
 

 

 

 

NORDRE LAND KOMMUNE 
 

 

 

P R O T O K O L L 

FOR 
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Møtedato:  13.11.2017   Fra kl. 10.00 

Møtested: Møterom Biblioteket 1. etg, Rådhuset 

Fra saknr.: 21/17 Til saknr.: 23/17 

   

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 5 av 7 

 

Følgende møtte på møtet: 

 

Funksjon Navn  Forfall Møtt for 

Medlem Odd Inge Sanden    

Medlem Solveig Lium    

Medlem Bodil Røstelien    

Medlem Wiggo Sømoen  FO  

Medlem Kjartan Th. Stensvold    

Medlem Margit Rognerud                            FO  

Varamedlem Anne Sagstuen   Arvid Skjølås 

 

 

 

 

NORDRE LAND KOMMUNE, Eldrerådet, den 14. november 2017 

 

 

…………………………………………….. 

 

 



 

  

SAK NR.: 21/17  

ORIENTERINGER  

 

Behandling: 

 

1. Ubetalt spisepause v/hovedtillitsvalgte  

 

 

Vedtak: 

 

Hovedtillitsvalgte orienterte om ubetalte spisepauser. 

 

Eldrerådets viser til at den forskjellsbehandlingen av kommunale ansatte vi nå har skyldes 

bestemmelsene vi har i Hovedtariffavtalen § 4.2.1 om betalt spisepause for 

sentraladministrasjonen. 

 

Dagens ordning med betalt spisepause opprettholdes inntil hovedforhandling av 

hovedtariffavtalen § 4.2.1 er avsluttet i mai 2018. 

 

 

   

SAK NR.: 22/17  

BUDSJETT 2018  

 

Vedtak: 

 

1. Eldrerådet mener at reduksjon av eiendomsskatten svekker kommunebidraget og at 

det går utover tilbudet til befolkningen, først og fremst helse og omsorg og kultur. 

2. Etter Eldrerådets syn er budsjettert lønnsvekst for lavt. Dette fører til vesentlige 

kostnadsøkninger, særlig innen helse og omsorg. 

3. Med bakgrunn av Sintefs beregning er det ca. 1.000 personer i Nordre Land som 

ikke behersker bruken av IT tjenester. I tillegg vet Eldrerådet at svært mange både 

unge og eldre ønsker å ha papirutgaven av kulturkalenderen. 

Eldrerådet mener derfor at det er feil å redusere kostnader knyttet til 

kulturkalenderen for å finansiere en stilling i Sentrumsservice. Eldrerådet har 

tidligere påpekt at distribusjon av kulturkalenderen kan løses på en billigere måte 

enn i dag. Eldrerådet har tatt kontakt med Frivillighetssentralen som mener 

distribusjonen kan gjennomføres på dugnad. Da spares det kr. 120.000,- i 

kostnader. Utgifter til produksjon er kr. 60.000,- som eldrerådet mener kommunen 

fortsatt må dekke, og som er prisen for en velferdstjeneste særlig for de eldre.  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

SAK NR.: 23/17  



EVENTUELT  

 

Vedtak: 

 

1. Rutiner angående oppsetting av saksliste for leder og sekretær.  

 

Saksliste må være fullstendig og saksdokumenter må sendes med saksliste. 

 

Vedtak:  

Tatt til etterretning. 

 

2. Legevaktordning.  

 

Eldrerådet bør ha et ekstra møte under forutsetning av at saken om legevaktordningen 

skal behandles i Kommunestyret før jul. Nytt møte blir den 11. desember kl. 10.00 i 

møterom i biblioteket. 

 

Vedtak: 

Det settes opp ett ekstra møte i Eldrerådet den 11. desember 2017 under forutsetning 

av at saken om legevaktordningen skal behandles av Kommunestyret før jul.  

 

3. Representant i referansegruppe for områdereguleringsplan Dokka Vest. 

 

Forslag fra Eldrerådet: 

Som Eldrerådets representant i referansegruppen for områdereguleringsplan Dokka 

Vest velges: Odd Inge Sanden.  

 

Avstemning: 

Eldrerådets forslag enstemmig vedtatt. 

 

            Vedtak: 

Som Eldrerådets representant i referansegruppen for områdereguleringsplan Dokka 

Vest velges: Odd Inge Sanden.  

 

4. Møteplan 2018 

 

Eldrerådet har i 2017 avholdt 5 møter og har hatt en felles budsjettorientering sammen 

med råd og utvalg. Eldrerådet ønsker for 2018 å ha møte minst en uke før hvert 

kommunestyremøte. Det foreslås mandag som møtedag. For 2018 er det satt opp 10 

møter i Kommunestyret. Møtene avholdes under forutsetning av at det er saker som 

berører Eldrerådet, og bør behandles i Eldrerådet. 

 

            Vedtak: 

            I møteplan 2018 settes det opp møter for Eldrerådet mandager i uka før      

            kommunestyremøtene. For 2018 er det satt opp 10 kommunestyremøter. Møtene  

            avholdes under forutsetning av at det er saker som berører Eldrerådet, og bør    

            behandles i Eldrerådet.                      
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