Levanger kommune
Møteprotokoll

Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tid:

Levanger seniorråd
NB! rom 1008, 1. etg. (bak Servicekontoret), Levanger rådhus
17.02.2016
10:00 -11:10

Faste medlemmer som møtte:
Navn
Funksjon
Arne Solem
Leder
Guri Skjesol
Nestleder
Hans Fredrik Donjem
Medlem
Jon Wold Mo
Medlem
Evelyn Nordli
Medlem

Faste medlemmer som ikke møtte:
Navn
Funksjon
Olaug Husby
Medlem
Vigdis Skårdal
Medlem
Olav Støre
Medlem
Varamedlemmer som møtte:
Navn
Møtte for
Odd Harald Bjørnøy
Olaug Husby

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Stilling
Reidun Johansen
Rådgiver

Representerer

Representerer

Representerer

Saksnr

Innhold

PS 6/16

Godkjenning av protokoll fra møte 20.01.16

PS 7/16

Eldres dag 2016 - oppnevning av komitè

PS 8/16

Eventuelt

Orienteringer;
• Enhetsleder Hjemmetjenester, Lars Kverkild, orienterte ad. Husleiepriser på
Breidablikktunet.

Levanger seniorråd ønsker at det i denne saken blir lagt fram regnskap i
fht. Husleie, boligdelen – Breidablikktunet.
• Enhetsleder Hjemmetjenester, Lars Kverkild, orienterte ad. Vedr. svar på
spørsmål fra Jostein Trøite (SV) i budsjettbehandlingen (PS 79/15) og nytt
vedtak i Driftskomiteens behandling av svaret i møtet 10.02.2016 (PS 5/16)
Driftskomiteen ønsker en mer konkret og detaljert oversikt over de behov,
planer og tilbud som gis til demente i Levanger kommune, framlagt til
kommunestyrets behandling av saken.

Levanger seniorråd skal ha alle saker som gjelder eldre, må sendes via
Levanger seniorråd for høring/uttalelse.
Rådet ser at det er flere saker som ikke kommer via rådet.

PS 6/16 Godkjenning av protokoll

Saksprotokoll i Levanger seniorråd - 17.02.2016
Forslag i møte:
Protokoll fra møte 20.01.16 godkjennes
Avstemning:
Enstemmig
VEDTAK:
Protokoll fra møte 20.01.16 godkjennes
Saksprotokoll i Levanger seniorråd - 17.02.2016
Forslag i møte:
Som programkomitè for Eldres dag, oktober 2016, oppnevnes:
1. Guri Skjesol
2. Vigdis Skårdal
3. Odd Harald Bjørnøy
Avstemning:
Enstemmig
VEDTAK:
Som programkomitè for Eldres dag, oktober 2016, oppnevnes:
1. Guri Skjesol
2. Vigdis Skårdal
3. Odd Harald Bjørnøy
PS 8/16 Eventuelt

Saksprotokoll i Levanger seniorråd - 17.02.2016
Forslag i møte:

• Reglement for Levanger seniorråd er oppdatert/endret etter at rådet skiftet navn
fra Eldres råd til Levanger seniorråd, K-sak 9/16. – se eget vedlegg.
Oppdatert reglement for Levanger seniorråd godkjennes.
• Eldreombud og omsorgsombud i kommuner – se eget vedlegg.
Skal rådet gå videre med en slik sak og fremme ønske om at en slik stilling opprettes?
Rådet ønsker ikke å gå videre med dette, men rådet arbeider aktivt for å få del i saker
som omhandler seniorer i god tid før behandling i kommunestyret.
Det er viktig at rådet internt blir enig om hvilke saker som skal prioriteres/jobbes med.
Hvilke orienteringer vil vi ha i rådet?

• Regjeringens handlingsplan for universell utforming 2015 – 2019 – se eget
vedlegg.
Arbeidsdokument for rådet.
Rådet må bruke planen som arbeidsdokument og trekke ut ulike områder som det
jobbes mere med.
• Rådet ønsker at en repr. fra Værnes regionen kommer i et møte å orienterer om
deres erfaring i bruk av velferdsteknologi.
• Saksdokument til rådet legges ut på kommunens hjemmesider som vanlig.
Dersom det er større dokument, kan rådets medlemmer be noen i administrasjonen
skrive det ut, eller be om å få det tilsendt pr. post.
• Rådet ønsker å bli involvert i arbeidet med Budsjett 2017 så snart som mulig.

Avstemning:
Enstemmig
Vedktak:
Reglement for Levanger seniorråd er oppdatert/endret etter at rådet skiftet navn fra
Eldres råd til Levanger seniorråd, K-sak 9/16. – se eget vedlegg.
Oppdatert reglement for Levanger seniorråd godkjennes.

Eldreombud og omsorgsombud i kommuner – se eget vedlegg.
Skal rådet gå videre med en slik sak og fremme ønske om at en slik stilling
opprettes?
Rådet ønsker ikke å gå videre med dette, men rådet arbeider aktivt for å få del i saker
som omhandler seniorer i god tid før behandling i kommunestyret.
Det er viktig at rådet internt blir enig om hvilke saker som skal prioriteres/jobbes med.
Hvilke orienteringer vil vi ha i rådet?
• Regjeringens handlingsplan for universell utforming 2015 – 2019 – se eget
vedlegg.
Arbeidsdokument for rådet.

Rådet må bruke planen som arbeidsdokument og trekke ut ulike områder som det
jobbes mere med.

• Rådet ønsker at en repr. fra Værnes regionen kommer i et møte å orienterer om
deres erfaring i bruk av velferdsteknologi.
• Saksdokument til rådet legges ut på kommunens hjemmesider som vanlig.
Dersom det er større dokument, kan rådets medlemmer be noen i administrasjonen
skrive det ut, eller be om å få det tilsendt pr. post.
• Rådet ønsker å bli involvert i arbeidet med Budsjett 2017 så snart som mulig.

