Klæbu kommune

MØTEPROTOKOLL
ELDRERÅDET
Møtested: Klæbu rådhus, møterom 241
Møtedato: 26.11.2014
Tid: 14:00

Slutt: 16:00

Til stede på møtet
Medlemmer:

Leder Einar Skei, Kåre Haugen, Randi M. Berg, Arne Eggan, Ole
Horgøien.
Forfall:
Ingen.
Varamedlemmer:
Ingen.
Fra adm. (evt. andre): Fung. ordfører Lillian Waaden, enhetsleder Torill Moe, fagsjef
Steinar Lianes sekr.
Innkalling:
Merknader:
Behandlede saker:

Møteinnkalling av 18.11.2014
Ingen.
5/14 – 6/14

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

Klæbu, 26.11.2014

SAKSLISTE
Saksnr.

Arkivsaksnr.
Tittel

5/14

14/602
Budsjett 2015 - høring

6/14

14/1
Åpen post - Eldrerådet 26.11.2014
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5/14
Budsjett 2015 - høring
Rådmannens innstilling
Saken legges fram uten innstilling.
Behandling:
Enhetsleder Torill Moe orienterte.
Omforent forslag:
“Eldrerådet tar saken til orientering”.
Eldrerådets vedtak
Eldrerådet tar saken til orientering.

6/14
Åpen post - Eldrerådet 26.11.2014
Rådmannens innstilling
Saken legges fram uten innstilling.
Behandling:
Saker/Tema
- Eldrerådets brev til ordføreren om legekontoret i Klæbu. Fung. ordfører Lillian Waaden
orienterte. Rådmannen ser på om kommunen kan gjøre noe. Eldrerådet blir informert om den
videre utvikling.
- Evaluering av eldres dag. Leder orienterte og delte ut regnskap. Eldrerådet tar redegjørelsen
til orientering.
- Demensplan. Sak i helse og omsorgsutvalget, formannskapet og kommunestyret. Eldrerådet
tar saken til orientering.
- Skriv fra Helsedirektoratet - "Aktivitetssentra for Eldre", og mulighet for å søke om midler.
Er dette gjort i Klæbu for 2014, og kan det være aktuelt å søke i 2015? Saken undersøkes til
neste møte.
- Eldrerådets møteplan for 2015. Første møte 11.3.2015

- Invitasjon til kurs: "Eldrerådets rolle og funksjon". Eldrerådet tar saken til orientering.
- Kontakte eldre som har fylt 80 år. Trondheim kommune har denne ordningen. Eldre i
Klæbu kommune savner en slik praksis. Leder orienterte. leder retter en henvendelse til
kommunalsjef Johnny Nilssen, og forhører seg om saken i Trondheim kommune.
- Detaljregulering for omsorgsboliger, Vikingvegen - høring. Eldrerådets leder har mottatt
kopi av brev fra beboere i nærområdet til planlagte omsorgsboliger. Eldrerådet tar mottatte
høringssak om omsorgsboliger til orientering.
- Pensjonsalder 75 år. Saken drøftet.
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