Levanger kommune
Møteprotokoll

Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tid:

Levanger seniorråd
3008 - Formannskapssalen, Levanger rådhus
19.10.2016
10:00 – 11:20

Faste medlemmer som møtte:
Navn
Funksjon
Arne Solem
Leder
Vigdis Skårdal
Medlem
Guri Skjesol
Nestleder
Olav Støre
Medlem
Olaug Husby
Medlem
Jon Wold Mo
Medlem
Evelyn Nordli
Medlem

Representerer

Faste medlemmer som ikke møtte:
Navn
Funksjon
Hans Fredrik Donjem
Medlem
Jon Wold Mo
Medlem

Representerer

Varamedlemmer som møtte:
Navn
Møtte for
Odd Harald Bjørnøy
Hans Fredrik Donjem

Representerer

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Stilling
Reidun Johansen
Rådgiver
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PS 25/16 Godkjenning av protokoll

Saksprotokoll i Levanger seniorråd - 19.10.2016
Forslag i møte:
Protokoll fra møte den 14. september 2016 godkjennes.
Avstemning:
Enstemmig
VEDTAK:
Protokoll fra møte den 14. september 2016 godkjennes.
PS 26/16 Referatsaker

Saksprotokoll i Levanger seniorråd - 19.10.2016
Forslag i møte:
Referatsaken tas til etterretning.
Avstemning:
Enstemmig
VEDTAK:
Referatsaken tas til etterretning.
PS 27/16 Møteplan 2017

Saksprotokoll i Levanger seniorråd - 19.10.2016
Forslag i møte:
Møteplan for 2017 vedtas.
Avstemning:
Enstemmig
VEDTAK:
Møteplan for 2017 vedtas.

PS 28/16 Eventuelt

Saksprotokoll i Levanger seniorråd - 19.10.2016
Behandling i møte:
SENIORRÅDETS FORMÅL/OPPGAVER
Repr. Olav Støre ønsker å få debatt omkring seniorrådets formål/oppgaver.
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Fylkessekretær i Nord-Trøndelag pensjonistforening Anne Karin Minsaas orienterte
litt om oppgaver som rådet bør tillegges.
Saker som kan være aktuell;
- Samhandlingsreformen
- Tannhelse
- Psykisk helse
- Brukerutvalg
Repr. Olav Støre ønsker å få debatt omkring seniorrådets formål/oppgaver.
Ønsker synliggjøring av seniorrådet via media, befaringer synes viktig.
Den viktigste målgruppen er de syke og svake. Det er ønskelig å jobbe med sak ifht.
kapasitet i eldreomsorgen. Få konkrete svar hva som rører seg på kort og lang sikt når
deg gjelder institusjonskapasitet.
Repr. Guri Skjesol – ønsker en oppdatert hjemmeside hvor alle enkelt kan se hva det
koster å bo i den enkelte omsorgsbolig, hvilke tilbud kan den enkelte få?
Repr. Odd Harald Bjørnøy – ønsker en dialog med administrasjonen for å få på plass
nye samarbeidsutvalg nå som det blir omsorgsboliger i stedet for institusjoner.
Administrasjonen oppfordres til å delta i en diskusjon ad. dette i rådets neste møte.
Det er også ønskelig at kommuneoverlegen eller kommunalsjef helse orienterer om
status arbeid med Samhandlingsreformen og plan for tilrettelegging for demente.

DIVERSE
 Guri Skjesol orienterte om arrangementet og regnskap Eldres dag 1. oktober 2016.
 Arne Solem orienterte om spørsmål som er stilt ifht. kjønnsfordeling i
lederstillinger i kommunen.
 Guri Skjesol har oversendt følgende spørsmål;
- Helse- og omsorg er i startfasen i å tilby kommunale boliger for beboere på
sykeheimer.
- Hvor langt har administrasjonen kommet med utarbeidelse av grunnlaget for
husleiesatser på det nye omsorgssentret i Åsen?
- Er grunnlaget for appendiksene snart ferdige til politisk behandling?
- Orienteringsbrev til pårørende.
- Fra informasjonsmøte på Fokusbygg for pårørende og eventuelt pasienter 27.09
ble det skrevet referat.
- Er det mulig for Seniorrådet og få en kopi av brevet?

Utdelt i møte:
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Følgende dokumenter ble utdelt i møte (egne vedlegg);
- Regnskap Eldres dag 2016
- Spørsmål fra Guri Skjesol
- Orienteringsbrev til pårørende ad. avvikling av sykeheims drift ved Skogn
helsetun
- Brev forhåndsvarsel om endring av enkelt vedtak ang. langtidsopphold i
sykeheim ved Skogn helsetun, jfr. Fvl.§16
- Referat fra informasjonsmøte for pårørende og pasienter 27.09.16 ad. avvikling
sykeheims drift Skogn helsetun på Fokusbygget.
- Presentasjon som ble gitt i orienteringsmøte for pårørende 27.09.16
Vedtak:
Det er ønskelig med mer synliggjøring av seniorrådet via media, befaringer synes
viktig.
Den viktigste målgruppen er de syke og svake. Det er ønskelig å jobbe med sak ifht.
kapasitet i eldreomsorgen. Få konkrete svar hva som rører seg på kort og lang sikt når
deg gjelder institusjonskapasitet.
Levanger seniorråd ønsker en dialog med administrasjonen for å få på plass nye
samarbeidsutvalg nå som det blir omsorgsboliger i stedet for institusjoner.
Administrasjonen oppfordres til å delta i en diskusjon ad. dette i rådets neste møte.
Det er også ønskelig at kommuneoverlegen eller kommunalsjef helse orienterer om
status arbeid med Samhandlingsreformen og plan for tilrettelegging for demente.
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