
Protokoll fra  eldrerådet  130413 på Grinitun 

 

Tilstede : Solveig D., Jarl M., Bjørg T., Bjørg M., Kjell K. og sekr. Runar S. 

Meldt forfall : Anne Lise S. og Gunnar B. 

 

8/13 – Ref. av 20/11-12 og 28/2-13 godkjennes 

9/13 – Handlingsplan for eldrerådet -13  

Trygghetsvandring 20/3-13 ( det etterlyses hva som skjedde – sekr. Undersøker dette og informerer 

eldrerådet.) 

Aktivitetsplan – Jarl ferdigstiller denne til 15 april / Solveig D., og Bjørg M. kontakter avisen for å lage 

litt blest rundt dette 

Ekskursjon til Oslo for å se på «Lottemodellen» - Lilleborg – Bjørg M. undersøker videre – torsdag er 

en bra dag – ønske om 2 mai eller 25 april – nærmere beskjed kommer ( Runar blir med om det går / 

Runar undersøker mulighet for lån av bil på Grinitun ( alternativt tog) )Bekreftet til 2 mai pr. mail 

Lærings- og mestringssenter – mer info kommer senere – gikk ut pga Gunnar B. ikke møtte 

Møte med fagfolk til å orientere om rettigheter ( for de eldre ) – hadde noe på dette fra Melsomvik 

og Bjørg M. vil informere mer om dette på neste møte . mulig pensjonistforbundet kan være aktuelt. 

Stand i miljøuka.  25 mai på Tebo senteret. Det jobbes med saken. Det lages en plakat for eldrerådet ( 

dagsenter for demente på Grinitun lager denne ) Bjørg M. har laget utkast til et spørreskjema som 

Jarl klargjør til 15 april. Skaffe info – brosjyre ( Runar kopierer opp den som foreligger  om 

eldrerådet).  Sjekke med pensjonistforbundet om det finnes noe materiale der til utdeling. Og bruke 

brosjyren 55+ 

Fellesmøte med rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne – det er mange saker for tiden så 

dette bør utsettes litt i tid og tas opp igjen til høsten – Jarl og Solveig vurderer ift miljøuka og 

mulighet for felles stand. 

Fellesavslutning til jul –  samme som foregående år 

Eldredagen 2013 – hva gjør vi ? 1 oktober – Solveig vurderer videre hva vi kan gjøre – det kan søkes 

om midler fra den kulturelle spaserstokk for 2014. 

Omvisning på Grinitun . Eldrerådet har ønsket en omvisning på Grinitun og det skjer 23 mai kl. 13.30. 

Gjennomgang av sykehjemmet, avtale om en omsorgsboligbeboer vil vise frem sin leilighet. Vise 

Grinitun og boligene rundt. Runar viser rundt og velkommen skal dere være. 

10/13 – utgår da Gunnar Bye ikke møtte 

 



11/13 – Møteplan første halvår – neste møte 30/5-13. omvisning Grinitun 23/5-13 og tur til Oslo som 

planlagt. 

12/13 – info om eldrehelsekontakt oversendt KOOK 

13/13- omvisning Grinitun – 230513 kl. 13.30 

14/13 – evt 

Jarl M. – hvem leser det som kommer fra eldrerådet ? det holdes møte, men stopper det der. Det 

skjer ikke noe.  Vi må vise befolkningen at vi er her.  Rådmannen er ansvarlig for å gi eldrerådet 

sekretær. Vi må holde kontakt med pressen. Vi må bli flinkere til å «pushe» saker og sende videre til 

formannskapet. Jarl og Solveig var på møte med ordfører og rådmann – må bli tatt på alvor. Sekretær 

kaller inn rådmann og ordfører til neste møte 300513. Hva foregår ? stille spørsmål om 

retningslinjene / være kritiske pådrivere. 

Solveig D. ønsker å delta på dialogmøtet og kan møte som observatør 

Info fra Runar : hjemmesykepleien har innført nye rutiner ift medisinhåndtering i hjemmet. Alle som 

hjemmesykepleien har ansvar for må kjøpe et lite medisinskap som medisinene låses inn i. Dette for 

å kvalitetssikre utdeling og at alle skal oppbevare medisiner forsvarlig.  Vi har hatt mange avvik på 

dette og vil sikre utdelingen. Litt kritisk tilbakemelding på dette fra Jarl M. og om dette er bra ift å 

overføre kostnader fra kommunen til bruker. Dette er administrativt vedtatt og laget etter Askim 

kommunes modell. Videre informeres om overgang til leasing avtale på trygghetsalarmer slik at alle 

vil få nye oppdaterte alarmer i kommunen og ved tordenvær / ødelagt alarm vil ikke Spydeberg 

kommune måtte reparere noen alarmer ( da får bruker ny alarm ) . Videre har Grinitun pleie og 

omsorg mottatt en gave fra Sanitetsforeningen. 90 000,- kr til innkjøp av nøkkelbokser slik at alle som 

har alarm også får nøkkelboks. Videre skal det gås til innkjøp av nytt nøkkelsystem til boksene som 

sikrer at vi kan bytte nøkkel inntil 3 ganger om en nøkkel skulle bli borte. Videre fikk vi 25 000,- kr til 

nye stoler på dagsenteret.  Vi skal takke ordentlig med presse til stede. 

Tilsynsrapport – avvik om bruk av tvang – ble delt ut i møtet og blir sak til neste møte. 

Jarl informerer fra rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne :  

Kommunehuset har blitt gjennomgang for en befaring med en funksjonshemmet og er ikke lett 

tilgjengelig / boligsosialhandlingsplan – der er Jarl M. valgt til repr – det skal velges en fra eldrerådet 

også. / det må settes av saksbehandler / sekretær ressurs til rådene – kommunen møtte ikke på det 

siste møtet så Jarl selv skrev referat. / parkeringsplasser ved legekontoret – sak som har pågått siden 

2005. 

15/13 – ny sak meldt inn – retningslinjer for eldrerådet. Kort referat fra møtet med ordfører og 

rådmann. Dette må det bli kamp om / dette må vi jobbe med. Forslaget fra administrasjonen er sendt 

ut. Jarl har laget et nytt forslag – reglement og dette deles ut i møtet sammen med loven om 

eldreråd. Kjell K. sier at det foreligger noe fra tidligere også- gamle retningslinjer ( 8-10 år siden). Les 

nøye gjennom og vær kritiske. Ordfører og rådmann innbys til neste møte i eldrerådet. 

Runar Stemme, sekr. 


