Klæbu kommune

MØTEPROTOKOLL
ELDRERÅDET
Møtested: Klæbu rådhus, Møterom 241
Møtedato: 21.08.2019
Tid: 14:00

Slutt: 15:10

Til stede på møtet
Medlemmer:

Fung. leder Einar Skei (pensjonistforeningen), Ole Horgøien
(formannskapet), Randi Villmo (utvalg for omsorg).

Forfall:
Varamedlemmer:

Sissel Nordseth, Sturla Sæter (pensjonistforeningen).
-

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

Møteinnkalling av 12.08.2019.
Ingen.
3/19 – 4/19

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

Klæbu, 21.08.2019.

SAKSLISTE
Saksnr.

Arkivsaksnr.
Tittel

3/19

15/804
Opplæringsprogram for folkevalgte 2019 - 2023

4/19

19/12
Åpen post, Eldrerådet 21.08.2019
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3/19
Opplæringsprogram for folkevalgte 2019 - 2023
Rådmannens innstilling
KMNF- /Eldrerådet i Klæbu har følgende uttalelse til saken:
Behandling:
Omforent forslag:
«Eldrerådet tar saken til orientering».
Ved votering ble omforent forslag enstemmig vedtatt.
Eldrerådets vedtak
Eldrerådet i Klæbu har følgende uttalelse til saken:
Eldrerådet tar saken til orientering.

4/19
Åpen post, Eldrerådet 21.08.2019
Rådmannens innstilling
Saken legges fram uten innstilling.
Behandling:
Saker / Tema
1. Eldres dag 2019. Drøftet. Leder kontakter enhetsleder for kultur.
2. Nærmiljøråd – status. Orientering i kommunestyret 3.september.
3. «Leve hele livet» - leder orienterte. Mottatt brev fra pensjonistforbundet. Samarbeid
mellom pensjonistforbundet, frivilligsentralen m.fl. om foredrag torsdag 28.november på
Gamle festsal.
4. Frivilligsentralen – tilbud for seniorer. Eva Bjørvik orienterte. Foiler vedlagt protokoll.
5. Skriving av årsmelding for 2019. Avslutningsdokument? Fung. leder tar initiativ til
årsmelding.
6. Oversendte e-poster siden sist møte:
- Høringsbrev - Detaljregulering for Øvre Forset Deponi, gnr 38/2 – sendt 25.06.2019.
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Eldrerådet støtter søknaden om deponering av masser som anvist i søknaden for å bedre
området for matproduksjon.
Det må legges inn støtteordninger i nedre kant mot grøft langs 704.
Eldrerådet krever at prosjektet ikke igangsettes før ny 704 er ferdigstilt fra Tanem til Tulluan.
Dette for å skåne beboerne på Tanem mot ekstra trafikk og støvplager.
- Høring - detaljregulering av boliger, del av Stormyra - gnr 20/56 m.fl. – sendt 24.06.2019.
Eldrerådet støtter byggeplanene under forutsetning av at alle merknader om lekeplass og
sport blir tatt hensyn til. Videre CO2 utslipp ved fjerning av myr vurderes.
- Invitasjon – Velkomne på konferansen Jakten på det digge livet – sendt 18.06.2019.
Eldrerådet tar saken til orientering. Ingen deltok.
- Brev til eldrerådene , frivillighetssentralen og eldresentrene i din kommune – sendt
03.06.2019.
Eldrerådet tar saken til orientering.
7. Neste møte i eldrerådet? 27.11.2019 kl. 14.00.
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