Levanger kommune

Møteinnkalling

Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tid:

Levanger seniorråd
3008, Levanger rådhus
25.05.2016
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 15/16

Godkjenning av protokoll

PS 16/16

Referatsaker

PS 17/16

E6 Åsen nord - Mære - oppstart av planarbeid og høring av
planprogram - høring

PS 18/16

Søknad om deltakelse i WHOs globale nettverk for
aldersvennlige byer

PS 19/16

Seminar om Aktiv 60+ i samarbeid med KUN senter for
kunnskap og likestilling

PS 20/16

Eventuelt

Orienteringer
-

Det vil bli gitt orientering om;
o Sentralkjøkken i pleie- og omsorg
o Velferdsteknologi i pleie- og omsorg
o Husleiesatser Breidablikktunet
o Budsjett 2017 – Økonomiplanarbeid

Levanger, den 19. mai 2016
Arne Solem
Leder, sign.

PS 15/16 Godkjenning av protokoll

PS 16/16 Referatsaker

RS 4/16 Presiseringer - oppfølging til administrasjonen
RS 5/16 Referat fra Eldrerådskonferansen på Steinkjer - 19. - 20. mai 2016
RS 6/16 Samarbeidsavtale om et mer demensvennlig samfunn

Levanger kommune
Sakspapir
E6 Åsen nord - Mære - oppstart av planarbeid og høring av planprogram - høring

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

Arkivref:
2015/7862 - /

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Levanger seniorråd

Møtedato
25.05.2016

Saksnr.
17/16

Rådmannens forslag til vedtak:
Levanger seniorråd bes vurdere å avgi høringsuttalelse.

Hjemmel/bakgrunn for saken:
Statens vegvesen har oversendt ovennevnte sak og bedt om en høringsuttalelse innen 1.
juni 2016.
Vedlegg:
Ingen
1 Planprogram_høringsutgave

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Viser til vedlagt forslag til planprogram for ny E6 Åsen – Mære.
Statens vegvesen varsler med hjemmel i plan- og bygningslovens § 11-12, oppstart
av arbeid med kommunedelplaner og konsekvensutredning for E6 fra Åsen nord
(Ronglan) til Mære. Planarbeidet berører kommunene Levanger, Verdal, Inderøy og
Steinkjer.
Samtidig varsles det med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 4-1 og 11-13 om
offentlig ettersyn av planprogram. Planprogrammet er utlagt til gjennomsyn i
servicetorgene i kommunene og er tilgjengelig på kommunenes
Hjemmesider og Statens vegvesen sine hjemmeside:
www.vegvesen.no/vegprosjekter/e6innherred, hvor det blir liggende oppdatert
informasjonom prosjektet.
Planprogrammet viser planområde med aktuelle traséer for ny E6 på strekningen
fra Ronglan i Levanger kommune til Mære i Steinkjer kommune.

Formålet med planarbeidet er bedre trafikksikkerhet og økt kapasitet på strekningen.
Vi skal planlegge:
- ny trase for E6
- plassering av kryss og lokalveger
- løsninger for kollektivtrafikk
- sammenhengende gang- og sykkelveger_
Planprogrammet beskriver aktuelle alternativer og konsekvenser som skal utredes i
det videre planarbeidet.

Levanger kommune
Sakspapir
Søknad om deltakelse i WHOs globale nettverk for aldersvennlige byer

Saksbehandler: Dina von Heimburg
dihe@innherred-samkommune.no
E-post:
74052718
Tlf.:

Arkivref:
2015/7862 - /

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Levanger seniorråd

Møtedato
25.05.2016

Saksnr.
18/16

Rådmannens forslag til vedtak:
Innspill fra Levanger seniorråd:
...................................................
...................................................
...................................................

