
INNKALLING 

Vel møtt til eldrerådsmøte torsdag 20. mai 2021 kl. 0900 i den nye 

kommunestyresalen. Vararepresentantene underrettes om møtet, men innkalles 

særskilt ved forfall. 

Forfall til møtet meldes snarest skriftlig til nestleder perhalvardh@gmail.com 

 

 

 

 

S A K S L I S T E 

 

 

 

Sak 63/21   ÅRSMELDING 2020 

 Se vedlegg. 

                          

  

 

Sak 64/21 GANGFELT RUNDT 
NØYSOMHETEN/SYKEHJEMMET/OMSORGS-
BOLIGENE 

 I forbindelse med bygging av nytt sykehjem og omsorgsboliger ser 

eldrerådet det som nødvendig at det bygges gangfelt i tilknytning til 

veien rundt nevnte området. Det vil være trafikkmessig uforsvarlig at 

beboere i rullestol og de som trenger ei hånd og holde seg i å gå på 

denne sterkt trafikkerte veien.  

  Eldrerådet anmoder Ibestad kommune å prioritere gangfelt rundt 

området. 

 

 



SAK 65/21 FORESKRIFT OM FOLKEVALGTES RETT TIL                           

GODTGJØRING OG VELFERDSGODE I IBESTAD 

KOMMUNE 

 

Denne saken er på høring og fristen er 20.05.21 

 

 

                                                                       

 

 

 

Sak 66/21 REFERATER 

1. Ibestad kirke - informasjonshefte 

Morten Alsvik har i skriv av 19. januar 2021 orientert om at Ibestad        

kirke feirer 140-årsjubileum høsten 2021. I 1981 ble det utarbeidet et 

jubileumshefte til kirkas 100-årsjubileum. Dette heftet ble trykket opp 

i et begrenset antall, slik at det ikke finnes flere slike hefter igjen. 

Etter 1981 har det skjedd masse med Ibestad kirke, og Morten 

Alsvik mener det bør utarbeides et suppleringshefte til 140-

årsjubileet. Han påtar seg også arbeidet med å skrive et slikt 

suppleringshefte.  

Å lage og få trykket opp et slikt suppleringshefte vil koste en del, og i 

denne forbindelse ber han kommunen dekke disse kostnadene. 

Hvordan stille eldrerådet seg til utarbeidelsen av et slikt 

suppleringshefte? 

. 

 

 

 

 



 

2. Prioriteringsområder for eldrerådet i Sørreisa 

Eldrerådets leder i Sørreisa, Wigdis N. Andersen, orienterte på 

kurset Eldrerådet i arbeid om at Sørreisa eldreråd hadde laget en 

prioritert liste over områder som eldrerådet ville arbeide spesielt 

med i inneværende periode.  

                          De 5 prioriteringsområdene følger vedlagt innkallingen 

 

3. Politivedtekter for Ibestad kommune 

 
Ibestad eldreråd behandlet i telefonmøte den 21. januar 2021 

høringsuttalelse til forskrift om politivedtekter for Ibestad kommune. 

Eldrerådet ble enig om følgende innspill til § 6-1. Kirkegård og 

gravplass og § 9-3 Kommunal håndhevelse: 

1.  Det er ikke tillatt å kjøre bil inne på kirkegården uten 

spesiell tillatelse. 

Denne setningen føyes til mellom 1. og 2. setning under  

§ 6-1. 

2. § 6-1 Kirkegård og gravplass tilføyes under §9-3. 

 

 

 

 

 

4. Orientering fra møte mellom fylkeseldrerådet    

og kommunale eldreråd.  

 

 

 

 

 



EVENTUELT 

 

Vell møtt 

  

                                                       

 

Per Halvard Hansen 

Nestleder 

 

 

vedlegg: Årsmelding 2020 

  Ibestad kirke – info. 

  Prioriteringsområder  

                     Forskrift om folkevalgtes rett til godtgjøring og velferdsgoder i Ibestad 
kommune 

 


