Klæbu kommune

MØTEPROTOKOLL
ELDRERÅDET
Møtested: Klæbu rådhus, Møterom 241
Møtedato: 09.05.2018
Tid: 14:00

Slutt: 15.40

Til stede på møtet
Medlemmer:

Leder Sissel Nordseth, Einar Skei, Ove Lysklett
(pensjonistforbundet), Ole Horgøien (formannskapet), Randi Villmo
(utvalg for omsorg).

Forfall:
Varamedlemmer:

Sturla Sæter (pensjonistforbundet).
Ove Lysklett (pensjonistforbundet).

Fra adm. (evt. andre): Ordfører Kirsti Tømmervold, Øyvind Øyen bystyresekretariatet,
Fagsjef Steinar Lianes sekr.
Innkalling:
Merknader:
Behandlede saker:

Møteinnkalling av 03.05.2018.
Ingen.
2/18

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

Klæbu, 09.05.2018.

SAKSLISTE
Saksnr.

Arkivsaksnr.
Tittel

2/18

18/9
Åpen post, Eldrerådet 09.05.2018
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Åpen post, Eldrerådet 09.05.2018
Rådmannens innstilling
Saken legges fram uten innstilling.
Behandling:
Saker / Tema
1. Orientering om utredning av politisk organisering av ny kommune.
Øyvind Øyen fra bystyresekretariatet orienterte om utredningen. Spørsmål om komiteer eller
hovedutvalg drøftes i utredningen. Hvordan rådene medvirker i saksbehandlingen i
Trondheim – tidlig i prosessen under rådmannens saksutredning og ved ordinær utsending av
saken.
2. Ordføreren var invitert til møtet og deltok.
«Eldrerådet i Klæbu har møte 9.5.18 kl.14.00 og vi hadde satt stor pris på et besøk av
ordføreren på dette møtet. Både for å diskutere busstilbudet og for å orientere om vårt
arbeid».
«Eldrerådet i Klæbu har diskutert busstilbudet i Klæbu. Det er stort sett ungdom og eldre
som bruker og er avhengig av bussen. Spesielt for eldre er det et problem at vi må bytte buss
på City syd. Både det å komme av og på bussen under tidspress og å stå og vente på neste
buss uten å ha noe å sitte på er vanskelig. I vinter har det ikke vært skikkelig brøytet på
holdeplassen heller. Resultatet av dette er at så fremt mulig kjører vi til byen. Det er jo både
dyrt og en belastning på miljøet. Eldrerådet henvender seg derfor til ordføreren for å høre
om det er noen mulighet for å påvirke AtB til å kjøre uten bytting av busser».
Ordføreren svarte:
Det er direktebuss i perioder på dagen – i rushtida om morgenen og ettermiddagen. Når på
dagen er det ønske om direkteruter? Eldrerådet ønsker direkteruter også midt på dagen.
Ordføreren formidler ønsket til AtB. Samtidig tar ordføreren med seg spørsmålet om
hvordan det blir når metrobussen kommer.
3. Leder orienterte fra siste plangruppemøte om H/V-senteret.
Plangruppen har medlemmer fra både Trondheim og Klæbu. Møtet var med arkitekter.
4. Leder orienterte om arbeidet med minnelund.
Skisse foreligger og er vedtatt av kirkelig fellesråd. Bispedømmerådet skal godkjenne
minnelunden – mest sannsynlig i juni.
5. Medlem Einar Skei minte om at eldrerådet utdeler diplom til elever i 17.maitoget. Andre
deltakere fra eldrerådet: Sissel Nordseth. Pensjonistforeningen forespørres.
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6. Idrettsmerke for seniorer. 5 øvelser – merkeavlegging i september. Kontakt i kommunen:
Eva Bjørvik.
7. Kjøkken på H/V-senteret. Brev fra pensjonistforeningen til Klæbu kommune ved
ordfører Kirsti Tømmervold ble delt ut. Eldrerådet tar brevet til orientering og støtter
innholdet i brevet. Brevet legges ved protokollen.
8. Nærmiljørådet. Einar Skei er representant fra eldrerådet og orienterte fra utredningen.
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