Hjemmel/bakgrunn for saken:
Ingen
Vedlegg:
Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Formannskapet vedtok 27.04.16 - sak 41/16 at Levanger kommune skal søke om
medlemskap i WHOS globale nettverk for aldersvennlige byer. Administrasjonen har fått
i oppdrag å utforme søknaden. Det forutsettes at seniorer er aktive deltakere i prosessen.
http://www.levanger.kommune.no/Politikk/Formannskapet-2015-2019/270416/PS-4116Aldersvennlig-by/
Vurdering:
Det er ønskelig at seniorrådet gir innspill til søknaden som skal sendes inn til WHO.
WHO har utarbeidet et rammeverk som kan benyttes for å vurdere en bys
aldersvennlighet. Rammeverket tar for seg åtte områder som innvirker på eldre
menneskers helse og livskvalitet. De åtte områdene er:
•Utendørsområder og bebyggelse
•Transport
•Bolig

•Sosial deltakelse
•Respekt og sosial inkludering
•Deltakelse i samfunns- og arbeidslivet
•Kommunikasjon og informasjon
•Sosial- og helsetjenester
Det er ønskelig at Seniorrådet gir innspill til administrasjonen knyttet til hvordan dere
opplever at disse åtte områdene fungerer for seniorer i Levanger i dag. Det er også
ønskelig med innspill til hvordan Seniorrådet vurderer at vi bør involvere seniorer selv i
prosessen med å bli mer aldersvennlig i Levanger. Innspillene tas inn i søknaden til
WHO.

Levanger kommune
Sakspapir
Seminar om Aktiv 60+ i samarbeid med KUN senter for kunnskap og likestilling

Saksbehandler: Dina von Heimburg
dihe@innherred-samkommune.no
E-post:
74052718
Tlf.:

Arkivref:
2015/7862 - /

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Levanger seniorråd

Møtedato
25.05.2016

Saksnr.
19/16

Rådmannens forslag til vedtak:
Levanger seniorråd slutter seg til vedlagte forslag for seminaret Aktiv 60 + i Levanger

Hjemmel/bakgrunn for saken:
Ingen
Vedlegg:
Ingen
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
KUN senter for kunnskap og likestilling har sendt en forespørsel til Levanger kommune
vedrørende samarbeid om formidling av resultater fra undersøkelsen Aktiv 60+.
Intensjonen er at presentasjonen kan danne et grunnlag for videre diskusjon i kommunen
vedr. eksisterende tilbud og behov for nye tiltak. Les mer på www.kun.nl.no
Vurdering:
Det er aktuelt å invitere frivilligheten, råd og utvalg i kommunen, organisasjoner og
andre interesserte til et temamøte om aktiv aldring. Det er ønskelig at Seniorrådet eier og
fronter en slikt arrangement innenfor de rammer som Seniorrådet ønsker.
Utviklingsstaben i Innherred samkommune kan bidra i planlegging og gjennomføring av
arrangementet. Arrangementet må legges til en lokasjon som er lett tilgjengelig og
universelt utformet. Det må være plass til kaffeservering. I utgangspunktet var det
ønskelig fra KUN å gjennomføre arrangementet i løpet av juni. Levanger kommune har
sendt forespørsel om det er mulig å utsette arrangementet til august. KUN vil gi respons
på denne forespørselen innen 20.05.16. Tiltaket bør sees i sammenheng med å gjøre
Levanger til en mer aldersvennlig by.

KUN senter for kunnskap og likestilling inviterer i samarbeid med Seniorrådet i
Levanger kommune til temamøte:

Aktiv 60 + i Levanger
I forbindelse med prosjektet aktiv 60 + i regi av KUN ble det samlet statistikk og
intervjuet eldre i Steinkjer. Hensikten med prosjektet var å gi svar på hva som fremmer
og hemmer aktivitet blant aldre. Nå vil vi presentere funnene fra undersøkelsen, og
diskutere hva som finnes av tilbud i kommunen og behovet for nye tiltak. Vi inviterer
frivilligheten, råd og utvalg i kommunen, organisasjoner og andre interesserte til et
temamøte om aktiv aldring.

Dag/dato kl 17.30- 20.00 ved ……
Program
•
•
•

Velkommen – mål og hensikt med møtet v/ Karin Hovde KUN senter for kunnskap og likestilling
Presentasjon Aktiv 60 + hva fremmer og hemmer aktivitet blant eldre? v/ Karin Hovde
Diskusjon
 Hva gjøres i Levanger kommune?
 Hva trenger vi mer / mindre av?
 Hva kan gjøres for å komme ut med informasjon om tilbud som finnes?

PS 20/16 Eventuelt

