
FRØYA KOMMUNE 

FRØYA ELDRE- OG BRUKERRÅD Saksliste 
Møtested: Møtedato: Kl. 

Kommunestyresalen 16.06.2021 10:00 - 13:00 

 

Møteinnkalling 
 

Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes til informasjonen,  

Tlf 72 46 32 00 eller til postmottak@froya.kommune.no 

Varamedlemmer møter etter nærmere beskjed. 

 

 

Sakliste: 

 
Saksnr. Arkivsaksnr. 

Innhold 

13/21 21/1317   

 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 12.05.21  

 

14/21 21/1319   

 MØTEPLAN 2. HALVÅR 21  

 

15/21 21/1327   

 ORIENTERING/SPØRRERUNDE  

 

 

 

 

Sistranda, 09.06.21 

 

  Sigbjørn Hellevik 

  Leder 

  Siv-Tove Skarshaug 

  Sekretær 

  
Saksdokumentene er lagt ut til offentlig ettersyn på følgende sted: 

 

www.froya.kommune.no. 

 



Saknr: 13/21 

FRØYA KOMMUNE 

Frøya eldre- og brukerråd Møtebok 
Møtedato: 

16.06.2021 

Arkivsaksnr: 

21/1317 

Sak nr: 

13/21 

Saksbehandler: 

Siv-Tove Skarshaug 

Arkivkode: 

033 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

13/21 Frøya eldre- og brukerråd 16.06.2021 

 

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 12.05.21  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Protokoll fra møte 12.05.21 godkjennes som framlagt. 

 

Vedlegg: 

 

Protokoll fra møte 12.05.21 

 



Saknr: 14/21 

FRØYA KOMMUNE 

Frøya eldre- og brukerråd Møtebok 
Møtedato: 

16.06.2021 

Arkivsaksnr: 

21/1319 

Sak nr: 

14/21 

Saksbehandler: 

Siv-Tove Skarshaug 

Arkivkode: 

033 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

14/21 Frøya eldre- og brukerråd 16.06.2021 

 

MØTEPLAN 2. HALVÅR 21  

 

 

Forslag til vedtak: 

Møteplan 2. halvår 2021 
 

 

Utvalg August September Oktober November Desember Januar-22 

KST 26.08* 23.09 28.10 25.11 16.12 23.01 

FSK 17.08 

 

07.09 

29.09 

30.09 

05.10 

19.10 

09.11 

10.11 

23.11 

07.12 18.01 

HOOK 24.08 14.09 12.10 04.11 

 

08.12 11.01 

HOAT 19.08 16.09 

** TSU  

14.10 04.11 

18.11  

09.12 

** TSU  

13.01 

FUR             

FEB 18.08 22.09 13.10 04.11 08.12 19.01 

KU   01.09.21 20.10     01.12 

 
Møtedager og tidspunkt: 
 

 Kommunestyret;       torsdager med møtestart kl. 10.00 

 Formannskapet:       tirsdager med møtestart kl. 09.00 

 Hovedutvalg for helse, omsorg, oppvekst, NAV og kultur;  tirsdager med møtestart  kl. 09.00  
(unntatt onsdag 08.12) 

 Hovedutvalg for tekniske og allmenne tjenester;   torsdager med møtestart kl. 09.00  

 Frøya eldre- og brukerråd;      mandager med møtestart kl. 10.00 

 Frøya ungdomsråd;       mandager med møtestart kl. 15.30 

 Kontrollutvalget;       onsdager med møtestart kl 10.00 
 
Merknader til møteplanen: 
 
*      Kommunestyrets augustmøte kan bli avlyst dersom lite saker 
* *   Trafikksikkerhetsutvalget 
 

 Felles formannskapsmøte med Hitra, Trondheim og Nærøysund 29.09-30.09 (I nærøysund) 

 Budsjettmøte formannskapet tirsdag 09. og onsdag 10. november 

 Budsjettmøte HOOK og HOAT, 04.11.21 (FUR og FEB inviteres også)  

 Budsjettmøte kommunestyret torsdag 16. desember 



Saknr: 14/21 

 Ved behandling av spesielle tema kan tidspunkt for møtestart bli justert.  

 Avvik fra Frøya Herredshus som møtested vil fremgå av innkalling og kunngjøres særskilt.  
 

