Levanger kommune

Møteinnkalling

Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tid:

Levanger Seniorråd
, Breidablikktunet og Staup helsehus
06.03.2019
09:30

Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er
inhabil i noen av saken, må melde fra så snart som mulig på tlf. 900 56 939,
eller e-post: rejo@levanger.kommune.no

INVITASJON TIL SENIORRÅDET – 6.MARS, KL. 09.30 – 12.30.
Agenda for møtet er kommunens bruk av Velferdsteknologi.
Program
09.30
09.30 – 10.00

Oppmøte Breidablikktunet Omsorg
Orientering om pasientsignalanleggene ved Breidablikktunet
Omsorg
Avdelingslederne Elin Vikavoll og Eli B. Aarmo. Servering av
kaffe. (Personalrommet i 3 etg.)

10.00 – 10.30

Omvisning av det nye bygget på Breidablikktunet
Elin Vikavoll og Eli Aarmo.

10.30 – 10.35

Forflytning fra Breidablikktunet til Staup Helsehus

10.35 – 11.00

Velkommen og omvisning av Staup Helsehus
Servicevert Kristin Lien og Kari Mette Skrove

11.00 – 11.30

Demonstrasjon av teknologi rommet på Staup
Viggo Murvold

11.30 – 12.00

Demonstrasjon av PARO (Sel) for personer med kognitiv svikt
v/ Anne Kristine Kjølsvik
Lunsj
Kristin Lien takker for besøket og ønsker medlemmene vel hjem!

12.00 – 12.30

NB! Etter informasjon og befaring ved BBT/Staup helsehus, fortsetter vi med ett
kort møte med følgende saker;
Saksnr

Innhold

PS 4/19

Godkjenning av protokoll fra møte 07.02.19

PS 5/19

Referatsaker

Levanger, den 01.03.19
Guri Skjesol
sign

PS 4/19 Godkjenning av protokoll fra møte 07.02.19

PS 5/19 Referatsaker ERÅ
3/19 Innspill til forskrift om kommunale og fylkeskommunale råd for eldre, for personer med
funksjonsnedsettelse og for ungdom.
Innspill fra Levanger Seniorråd, Forslag til forskrift om kommunale og fylkeskommunale råd
for eldre, personer
med funksjonsnedsettelser og ungdom er en tydeliggjøring av bestemmelsene i ny
kommunelov § 5-12 og en styrking av rådenes ansvar og status.
Levanger kommune mener det er positivt at forskriftene understreker at
rådenes innflytelse og medvirkning skal være reell, gjennom at det stilles nødvendige
ressurser til disposisjon og at relevante saker legges fram for rådene på et tidlig tidspunkt i
behandlingsprosessene.
Sekretær funksjonen er en særlig viktig tjeneste for at rådene skal fungere.
Stillingens størrelse bør være minst 1/3 stilling .
Forskriften må bidra til å sikre at rådene kan utøve sin rolle som rådgivende organer på best
mulig måte.
Levanger kommune vil sterkt fraråde sammenslåing av eldreråd og råd for mennesker med
nedsatt funksjonsevne. Rådene kan ha noen oppgaver felles, men forskjellen er så stor at det er
bedre at rådene samarbeider om eventuelle aktuelle saker enn at de slås sammen.
Leder og nestleder må velges av og blant pensjonistene i eldrerådet / Seniorrådet.
Rådsmedlemmene må gjøres i stand til å utføre sine verv og ha samme rett til opplæring som
kommunestyrerepresentantene.
Det er Viktig at rådenes myndighet og initiativ til å ta opp egne saker blir reell.
Alle saker som angår levevilkår til eldre i kommunen skal behandles av eldrerådet før de går
videre til behandling og avgjørelse i andre kommunale organ. Rådmann og ordfører må ha plikt
til å påse at uttalelse fra Eldrerådet ligger ved i alle aktuelle saker.
Guri J. Skjesol , nestleder Levanger Seniorråd
Odd-Harald Bjørnøy medlem i Levanger Seniorråd.

4/19 Aldersvennlig by – Status/Framdrift v/Hans-Fredrik Donjem

