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Levanger, den 13. april 2016
Arne Solem, leder
sign.

PS 9/16 Godkjenning av protokoll fra møte 17.02.16

PS 10/16 REFERATSAKER
RS 1/16 Foreløpig invitasjon til årets eldrerådskonferanse for kommunale eldreråd i
Nord-Trøndelag
Hei!
Nord-Trøndelag Eldreråd inviterer herved alle medlemmene i kommunale eldreråd til årets
konferanse den 19. og 20. mai 2016 på Quality Hotel Grand, Steinkjer. Fullstendig program og
påmelding vil komme i løpet av uke 15.

Tittel: Livskvalitet hos eldre.
Dette til orientering.
mvh
Jorunn Lilleslett
Rådgiver allmennkultur
Tlf. dir: 74 11 54 60/478 62 411
Nord-Trøndelag fylkeskommune
Avd. for kultur og regional utvikling

RS 2/16 MØTEPROTOKOLL FRA ELDRERÅDET I NORD-TRØNDELAG,
24.02.2016

Saker til behandling
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Eventuelt:
 Presentasjon av Folkehelse- og tannhelseavdelinga i Nord-Trøndelag fylkeskommune
 Rådssekretæren skal sende oppfordring til alle kommunale eldreråd om å sende inn
møteprotokoller for sine møter
 Rådssekretæren skal sjekke ut Eldrerådets overskudd fra sist år
6/16 Godkjenning av møteprotokoll i Eldrerådet i Nord-Trøndelag av 20. januar 2016
Administrasjonssjefens forslag til vedtak:
Møteprotokoll i Eldrerådet i Nord-Trøndelag av 20. januar 2016, godkjennes.
Vedtak

Enstemmig vedtatt.
7/16 Eldrerådet i Nord-Trøndelag - Referatsaker pr. 24. februar 2016
Forslag til vedtak:
Eldrerådet tar de refererte sakene til orientering.
Vedtak
Hildur, Terje og Jorunn orienterte om erfaringene fra konferansene. Eldrerådet anbefaler at de
kommunale eldrerådene tar opp brukermedvirkning i sine kommuner når det gjelder Pasient og
brukerombudet. Enstemmig vedtatt.
8/16 Eldrerådskonferanse for de kommunale eldrerådene i Nord-Trøndelag
Forslag til vedtak:
Eldrerådet i Nord-Trøndelag jobber med å utforme et program for «en lunsj til lunsjkonferanse» i
løpet av mai måned 2016.
Vedtak
Leder og sekretær får fullmakt til å utforme et program. Enstemmig vedtatt.

RS 3/16 MØTEPROTOKOLL FRA ELDRERÅDET I NORD-TRØNDELAG, 16.03.2016
Eldrerådet i Nord-Trøndelag
1

MØTEPROTOKOLL Dato:

16.03.2016 kl. 11:00-13:45

Sted:
Arkivsak:
Tilstede:

Fylkets Hus
16/00477
Hildur Fallmyr
Terje Greger Holmsberg
Hans Paul Hansen
Gerd Reidun Nymo
Reidulf Bruun (vara for Ågot I Istad)
Ågot Ingeborg Istad
Signar Musum
Guri Skjesol
Ole Flakken, Nord-Trøndelag
pensjonistforbund
Vigdis Andresen, daglig leder og
sykepleier for Helsestasjon for eldre i
Grong
Jorunn Lilleslett (Kultur og regional
utviklingsavdeling)

Forfall:

Andre:

Protokollfører:

Saker til behandling
9/16 Godkjenning av møteprotokoll i Eldrerådet i Nord-Trøndelag av 24. februar
2016
Forslag til vedtak:
Møteprotokoll i Eldrerådet i Nord-Trøndelag av 24. februar 2016, godkjennes.
Vedtak
Enstemmig vedtatt.
10/16 Eldrerådet i Nord-Trøndelag -Referatsaker pr. 16. mars 2016
Forslag til vedtak:
Eldrerådet tar de refererte sakene til orientering.
Vedtak
Eldrerådet i Levanger kommune har skiftet navn til Levanger seniorråd. Hvorfor et
navneskifte? Hans Paul Hansen følger opp saken. Enstemmig vedtatt.

