Klæbu kommune

MØTEPROTOKOLL
ELDRERÅDET
Møtested: Klæbu rådhus, Møterom 241
Møtedato: 07.02.2019
Tid: 14:00

Slutt: 15:05

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): Ordfører Kirsti Tømmervold, rådmann Kjetil Mjøsund, fagsjef
Steinar Lianes sekr.
Innkalling:
Merknader:
Behandlede saker:

Møteinnkalling av 31.01.2019.
Ingen.
1/19

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

Klæbu, 07.02.2019.

SAKSLISTE
Saksnr.

Arkivsaksnr.
Tittel

1/19

19/12
Åpen post, Eldrerådet 6.februar 2019
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1/19
Åpen post, Eldrerådet 6.februar 2019
Rådmannens innstilling
Saken legges fram uten innstilling.
Behandling:
Saker / Tema
Sak/tema nr.5 ble behandlet først.
1. Oversendt 18.12.2018: «Varsel om oppstart av reguleringsplan for turstitrase fra
Kambrua til Trongfossen i Klæbu kommune». Eldrerådet tar saken til orientering.
2. Oversendt 03.01.2019: «Vedtatt detaljregulering for massedeponi - Sørborgen, Litjugla
m.m». Eldrerådet tar saken til orientering.
3. Oversendt brev 16.01.2019: Brev fra pensjonistforbundet om velferdsteknologi.
Eldrerådet tar opp saken på det neste møtet med Trondheim seniorråd.
4. Budsjettprosessen for «Nye Trondheim kommune» og involvering av råda i begge
kommunene i 2019. Når datoer foreligger blir det sendt ut info om det.
5. Formannskapssak 15/19 – Overdragelse av Gamle festsal til pensjonistforeningen.
Eldrerådet ikke informert. Ordfører og rådmann informerte. Råda i Klæbu sin rolle viktig.
Det jobbes med å få til bedre prosesser for resten av funksjonstida til eldrerådet i 2019.
Gamle festsal: Behandles i kommunestyret 7.februar. Det kjøpes og selges kommunale
eiendommer. Kommunen opptatt av at eiendommen forblir på lokale hender.
6. Nye forskrifter for kommunale råd – evt. et ekstra møte? Evt. fellesmøte med seniorrådet
i Trondheim? Felles møte med Trondheim seniorråd i Hornemannsgården 26.februar
10.00 – 12.00. Utkast til ny forskrift sendes medl. 3 medlemmer deltar fra eldrerådet.
7. Idrettsmerket +60 og penger til fest. Er midlene overført? Jfr. vedtak i kommunestyret
13.12.2018: «Kommunestyret bevilger kr. 5.000,- til prosjektgruppa for «Idrettsmerke for
60+» for å arrangere idrettsgalla. Beløpet tas av politisk område». Fint arrangement –
støtte er utbetalt.
Evt.
Medlem Einar Skei tok opp følgende:
- Etablering av lokalbusser i Klæbu. Saken presenteres i det neste møtet.
- Bekymringsmelding om situasjonen i hjemmesykepleien og på sykehjemmet. Eldrerådet
ber om en statusoppdatering på det neste møtet fra kommunalsjef Siri Ekle Skaanes.
Medlem Randi Villmo tok opp følgende:
- Felles temadag med seniorrådet i Trondheim etterlyses.
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