Levanger kommune
Møteprotokoll
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Rådgiver
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_______________________

________________________
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Budsjett 2022 - Handlings- og økonomiplan 2022 - 2025,
Levanger kommune

PS 37/21

Møteplan 2022
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Eventuelt

Orienteringer:
• Orientering ad. Budsjett 2022 - handlings- og økonomiplan 2022 - 2025
v/Økonomisjef Arnstein Kjeldsen

PS 34/21 Valg til godkjenning/signering av protokoll

Saksprotokoll i Eldrerådet - 09.11.2021
Forslag i møte:
Til å godkjenne/underskrive protokoll velges:
Hans-Fredrik Donjem og Guri J. Skjesol
Avstemning:
Forslag i møtet enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
Til å godkjenne/underskrive protokoll velges:
Hans-Fredrik Donjem og Guri J. Skjesol

PS 35/21 Referatsaker ERÅ

Saksprotokoll i Eldrerådet - 09.11.2021
Forslag i møte:
Referatsaken tas til etterretning
Avstemning:
Enstemmig
VEDTAK:
Referatsaken tas til etterretning
RS 9/21 Møteprotokoll fra ekstraordinært møte i Eldrerådet Trøndelag 271021
PS 36/21 Budsjett 2022 - Handlings- og økonomiplan 2022 - 2025, Levanger kommune

Saksprotokoll i Eldrerådet - 09.11.2021
Forslag i møte:
Odd-Harald Bjørnøy fremmet følgende forslag:
Dette budsjettforslaget er lagt fram i en spesiell økonomisk situasjon for Levanger
kommune.
Eldrerådet aksepterer det, men innenfor de rammene som er gitt vil Eldrerådet be om at:
• Det brukes 6,98 mill. kroner av de økte inntektene kommunen får i forbindelse
med regjeringsskiftet til åpning av de 11 boligene med heldøgns
omsorg/sykehjemsplasser ved Breidablikktunet.
Siste året har det hver måned vært ca. 20 personer på venteliste for sykehjemsplass/ bolig
med heldøgns omsorg. Dette er personer som har et reelt behov for den pleie og omsorg
som en sykehjemsplass/ bolig med heldøgns pleie og omsorg kan gi. I denne situasjonen
har vi 11 slike boliger/plasser stående ubrukt. Mangelen på slike plasser er det største

problemet i eldreomsorgen i Levanger.
Det er grunn til å anta at de økte inntektene til kommunen vil vare de neste 4 år.
• Arbeidet med å ta i bruk og utvikle Skogn Helsetun i tråd med utredningen fra
Skogn Forum tas med i økonomiplanen for perioden.
Antallet demente i Levanger vil i planperiode øke til 472 ifølge prognosene. Det er
derfor nødvendig å styrke en spinkel Demensomsorg/hukommelsesteam, så snart som
mulig for eksempel. ved å ta i bruk Skogn Helsetun på den måten Skogn Forum har
foreslått.
• Det må finnes annen dekning for innsparing på 1,7 mill kroner enn å redusere
bidragene til de fattigste barnefamiliene i kommunene med det beløpet de får
utbetalt i barnetrygd
• Arbeidet med å etablere et godt varmtvannsbasseng starter i
økonomiplanperioden. Mangelen på et slikt basseng forårsaker mye lidelser og
dårlig fungering hos brukerne. En etablering må gjerne skje i samarbeid med
andre kommuner eller andre.

Avstemning:
Bjørnøys forslag til uttalelse enstemmig tiltrådt.
Eldre råds uttalelse:
Dette budsjettforslaget er lagt fram i en spesiell økonomisk situasjon for Levanger
kommune.
Eldrerådet aksepterer det, men innenfor de rammene som er gitt vil Eldrerådet be om at:
• Det brukes 6,98 mill. kroner av de økte inntektene kommunen får i forbindelse
med regjeringsskiftet til åpning av de 11 boligene med heldøgns
omsorg/sykehjemsplasser ved Breidablikktunet.
Siste året har det hver måned vært ca. 20 personer på venteliste for sykehjemsplass/ bolig
med heldøgns omsorg. Dette er personer som har et reelt behov for den pleie og omsorg
som en sykehjemsplass/ bolig med heldøgns pleie og omsorg kan gi. I denne situasjonen
har vi 11 slike boliger/plasser stående ubrukt. Mangelen på slike plasser er det største
problemet i eldreomsorgen i Levanger.
Det er grunn til å anta at de økte inntektene til kommunen vil vare de neste 4 år.
• Arbeidet med å ta i bruk og utvikle Skogn Helsetun i tråd med utredningen fra
Skogn Forum tas med i økonomiplanen for perioden.
Antallet demente i Levanger vil i planperiode øke til 472 ifølge prognosene. Det er
derfor nødvendig å styrke en spinkel Demensomsorg/hukommelsesteam, så snart som
mulig for eksempel. ved å ta i bruk Skogn Helsetun på den måten Skogn Forum har
foreslått.
• Det må finnes annen dekning for innsparing på 1,7 mill kroner enn å redusere
bidragene til de fattigste barnefamiliene i kommunene med det beløpet de får
utbetalt i barnetrygd

• Arbeidet med å etablere et godt varmtvannsbasseng starter i
økonomiplanperioden. Mangelen på et slikt basseng forårsaker mye lidelser og
dårlig fungering hos brukerne. En etablering må gjerne skje i samarbeid med
andre kommuner eller andre.

PS 37/21 Møteplan 2022

Saksprotokoll i Eldrerådet - 09.11.2021
Forslag i møte:
Ingen.
Avstemning:
Enstemmig
VEDTAK:
Møteplan for 2022 vedtas

PS 38/21 Eventuelt

Saksprotokoll i Eldrerådet - 09.11.2021
I møte:
Per d.d er det registrert 14 stk. på venteliste med vedtak HDO.
Velferdsteknologi
Ivar Haarstad orienterte fra møte om velferdsteknologi i Pensjonistforbundet.
Rådet fikk utdelt et opplæringshefte om velferdsteknologi.
Ad. Vaksinasjon i Levanger, lørdag 6.11.21 – spørsmål fra Guri J. Skjesol
Lørdag var jeg og Harald på ungdomskolen på Røstad og fikk dose 3.
Det var litt av en prøvelse, eldre måtte stå ute i kø lenge for de slapp inn, Var det
nødvendig og innkalle så mange til samme tidspunkt? Rekka strakte seg nesten så langt
som helle veggen, til neste port (dør )Vaktmesteren kom å åpna så folket fikk komme
under tak. Han var fortvilet over at det var innkalt så mye folk.. Det var rett og slett
uforsvalig. Har kommunen en forklaring på hva som skjedde?
Et spørsmål til vil vi tilsendt dokumentasjon på at vi har tatt 3 dose? Vi må kunne
dokumentere at vi har tatt tredje dose.
Dette til orientering. Kunne vært greit å få en forklaring.

Koordinator for vaksinering i Levanger kommune, Eva K. Lian besvarte spørsmålet og
beklaget det som hendte på lørdag.

Eldres dag 2021 - regnskap