11/16 Eldrerådet i Nord-Trøndelag - Årsrapport 2015
Administrasjonssjefens forslag til innstilling:
Årsrapporten 2015 for Eldrerådet i Nord-Trøndelag godkjennes.
Etter behandling i eldrerådet, skal saken legges frem for fylkestinget etter innstillende
behandling i fylkesrådet.
Vedtak
Årsrapporten godkjennes med fremlagte korrigeringer.
12/16 Høring - Nye lovregler for kommuners og fylkeskommuners arbeid med
ungdom, eldre og personer med funksjonsnedsettelse
Forslag til vedtak:
Eldrerådet i Nord-Trøndelag mener at eldres kår fortsatt blir ivaretatt ved en oppheving av
særloven til fordel for en ny felles bestemmelse i kommuneloven.
Vedtak
1. Det kommer ikke tydelig frem i de nye lovreglene hvordan eldrerådsmedlemmer skal
rekrutteres. Det er også andre organisasjoner enn bare pensjonistforbundet som har eldre
som målgruppe og som en bør kunne rekruttere fra.
2. Eldrerådet mener det er uheldig for både eldre og funksjonshemmede at en kan ha ett felles
råd og ikke to separate råd.

13/16 Valg av representant til Transport-tjenesten i Nord-Trøndelag
Administrasjonssjefens forslag til vedtak:
Transporttjenesten for funksjonshemmede
Som representant foreslås: ……………………………………………………
Som vararepresentant foreslås: ……………………………………………….
Vedtak
Som representant ble Gerd Reidun Nymo, Flatanger, valgt.
Som vararepresentant ble Hans Paul Hansen, Levanger, valgt.
14/16 Landskonferansen for fylkeskommunale eldreråd 30. mai - 1. juni 2016
Administrasjonssjefens forslag til vedtak:
Eldrerådet i Nord-Trøndelag foreslår følgende representanter til å delta på
landskonferansen 2016 (30. mai – 1. juni) på Lillehammer:
………………………………………………………………………………………….
Vedtak
1. Hildur Fallmyr
2. Terje Holmsberg
3. Ågot Ingeborg Istad
4. Gerd Reidun Nymo
5. Hans Paul Hansen
6. Jorunn Lilleslett
Rådssekretæren bestiller togbilletter snarest for å få billigst mulig billetter.

Hildur Fallmyr - Terje Greger Holmsberg - Hans Paul Hansen
Gerd Reidun Nymo - Reidulf Bruun

Levanger kommune
Sakspapir
Høring vedr. råd i kommuner og fylkeskommuner for ungdom, eldre og personer med
funksjonsnedsetting

Saksbehandler: Jon Ketil Vongraven
jon.ketil.vongraven@levanger.kommune.no
E-post:
74052500
Tlf.:

Arkivref:
2016/1249 - /

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Levanger seniorråd
Rådet for likestilling av funksjonshemmede i
Levanger
Levanger formannskap

Møtedato
20.04.2016
19.04.2016

Saksnr.
11/16
5/16

Saken legges fram for Levanger formannskap med følgende forslag til vedtak, og det bes
om at rådet vurderer å gi uttalelse.
Rådmannens forslag til vedtak:
Levanger kommune slutter seg til forslaget om å endre kommunelovens § 10 b slik at
hjemlene for etablering av råd for ungdom, eldre og personer med funksjonsnedsettelse får
felles hjemmelsgrunnlag og erstatter gjeldende særlover.

Hjemmel/bakgrunn for saken:
Høringsnotat fra Kommunal og Moderniseringsdepartementet
Vedlegg:
Ingen
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Kommunal og moderniseringsdepartementet har sendt ut et høringsnotat som vedrører
endringer i kommunelova. Forslaget fra departementet går i korthet ut på at særlover
oppheves til fordel for en ny formulering i kommuneloven.

