
Protokoll  Eldrerådet  28.03.13 

 

Tilstede : Gunnar Bye, Solveig Danielsen, Jarl Meland, Bjørg Martiniussen, Anne Lise Strande  og 

sekretær Runar Stemme. 

Forfall : Bjørg Thorsrud 

01/13 Godkjenning av protokoll   

Godkjennes ikke da den ikke var sendt ut – tas i neste møte ( NB – husk at når varaer møter må de ha 

tilsendt aktuell protokoll for å uttale seg om det er riktig) 

02/13 Møteplan 

Eldreråd ønsker å være med i den politiske møteplanen – sekretær  og leder utarbeider møteplan 

videre. Det er ønske om å delta på dialogmøter (eldrerådet har et medlem i brukerrådet som da 

møter i dialogmøtet, men det var ønskelig at hele eldrerådet kunne møte). 

03/13 Årsberetning  

Beretningen ble levert ut i møtet, men burde vært sendt ut på forhånd. Det står om eldrefesten og 

denne var i 2012 og ikke 2011. Videre i tillegg til det som står – Gunnar B. deltok i ref. gruppe for 

samhandlingsreformen i Indre og var også på en konferanse i Trondheim i mai. ( ble sykemeldt og 

derfor har dette falt ut) – han ønsker å arrangere noe med dette som tema senere – hvordan klare 

seg lengst mulig hjemme selv ?) – ønske om god og klar kommunikasjon på alle ledd. 

04/13 Evaluering juleavlslutning  

Det ble i fjor arrangert felles avslutning for rådene. Dette var vellykket, hyggelig med god mat og 

sosialt samvær – bare positive tilbakemeldinger og frister til gjentagelse. 

05/13 Handlingsplan 2013 

Bjørg M. og Solvig D i samarbeid med sekretær jobber videre med dette. Det er ønske om en 

ekskursjon til en annen kommune (forslag Skotterud i Eidskog kommune fra Bjørg M og Jarl M. 

ønsket noe mer på Lotte modellen – 1 sykehjem i Fr.stad og 1 i Oslo har dette). Ønske om oversikt 

om hvordan det er å bli gammel i Spydeberg kommune – bli pensjonist i Spydeberg – Brosjyre 55 + 

ble delt ut i møte . Forslag til handlingsplan utarbeides og sendes ut med neste innkalling. 

06/13 Referater 

Bjørg M. refererer fra kurs i Melsomvik ( se vedlegg ) der kom det opp noe om eldrehelsekontakt som 

det ønskes litt blest rundt fra eldrerådet. Det bør informeres til KOOK og det skal inn i 

handlingsplanen. Det er ønskelig at det er en ergoterapeut/aktivitør og at det jobbes i team med 

dette. De som bor hjemme skal ivaretas og holdes kontakt med. Det er mye forebygging i dette.  



Videre vil eldrerådet sende litt bekymringsmelding på sykehjemsdekning og at det er mange som 

trenger hjelp. Det er stor etterspørsel, fler og fler eldre, fler og fler yngre trenger hjelp. Det blir stort 

press på Grinitun – hva skal skje videre her ? 

 Sekretær  informerer om boligsosial handlingsplan hvor Grinitun er med. Denne saken bør også inn i 

eldrerådets handlingsplan. Hvordan er dekningsgraden ? hvordan brukes omsorgsboligene ? hva 

tenkes videre ? 

07/13  Eventuelt  

Internkontroll  Grinitun  - Det jobbes med dette og eldrerådet tar dette til orientering. 

 Handicap parkering for Grinitun bussen – her er det et regelverk som må følges og slik tillatelse går 

på person og ikke på bil.  

Trådløst nettverk på Grinitun – er under arbeid og vil bli tilgjengelig i løpet av året. 

 Aktivitetsbrosjyre – delt ut i møtet 55+ - gi rask beskjed til Bjørg M og feil . Jarl M kan lage den litt 

finere satt opp og den distribueres fra frivilligsentralen og servicetorget. 

Ref fra folkehelsekomiteen v/ Jarl M. – sammensatt bredt med koordiantor Simen L. De engasjerer 

seg i saker og ser på dette med folkehelse – trafikk, vold, overgrep m.m. – aktuellt nå trafikksikkerhet 

– 1. Grååsen – skolevei – med ønske om nedsatt hastighet, skilting og fotgjengerfelt. 2 vold i nære 

relasjoner – vold mot eldre / ønske om å lage kursdager – det jobbes med finansiering og opplegg ( 

politi, 1 linjetj og eldre – de i faresonen) .  

Trygghetsvandring i Spydeberg 20 mars – mer opplysninger om dette på servicetorget. I forbindelse 

med samhandlingsreformen er det flere utfordringer og folkehelsekomiteen har en jobb å gjøre her. 

Sanitetskvinnene flagger rød knapp kampanje høyt. 100 år siden kvinnene i Norge fikk stemmerett. 

Røde knapper er bestilt og skal sys på slik at de er synlige – stopp vold mot kvinner – RØD KNAPP 

kampanje. Brosjyre delt ut i møtet – LYST på livet. Se gjennom denne og den skal tas opp på neste 

møte. Bodil Flobakk vil følge dette videre. Spørsmål om eldrerådet skal betale en medlemskontingent 

til frivilligsentalen – NEI – skal ikke betale noen steder – vanskelig – derfor ikke medlem noe sted. 

Gunnar Bye forteller litt om hva han har vært gjennom. Han er fornøyd med dagens helsevesen – 

kjempefornøyd. Han vil møte når han orker – er ikke ferdig med behandlingene ? og avventer videre. 

Kommer tilbake senere og vil vurdere ledervervet da. Stiller seg undrende til at virksomhetsleder skal 

være sekretær i rådet ? Greit som en overgang, men ikke på sikt. Ønsker avklaring på hva som skjer 

videre. Vegring fra ordfører / rådmann ? ønsker å presse på for å avklare sekretærfunksjonen videre.  

Opptatt av kosthold og vil følge opp dette på Grinitun. Får de eldre nok og riktig mat ? vi kommer 

tilbake til dette – info om maten på Grinitun. 

Ønske om delaktighet til å få etablert en parkeringslomme/ plass ved landsbylegene slik at det blir 

greit å komme seg inn til legen. 

Solveig Danielsen 

fung. leder 

 


