Ørland kommune

Møteprotokoll
Utvalg
Møtested
Dato
Tidspunkt

Eldrerådet
Ørland rådhus, møterom Kopparen
01.09.2021
kl 09:00 - 11:00

Fremmøtte
Oddbjørn Ingebrigtsen
Rannveig Antonsen
Trond Amundsveen
Greta Lund Nilsen
Marit Eide Dahl

Parti
AP
FSF
H
PENFAG
SP

Forfall
Kjell Haltbrekken
Tore Uthaug

Parti
FSF
FSF

Andre som møtte
Kristina Stendal Karlsen
Marit Knutshaug Ervik

Stilling
areal- og samfunnsplanlegger
ass. kommunedirektør/kommunalsjef

Varamedlem

Parti

Møtenotater
 Protokollen signeres av: Trond Amundsveen og Rannveig Antonsen
 Innkalling til møter i eldrerådet sendes per i dag på e-post og i tillegg per post til
medlemmene. Nå tar dette så lang tid at medlemmene ikke får papirutgaven før møtene.
Innkalling vil for ettertiden kun sendes ut via e-post med lenke til møteportalen. Er det store
saksframlegg eller vedlegg kan dette etter avtale skrives ut og hentes på rådhuset eller
biblioteket på Ørland kulturhus.

Oddbjørn Ingebrigtsen
Leder

Arnlaug Lund Jakobsen
konsulent
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Saksliste
Saksnr
21/004
21/002

Sakstittel
Godkjenning av innkalling og saksliste
Elektronisk valgkort ved høstens valg

Orienteringer:
 Info om den nye møteportalen: https://moteportal.orland.acossky.no


Eldres dag 01.10.21
o Arbeidskomiteen har utarbeidet et program for eldres dag, per i dag er det anledning til å
samle 220 personer i Ørland kultursal. Må være forberedt at det kan bli endringer på
smittevernstiltak.
o Ørland sanitetslag arrangerer Sanitetens dag 02.10.21 - åpent for alle.
o Kan eldres dag være en del av sanitetens dag?
o Ørland sanitetslag ved Trine Gran kontaktes av eldrerådsleder om eldrerådet kan
samarbeide om ett felles arrangement.



Kommuneplan for Ørland 2022 – 2034 v/ Samfunns- og arealplanlegger Kristina Stendahl
Karlsen
o Medvirkningsprosessen - Det er opprettet en nettside i forbindelse med
kommuneplanarbeidet: https://orland2034.no/
o Nettsiden oppdateres fortløpende
o Det er flere måter for medvirkning:
o Spørreundersøkelse (både privatperson eller lag/forening)
o Gjestebud – kan f.eks være en gruppe, lag/foreninger
o Innspillkasser
o Innspill på hjemmesiden
o Workshop i skole og barnehage
o Frist for innspill: 15.10.21
o Eldrerådets kommentar/innspill, medvirkningsprosessen (nettsiden) gjøres kjent
for pendlere. Hva skal til for at de bosetter seg i Ørland kommune? Info på f.eks
hurtigbåter, Forsvaret etc. Leder for frivilligsentralen på Brekstad Margareth
Aune og leder for frivilligsentralen i Bjugn Ann Heidi Buvarp kan videresende info
til lag og foreninger.
o Brosjyre «Gjestebud» ble delt ut på møtet



Budsjettprosessen v/ ass. Kommunedirektør /kommunalsjef Marit Knutshaug Ervik
(presentasjonen legges ved)
o Foreløpige budsjettrammer – mindre til drift
o 03.11.21 Møte i eldrerådet settes av til budsjettarbeid
o 19.11.21 Behandling av budsjettet i kommunestyret



Arbeidsgruppe demensvennlig samfunn
o Arbeidsgruppen har ikke kommet i gang - konstitueres på møte i oktober.
o Birgit Roaas deltar i arbeidsgruppen fra eldrerådet
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Covid -19 (presentasjonen legges ved)
o Tester tas på hverdager
o 2 Inspektører – følge opp innbyggere og andre som kommer fra utlandet for å redusere
risiko for smitte og skape trygghet i lokalsamfunnet.
o Pressemeldinger blir lagt ut ved smitte.
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21/004 Godkjenning av innkalling og saksliste
Eldrerådet 01.09.2021
Behandling
Votering nr 1
Forslag: Opprinnelig forslag
For: Opprinnelig forslag: 5 stemmer (100%)
Mot: Opprinnelig forslag: 0 stemmer (0%)

ELD - 21/004 vedtak
Innkalling og saksliste godkjent uten merknad.

21/002 Elektronisk valgkort ved høstens valg
Eldrerådet 01.09.2021
Behandling
Eldrerådets forslag:
Orienteringen tas til etterretning med kommentar om å henstille Ørland kommune at det gjøres
kjent for kommunens innbygger at det ikke er nødvendig med digitalt valgkort for å stemme.
Votering nr 1
Forslag: Eldrerådets forslag
For: Eldrerådets forslag : 5 stemmer (100%)
Mot: Eldrerådets forslag : 0 stemmer (0%)

ELD - 21/002 vedtak
Orienteringen tas til etterretning med kommentar om å henstille Ørland kommune at det gjøres
kjent for kommunens innbygger at det ikke er nødvendig med digitalt valgkort for å stemme.
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