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Møtenotater
 Valg av protokollunderskrivere: Marit Eide Dahl, Rannveig Antonsen.
Høringer:
 Høring Strategisk plan for forebygging og tidlig innsats barn og unge i Ørland
kommune. https://innsyn.acossky.no/orland/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&
journalpostid=1100011363&
o Eldrerådet i er glad for at det en slik plan er utviklet.


Høring / offentlig ettersyn - Detaljregulering for Mebostad B14 - planid 16270139
https://innsyn.acossky.no/orland/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpost
id=1100010160&
o Eldrerådet har ingen merknader til høringen.
Orienteringer:
• Budsjettet ble gjennomgått av Ass. kommunedirektør/kommunalsjef Marit Knutshaug Ervik.
 Status Covid -19
Planlegger beredskap fram til sommeren 2022.
220 er smittet, 20 i isolasjon, trenden for smitte er nedadgående. Smitten startet med barn
og det ble gjort tiltak i skole og barnehage. Husstandsmedlemmer og nærkontakter ble
sendere smittet. Det har også vært smitte på helsesenteret.
Kommunen oppfordrer: Hold avstand, bruk munnbind hvis ikke 1 meter avstand overholdes.
Ta omsorg for seg selv og andre, vær forsiktig.
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Dette ligger på kommunes hjemmeside:
På grunn av Covid-19 smitte i kommunen og stor belasting på hjemmetjenesten ber vi om at
innbyggerne følger disse rådene:
o Hold deg hjemme om du er syk med nyoppståtte luftveissymptomer – og test deg
o Hold avstand til andre der det er mulig i offentlige rom, gjenre en meter
o Ha munnbind tilgjengelighet og bruk munnbind der det ikke er mulig å holde minst
en meters avstand innendørs i det offentlige rom
o Bruk munnbind ved besøk på legekontorene
o Reduser antall nærkontakter
o Vurder bruk av hjemmekontor når det er mulig
o Dersom du ikke har takket ja til koronavaksine er det fortsatt mulig å gjøre det ved å
kontakte vaksinekoordinator i kommunen.





Eldrerådet vil bemerke at det er gjort en kjempeinnsats av gjennomføringen
av Coronavaksineringen.
Det er ikke kommet nasjonale strategier/føringer.

FN’s internasjonale eldredag 2021
Gjennomføringen av dagen var i samarbeidet med sanitetens lag. Et av hovedmålene var å
rette oppmerksomheten mot menneskers behov når det gjelder helse og hvordan eldre tar
var på egen helse og livskvalitet.
Dagen ble marker ved et 40 minutters innslag på Sanitetens dag arrangert av Ørland
Sanitetslag 2. oktober på Ørland kultursenter.
Eldres dag er et årlig arrangement, åpent for alle.
Det ble kritikk på at årets arrangement av eldres dag ble mye «gamle Ørland» - Neste år
satser vi på å arrangere eldres dag i Bjugn kulturhus – Ønsker relasjonssamarbeid med lag og
organisasjoner for ideer og gjennomføringen av neste års eldredag.
o Det var en forutsetning for dette samarbeidet at utgifter i forbindelse med
arrangementet kunne deles mellom Eldreråd/kommune og Sanitetslaget.
o

Enstemmig vedtak:
 Eldrerådet ber Ørland kommune dekke bebudet refusjonskrav fra Ørland
Sanitetslag på utgifter i forbindelse med markering av eldredagen 2021.
Ref. kommunal garanti vedtatt av kommunestyret.



«Teknologi-ambassadør»
Pensjonistforbundet etablerer 400 såkalte teknologiambassadører fordelt over hele landet.
Dette er et frivillig arbeid som har til hensikt å fremme velferdsteknologi og digitale løsninger
for å bidra til å trygge hverdagen for vanlige pensjonister.
o Ivar Sjømæling - ønsker å komme for å informere om velferdsteknologi – ta gjerne
med flere lag og organisasjoner. Eldrerådet ønsker å arrangere et arrangement om
temaet.



Eldrerådet ønsker å besøke institusjoner neste år – vurderes ut fra smittesituasjonen, Covid 19



Neste møte i eldrerådet februar 2022
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Saksliste
Saksnr
21/005
21/006
21/007

Sakstittel
Godkjenning av innkalling og saksliste
Budsjett 2022 og økonomiplan 2022 - 2025 Ørland kommune
Prisbok 2022 Ørland kommune
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21/005 Godkjenning av innkalling og saksliste
Innkalling og saksliste godkjent uten merknad.
Eldrerådet 26.11.2021
Behandling
Votering nr 1
Forslag: Opprinnelig forslag
For: Opprinnelig forslag: 5 stemmer (100%)
Mot: Opprinnelig forslag: 0 stemmer (0%)

ELD - 21/005 vedtak
Innkalling og saksliste godkjent uten merknad.

