Årsmelding 2015
Eldres råd i
Levanger kommune

Medlemmer og varamedlemmer til Eldres råd for perioden
2011 – 2015:
Navn

Funksjon

Arne Solem

leder

Klara Oline Fossbakken

medlem

Gunnvor Arnstad

medlem

Aashild Gilberg

medlem

John Wold Mo

medlem

Gunn Elin Nyvik

medlem

Gunnar L. Myhr

medlem

Kåre H. Almåsbakk

leder

Olaug Husby

varamedlem

Astrid Tømmerås

varamedlem

Judith Haugdahl

varamedlem

Merknad:
Kåre H. Almåsbakk, leder, fritatt fra 11.03.15 og ut perioden, vara kalles inn,
nestleder Arne Solem fungerer som leder

Møter i rådet:
Rådet har i 2015 avhold 5 ordinære møter. Det ble i alt behandlet 21 saker.
Rådet har gitt uttalelse i 7 ulike reguleringssaker og til kommunedelplan Levanger
sentrum.
I all hovedsak er dette rimelig godt belyst gjennom store mengder dokumenter, og vi
baserer oss på at lederen går ganske grundig inn i dokumentene og legger fram forslag
til uttalelse for rådet. Dokumentene blir sendt ut sammen med innkallingen, slik at
hver enkelt i rådet kan komme med merknader på møtet hvis det ikke allerede er
utsendt uttalelse fra leder på forhånd ifht. oppgitt frist på høringen.

Kurs-/konferanser:
2 medlemmer fra rådet deltok på Eldrerådskonferansen, 5. – 6. mai
1 repr. Fra rådet deltok på konferansen, «Vold mot eldre», på HINT, 10.06.15

Diverse møter-/orienteringer;
Rådet har fått regelmessig oppdatering omkring utbygging Staup helsehus, Åsen
omsorgssenter.
Informasjon om velferdsteknologi innen pleie- og omsorg.
Rådet hadde i møte 07.10.15 orientering fra Pasient- og brukerombud, Kjell Vang om
ombudets rolle.
Eldres dag
Eldres dag 1. oktober, ble ikke markert av rådet i 2015.

Eldres råd har gitt følgende uttalelse til Budsjett 2016 og Økonomiplan 20162019;
Eldres råd er tilfreds med det fremlagte forslag til Budsjett 2016 og Økonomiplan
2016-2019. Rådet fremmer følgende Verbalforslag; Eldres råd ønsker å delta aktivt i
omstillingsarbeidene i Pleie- og omsorg. Eldres råd ønsker videre at det settes av
midler til logopedstilling i omsorgstjenesten.

Viser til hjemmesiden og møteprotokoller for nærmere innsyn i uttalelser rådet har gitt
gjennom året; http://www.levanger.kommune.no/Politikk/Eldres-rad-2011-2015/

