Levanger kommune
Møteprotokoll

Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tid:

Levanger seniorråd
1008, Levanger rådhus
20.04.2016
10:00 – 11:20

Faste medlemmer som møtte:
Navn
Funksjon
Arne Solem
Leder
Vigdis Skårdal
Medlem
Guri Skjesol
Nestleder
Olav Støre
Medlem
Hans Fredrik Donjem
Medlem
Evelyn Nordli
Medlem

Representerer

Faste medlemmer som ikke møtte:
Navn
Funksjon
Jon Wold Mo
MEDL
Olaug Husby
MEDL

Representerer

Varamedlemmer som møtte:
Navn
Møtte for
Odd Harald Bjørnøy
Olaug Husby

Representerer

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Stilling
Reidun Johansen
Rådgiver

Saksnr

Innhold

PS 9/16

Godkjenning av protokoll

PS 10/16

Referatsaker

PS 11/16

Høring vedr. råd i kommuner og fylkeskommuner for ungdom,
eldre og personer med funksjonsnedsetting

PS 12/16

Søknad om medlemskap hos WHOs globale nettverk for
aldersvennlige byer.

PS 13/16

Kurset Eldrerådets rolle og funksjon 2016, Melsomvik - 01.06 03.06. - deltakelse fra Levanger seniorråd

PS 14/16

Til Eldrerådets leder og sekretær - Populært Eldrerådskurs NYTT kurs er satt opp!

PS 15/16

Eventuelt

PS 9/16 Godkjenning av protokoll

Saksprotokoll i Levanger seniorråd - 20.04.2016
Forslag i møte:
Protokoll fra møte den 17.02.16 godkjennes.
Presiseringer /oppfølging til administrasjonen:
- Rådet mener at de skulle blitt innkalt til dialogseminaret.
- Rådet får fortsatt ikke saker til rådet, eks. K-styre sak PS 18/16 Arbeid med sikte på å øke
stillingsstørrelser i helse- og omsorg – denne skulle vært forelagt rådet før den ble sendt til kstyret. Nå som saken jfr. Vedtak i k-styret «Kommunestyret tar saken til orientering.
Driftskomiteen blir forelagt en sak i løpet av 2016 med statusoppdatering.» ønsker rådet at de
får en oppdatering i forkant av orienteringen i Driftskomiteen.
-

Rådet ønsker en regnskapsoversikt for husleie på Breidablikktunet – Kommunalsjef Helse
Jon Ketil Vongraven eller Økonomisjef Arnstein Kjeldsen må svare konkret på dette.

-

Informasjonsmøter som avholdes ad. nedbygging av sykeheimsdrift etc. slik som bl.a ble
avhold på Skogn forrige uke, MÅ annonseres i god tid – og da også på kommunens
hjemmesider. Veldig viktig at Levanger seniorråd får delta på disse møtene.

-

Rådet ønsker å bli tatt inn i arbeidsprosessene ad. byggingen av Staup helsehus, Åsen
omsorgsboliger

-

Følgende personer meldes inn som deltakere på Kurs i NT-fylke;
Hans-Fredrik, Guri, Arne, Odd Harald

Avstemning:
Enstemmig

VEDTAK:
Protokoll fra møte den 17.02.16 godkjennes.
Presiseringer /oppfølging til administrasjonen:
- Rådet mener at de skulle blitt innkalt til dialogseminaret.
- Rådet får fortsatt ikke saker til rådet, eks. K-styre sak PS 18/16 Arbeid med sikte på å øke
stillingsstørrelser i helse- og omsorg – denne skulle vært forelagt rådet før den ble sendt til kstyret. Nå som saken jfr. Vedtak i k-styret «Kommunestyret tar saken til orientering.
Driftskomiteen blir forelagt en sak i løpet av 2016 med statusoppdatering.» ønsker rådet at de
får en oppdatering i forkant av orienteringen i Driftskomiteen.
-

Rådet ønsker en regnskapsoversikt for husleie på Breidablikktunet – Kommunalsjef Helse
Jon Ketil Vongraven eller Økonomisjef Arnstein Kjeldsen må svare konkret på dette.

-

Informasjonsmøter som avholdes ad. nedbygging av sykeheimsdrift etc. slik som bl.a ble
avhold på Skogn forrige uke, MÅ annonseres i god tid – og da også på kommunens
hjemmesider. Veldig viktig at Levanger seniorråd får delta på disse møtene.

