Klæbu kommune

MØTEPROTOKOLL
ELDRERÅDET
Møtested: Klæbu kommune - rådhuset
Møtedato: 28.11.2012
Tid: 14:30

Slutt:

Til stede på møtet
Medlemmer:

Leder Einar Skei, Kåre Haugen, Sturla Sæter, Arne Jan Eggan, Ole
Horgøien.
Forfall:
Randi Berg
Varamedlemmer:
Sturla Sæter, Efia Marie Damba, (Varamedl. var invitert med på
møtet).
Fra adm. (evt. andre): Enhetsleder Jørn Frode Sand, enhetsleder Marit Wanvik,
økonomisjef Daniel Kvisten, fagsjef Steinar Lianes sekr.
Innkalling:
Merknader:
Behandlede saker:

Møteinnkalling av 21.11. 2012
Ingen
12/12 – 14/12

I starten av møtet orienterte enhetslederne Jørn Frode Sand (sykehjemmet) og Marit Wanvik
(hjemmetjenesten) om samhandlingsreformen – status og utfordringer.

Underskrifter:
Vi bekrefter med våre underskrifter at protokoll er ført i samsvar med det som ble bestemt på
møtet.

Klæbu, 29.11.12

SAKSLISTE
Saksnr.

Arkivsaksnr.
Tittel

12/12

12/631
Kunngjøring, melding, varsel - Eldrerådet

13/12

12/1155
Handlingsprogram 2013-2016, økonomiplan 2013-2016 og budsjett 2013 eldrerådets innspill

14/12

12/11
Åpen post - Eldrerådet 28.11. 2012
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12/12
Kunngjøring, melding, varsel - Eldrerådet
Rådmannens innstilling
Saken legges fram uten innstilling.
Behandling:
Eldrerådet har mottatt følgende melding, varsel, kunngjøringer:
- Detaljregulering for Holten, del av gnr. 12, bnr. 2 m.fl. i Klæbu kommune. Melding om
oppstart av planarbeid. Tas til orientering.
- Varsel om igangsatt detaljregulering på eiendommen B-4 Flatheim gnr. 39 bnr. 1,
beliggende på Tanem, Klæbu kommune. Tas til orientering.
- Kunngjøring om vedtatt detaljregulering for ”Haugamyra Park”. Tas til orientering.
- Kunngjøring om vedtatt reguleringsplan for Sørborgen. Tas til orientering.
- Varsel om igangsatt regulering av område B/F1, Klæbu sentrum. Leder tar kontakt med
utbygger ved Grindflaten.
- Trafikksikkerhetstiltak i Torvmarkvegen – informasjon om vedtak og videre arbeid. Tas
til orientering.
Omforent forslag:
”Eldrerådet tar framlagte melding, varsler og kunngjøringer til orientering”.

Eldrerådets vedtak
Eldrerådet tar framlagte melding, varsler og kunngjøringer til orientering.

13/12
Handlingsprogram 2013-2016, økonomiplan 2013-2016 og budsjett 2013 - eldrerådets
innspill
Rådmannens innstilling
Saken legges fram uten innstilling.
Behandling:
Økonomisjef Daniel Kvisten orienterte og svarte på spørsmål i starten av møtet.
Eldrerådets innspill:
- Viktigheten med å tilrettelegge for forventet økning i demente. Boformer med rasjonelle
løsninger.

Eldrerådets vedtak
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Eldrerådets innspill:
- Viktigheten med å tilrettelegge for forventet økning i demente. Boformer med rasjonelle
løsninger.

14/12
Åpen post - Eldrerådet 28.11. 2012

Behandling:
Saker / Tema:
 Samhandlingsreformen – status og utfordringer. Leder for sykehjemmet og leder for
hjemmesykepleien orienterte i starten av møtet.
 Referat fra kurs for Eldreråd. Leder orienterte.
 Evaluering av Eldres dag 2012, og planlegging for tirsdag 1. oktober 2013. Positive
tilbakemeldinger, litt komprimert program. Vurdere økning i egenbetaling.
 Den kulturelle Spaserstokken. Eldrerådet etterspør bruken av tildelte midler – kr. 20.000,Evt. søke om andre midler.
 Innkjøp av blomster til sykehjemmet til jul. Eldrerådet kjøper blomster til sykehjemmet og
Vikingvegen 18. Inntil kr. 2.500,- kan disponeres til formålet.
 Møteplan 2013.: Reserverer møtedatoer onsdagen før kommunestyremøtene kl. 14.00.
6.februar, 20. mars, 24. april, 29. mai, 19. juni, 4. september, 2. oktober, 13. november,
11. desember.
 10. Mai 2013 Aktivitetsdagen
 Søknad om midler til Sanggruppe. Kr. 2000.-. Leder Einar Skei fratrådte pga inhabilitet.
Kåre Haugen ledet møtet under behandlingen av saken. Eldrerådet innvilger kr. 2.000,- til
dekning av oppstartskostnader.
 Tirsdagskaffen våren 2013 – informasjon delt ut.
 Årsmelding 2012 for eldrerådet – på møtet i februar.
 Evt.
o TV-aksjonen 2013 – til demenssaken. Eldrerådet og pensjonistforeningen kan evt.
engasjeres.
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