Levanger kommune
Møteprotokoll

Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tid:

Eldrerådet
Teams
24.11.2020
09:30 – 12:40

Faste medlemmer som møtte:
Navn
Funksjon
Odd Harald Bjørnøy
Guri Skjesol
Ivar Haarstad
Marit Hedvig Røkkum
Olaug Husby
Brit Saltvik
Berit Lyngen

Representerer

Leder
Nestleder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

Faste medlemmer som ikke møtte:
Navn
Funksjon

Representerer

Varamedlemmer som møtte:
Navn
Møtte for

Representerer

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Reidun Johansen
Arnstein Kjeldsen
Ingvild Radwan
Guri Sivertsen

Stilling
Rådgiver
Økonomisjef
Frivilligkoordinator
Kultursjef

Saksnr
PS 26/20

Innhold
Valg til godkjenning/signering av protokoll

PS 27/20

Referatsaker ERÅ

RS 4/20

Referat fra dialogmøte 14.10.20

PS 28/20

Budsjett 2021 - Økonomiplan 2021 - 2024

Orienteringer:
• Økonomisjef Arnstein Kjeldsen orienterer om Budsjett 2021 og økonomiplan
2021-2024
• Kultursjef Guri Sivertsen orienterer om enhet Kultur
• Frivillig koordinator Ingvild R. Radwan orienterer om Frivillighet i Levanger

PS 26/20 Valg til godkjenning/signering av protokoll

Saksprotokoll i Eldrerådet - 24.11.2020
Forslag i møte:
Til å godkjenne/underskrives protokoll velges:
Olaug Husby og Ivar Haarstad
Avstemning:
Forslag fremmet i møte enstemmig vedtatt.
Olaug Husby og Ivar Haarstad
VEDTAK:
Til å godkjenne/underskrives protokoll velges:
PS 27/20 Referatsaker ERÅ

Saksprotokoll i Eldrerådet - 24.11.2020
Forslag i møte:
Saken utsettes
Avstemning:
Forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt
VEDTAK:
Saken utsettes

PS 28/20 Budsjett 2021 - Økonomiplan 2021 - 2024

Saksprotokoll i Eldrerådet - 24.11.2020
Forslag i møte:
Odd-Harald Bjørnøy fremmet følgende forslag til høringsuttalelse:
Eldrerådet er glad for forslaget om at helse og omsorgssektoren blir tilført
15 mill. kroner i dette budsjettet.
• Eldrerådet støtter forslaget om at driften av Skogn svømmehall med
varmebasseng fortsetter. Når saken kommer opp på nytt ber Eldrerådet om å få
den til uttalelse.
• Arbeidet med å finne nytt alternativ til varmebassenget startes opp snart slik at
brukerne alltid har tilgang på et fungerende varmebasseng. i området.
• Resterende sykehjemsplasser på Staup og plasser på Breidablikktunet må åpnes
• Hjemmetjenestene i pleie og omsorg må ha tilstrekkelig kapasitet (også i covi19
tider) og også være organisert slik at brukerne blir besøkt av færrest mulig
personer i løpet av et døgn.

• Eldrerådet støtter forslaget om å styrke arbeidet med å øke bruken av
Velferdsteknologi i helse og omsorgstjenestene.
• Eldrerådet ber om at Utredningen om videre bruk av Skogn Helsetun også skal
omfatte institusjonsplasser og at den startes opp snarest mulig.
• Rådet ber om at motivasjonspenger for deltagere ved Staupslia verksted
videreføres.

Avstemning:
Forslag til høringsuttalelse fremmet i møtet enstemmig vedtatt.
Eldrerådet bes vurdere å avgi høringsuttalelse:
Eldrerådet er glad for forslaget om at helse og omsorgssektoren blir tilført
15 mill. kroner i dette budsjettet.
• Eldrerådet støtter forslaget om at driften av Skogn svømmehall med
varmebasseng fortsetter. Når saken kommer opp på nytt ber Eldrerådet om å få
den til uttalelse.
• Arbeidet med å finne nytt alternativ til varmebassenget startes opp snart slik at
brukerne alltid har tilgang på et fungerende varmebasseng. i området.
• Resterende sykehjemsplasser på Staup og plasser på Breidablikktunet må åpnes
• Hjemmetjenestene i pleie og omsorg må ha tilstrekkelig kapasitet (også i covi19
tider) og også være organisert slik at brukerne blir besøkt av færrest mulig
personer i løpet av et døgn.
• Eldrerådet støtter forslaget om å styrke arbeidet med å øke bruken av
Velferdsteknologi i helse og omsorgstjenestene.
• Eldrerådet ber om at Utredningen om videre bruk av Skogn Helsetun også skal
omfatte institusjonsplasser og at den startes opp snarest mulig.
• Rådet ber om at motivasjonspenger for deltagere ved Staupslia verksted
videreføres.