 

 



Saknr: 15/21 

FRØYA KOMMUNE 

Frøya eldre- og brukerråd Møtebok 
Møtedato: 

16.06.2021 

Arkivsaksnr: 

21/1327 

Sak nr: 

15/21 

Saksbehandler: 

Siv-Tove Skarshaug 

Arkivkode: 

033 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

15/21 Frøya eldre- og brukerråd 16.06.2021 

 

ORIENTERING/SPØRRERUNDE  

 

 

       Kl. 10.00: Brannforebyggende tiltak ved brannsjef Johan Pettersen.  

       Kl. 11.00: BPA ordningen i Frøya kommune ved kommunalsjef for helse og mestring    Renate Loktu 

Sandvik.  

       Brev til kommunen: Alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) i deres kommune.    Vedlegg.  

 Protokoll fra Trøndelag eldreråd 04.06.21. Vedlegg.  

 
 

 

Vedlegg: 

 

Møteprotokoll fra Eldrerådet i Trandelag 04.06.21 

Brev til kommunen: Alternativ og supplerende kommunikasjon 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 21/1317    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Frøya eldre- og brukerråd 

 

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 12.05.21  

 

 

Forslag til vedtak: 

Protokoll fra møte 12.05.21 godkjennes som framlagt. 

 

 

Vedlegg: 

 

Protokoll fra møte 12.05.21 

 

 

 

 











 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 21/1319    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Frøya eldre- og brukerråd 

 

MØTEPLAN 2. HALVÅR 21  

 

 

Forslag til vedtak: 

Møteplan 2. halvår 2021 
 

 

Utvalg August September Oktober November Desember Januar-22 

KST 26.08* 23.09 28.10 25.11 16.12 23.01 

FSK 17.08 

 

07.09 

29.09 

30.09 

05.10 

19.10 

09.11 

10.11 

23.11 

07.12 18.01 

HOOK 24.08 14.09 12.10 04.11 

 

08.12 11.01 

HOAT 19.08 16.09 

** TSU  

14.10 04.11 

18.11  

09.12 

** TSU  

13.01 

FUR       

FEB 18.08 22.09 13.10 04.11 08.12 19.01 

KU  01.09.21 20.10   01.12 
 
Møtedager og tidspunkt: 
 

 Kommunestyret;       torsdager med møtestart kl. 10.00 

 Formannskapet:       tirsdager med møtestart kl. 09.00 

 Hovedutvalg for helse, omsorg, oppvekst, NAV og kultur;  tirsdager med møtestart  kl. 09.00  
(unntatt onsdag 08.12) 

 Hovedutvalg for tekniske og allmenne tjenester;   torsdager med møtestart kl. 09.00  

 Frøya eldre- og brukerråd;      mandager med møtestart kl. 10.00 

 Frøya ungdomsråd;       mandager med møtestart kl. 15.30 

 Kontrollutvalget;       onsdager med møtestart kl 10.00 
 
Merknader til møteplanen: 
 
*      Kommunestyrets augustmøte kan bli avlyst dersom lite saker 
* *   Trafikksikkerhetsutvalget 
 

 Felles formannskapsmøte med Hitra, Trondheim og Nærøysund 29.09-30.09 (I nærøysund) 



 Budsjettmøte formannskapet tirsdag 09. og onsdag 10. november 

 Budsjettmøte HOOK og HOAT, 04.11.21 (FUR og FEB inviteres også)  

 Budsjettmøte kommunestyret torsdag 16. desember 

 Ved behandling av spesielle tema kan tidspunkt for møtestart bli justert.  

 Avvik fra Frøya Herredshus som møtested vil fremgå av innkalling og kunngjøres særskilt.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 21/1327    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Frøya eldre- og brukerråd 

 

ORIENTERING/SPØRRERUNDE  

 

 

       Kl. 10.00: Brannforebyggende tiltak ved brannsjef Johan Pettersen.  

       Kl. 11.00: BPA ordningen i Frøya kommune ved kommunalsjef for helse og mestring    

Renate Loktu Sandvik.  

       Brev til kommunen: Alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) i deres kommune.    

Vedlegg.  

 Protokoll fra Trøndelag eldreråd 04.06.21. Vedlegg.  