21/006 Budsjett 2022 og økonomiplan 2022 - 2025 Ørland kommune
Kommunedirektørens innstilling
Kommunedirektørens budsjettforslag for 2022 vedtas slik det er framlagt med følgende
presiseringer:
1. Ordførers og varaordførers godtgjøring fastsettes til 80 % av stortingsrepresentants lønn i hhv
100% og 50% stilling.
2. Låneopptak: Det opptas inntil kr 67.220.000 til investeringer og kr 30.000.000 til startlån.
3. Skattøret fastsettes til maksimalsatsen.
Eldrerådet 26.11.2021
Behandling
Eldrerådets forslag,
Budsjettet tas til orientering, men eldrerådet vil uttrykke bekymring for hvordan eiendomsskatt vil
slå ut for gruppen eldre sett i sammenheng med økende utgifter til andre områder, f.eks energi og
strøm
Votering nr 1
Forslag: Forslag på vedtak fra eldrerådet
For: Forslag på vedtak fra eldrerådet : 5 stemmer (100%)
Mot: Forslag på vedtak fra eldrerådet : 0 stemmer (0%)

ELD - 21/006 vedtak
Budsjettet tas til orientering, men eldrerådet vil uttrykke bekymring for hvordan eiendomsskatt vil
slå ut for gruppen eldre sett i sammenheng med økende utgifter til andre områder, f.eks energi og
strøm
Formannskap 25.11.2021
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Behandling
I punkt 1 i kommunedirektørens innstilling skal varaordførers stilling være satt til 70% stilling.
Votering nr 1
Forslag: Opprinnelig forslag
For: Opprinnelig forslag: 7 stemmer (100%)
Mot: Opprinnelig forslag: 0 stemmer (0%)
FSK - 21/011 vedtak
Kommunedirektørens innstilling
Kommunedirektørens budsjettforslag for 2022 vedtas slik det er framlagt med følgende
presiseringer:
1. Ordførers og varaordførers godtgjøring fastsettes til 80 % av stortingsrepresentants lønn i hhv
100% og 70% stilling.
2. Låneopptak: Det opptas inntil kr 67.220.000 til investeringer og kr 30.000.000 til startlån.
3. Skattøret fastsettes til maksimalsatsen.
Utvalg for strategi og drift 25.11.2021
Behandling
ProtokolltilførseI:
I punkt 1 i kommunedirektørens innstilling rettes varaordførers stilling fra 50% til 70% stilling som er
riktig vedtatt stillingsstørrelse for dette vervet.
Votering nr 1
Forslag: Opprinnelig forslag
For: Opprinnelig forslag: 7 stemmer (100%)
Mot: Opprinnelig forslag: 0 stemmer (0%)

USD - 21/056 vedtak
Kommunedirektørens innstilling
Kommunedirektørens budsjettforslag for 2022 vedtas slik det er framlagt med følgende
presiseringer:
1. Ordførers og varaordførers godtgjøring fastsettes til 80 % av stortingsrepresentants lønn i hhv
100% og 70% stilling.
2. Låneopptak: Det opptas inntil kr 67.220.000 til investeringer og kr 30.000.000 til startlån.
3. Skattøret fastsettes til maksimalsatsen.
ProtokolltilførseI:
I punkt 1 i kommunedirektørens innstilling rettes varaordførers stilling fra 50% til 70% stilling som er
riktig vedtatt stillingsstørrelse for dette vervet.
Utvalg for samfunnsutvikling, miljø, landbruk og teknikk 23.11.2021
Behandling
Nytt forslag, foreslått av Hans Eide, Senterpartiet
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Utvalg for samfinnsutvikling, Miljø, landbruk og teknikk tar kommunedirektørens budsjettforslag til
orientering.
Votering nr 2
Opprinnelig forslag: 0 stemmer (0%)
Nytt forslag: 11 stemmer (100%)
-------------------------------------------Votering nr 1 - voteringen ble feil - votering 2 er gjeldende
Opprinnelig forslag: 3 stemmer (27%)
Nytt forslag: 8 stemmer (73%)
SAM - 21/011 vedtak
Utvalg for samfinnsutvikling, Miljø, landbruk og teknikk tar kommunedirektørens budsjettforslag til
orientering.

21/007 Prisbok 2022 Ørland kommune
Kommunedirektørens innstilling
Prisboka vedtas som framlagt

Eldrerådet 26.11.2021
Behandling
Eldrerådets forslag til vedtak, ,
Prisbok tas til orientering
Votering nr 1
Forslag: Eldrerådets forslag til vedtak
For: Eldrerådets forslag til vedtak: 5 stemmer (100%)
Mot: Eldrerådets forslag til vedtak: 0 stemmer (0%)

ELD - 21/007 vedtak
Prisbok tas til orientering
Formannskap 25.11.2021
Behandling
Votering nr 1
Forslag: Opprinnelig forslag
For: Opprinnelig forslag: 6 stemmer (100%)
Mot: Opprinnelig forslag: 0 stemmer (0%)
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FSK - 21/012 vedtak
Kommunedirektørens innstilling
Prisboka vedtas som framlagt
Utvalg for strategi og drift 25.11.2021
Behandling
Møteleders forslag til innstilling, foreslått av ,
Saken ble trukket fra sakslisten, da saken behandles i formannskapets møte 25.11.21
Saken ble trukket fra sakslisten, da saken behandles i formannskapets møte 25.11.21.
Votering nr 1
Opprinnelig forslag: 0 stemmer (0%)
Møteleders forslag til innstilling: 7 stemmer (100%)
USD - 21/057 vedtak
Saken ble trukket fra sakslisten, da saken behandles i formannskapets møte 25.11.21
Utvalg for samfunnsutvikling, miljø, landbruk og teknikk 23.11.2021
Behandling
Nytt forslag, foreslått av Hans Eide, Senterpartiet
Utvalg for samfunnsutvikling, miljø, landbruk og teknikk tar kommunedirektørens forslag til prisbok
2022 til orientering
Votering nr 1
Opprinnelig forslag: 0 stemmer (0%)
Nytt forslag: 11 stemmer (100%)

SAM - 21/010 vedtak
Utvalg for samfunnsutvikling, miljø, landbruk og teknikk tar kommunedirektørens forslag til prisbok
2022 til orientering
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