Klæbu kommune

MØTEPROTOKOLL
ELDRERÅDET
Møtested: Klæbu rådhus, Møterom 239
Møtedato: 22.08.2017
Tid: 14:00

Slutt: 14:40

Til stede på møtet
Medlemmer:

Fung. leder Sissel Nordseth, Sturla Sæter, Ove Lysklett
(pensjonistforeningen), Ole Horgøien (formannskapet), Randi
Villmo (Utvalg for omsorg).
Forfall:
Einar Skei (pensjonistforeningen).
Varamedlemmer:
Ove Lysklett (pensjonistforeningen).
Fra adm. (evt. andre): Fagsjef Steinar Lianes sekr.
Innkalling:
Merknader:
Behandlede saker:

Møteinnkalling av 11.08.2017.
Ingen.
3/17

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

Klæbu, 22.08.2017.

SAKSLISTE
Saksnr.

Arkivsaksnr.
Tittel

3/17

17/15
Åpen post, Eldrerådet 22.08.2017
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3/17
Åpen post, Eldrerådet 22.08.2017
Rådmannens innstilling
Saken legges fram uten innstilling.
Behandling:
Saker / Tema
Saker:
1. Orientering om status for eldres dag. Delegert til den kulturelle spaserstokken.
Planleggingen er helt i rute. Arrangementet er søndag den 1.oktober. Innbydelse
distribueres i postkassene.
2. Urnelund – orientering om status. Einar Skei er med i komiteen. Nestleder Sissel
Nordseth møtte i Einars fravær på sist møte. Komiteen skal på befaring torsdag den
24.august til: Lade, Tiller, Heimdal, Halset og Ranheim. Plassering av urnelund på
kirkegården i Klæbu drøftes.
Utsendt siden forrige møte:
1. Protokoll fra møte i eldrerådet den 3.mai 2017 – pkt. 1 og 3.
a. «Informasjon om planer for Klæbu kirkegård. Nedsatt en gruppe som jobber med
urnelund, ønsker representant fra eldrerådet». Se pkt. 2 over.
b. «Krav fra Klæbu pensjonistforening om at eldrerådet må få plass i komiteen som
utreder planer for nytt sykehjem». Eldrerådet stiller seg bak
pensjonistforeningens ønsker.
2. Kurs Fagakademiet 20.09.2017. Ingen deltakere fra Klæbu.
3. Detaljregulering for Lauvåsen bolig- og friluftsområde – Høring:
Eldrerådets uttalelse:
a. Eldrerådet forutsetter at formannskapets bemerkninger til reguleringen i sak
24/17 tas til følger.
b. Eldrerådet forutsetter at tilgangen til friluftsområdet ikke forringes i forhold til
dagens tilgang og bruk.
c. Eldrerådet ber om at det tas spesiell hensyn til redusering av støy og til
trafikksikkerhet for gående og funksjonshemmede i byggeperioden.
4. Orientering om vedtak i sak - Klæbu sentrum, Hallset-området - forutsetninger for
planlegging og utbygging. Eldrerådet tar saken til orientering.
5. Årsrapport 2016 for Trondheim seniorråd. Eldrerådet tar saken til orientering.
6. Neste møte i eldrerådet 6.desember 2017.
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