 

 

 

 

Vedlegg: 

 

Møteprotokoll fra Eldrerådet i Trandelag 04.06.21 

Brev til kommunen: Alternativ og supplerende kommunikasjon 

 

 

 

 



  
 

side 1 av 5 

E ldr er åd et  2019 -2023  

Møt epr ot oko l l  

 

Dato: 4. juni 2021 kl 0.00 – 11.00  

Sted: Teams  

Møteleder: Hildur Fallmyr 

 

Til stede: Hildur Fallmyr, leder 

Egil Haugbjørg, nestleder 

Ann-Inger Leirtrø (A) 

Kirsti Hamre Nilsen (PP) 

Laila Roel 

Sveinung Gundersen 

Aage Borrmann 

Rolf Inge Furuhaug 

Berit Kappelrud  

 

For øvrig møtte: Rådgiver ved Politisk sekretariat; Kristaian Hovd Sjøli 

Protokollfører: Ann-Karin Mellingen 

 

SAKSLISTE   S ide  

36/21  Godkjenning av innkalling og sakliste til møte 08.06.21 i Eldrerådet 

Trøndelag 

2 

37/21  Godkjenning av møteprotokoll for møte 25. mai 2021 i Eldrerådet 

Trøndelag 

2 

38/21  Forslag til uttalelser fra Eldrerådet Trøndelag til Landskonferanse for 

fylkeskommunale eldreråd 2021 

3 

39/21  Forslag til henvendelse fra Eldrerådet Trøndelag -  vedr. behandling 

av pasienter med flere diagnoser 

4 

Annet 

A Eldrepolitisk program for Trøndelag   

B A. Digitalt valgkort ved høstens valg.  
 

 

 
  



  
 
 Trøndelag fylkeskommune 

Trööndelagen fylhkentjïelte 
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Saker  t i l  b ehan d l ing   

36/21  Go dk jenn ing  av  innka l l ing  og  s ak l i s te  t i l  
møt e  0 4 .06 .21  i  E ld rer åd et  Trønd e l ag  

 

Eldrerådet sitt vedtak  

 

Innkalling og sakliste godkjennes. 

 

Behandling 

Merknad til feil dato for møtet i saken. Ble rettet opp. 

 

Votering 

 

Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Fylkesrådmannens innstilling:  
 

Innkalling og sakliste godkjennes.  

 

 

37/21  Go dk jenn ing  av  møt e prot oko l l  f or  møt e  25 .  
mai  2021  i  E l d re rådet  Tr ønd e l ag  

 

Eldrerådet sitt vedtak  

 

Møteprotokoll for møte 25.mai 2021 i Eldrerådet godkjennes. 

 

Votering 

 

Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.  

 

Fylkesrådmannens innstilling:  

Møteprotokoll for møte 25.mai 2021 i Eldrerådet godkjennes.  

 

 

 



  
 
 Trøndelag fylkeskommune 

Trööndelagen fylhkentjïelte 
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38/21  Fors l ag  t i l  u t ta le l se r  f ra  E ldr er åde t  

Trønd e l ag  t i l  L andsk on f er an se  f or  fy lk esko mmuna le  
e ldr er åd  2021  

 

Eldrerådet sitt vedtak  

 

Eldrerådet vedtar følgende forslag til uttalelser, som sendes Landskonferansen for 

fylkeskommunale eldreråd 2021:  

1. Fastlegeordningen 

2. Behandling av pasienter med flere diagnoser 

3. Desentralisert undervisning for sykepleier og helsefagarbeider 

Uttalelse vedr. Eldrerådenes status etter ny lovendring og tilhørende forskrift utsettes.  

 

Behandling 

Følgende forslag ble fremlagt i møtet, drøftet:  

 

• Fastlegeordningen, ved Berit Kapelrud. Drøftet og justert versjon vedtatt for 

videresending til landskonferansen.   

• Behandling av pasienter med flere diagnoser, ved Ann Inger Leirtrø og Rolf Inge 

Furuhaug. Drøftet og justert versjon vedtatt for videresending til 

landskonferansen.   

• Desentralisert undervisning for sykepleier og helsefagarbeider, ved Rolf Inge 

Furuhaug. Drøftet vedtatt for videresending til landskonferansen.   