Denne lovendringa erstatter da de to særlovene om eldreråd og råd eller annen
representasjonsordning for personer med nedsatt funksjonsevne.

Vurdering:
I og med at særlovene blir opphevet vil kommunelova sine øvrige bestemmelser og
forutsetninger bli gjort gjeldende. Dette betyr at rådene (fortsatt) blir å betrakte som
folkevalgte organer og kommunelovens bestemmelser om saksbehandlingsregler skal
etterleves. Dette betyr at kommunestyret skal lage et reglement for rådene der det skal
presiseres hvordan rådene skal arbeide for å påvirke de kommunale beslutnings-prosessene.
Det vil videre være kommunelovens bestemmelser om kjønnsrepresentasjon, oppmøte og
fritaksregler, kunngjøring av møter, valgperiode og krav om at møtene er offentlige som vil
gjelde. I tillegg skal et reglement for ungdomsrådet tilpasses gruppa sånn at det skal være
lett å forstå hva som kreves ifølge lov og forskrift. Alle rådene skal ha fortsatt ha en
sekretariats-ordning. I høringsutkastet framheves spesielt Plan og bygningsloven (Pbl.) og
Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven som viktige lovområder hvor medvirkning er
spesielt viktig og lovbestemt.
Departementet vil utforme forskrifter til kravene om kommunale råd i kommuneloven. Om
eldrerådene, råd for personer med funksjonsnedsetting og ungdomsråd sies det at forskrifta
skal inneholde en formålsparagraf der det skal stå at formålet med rådene er å legge til rette
for at eldre, personer med funksjonsnedsetting og ungdom blir sikra en bred, åpen og
tilgjengelig brukermedvirkning i saker som betyr mye for levekårene til gruppene.
Det vil også stå at kommunestyret kan velge å opprette felles råd for eldre og personer med
nedsatt funksjonsevne.
Forskriftene blir ellers nesten identiske og vil med dette forenkle og klargjøre
administreringa av disse rådene for kommunene.
Kommunestyret kan ikke delegere myndighet til rådene og det blir ikke åpnet adgang til å
velge en annen medvirkningsordning enn «råd» for personer med funksjonsnedsetting.
Det er videre lagt opp til at det er opp til det enkelte kommunestyret å bestemme om det
skal opprettes et råd for ungdom. Ordningen gjelder for unge under 18 år. Dette er en
frivillig ordning, i motsetning til råda for eldre og personer med funksjonsnedsetting.
Valgperioden for ungdom skal også være på inntil to år.
I motsetning til tidligere bestemmelser i eldrerådsloven § 2 hvor det står at flertallet av
rådsmedlemmene skal være pensjonister så er nå grensen for «eldre» satt til 60 år.
«Personer med funksjonsnedsetting» omfatter personer med tap av eller skade på en
kroppsdel eller funksjon. Både fysiske, psykiske og kognitive funksjoner er å regne med.

Loven sier ellers at rådene kan avgi uttalelser til kommunestyret i saker som er viktige for
disse gruppene. Retten til å uttale seg i enkeltsaker gjør det derfor nødvendig at uttalelsen
kommer før sakene behandles i kommunestyret.
Når det gjelder alle rådene så kan de uttale seg i saker på eget initiativ eller i saker de får
tilsendt. Saksfeltene vil som tidligere kunne være helse-, skole-, kultur-, og transporttilbud
som er retta mot disse gruppene og mer overordna saker i form av planarbeid (kommuneog økonomiplan) i tillegg til budsjett.

Levanger kommune
Sakspapir
SØKNAD OM MEDLEMSKAP I WHOs GLOBALE NETTVERK FOR
ALDERSVENNLIGE BYER

Saksbehandler: Reidun Johansen
reidun.johansen@innherred-samkommune.no
E-post:
74052705
Tlf.:

Arkivref:
2015/7862 - /

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Levanger seniorråd
Levanger formannskap

Møtedato
20.04.2016

Saksnr.
12/16

Rådmannens forslag til innstilling:
Levanger kommune søker om medlemskap i WHOs globale nettverk for aldersvennlige byer.

