Levanger kommune
Møteprotokoll

Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tid:

Eldres Råd LK
3008, Formannskapsalen 3. etg, Levanger rådhus
12.02.2014
10:00-12.30

Faste medlemmer som møtte:
Navn
Funksjon
Arne Solem
Nestleder
Gunn Elin Nyvik
Medlem
Klara Fossbakken
Medlem
Aashild Gilberg
Medlem
Gunnar Myhr
Medlem
Kåre Harald Almåsbakk
Leder
Gunnvor Arnstad
Medlem
Jon Wold Mo
Medlem

Representerer

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Stilling
Lena Kirknes
Sekretær

Orienteringer:
 Lisa Ekmann og Jon Ketil Vongraven orienterte om kommunedelplan helse og
omsorg.
Til videre oppfølging: Eldres råd ønsker å være representert i basisgruppene 1,2
og 6.
 Jon og Kåre orienterte fra Generasjonskonferansen den 8.februar 2014.
Eventuelt:
 Forslag i møtet på at de videre møtene holdes på ulike steder rundt i kommunen
Eks: Møtet i april på Nesset, og på Ytterøya i juni, aug. på Åsen og okt. på Skogn.
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PS 1/14 Godkjenning av protokoll

Saksprotokoll i Eldres Råd LK - 12.02.2014
Forslag i møte:
Protokoll fra møte 11.12.2013 godkjennes.
Avstemning:
Enstemmig
VEDTAK:
Protokoll fra møte 11.12.2013 godkjennes.

PS 2/14 Referatsaker

Saksprotokoll i Eldres Råd LK - 12.02.2014
Forslag i møte:
Referatsaken ble tatt til etterretning.
Avstemning:
Enstemmig
VEDTAK:
Referatsaken ble tatt til etterretning.

PS 3/14 Valg av representanter til Levanger kommunes samarbeidsutvalg - Pleie- og
omsorg - perioden 010114 - 311215

Saksprotokoll i Eldres Råd LK - 12.02.2014
Forslag i møte:
Nytt medlem for DistriktSentrum/Ytterøy- LBAS: Per Endresen.
Nytt varamedlem DistriktSentrum/Ytterøy- LBAS: Anne Sofie Lullau.
Øvrige medlemmer og varamedlemmer i de ulike samarbeidsutvalgene for Pleie- og
omsorg velges på nytt for perioden 01.01.14 – 31.12.15.
Avstemning:
Enstemmig
VEDTAK:
Følgende representanter velges til samarbeidsutvalgene for Pleie- og omsorg for
perioden 01.01.14 – 31.12.15:
Distrikt Nesset/Frol –
Breidablikktunet

Medlem:
Gunvor Arnstad

Vara:
Astrid Tømmerås
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Representerer:
Eldres råd
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Distrikt Sør - Åsen

Medlem:
Jon Wold Mo

Vara:
Olaug Husby

Representerer:
Eldres råd

Distrikt Sør - Skogn

Medlem:
Klara Fossbakken

Vara:
Gunnar L. Myhr

Representerer:
Eldres råd

DistriktSentrum/Ytterøy
- LBAS

Distrikt
Sentrum/Ytterøy Ytterøy

Medlem:
Per Endresen

Medlem:
Judith Haugdahl

Vara:
Anne Sofie Lullau

Representerer:
Eldres råd

Vara:
Åshild Gilberg

Representerer:
Eldres råd

PS 4/14 Eldre råds uttalelse vedrørende Åsen Sanitetsforenings bekymring ad
kommunedelplan helse og omsorg i Levanger kommune

Saksprotokoll i Eldres Råd LK - 12.02.2014
Forslag i møte:
Nestleder Arne Solem fremmet følgende forslag:
Eldres råd i Levanger er orientert om den mangelfulle saksbehandling som har foregått/og foregår, i forbindelse med saken om kommunedelplan helse og omsorg, herunder
institusjonsplan.
Det vises her til sanitetsforeningens bekymringsmelding av 30.01.2014.
Videre er vi orientert om Fylkesmannens uttalelse i saken av 3.12.2013.
Eldre råd slutter seg til de bekymringer, og den kritikk som framgår av de to forannevnte
brev/uttalelser, og krever at alle høringsinstanser iht. Forvaltningsloven gis anledning til
å komme med sine uttalelser før saken tas opp til endelig beslutning.
Avstemning:
Enstemmig
VEDTAK:
Eldres råd i Levanger er orientert om den mangelfulle saksbehandling som har foregått/og foregår, i forbindelse med saken om kommunedelplan helse og omsorg, herunder
institusjonsplan.
Det vises her til sanitetsforeningens bekymringsmelding av 30.01.2014.
Videre er vi orientert om Fylkesmannens uttalelse i saken av 3.12.2013.
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Eldre råd slutter seg til de bekymringer, og den kritikk som framgår av de to forannevnte
brev/uttalelser, og krever at alle høringsinstanser iht. Forvaltningsloven gis anledning til
å komme med sine uttalelser før saken tas opp til endelig beslutning.

PS 5/14 Eldre råds uttalelse - Reguleringsplan Djupvika hyttefelt

Saksprotokoll i Eldres Råd LK - 12.02.2014
Forslag i møte:
Leder fremmet følgende forslag i møte:
Detaljregulering av Djupvika hyttefelt foreligger vedtatt 16.10.13.
Det er fremmet forslag om en mindre endring i den vedtatte plan, der men har sett at det
er hensiktsmessig og fordelaktig for gjennomføringen at dette kan skje.
Dette omhandler forhold vedr Terreng og vegetasjon samt utbyggingsrekkefølge i et
stort felt med mange hyttetomter. Ulike former for fellesfunksjoner i feltet er planlagt
utformet slik at de skal være tilgjengelige for alle.
Slik endringen beskrives med de følger dette har, ser ikke Eldres råd behov for
spesielle merknader.
Avstemning:
Enstemmig
VEDTAK:
Detaljregulering av Djupvika hyttefelt foreligger vedtatt 16.10.13.
Det er fremmet forslag om en mindre endring i den vedtatte plan, der men har sett at det
er hensiktsmessig og fordelaktig for gjennomføringen at dette kan skje.
Dette omhandler forhold vedr Terreng og vegetasjon samt utbyggingsrekkefølge i et
stort felt med mange hyttetomter. Ulike former for fellesfunksjoner i feltet er planlagt
utformet slik at de skal være tilgjengelige for alle.

Slik endringen beskrives med de følger dette har, ser ikke Eldres råd behov for
spesielle merknader.
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