• Eldrerådenes status etter ny lovendring og tilhørende forskrift, ved Aage 

Borrmann. Innsendt forslag ble foreslått utsatt og drøftes nærmere i eldrerådet 

før det fremmes på Landskonferanse-samlingen.  

 

• Evaluering av Koronatiltakene, - spesielt vedr. innretning av øremerkede midler 

fra Statsforvalteren.  – Foreslås tatt som en fellesuttalelse under konferansen.  

Eldrerådet har med dette 3 forslag til uttalelser klar for videresending til 

Landskonferansen.  

 

Votering 

 

I tråd med behandlingen i møtet ble forslag til uttalelser enstemmig vedtatt å sende inn 

til Landskonferansen. Forslag om utsatt behandling av øvrige forslag ble enstemmig 

vedtatt.  

Fylkesrådmannens innstilling:  

Legges fram uten innstilling til vedtak.  

 

 

 

 



  
 
 Trøndelag fylkeskommune 

Trööndelagen fylhkentjïelte 
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39/21  Fors l ag  t i l  henven de l se  f ra  E ld r er ådet  

Trønd e l ag  -   ve dr .  beh and l i ng  av  p as i en ter  m ed  
f le re  d i agn ose r  

 

Eldrerådet sitt vedtak  

 

Eldrerådet Trøndelag vedtar framlagte henvendelse angående behandling av pasienter 

med flere diagnoser, med justeringer framkommet i møtet. Denne sendes mottakere, 

definert i møtet.  

 

Behandling 

 

Utsendt forslag til henvendelse ble drøftet i møtet. Justeres i tråd med signaler i møtet.  

 

Votering 

 

Henvendelsen ble enstemmig vedtatt med endringer foreslått i møtet. 

 

Forslag til vedtak:  

 

 

Annet   

A 

E ldr ep o l i t i sk  pr ogr am f or  Tr ønde l ag   

 

Tema: Bærekraftmål, samfunnsplan  

Bearbeidet versjon, utsendt 01.06. til medlemmene, ble presentert i 

møtet.  

Konklusjon: 

Dokumentet sendes:  

Pressen, Fylkestinget Trøndelag og Stortingsrepresentantene for 

Trøndelag.  

I utsending til fylkestingets medlemmer refereres det til 

Utfordringsdokumentet, og det henvises til at dokumentet ses på 

som en innledning til Eldrepolitisk program for Trøndelag  

 

Øvrige temaer i Eldrepolitisk program følges opp etter hvert;  

Egil Haugbjørg og Kirsti Nilsen, Tema Transport. Innlegg er sendt 

medlemmene og blir behandlet i eldrerådets neste møte.  
 

 



  
 
 Trøndelag fylkeskommune 

Trööndelagen fylhkentjïelte 
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B 

Dig i t a l t  va lgk or t  v ed  h øs t ens  va l g .   

Leder Hildur Fallmyr tok opp problemstillingen rundt digitale 

valgkort, som innføres f.o.m. høstens stortingsvalg.  

 

Eldrerådet drøftet problemstillingen og ber leder følge opp dette 

overfor kommunene på egnet måte. Sendes valgansvarlig og 

valgstyret i kommunene.  

 

 

 

---  

 

Møtet slutt kl 11.00  

 



                                                                                             20.05.2021 
 
Til Frøya kommune 

v/ Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 

 og Kommunedirektørens stab 

 

 

På årsmøtet i FFO Trøndelag fikk vi inn en sak fra Trøndelag Døveforening region Nord angående 

om hvordan kommunene i Trøndelag ivaretar tilgang til språk og språkmiljø til brukere med behov 

for ASK (Alternativ og supplerende kommunikasjon). 

Det ble gjort vedtak på at saken skulle oversendes kommunene, i og med at det er kommunene sitt 

ansvar og følge opp brukerne. Dette ansvaret er ofte gjennom PPT i kommunen når det gjelder 

barn og unge. Andre instanser som Statped kan bistå ved behov, men det er kommunene sitt 

ansvar og følge opp at brukerne får det de har krav/vedtak på.  

 

For å forstå hva ASK er vil vi vise til: 

- Statped: «hva er alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK)?» 