Saksopplysninger:
WHOs globale nettverk for aldersvennlige byer er et internasjonalt tiltak for å hjelpe byer til å
forberede seg på to verdensomspennende demografiske trender: den raske aldringen av
befolkningen og den økende urbaniseringen.
Prosjektet fokuserer på de miljømessige, sosiale og økonomiske faktorene som påvirker eldre
voksnes helse og trivsel. Det er utarbeidet et rammeverk som kan benyttes for å vurdere en bys
aldersvennlighet. Det forutsettes at eldre er aktive deltakere i prosessen. Rammeverket tar for seg
åtte områder som innvirker på eldre menneskers helse og livskvalitet. Det kan utarbeides målbare
indikatorer for de åtte områdene som kan følges opp over tid. De åtte områdene er:
- Utendørsområder og bebyggelse
- Transport
- Bolig
- Sosial deltakelse
- Respekt og sosial inkludering
- Deltakelse i samfunns-og arbeidslivet
- Kommunikasjon og informasjon
- Sosial- og helsetjenester
Oslo kommune har utarbeidet en sjekkliste og indikatorer for de åtte områdene som kan tjene som
mal for andre kommuner. Oslo kommune ble medlem av nettverket i 2014. Trondheim kommune er
den andre kommunen i Norge som ble medlem i nettverket i 2015. Levanger kommune vil bli den
tredje norske kommunen i nettverket.
Ved å bli medlem av nettverket vil vi få tilknytning til et globalt nettverk av fagfolk innen
områdene aldring og det sivile samfunn, tilgang til prosjekter, erfaringsutveksling og initiativer,
samt teknisk veiledning og oppfølging gjennom prosessen med implementering av tiltak. Gjennom
nettverket vil en kunne motta konkrete innspill til hvordan man kan bidra til å bygge opp en
aldersvennlig by. Det er ingen medlemsavgift / kontingent for å bli medlem i nettverket.

Nettverket omfatter i dag 287 byer i 33 land og dekker et innbyggertall på 113 millioner
mennesker. Nettverket fokuserer på lokal handling. Alle lokale myndigheter som ønsker å bli et
mer aldersvennlig sted og har beslutsomhet til dette, er velkommen til å delta. Innmelding til
medlemskap kan skje på internett ved følgende adresse:
https://extranet.who.int /agefriendlyworld/membership/