-

Rådet ønsker å bli tatt inn i arbeidsprosessene ad. byggingen av Staup helsehus, Åsen
omsorgsboliger

-

Følgende personer meldes inn som deltakere på Kurs i NT-fylke;
Hans-Fredrik, Guri, Arne, Odd Harald

PS 10/16 Referatsaker

Saksprotokoll i Levanger seniorråd - 20.04.2016
Forslag i møte:
Referatsakene tas til etterretning
Avstemning:
Enstemmig
VEDTAK:
Referatsakene tas til etterretning
PS 11/16 Høring vedr. råd i kommuner og fylkeskommuner for ungdom, eldre og personer
med funksjonsnedsetting

Rådmannens forslag til vedtak:
Levanger kommune slutter seg til forslaget om å endre kommunelovens § 10 b slik at
hjemlene for etablering av råd for ungdom, eldre og personer med funksjonsnedsettelse
får felles hjemmelsgrunnlag og erstatter gjeldende særlover.

Saksprotokoll i Levanger seniorråd - 20.04.2016
Saksprotokoll i Levanger seniorråd - 20.04.2016
Forslag i møte:
Repr. Solem,fremmet følgende forslag til uttalelse;
Seniorrådet mener det er uheldig for både eldre og funksjonshemmede at en kan ha ett
felles råd og ikke to separate råd.
Avstemning:
Solems forslag til uttalelse enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
Uttalelse:
Seniorrådet mener det er uheldig for både eldre og funksjonshemmede at en kan ha ett
felles råd og ikke to separate råd.

PS 12/16 SØKNAD OM MEDLEMSKAP I WHOs GLOBALE NETTVERK FOR
ALDERSVENNLIGE BYER

Rådmannens forslag til innstilling:
Levanger kommune søker om medlemskap i WHOs globale nettverk for aldersvennlige byer.

Saksprotokoll i Levanger seniorråd - 20.04.2016
Forslag i møte:
Repr. Guri Skjesol fremmet følgende forslag;
Setningen i nest siste avsnitt i vurderingen «Det er iverksatt flere tiltak i og omkring
bysentret.» fjernes.
Avstemning:
Skjesols forslag til vedtak enstemmig vedtatt. Rådmannens forslag til innstilling tiltrådt
med 6 mot 1 stemme.
VEDTAK:
Setningen i nest siste avsnitt i vurderingen «Det er iverksatt flere tiltak i og omkring
bysentret.» fjernes.
INNSTILLING:
Levanger kommune søker om medlemskap i WHOs globale nettverk for aldersvennlige
byer.

PS 13/16 Kurset Eldrerådets rolle og funksjon 2016, Melsomvik - 01.06 - 03.06. deltakelse fra Levanger seniorråd

Rådmannens forslag til vedtak:
Fra rådet oppnevnes følgende representanter til å delta på kurset ved Pensjonistskolen i
Melsomvik;
1.
2.
Saksprotokoll i Levanger seniorråd - 20.04.2016
Forslag i møte:
Repr. Solem fremmet følgende forslag:
Guri Skjesol deltar som rådets representant på konferansen
Avstemning:
Forslag i møte enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
Guri Skjesol deltar som rådets representant på konferansen
PS 14/16 Eventuelt

Saksprotokoll i Levanger seniorråd - 20.04.2016
Forslag i møte:
Saker som må følges opp og som vi ønsker orienteringer på i møtet 15. juni;
Orientering til rådet ad. helse-/omsorgs arbeider. (ala Skogn-møtet)
Orientering ad. budsjett prosess i juni-møte
Orientering ad. kjøkken-situasjon?
Olav orienterte om ett møte fra pensjonistforbundet på Kimen, Stjørdal
- det er ønskelig at det settes opp til diskusjon i rådets neste møte
Møte i rådet berammet 15. juni flyttes fram til 25. mai
Avstemning:
Enstemmig
VEDTAK:
Saker som må følges opp og som vi ønsker orienteringer på i møtet 15. juni;
Orientering til rådet ad. helse-/omsorgs arbeider. (ala Skogn-møtet)
Orientering ad. budsjett prosess i juni-møte
Orientering ad. kjøkken-situasjon?
Olav orienterte om ett møte fra pensjonistforbundet på Kimen, Stjørdal
- det er ønskelig at det settes opp til diskusjon i rådets neste møte

Møte i rådet berammet 15. juni flyttes fram til 25. mai