- Ask-loftet.no 

 

Viser til stortingsmelding: St.meld. nr. 23 (2007-2008) 

Språk bygger broer  - språkstimulering og språkopplæring for bar, unge og voksne 

«3.3 Helhetlig tiltakskjede – hvordan kommunen legger til rette for språkstimulering 

Kommunen har et overordnet ansvar for å drive forebyggende virksomhet og tilby nødvendige 

tjenester for barn og familier. Tilbud om tidlig og god språkstimulering er et forebyggende og 

støttende tiltak som først og fremst er viktig for det enkelte barn. Å gi alle barn en god start kan bidra 

til sosial utjevning. Barn som går i barnehage, er i utgangspunktet sikret et språkstimuleringstilbud 

ved at de ansatte i barnehagene gjennom føringer i lov og rammeplan er forpliktet til å bidra til å gi 

alle barn god språkstimulering og tidlig hjelp dersom språket av en eller annen grunn er forsinket. En 

rekke kommuner har også språkstimuleringstilbud til barn som ikke går i barnehage. Slike tilbud kan 

være språkgrupper i barnehager, familiehus, pedagogiske sentre, oppvekstsentre eller bibliotek, 

ambulerende pedagoger eller åpen barnehage.» (Utdrag fra paragraf 3. språkmiljø og 

språkstimulering i småbarnsalderen).» 

Denne stortingsmeldingen omhandler språkstimulering for barn og unge voksne. Dette er også 

relevant for voksne brukere med behov for ASK. 

Barn og voksne som har behov for ASK, får dessverre ikke dekket sitt behov for kommunikasjon. Det 

kan være mange grunner til at behovet ikke blir dekket, men det som går igjen er:  



                                                                                             20.05.2021 
 

 Mangel på tilgang til språk, dette gjelder både selve språket og et språkmiljø å kunne 

praktisere språket i. 

 Miljøet rundt har ikke kunnskap om språket.  

 Det tar for lang tid å få på plass kompetanse og riktig språk. 

 Det blir sett på som «støy» og tidkrevende å skulle kommunisere på en annen måte enn kun 

verbal tale.  

 

Personer innen tegnspråkmiljøet er bekymret for hvordan barn og unge har tilgang til NTS ( Norsk 

Tegnspråk), og hvordan de skal få god nok språkutvikling og kompetanse i NTS. På lengre sikt er man 

bekymret for framtiden til Norsk tegnspråk da de «statlige» språkmiljøene forsvinner.  

Hvor skal man lære språket hvis man ikke har tilgang på språket og språkmiljø?  Og hvem skal ha 

ansvaret for språkmiljøene?  

Eksempel på dette med NTS: I Trondheim er det en knutepunktskole for tegnspråk, og det har 

kommet en endring for deltidselevene sitt opphold ved denne skolen. Før hadde de tilbud om 

opphold på et internat ved skolen, dette tilbudet er nå endret slik at de nå må bo på et hotell.  

Den største endringen er at før så var oppholdet i et tegnspråkmiljø der elevene hadde tilgang til 

språket «hele tiden». Da hadde de bedre forutsetninger for å få bedret tegnspråket sitt under 

opphold. De får undervisning i NTS på dagtid, men i fritiden er det ikke lagt opp til at de har «tilgang» 

på tegnspråk ettersom de må oppholde seg på hotell.  

Link til forskningsartikkel som omhandler viktigheten av tilgang på språk:  

 Artikkel om språk og utdanning: Inkludering av døve elever (tegnspråklige).  

 

Derfor er dette et viktig tema som vi nå spør dere i kommunene om: 

 Hvordan ivaretar deres kommune tilgang til språk og språkmiljø til brukere med behov for 

ASK?  

 Får brukerne tilstrekkelig tilgang på både språk og språkmiljø å praktisere språket sitt i?  

 

 Hvordan kan dere i rådet for personer med funksjonsnedsettelse og jobbe videre med 

dette?  

 

Vi ber de kommunale rådene om å følge opp denne problemstillingen i sin kommune, da dette er 

svært viktig for all brukerne dette angår.  

 

 

Med Vennlig hilsen 

Leder i FFO Trøndelag                                                             Konsulent i FFO Trøndelag 

Mona Lersveen                                                                                   Ina B. Myran 
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