Klæbu kommune

MØTEPROTOKOLL
ELDRERÅDET
Møtested: Klæbu kommune – rådhuset – Møterom 241
Møtedato: 08.02.2012
Tid: 14:30

Slutt:

Til stede på møtet
Medlemmer:

Einar Skei, Randi Berg, Kåre Haugen, Arne Jan Eggan, Ole
Horgøien.

Forfall:
Ingen
Varamedlemmer:
Ingen
Fra adm. (evt. andre): Rådmann Olaf Løberg, rådgiver Solveig Hermanstad, fagsjef Steinar
Lianes sekr.
Innkalling:
Merknader:
Behandlede saker:

Møteinnkalling av 1.2. 2012
Ingen
3/12 – 4/12

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

Klæbu, 10.02.12

SAKSLISTE
Saksnr.

Arkivsaksnr.
Tittel

3/12

11/539
Årsmelding for eldrerådet 2011

4/12

12/11
Åpen post - Eldrerådet
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3/12
Årsmelding for eldrerådet 2011
Rådmannens innstilling
Eldrerådet tar fremlagte årsmelding til orientering.
Behandling:
Ved votering ble innstillingen enstemmig vedtatt.

Eldrerådets vedtak
Eldrerådet tar fremlagte årsmelding til orientering.

4/12
Åpen post - Eldrerådet

Behandling:
Saker / Tema:
- Det europeiske året for aktiv aldring 2012. Oppfølging fra forrige møte.
o Leder orienterte.
-

Verdens aktivitetsdag 10. mai
o Arrangering av gåtur – Avklares med frivilligsentralen og pensjonistforeningen

-

Demensplanen 2015 – Orientering om følgende spørsmål ved Solveig Hermanstad
o Er behovet for dagplasser kartlagt i kommunen?
o Er det søkt om midler til dagaktivitetstilbud for demente?
o Har kommunen planer om lokaler for dagaktivitetstilbud for demente?
o Har kommunen planer for opplæring av ansatte?
o Er det opprettet samtalegrupper for pårørende?

-

Helsepersonell/hygiene/arbeidsantrekk
o Legesenteret – hjemmesykepleien – ønske om arbeidsantrekk – Leder skriver brev
til rådmannen.

-

Eldres dag 2012 (1.okt.)
o Arrangeres: Mandag 1. oktober 2012
o Bestilling av lokaler – Klæbu kulturhus – Ansvar: Sekretær
o Foredragsholder til eldres dag: Tenkes på til neste møte.
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o Saniteten og pensjonistforeningen forespørres om å bidra.
o Eldrerådet, pensjonistforeningen, saniteten, Ingrid Husby – sekretær kaller inn til
møte snarest. Aktivitetsdagen planlegges også.
-

Brosjyre om tilbud til eldre i kommunen
o Samlet oversikt over hva som er av tilbud til eldre i kommunen – medlemmene i
eldrerådet fra pensjonistforeningen utarbeider forslag til neste møte.

-

Klæbu sykehjem – omorganisering av pårørendeforeningen.
o Støtteforening/Venneforening – det åpnes for at flere en pårørende kan bidra.
o Evt. forespørre frivilligsentralen.

-

Trenger vi besøkstjeneste i kommunen?
o Utsettes til neste møte.

-

Seniorkollektiv – tomtespørsmål. Einar Skei innledet om prosjekt på Levanger.
o Rådmann Olaf Løberg orienterte og svarte på spørsmål.
o Leder avtaler møter med utbyggere
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