Levanger kommune

Møteinnkalling

Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tid:

Eldres Råd LK
3008, Levanger rådhus
20.01.2016
10:00

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. 74 05 27 05,
eller e-post: reidun.johansen@levanger.kommune.no

Saksnr

Innhold

PS 1/16

Godkjenning av protokoll fra møte 02.12.15

PS 2/16

Endring av navn på rådet

PS 3/16

Valg av representanter til Levanger kommunes samarbeidsutvalg
- Pleie- og omsorg - perioden 01.01.16- 31.12.17

PS 4/16

Årsmelding 2015

PS 5/16

Eventuelt

Orienteringer
- Enhetsleder Institusjonstjenester, Jørgen Worum orienterer om:
 Helsehus Staup
 Åsen omsorgsboliger
 Hva skjer med Ytterøy/Skogn inst.?

Levanger, den 13. januar
Arne Solem
Leder, sign.

PS 1/16 Godkjenning av protokoll fra møte den 02.12.15

Levanger kommune
Sakspapir
Endring av navn på rådet

Saksbehandler: Reidun Johansen
reidun.johansen@innherred-samkommune.no
E-post:
74052705
Tlf.:

Arkivref:
2015/7862 - /

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Eldres Råd LK
Levanger kommunestyre

Møtedato
20.01.2016

Saksnr.
2/16

Rådmannens forslag til innstilling:
Eldres råd i Levanger endrer navn til Levanger seniorråd
Hjemmel/bakgrunn for saken:
I Eldres råds møte den 02.12.15, ble det drøftet om rådet kunne bytte navn til
Seniorrådet.
Vedlegg:
Ingen
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Eldrerådet har vedtatt å søke kommunestyret om navneendring fra eldrerådet i Levanger
til Levanger seniorråd. Søknaden gjelder bare navneendring, ikke endringer i oppgaver,
funksjon eller sammensetning.
Begrunnelsen for søknaden er at begrepet «senior» brukes i mange sammenhenger der
man før brukte begrepene «eldre» og «gammel». Andre eksempler er «Infosenteret for
seniorer», «Statens seniorråd» og «Trondheim seniorråd».
Lov om kommunale og fylkeskommunale eldreråd pålegger kommunene å opprettholde
et eldreråd: «I kvar kommune skal det vere eit eldre råd som skal veljast av
kommunestyret for valperioden.» Det står ikke noe om at navnet på rådet må være
«eldreråd». Navnet «Levanger seniorråd» understreker også at dette er et samarbeidsråd
for hele Levanger kommune.
Rådet er fortsatt et råd oppnevnt i henhold til Lov om kommunale og fylkeskommunale
eldreråd (eldrerådsloven)

En navneendring til seniorråd vil illustrere hvordan rådets fokus har utvidet og utviklet
seg gjennom årene. I begynnelsen var det hovedsakelig rettet mot helse og omsorg for
eldre. Senere er områder som kultur, arbeidsliv, deltakelse, bolig, IKT og universell
utforming også blitt viktige for rådet.
Levanger seniorråd vil;
• Følge utviklingen på senior-/eldreområdet, drøfte og gi råd om seniorers situasjon på
viktige samfunnsområder, med utgangspunkt i sunn og aktiv aldring
• Bidra til å synliggjøre seniorers ressurser og nyansere oppfatningen av eldre og
aldring
• Bidra til å bekjempe aldersdiskriminering og andre hindre/barrierer for deltakelse og
å kunne bruke sine ressurser, og formidle informasjon om eldres vilkår og rettigheter
• Være særskilt opptatt av forhold som bidrar til at eldre står lenger i arbeidslivet og er
aktive i samfunnet. Rådet skal, blant annet gjennom holdningsarbeid, belyse de
positive effekter av å være i arbeid og aktivitet for den enkeltes helse og livskvalitet
samtidig som det er bra for samfunnet
• Rådet skal være aktive i samfunnsdebatten, og drive utadrettet informasjon og
holdningsarbeid, blant annet gjennom en nettside. Rådet skal være i dialog med
relevante kunnskapsmiljø og bruker- og interesseorganisasjoner. Rådet skal fremme
en seniorpolitisk redegjørelse i løpet av perioden.
Med bakgrunn i diskusjonen i møte den 02.12.15, i tråd med språkbruken i 2016, ønskes
det å endre rådets navn.

Levanger kommune
Sakspapir
Valg av representanter til Levanger kommunes samarbeidsutvalg - Pleie- og omsorg perioden 01.01.16- 31.12.17

Saksbehandler: Reidun Johansen
reidun.johansen@innherred-samkommune.no
E-post:
74052705
Tlf.:

Arkivref:
2015/7862 - /

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Eldres Råd LK

Møtedato
20.01.2016

Saksnr.
3/16

Rådmannens forslag til vedtak:
Eldres råd foreslår følgende representanter til samarbeidsutvalg for Pleie- og omsorg for
perioden 01.01.16- 31.12.17
Breidablikktunet

Medlem:

Varamedlem:

Omsorgssenter Åsen Medlem:

Varamedlem:

Skogn helsetun

Medlem:

Varamedlem:

Levanger bo- og
aktivitetssenter
Ytterøy helsetun

Medlem:

Varamedlem:

Medlem:

Varamedlem:

Hjemmel/bakgrunn for saken:
Ingen
Vedlegg:
Ingen
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Driftskomiteen behandlet i møte den 09.12.15, sak 40/15 valg av medlemmer og
varamedlemmer til andre råd, nemnder og utvalg m.m.
Eldres råd oppfordres her til å velge medlemmer til samarbeidsutvalgene for pleie- og
omsorg.

Levanger kommune
Sakspapir
Årsmelding 2015

Saksbehandler: Reidun Johansen
reidun.johansen@innherred-samkommune.no
E-post:
74052705
Tlf.:

Arkivref:
2015/7862 - /

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Eldres Råd LK

Møtedato
20.01.2016

Saksnr.
4/16

Rådmannens forslag til vedtak:
Årsmelding fra Eldres råd for 2015 vedtas.
Hjemmel/bakgrunn for saken:
Ingen
Vedlegg:
Ingen
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
I henhold til reglement for Eldres råd, pkt. 6 skal rådet vært år utarbeide en årsmelding
om sin virksomhet. Årsmeldingen legges fram for kommunestyret som behandler den
som egen sak. Den oversendes også til Eldres råd i fylket.

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
2 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 2016-2019;
Eldres råd er tilfreds med det fremlagte forslag til Budsjett 2016 og Økonomiplan 20162019. 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/

PS 5/16 Eventuelt