Vurdering:
Levanger kommune har flere tiltak og virksomheter som faller inn under ideene og tankene som
ligger bak aldersvennlige byer. Levanger seniorråd har vært opptatt av å få inn universell utforming
i alle regulerings- og bebyggelsesplaner. Selv om dette nå er nedfelt i Plan- og bygningsloven er det
ikke alltid på plass i den konkrete byggesaken. Seniorrådet har i sine uttalelser påpekt at dette må
ivaretas.
Kommunen er medlem av enkelte nettverk som knytter seg godt til nettverket for aldersvennlige
byer. Kommunen er medlem i det norske nettverket for WHOs nettverk for Sunne kommuner
(WHO Healty Cities). Sunne kommuner nettverket setter folkehelse høgt i sitt virke og
samfunnsplanlegging. Målet er å skape lokalsamfunn det er sunt og trygt å leve i. Det skal arbeides
for en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse og som utjevner sosiale helseforskjeller.
I forbindelse med Stortingsmelding 29 (2012-2013) Morgendagens omsorg blir feltet kultur, helse
og omsorg trukket frem. Levanger kommune blir spesielt fremhevet på grunn av samhandlingen
mellom kommunen, HUNT forskningssenter, HINT, fylkeskommunen og Helse Nord-Trøndelag
som har arbeidet sammen gjennom prosjektet “tverrfaglig senter for kultur og helse”. Dette førte til
at Regjeringen tildelte Levanger kommune ansvaret for et nasjonalt kompetansesenter innen kultur,
helse og omsorg.
Et annet nettverk som kommunen deltar er Norsk nettverk av helse og miljøkommuner.
Målsettingen er at kommunalt planarbeid legger vekt på forbyggende strategier og helse- og
miljøfremmende aktiviteter. Samtidig skal innbyggerne mobiliseres til en felles innsats for et
bærekraftig samfunn.
Siden tidlig på 2000-tallet har Levanger kommune vært medlem av Cittaslow-bevegelsen,
Cittaslow-bevegelsen stammer fra Italia og er motpol til de stadig mer ensformige og like byer med
de samme butikkjeder. Bevegelsen sprang ut av Slow Food – bevegelsen. For å bli medlem må
kommunen forplikte seg å arbeide mot opptrukne kriterier som må oppfylles. Det er 54 kriterier
som er bygd på seks hoved-emner. Det er: Miljøpolitikk, Politikk knyttet til infrastruktur,
Stedsplanlegging, Verdsetting av lokal produksjon, Gjestfrihet og Bevisstgjøring. Under emnet
Politikk knyttet til infrastruktur er kriteriet “Eksistensen av handikapvennlige fortauer og gangveger
ført opp. Videre kriterier er “Tilgang og benyttelse av offentlige steder og bygninger for
handikappede” og “Eksistensen av velholdte grønne områder” satt opp.
I kommunens plansystem er flere kommuneplaner aktuelle og relevant for kommunens deltakelse i
nettverket for aldersvennlige byer. Den overordnede Kommuneplanens samfunnsdel trekker opp
visjoner og mål og gir hovedlinjene for det øvrige planarbeidet. Kommunedelplan helse og omsorg
har som visjon “Mestring for alle”. Alle disse planene er nylig behandlet og vedtatt av
kommunestyret.
I de senere år har kommunen satset på utbygging av gang- og sykkelveger i kommunen. Det er
iverksatt flere tiltak i og omkring bysentret. Det er også utarbeidet en Temaplan for økt sykkelbruk.
Totalt sett skulle alt være et godt grunnlag for å søke om medlemskap i WHOs globale nettverk for
aldersvennlig byer. Gjennom nettverket kan vi får verdifulle bidrag til en god utvikling av
kommunen. Levanger kan her være en foregangskommune.

Levanger kommune
Sakspapir
Kurset Eldrerådets rolle og funksjon 2016, Pensjonistskolen i Melsomvik - 01.06 - 03.06.
- deltakelse fra Levanger seniorråd

Saksbehandler: Reidun Johansen
reidun.johansen@innherred-samkommune.no
E-post:
74052705
Tlf.:

Arkivref:
2015/7862 - /

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Levanger seniorråd

Møtedato
20.04.2016

Saksnr.
13/16

Rådmannens forslag til vedtak:
Fra rådet oppnevnes følgende representanter til å delta på kurset ved Pensjonistskolen i
Melsomvik;
1.
2.
Hjemmel/bakgrunn for saken:
Invitasjon til kurset Eldrerådets rolle og funksjon 2016, fra Nestor utvikling, Melsomvik,
datert 08.03.16
Vedlegg:
Ingen
1 Eldrerådskurs - Invitasjon og program 1.-3. juni 2016
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Eldrerådskurs 2016 i regi av Nestor, Melsomvik avholdes i perioden 1. – 3. juni 2016.
Kurset tar for seg følgende tema;
- Hvordan drive godt eldrerådsarbeid?
- Hva driver eldreråd med?
- Hvordan fremme de viktige sakene?
- Hvordan finne midler og hvordan bli hørt?
- Hva vil det si å lede et eldreråd og hvordan bli en god eldrerådsrepresentant?
- Hva slags saker må eldreråd i dag ta stilling til?
- Hva med kommunereformen, fordeler og ulemper?
Kursavgiften er satt til kr. 4.900,- pr. deltaker, inkluderer kursavgift, kursdokumentasjon,
overnatting i enkteltrom og alle måltider. Utgifter til reise kommer i tillegg.
Påmeldingsfrist fortløpende – begrenset antall plasser.
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