt for personer med nedsatt funksjonsevne.
 Brukerrådet ber om at dørene ved rømningsveiene får automatiske døråpnere.
 Brukerrådet ber om tydelig skilting og markering, særlig av hensyn til svaksynte.
 Brukerrådet ber om at retningslinjer for universell utforming følges.
Innstilling:
Saken fremmes uten innstilling.

PS 6/21 Motieview - Sykling i kjente omgivelser - rutevalg
Saksprotokoll i Eldres råd - 16.03.2021
Behandling:

Vedtak:
Eldres råd vedtok følgende forslag til ruter for opptak
•
Sundlandet
•
Hemnskjela
•
Kvenværet ved Helsøysund
•
Fillan ved Auren
•
Sørvågen – Stolpnes
•
Forsnes

Saksprotokoll i Brukerråd - 16.03.2021
Behandling:

Vedtak:
Brukerrådet vedtok følgende forslag til ruter for opptak:
 Straum
 Ansnes – Singsholmen
 Glørstad – Kjølsøya
 Badstuvika – Sandstad
 Tranvikan/ Utset
 Kvenvær
 Sandstad - Badstuvika
Innstilling:
Saken tas til orientering

PS 7/21 Tekniske hjelpemidler for Eldres råd og Brukerrådet
Saksprotokoll i Eldres råd - 16.03.2021
Behandling:

Vedtak:
Eldres råd ber kommunedirektøren om at rådet får tekniske hjelpemidler til å lettere kunne
motta saksdokumenter.
Fortrinnsvis ønskes samme ordning som kommunestyret har med utlåning av nettbrett til
rådets faste medlemmer, og kommunal e-post for både faste representanter og
vararepresentanter.
Saksprotokoll i Brukerråd - 16.03.2021
Behandling:

Vedtak:
Brukerrådet ber kommunedirektøren om at rådet får tekniske hjelpemidler til å lettere kunne
motta saksdokumenter.
Fortrinnsvis ønskes samme ordning som kommunestyret har med utlåning av nettbrett til
rådets faste medlemmer, og kommunal e-post for både faste representanter og
vararepresentanter.
Innstilling:
Saken tas opp på initiativ av rådene selv, og fremmes derfor uten innstilling.

PS 8/21 Reglement for folkevalgte organer
Saksprotokoll i Eldres råd - 16.03.2021
Kari Johanne Glørstad fremmet følgende forslag:
Eldres råd blir 5 faste medlemmer.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Eldres råd ba om følgende endringer i reglementet for folkevalgte organer:
 Eldres råd blir 5 faste medlemmer.
Saksprotokoll i Brukerråd - 16.03.2021
Behandling:
Kari Johanne Glørstad fremmet følgende forslag:
Eldres råd blir 5 faste medlemmer.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Frode Hermansen forlot møtet kl. 11:42. Møtet telte deretter 4 representanter.
Vedtak:
Brukerrådet ba om følgende endringer i reglementet for folkevalgte organer:
 Eldres råd blir 5 faste medlemmer.
Innstilling:
1. Hitra kommunestyre vedtar nytt reglement for politiske organer.
2. Det nye reglementet trer i kraft fra xx.xx.xxxx.

