Levanger kommune
Møteprotokoll

Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tid:

Levanger Seniorråd
Breidablikktunet/Staup Helsehus
06.03.2019
09:30 – 13:15

Faste medlemmer som møtte:
Navn
Funksjon
Guri Skjesol
Nestleder
Olav Støre
Medlem
Evelyn Nordli
Medlem
Jon Wold Mo
Medlem
Olaug Husby
Medlem
Faste medlemmer som ikke møtte:
Navn
Funksjon
Arne Solem
LEDER
Vigdis Skårdal
MEDL
Hans Fredrik Donjem
MEDL

Varamedlemmer som møtte:
Navn
Møtte for
Gunnvor Arnstad
Arne Solem
Gerd Haugberg
Vigdis Skårdal
Fra administrasjonen møtte:
Navn
Stilling
Reidun Johansen
Rådgiver

Representerer

Representerer

Representerer

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.

10.35 – 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

12.00 – 12.30

Lunsj
Kristin Lien takker for besøket og ønsker medlemmene vel hjem!

Saksnr

Innhold

PS 6/19

Godkjenning av protokoll fra møte 07.02.19

PS 7/19

Referatsaker

PS 4/19 Godkjenning av protokoll fra møte 07.02.19

Saksprotokoll i Levanger Seniorråd - 06.03.2019
Forslag i møte:
Protokoll fra møte 07.02.19 godkjennes.
Avstemning:
Forslag fremmet i møte enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
Protokoll fra møte 07.02.19 godkjennes.

PS 5/19 Referatsaker ERÅ

Saksprotokoll i Levanger Seniorråd - 06.03.2019
Forslag i møte:
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/Guri Skjesol
Aldersvennlig By / Kommune
Info Seniorrådet. 6.mars 2019
Gruppen består av
Hans Fredrik Donjem Seniorrådet
Guri Skjesol Seniorrådet
Lilly Nerenget Enhet Hjemmetjenester, Avdeling Ergo og fysioterapitjenesten
Hilde Monica Røstad Enhet Bygg og eiendom
Ingvild Rønning Radwan Enhet Kultur
Tor Albert Kverkild Enhet kommunalteknikk
Elin Svardal Koordinerende Enhet

1.2 Mål
Å fremme og styrke eldreperspektivet i pågående og fremtidig arbeid på tvers av
sektorer, i samarbeid med lokalsamfunnet, og å videreutvikle politikken gjennom
utrednings- og utviklingsoppgaver for et aldersvennlig samfunn.
1.3 Mandat for forprosjektet
Prosjektet skal bidra til:
At eldre involveres i kommunens utvikling som reelle
samarbeidspartnere gjennom varige prosesser
Å få frem kunnskap fra eldre om hva aldersvennlig
by/kommune betyr for dem
Å få frem kunnskap fra eldre om hva vi må jobbe med
Frokostmøter:
Tirsdag 26/3 kl 09.30 – 12.00 (Kaffe og rundstykke kl 09.30-10.00)
sted: Skogn Helsetun
Torsdag 28/3 kl 09.30 – 12.00 (Kaffe og rundstykke kl 09.30-10.00
sted: Levanger bo og aktivitetssenter LBAS
Mandag 1/4 kl 09.30 – 12.00 (Kaffe og rundstykke kl 09.30-10.00)
sted: Åsen – Sanitetshuset (Guri kan du sjekke om det er ledig da?)
Der håper vi alle i Seniorrådet møter opp og får mere info om prosjektet.

