Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tid:

Eldrerådet
Hammerfest rådhus, kommunestyresalen
25.01.2016
11:00 – 13:40

Møteprotokoll
Faste medlemmer som møtte:
Navn
Tor Magne Olsen
Eva Gebhardt Sjøtun
Petter Karlsen
Randi Simonsen
Egil Jeremiassen
Liv Lorentzen
Anne Line Nora

Leder
Nestleder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

PENSJFOR
AP
PENSJFOR
PENSJFOR
PENSJFOR
AP
H

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Seniorrådgiver Grethe Gebhardt, overingeniør Jørn Berg og kommuneadvokat Cathrine Leistad.

Underskrift:
Tor Magne Olsen
Leder

Svanhild Moen
formannskapssekretær

Innkalling – godkjent
Sakslista / dagsorden – godkjent.
Muntlig orientering:
Bussrutene i kommunen v/ overingeniør Jørn Berg.
Saksliste
Saksnr

Innhold

PS 1/16

Høring - forslag til felles likestillings - og diskrimineringslov

PS 2/16

Eldrerådets bevilgning 2016

PS 3/16

Diverse referatsaker

RS 16/1

Den kulturelle spaserstokken plan våren 2016 Hammerfest

RS 16/2

Fylkeseldrerådet - protokoll fra møte 2.12.15

PS 4/16

Godkjenning av protokoll

PS 1/16 Høring - forslag til felles likestillings - og diskrimineringslov

Rådmannens forslag til vedtak:
Eldrerådet i Hammerfest avgir følgende høringsuttalelse til forslaget om ny felles
diskrimineringslov:
Eldrerådet i Hammerfest mener at det bør innføres et generelt vern mot diskriminering på grunn
av alder på alle samfunnsområder.
Det er på det rene at det forekommer usaklig forskjellsbehandling på grunn av alder i dagens
samfunn både i og utenfor arbeidslivet, og det kan ikke være tvil om at det må innføres gode og
hensiktsmessige virkemidler for å motvirke dette.
Selv om det er vanskelig å forutse alle konsekvensene som vil følge av å innføre et generelt vern
mot aldersdiskriminering, er det vår oppfatning at det må innføres et diskrimineringsvern som er
så likt som mulig på alle samfunnsområder. Dersom det innføres et generelt vern mot
aldersdiskriminering må dette også kunne forvente å bidra til å endre holdninger knyttet til alder
og dermed underbygge diskrimineringslovgivningens formål om at alle mennesker skal
behandles ut fra sine individuelle forutsetninger og behov.
Selv om målet er individuell behandling ut ifra den enkeltes forutsetninger og behov, har vi
likevel forståelse for at det bør være adgang til forskjellsbehandling som er nødvendig for å
oppnå et saklig formål og som ikke er uforholdsmessig inngripende overfor den eller de som
forskjellsbehandles.
Saksprotokoll i Eldrerådet - 25.01.2016

Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
Eldrerådet i Hammerfest avgir følgende høringsuttalelse til forslaget om ny felles
diskrimineringslov:
Eldrerådet i Hammerfest mener at det bør innføres et generelt vern mot diskriminering på grunn
av alder på alle samfunnsområder.
Det er på det rene at det forekommer usaklig forskjellsbehandling på grunn av alder i dagens
samfunn både i og utenfor arbeidslivet, og det kan ikke være tvil om at det må innføres gode og
hensiktsmessige virkemidler for å motvirke dette.
Selv om det er vanskelig å forutse alle konsekvensene som vil følge av å innføre et generelt vern
mot aldersdiskriminering, er det vår oppfatning at det må innføres et diskrimineringsvern som er
så likt som mulig på alle samfunnsområder. Dersom det innføres et generelt vern mot

aldersdiskriminering må dette også kunne forvente å bidra til å endre holdninger knyttet til alder
og dermed underbygge diskrimineringslovgivningens formål om at alle mennesker skal
behandles ut fra sine individuelle forutsetninger og behov.
Selv om målet er individuell behandling ut ifra den enkeltes forutsetninger og behov, har vi
likevel forståelse for at det bør være adgang til forskjellsbehandling som er nødvendig for å
oppnå et saklig formål og som ikke er uforholdsmessig inngripende overfor den eller de som
forskjellsbehandles.
PS 2/16 Eldrerådets bevilgning 2016

Leders forslag til vedtak:
Eldrerådets sommertur. Komite……...
Eldrerådskonferansen i Lakselv. Komite……...
Den internasjonale eldredagen 1. oktober. Komite……...
Kaffestundene i Rypefjord og Kirkeparken. Komite……...
Valg av utsending til Alta den 10.03.16 - Fagakademiet «Eldrerådet i arbeid». (De som
reiser referer fra kurset i neste møte i Eldrerådet).
Eldrerådet vedtar følgende budsjett for 2016:
2016
BUDSJETT
Arrangør
7.000 17. mai – kaker + div. på rådhuset
17. mai komite
Representant fra Eldrerådet ønsker velkommen
35.000 Eldrerådets sommertur - komite:
Foreslå arrangør:
Arrangør velger om det skal innkreves egenandel og
størrelsen på beløpet.
3.000 Eldrerådskonferansen i Lakselv – deltar:
Inntil 2 representanter
20.000 1. oktober Internasjonale eldredagen komite:
Eldrerådet
Representanter fra Eldrerådet
7.000
4.000
3.000
4.000
10.000
50.000
2.000
5.000
150.000

