Klæbu kommune

MØTEPROTOKOLL
ELDRERÅDET
Møtested: Klæbu rådhus, Møterom 241
Møtedato: 29.08.2018
Tid: 14:00

Slutt: 15:10

Til stede på møtet
Medlemmer:

Leder Sissel Nordseth, Einar Skei, Sturla Sæter
(pensjonistforeningen), Ole Horgøien (formannskapet), Randi
Villmo (Utvalg for omsorg).

Forfall:
Varamedlemmer:

Ingen.
Ingen.

Fra adm. (evt. andre): Fagsjef Steinar Lianes sekr.
Innkalling:
Merknader:
Behandlede saker:

Møteinnkalling av 21.08.2018.
Ingen.
3/18

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

Klæbu, 29.08.2018

SAKSLISTE
Saksnr.

Arkivsaksnr.
Tittel

3/18

18/9
Åpen post, Eldrerådet 29.08.2018
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Rådmannens innstilling
Saken legges fram uten innstilling.
Behandling:
Saker / Tema
1. Nestor Melsomvik (tidligere Norsk Pensjonistskole) – kurs for eldrerådsrepresentanter.
Ikke deltakelse.
2. Invitasjon til årskonferanse kommunale eldreråd i Trøndelag, 11.-12. september 2018.
Ikke deltakelse.
3. Detaljregulering for massedeponi Sørborgen, Litjugla m.m. – høring. Saken behandlet i
møte 29.august. Eldrerådet ser positivt på saken.
4. AtB og rutetilbudet i Klæbu – ordførerens brev:
«Det vises til brev av 15.mai 2018 om rutetilbudet i Klæbu. Henvendelsen gjaldt et forhold som eldre i Klæbu
er opptatt av – direkteruter mellom Klæbu og Trondheim, ikke bare i rushtiden men også midt på dagen.
Tilbakemeldingen fra kundebehandler hos AtB er at rutene planlegges ut fra bruk, behov og innspill fra
reisende, og at rutetilbudet tilpasses flest mulig. Det anføres også at det er tatt hensyn til arbeidsreisende.
Klæbu kommune synes det er beklagelig at det ikke går direkteruter mellom Klæbu og Trondheim utenom
rushtiden, og ber AtB vurdere dette på nytt når nye ruter legges.
Klæbus innbyggere er opptatt av rutetilbudet til AtB og ordføreren får mange henvendelser om temaet. Spesielt
gjelder dette avganger i helger for de som jobber turnus i Trondheim, og at enkelte avganger spesielt om
sommeren er så fulle at en ikke får plass på bussen. Klæbu kommune ber AtB ta hensyn til dette når
sommerruter for 2019 legges.
Etter sak i formannskapet er ordføreren bedt om å ta opp saken med AtB. Det er ønske om skriftlig
tilbakemelding om vurderingene dere gjør i forhold til de utfordringer som er skissert.»

Svar fra AtB foreligger ikke.
5. Varsel om oppstart planarbeid / endring av formål Åsvegen 1. Eldrerådet tar saken til
orientering.
6. Varsel om igangsatt reguleringsarbeide for gang/sykkelveg langs fv fra Hallset til kryss
ved Bostadvegen ved Solemsbekken. Eldrerådet tar saken til orientering.
7. Leder vil orientere om:
a. Kjøkken på sykehjemmet. Det henvises til Stortingsmelding om å leve hele livet –
s 107 kapittel 6 pkt 1.
b. Minnelund. Arbeidene har pågått i sommer og er snart ferdige.
c. Eldres dag 1.oktober. Kulturenheten arrangerer. Tradisjonelt opplegg.
Stortingsmeldingen: «Leve hele livet – en kvalitetsreform». Leder orienterte.
Eldre i Norge er stort sett oppegående og aktive. Det kommer allikevel en dag da vi kan
trenge hjelp og omsorg fra samfunnet rundt oss.
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Målet med reformen er at alle skal få den samme muligheten til hjelp uansett hvor de bor i
landet. Det vil bli lagt premisser fra regjeringen som det enkelte kommunestyret skal ta
stilling til og gjennomføre. Kommuner som omstiller seg i tråd med reformen vil prioriteres
innenfor eksisterende og eventuelle nye øremerkede tilskuddsordninger.
«Leve hele livet» har fem hovedsatsingsområder:
-

Mat
Aktivitet
Felleskap
Helsehjelp
Sammenheng i tjenestene.

«Leve hele livet» handler om mennesker, ikke systemer som tidligere reformer. Det handler
om et mer aldersvennlig samfunn der alle eldre kan leve det gode liv og delta i felleskapet.
Reformperioden vil vare fra 2019 og i fem år.
Forslag: St.meldin 15 er et omfattende dokument med gode intensjoner. Klæbu eldreråd tar
meldingen til etterretning og ser fram til den konkrete gjennomføringen av reformen både på
regjeringshold og i kommunene.
8. Einar Skei tok opp følgende spørsmål:
Kulturelle spaserstokken. Nestleder Einar Skei er representant i komiteen. Sekretær melder
fra til enhetsleder kultur om hvem som skal kalles inn.
Spørsmål fra styret i pensjonistforeningen om å redegjøre i et regionmøte i
pensjonistforbundet om eldrerådets arbeid. Einar Skei holder innlegg.
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