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Innhold
Godkjenning av protokoll

PS 29/14

Eldre råds uttalelse - Kommunedelplan helse "Mestring for alle"

PS 27/14

Referatsaker

Eventuelt:
- Hans Fredrik Donjem kom å holdt en orientering angående Kommunedelplan
helse og omsorg.
- Eldrerådskurs 26-29. januar 2015. Arne Solem deltar, og Gunnvor Arnstad
sjekker om hun også kan får det til. Det vil komme en e-post litt nærmere frå
arrangør med mer detaljer i forhold til påmelding og eksakt pris.
- Har fått invitasjon fra Ingrid Ness – leder i Pensjonistgruppen i Fagforbundet
Levanger med ønske om at en representant fra rådet møter på medlemsmøte deres
den 21. oktober 2014 kl.11. Klara Fossbakken drar dit og gir en orientering om
Rådet og dets arbeid.

PS 28/14 Godkjenning av protokoll

Saksprotokoll i Eldres Råd LK - 08.10.2014
Forslag i møte:
Protokoll fra møtet 13.08.14 godkjennes.
Avstemning:
Enstemmig
VEDTAK:
Protokoll fra møtet 13.08.14 godkjennes.

PS 29/14 Eldre råds uttalelse - Kommunedelplan helse "Mestring for alle"

Eldre råds forslag til vedtak:
Etter en innledende orientering om planen ved Hans Fredrik Donjem i møte onsdag 08.10.14,
fattet Rådet følgende enstemmige vedtak i PS 29/14:
Rådet finner at Kommunedelplan Helse og Omsorg inneholder en rekke gode grunnleggende
tanker og strategier knyttet til saksfeltet.
Rådet kan ikke slutte seg til planens sentraliseringsforslag innenfor flere aktiviteter.
Rådet ser fram til at omtalte temaplaner blir utarbeidet, slik at de mange flotte ord i den
foreliggende planen, blir omsatt til konkrete planer for å nå de skisserte mål på kort og lang sikt.
Oppsummert finner Rådet at planen totalt sett legger opp til en positiv retning innenfor helse- og
omsorgsfeltet i framtida.

Saksprotokoll i Eldres Råd LK - 08.10.2014
Forslag i møte:
Etter en innledende orientering om planen ved Hans Fredrik Donjem i møte onsdag 08.10.14,
fattet Rådet følgende enstemmige vedtak i PS 29/14:
Rådet finner at Kommunedelplan Helse og Omsorg inneholder en rekke gode grunnleggende
tanker og strategier knyttet til saksfeltet.
Rådet kan ikke slutte seg til planens sentraliseringsforslag innenfor flere aktiviteter.
Rådet ser fram til at omtalte temaplaner blir utarbeidet, slik at de mange flotte ord i den
foreliggende planen, blir omsatt til konkrete planer for å nå de skisserte mål på kort og lang sikt.
Oppsummert finner Rådet at planen totalt sett legger opp til en positiv retning innenfor helse- og
omsorgsfeltet i framtida.

Avstemning:
Enstemmig
VEDTAK:
Etter en innledende orientering om planen ved Hans Fredrik Donjem i møte onsdag 08.10.14,
fattet Rådet følgende enstemmige vedtak i PS 29/14:

Rådet finner at Kommunedelplan Helse og Omsorg inneholder en rekke gode grunnleggende
tanker og strategier knyttet til saksfeltet.
Rådet kan ikke slutte seg til planens sentraliseringsforslag innenfor flere aktiviteter.
Rådet ser fram til at omtalte temaplaner blir utarbeidet, slik at de mange flotte ord i den
foreliggende planen, blir omsatt til konkrete planer for å nå de skisserte mål på kort og lang sikt.
Oppsummert finner Rådet at planen totalt sett legger opp til en positiv retning innenfor helse- og
omsorgsfeltet i framtida.

PS 27/14 Referatsaker

Saksprotokoll i Eldres Råd LK - 08.10.2014
Ingen kommentarer til meldinger om planvedtak.
Eldres dag: 3 deltakere fra rådet. Greit gjennomført og trivelig arrangement med ca. 70
betalende.