Andel til Pensjonistforeningen - husleie
Røde Kors besøkstjenesten
Kaffestund for eldre Rypefjord
Kaffestund for eldre Kirkeparken omsorgssenter
Juletilstelning i distriktet
Jule- og nyttårstilstelning
Diverse annonser etc.
Reserve (f.eks. kurs i Alta i Mars)

Mandsangen/Damekoret

Saksprotokoll i Eldrerådet - 25.01.2016

Behandling

Eldrerådets sommertur. Komite……... Utsatt
Eldrerådskonferansen i Lakselv. Komite leder Tor Magne Olsen og nestleder Eva G. Sjøtun

Den internasjonale eldredagen 1. oktober. Komite leder Tor Magne Olsen m/de faste
representanter.
Kaffestundene i Rypefjord og Kirkeparken. Komite……... Utsatt
Valg av utsending til Alta den 10.03.16 - Fagakademiet «Eldrerådet i arbeid». (De som reiser referer
fra kurset i neste møte i Eldrerådet). Det reiser ingen.
Eldrerådet vedtar følgende budsjett for 2016:

2016
BUDSJETT
7.000 17. mai – kaker + div. på rådhuset
Representant fra Eldrerådet ønsker velkommen
35.000 Eldrerådets sommertur - komite:
Arrangør velger om det skal innkreves egenandel og
størrelsen på beløpet.
3.000 Eldrerådskonferansen i Lakselv – deltar:
Inntil 2 representanter
20.000 1. oktober Internasjonale eldredagen komite:
Representanter fra Eldrerådet
7.000
4.000
3.000
4.000
10.000
50.000
2.000
5.000
150.000

Andel til Pensjonistforeningen - husleie
Røde Kors besøkstjenesten
Kaffestund for eldre Rypefjord
Kaffestund for eldre Kirkeparken omsorgssenter
Juletilstelning i distriktet
Jule- og nyttårstilstelning
Diverse annonser etc.
Reserve (ingen reiser på kurs i Alta i Mars)

Arrangør
17. mai komite
Foreslå arrangør:
Tor Magne Olsen
Eva S. Gebhart.
Eldrerådet

Mandsangen/Damekoret

Votering: Som forslaget – enstemmig vedtatt.
Vedtak
Eldrerådets sommertur. Komite……... Utsatt
Eldrerådskonferansen i Lakselv. Komite leder Tor Magne Olsen og nestleder Eva G. Sjøtun
Den internasjonale eldredagen 1. oktober. Komite leder Tor Magne Olsen m/de faste
representanter.
Kaffestundene i Rypefjord og Kirkeparken. Komite……... Utsatt
Valg av utsending til Alta den 10.03.16 - Fagakademiet «Eldrerådet i arbeid». (De som reiser referer
fra kurset i neste møte i Eldrerådet). Det reiser ingen.
Eldrerådet vedtar følgende budsjett for 2016:

2016
BUDSJETT
7.000 17. mai – kaker + div. på rådhuset
Representant fra Eldrerådet ønsker velkommen
35.000 Eldrerådets sommertur - komite:
Arrangør velger om det skal innkreves egenandel og

Arrangør
17. mai komite
Foreslå arrangør:
-

størrelsen på beløpet.
3.000 Eldrerådskonferansen i Lakselv – deltar:
Inntil 2 representanter
20.000 1. oktober Internasjonale eldredagen komite:
Representanter fra Eldrerådet
7.000
4.000
3.000
4.000
10.000
50.000
2.000
5.000
150.000

Andel til Pensjonistforeningen - husleie
Røde Kors besøkstjenesten
Kaffestund for eldre Rypefjord
Kaffestund for eldre Kirkeparken omsorgssenter
Juletilstelning i distriktet
Jule- og nyttårstilstelning
Diverse annonser etc.
Reserve (ingen reiser på kurs i Alta i Mars)

PS 3/16 Diverse referatsaker
RS 16/1 Den kulturelle spaserstokken plan våren 2016 Hammerfest
RS 16/2 Fylkeseldrerådet - protokoll fra møte 2.12.15

Rådmannens forslag til vedtak:
Referatsakene tas til orientering.
Saksprotokoll i Eldrerådet - 25.01.2016

Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
Referatsakene tas til origentering.

PS 4/16 Godkjenning av protokoll

Rådmannens forslag til vedtak:
Protokoll fra møte den 30.11.15 godkjennes.
Saksprotokoll i Eldrerådet - 25.01.2016

Tor Magne Olsen
Eva S. Gebhart.
Eldrerådet

Mandsangen/Damekoret

Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
Protokoll fra møte den 30.11.15 godkjennes.

