Møteprotokoll
Utvalg:

Eldrerådet

Møtested:

Vollen sykehjem

Dato:

07.03.11

Tidspunkt:

10:00 – 12:50

Til stede:
Navn
Audun Martin Spjell
Ali Horori
Karin Norum
Einar Brodersen
Lillian Eck Hansen
Bjørn Hagen
Knut Kolstad

Funksjon
Medlem
Medlem
Medlem
Nestleder
Leder
Medlem
Medlem

Repr Vara for
FRP
SV

Einar Brodersen ledet møtet.

Følgende fra administrasjonen møtte:
Navn
Nils Are Jonsplass
Lillian Fritzon
Liv Lundeker

Stilling
Leder staben ved HS.
Tildelingskontoret, leder
Sekretær

Innkalling, saksliste og møteprotokoll fra 24.1.2011 ble godkjent..

Omdelt:
Referat fra Mørkved sykehjem brukerråd, møte 16.2.11.

Orientering:
 Nils Are Jonsplass orienterte om aktivitet i sykehjem og konsekvenser av inndragning av
stillinger.
 Lillian Fritzon orienterte om egenbetaling av transport.
 Nils Are Jonsplass redegjorde for nedlegging av kantinedrift i sykehjemmene og hva som er
alternativene.
 Marit Bugge, avdelingssykepleier ved Vollen sykehjem, og medlemmene av brukerrådet
orienterte om driften ved sykehjemmet og svarte på spørsmål fra eldrerådet.

Annet:
Brodersen la frem følgende uttalelse som ble vedtatt oversendt kommunaldirektøren HS og leder av
HS-komiteen.
“Hvis nedleggelse av omtalte kafedrift kunne leses ut av budsjettet for 2011 med
nedleggelse ble ikke dette registrert av Eldrerådet.
Eldrerådet protesterer på at et opparbeidet gode som denne kafeen tydelig har vært over flere
år bare plutselig legges ned. Vi mener at denne saken må tas opp til ny behandling med
tanke på å finne en eller annen løsning som kan bidra til at de eldre som er berørt kan få
kjøpe seg mat.
Vi tør minne på at omsorg for eldre er nevnt i mange sammenhenger, men denne saken kan
ikke vise nødvendig omsorg.
Et moment er også viktig, og det er trivsel. Det samme gjelder hvis dette berører flere
sykehjem. Det er også viktig at kafeen er i drift inntil ny avklaring er på plass.”
Sakslisten til eldrerådet sendes til Avisa Nordland i forkant av møtene.
Pensjonistforbundet Nordland arrangerer et åpent møte om fremtidens eldreomsorg i Bodø onsdag
6.4.2011. Brodersen møter.
Brodersen tar kontakt med Vollsletta og ber om en orientering i neste møte om turnusordningen
som benyttes.
Omvisning/orientering på Vollsletta utsettes. Her trenges det 2 ukers forvarsel.
Brodersen gav en orientering om arbeidet i prosjektgruppa for Sølvsuper helse- og velferdssenter.
Horori orienterte fra Generasjonskonferansen 11.-13.2.11 med tema “Mangfold og integrering.

Saksliste
Saksnr

Innhold

PS 11/2

Referatsaker

RS 11/2

Nordland fylkes eldreråd - protokoll 10.02.2011

Bodø, 28. juni 2017
Einar Brodersen (sign.)
nestleder
Liv Lundeker
sekretær

PS 11/2 Referatsaker
Eldrerådets behandling i møte den 07.03.11:
RS 11/2 Nordland fylkes eldreråd - protokoll 10.02.2011

Vedtak
Enstemmig tatt til orientering.

