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Rådmannens forslag til innstilling:
Årsmelding fra Eldres råd for 2012 vedtas.
Hjemmel/bakgrunn for saken:
Ingen
Vedlegg:
Ingen
1 Eldres råd - årsmelding 2012
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
I henhold til reglement for Eldres Råd pkt. 6 skal Rådet hvert år utarbeide en årsmelding
om sin virksomhet. Årsmeldingen legges frem for kommunestyret som behandler den
som egen sak. Den oversendes også til Eldrerådet i fylket.

Årsmelding 2012
Eldres råd
i Levanger kommune

Levanger kommunestyre oppnevnte i sitt møte 23.11.12 medlemmer og varamedlemmer
til Eldres råd for perioden 2012 - 2015:
Medlemmer
Kåre H. Almåsbakk
Asgjerd Valstad
Klara Oline Fossbakken
Gunnvor Arnstad
Åshild Gilberg
Jon Wold Mo
Gunn Elin Nyvik
Gunnar L. Myhr

Varamedlemmer
Arne Solem
Olaug Husby
Astrid Tømmerås
Judith Haugdal

Kommunestyret vedtok også hvem som skulle være leder og nestleder. Dette var ikke i
samsvar med reglene for rådet, slik at rådet ved sitt første møte den 21.12.11 konstituerte
seg med valg av leder og nestleder.
Som leder ble enstemmig valgt Kåre H. Almåsbakk.
Som nestleder ble enstemmig Asgjerd Valstad valgt.
Møter i rådet
Rådet har siden konstitueringen avholdt 8 ordinære møter og behandlet i alt 28 saker. I
tillegg ble rådet invitert til felles møte med Eldrerådet i Verdal og Fylkeskommunens
Eldreråd den 24. april 2012. Samlingen ble styrt av leder i fylkesrådet, og vi fikk
innblikk i hvordan man tenker på dette plan om bruken og nytten av eldrerådene – jfr
senere om Eldrerådskonferansen 2012 Jægtvolden.
Fra Fagakademiet ble vi invitert til kurs som ble holdt på Tingvold Park Hotell,
Steinkjer, den 16. mars 2012. Her deltok Jon Wold Mo og rådets leder. Med dette fikk vi
ganske godt innblikk i hvordan aktiviteten var i mange av kommunenes eldreråd, i all
hovedsak med nøkterne fremstillinger. Vi fikk bekreftet at det var nokså ulike
betingelser, og spesielt merket vi oss at enkelte Eldreråd var stilt til disposisjon penger
som de kunne dele ut etter søknader. Dette er ikke uten videre i samsvar med
reglementet for rådene, men viser også at den enkelte kommune kanskje står noe fritt til
å velge løsninger.
Vi ble invitert til Eldrerådskonferanse 2012 på Jægtvolden hotell 30. og 31. mai 2012.
Her møtte lederen og Åshild Gilberg. Åshild overnattet og deltok på en festmiddag på
kvelden 30. mai.
Konferansen var lagt opp med et ganske ambisiøst program, hvor noen av oss
kanskje føler at fylkesrådet som arrangør inntok en ganske dominerende plass og
ga inntrykk av at eldrerådene skulle etablere seg med mål om å ha meget stor
verdi og betydning i det kommunale omsorgsarbeidet.
Vi føler at vi kanskje hadde like stor nytte av innleggene fra personer som
Pasient- og brukerombud Kjell Vang, Tonje Hovde Skjelbostad og ikke minst dr.
Per Fugelli. Han var i seg selv verd besøket.
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Etter invitasjon fra Samkommunen deltok lederen sammen med Olav Sørheim på en
Bransjelunsj i Kommunestyresalen Verdal den 16. mars 2012Vi følte at dette på mange
måter var mer reklame for utbyggerne og noe vi egentlig kunne unnvære.
Deltatt i utarbeidelsen av program for Metusajem Festivalen
Eldres dag ble som vanlig markert mandag 1. oktober med arrangement på LBAS.
Arrangementet krevde adskillig forberedelse, og medlemmer fra Eldrerådet, spesielt
Klara og Gunnvor ,var viktige personer i dette arbeidet. Det var ellers basert på
samarbeid mellom venneforeningen LBAS og Diakonatrt. Eldrerådeslederen deltok på
alle møter og stilte selve dagen med noe transport for de som hadde behov, samt fikk
oppgaven med å være en slags ”toustmaster” under selve arrangementet og middagen.
60-70 personer deltok og fikk servert sodd til middag.
Eldres råd har hatt ganske mange byggesaker og reguleringer til vurdering for uttalelse.
I all hovedsak er dette rimelig godt belyst gjennom ganske store mengder dokumenter,
og vi baserer oss på at lederen har gått ganske grundig inn i dokumentene og legger frem
forslag til uttalelse i møtet.
En sak som fikk ganske stor oppmerksomhet var Detaljregulering av Alstadhaug
kirkegård, med utvidelse av denne. Vi avga en omfattende uttalelse i møtet i mars, og
har gitt uttalelse etter en fremlagt justering av planen. Saken viser at mye kanskje er
forsømt gjennom mange år. Utvidelsen er nødvendig, men en rekke andre forhold krever
løsninger.
Vi har hatt til behandling Områderegulering av Staup, og gitt uttalelse om igangsetting
av planarbeid og planprogram.
I november fikk vi OU 2012 til behandling. Dokumentene var ganske overveldende og
ikke var det lett å tolke alt innholdt. Redegjørelse fra Jon Ketil Vongraven var meget
nyttig og ga en viss innsikt i forhold til helse- og sosialtjenester knyttet til budsjettet.
Mye av dette var knyttet opp til den vedtatte Samhandlingsreformen. Vår behandling av
OU 2012 har neppe hatt særlig betydning når det endelige budsjettet ble vedtatt i
desember.
Rådet har forsøkt å finne en avklaring når det gjelder hva de valgte politikerne egentlig
ønsker seg av funksjon i Eldres råd. Dette var lagt til samtale med varaordfører i møtet
27. juni. Selve innkallingen til møtet ble dessverre forstyrret av en misforståelse i
postgangen, slik at for så medlemmer møtte. Og dermed var det ikke grunnlag for vedtak
eller møtet generelt.
Vi anser det fremdeles som aktuelt å ta dette opp igjen.

Levanger, 30. januar 2013
Kåre H
leder
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