
Protokoll fra møte i Eldrerådet på Grinitun 300513 kl. 09.00 – 11.30 

Tilstede : Solveig Danielsen, Kjell Karlsen, Bjørg Thorsrud, Bjørg Martiniussen, Jarl Meland og Runar 

Stemme 

Forfall : Solveig Tveter, Anne Lise Strande 

Besøkende til sak 1 : Rådmann Geir Runar Johannessen og ordfører Knut  Espeland 

 

Solveig Danielsen ønsker velkommen til møtet og det åpnes med ett minutts stillhet i forbindelse 

med eldrerådsleder Gunnar Byes bortgang. 

Konstituering  blir sak senere i møtet – da valgt leder har falt fra rykker Bodil Østby opp fra personlig 

vara. Det velges da politisk ny vararepresentant.   

Solveig avklarer med Jarl at han er ordstyrer i møtet. 

Sak 1:  Ordfører og rådmann er innbudt for å snakke om forslag til reglement for de 3 rådene som nå 

er ute på høring. Videre skal det være en avklaring fra eldrerådet på innstillingsrett. Geir Johannessen 

starter med at eldrerådet har uttalerett i saker som vedgår rådet. De har ikke innstillingsrett, men 

kan mene noe om sakene som det skal tas hensyn til og som skriftliggjort skal ligge ved sakene i den 

videre behandlingen. 

Ordfører takker for innbydelse og ønsker å få til et godt og konstruktivt samarbeid i det videre.  

Ordfører og rådmann sier noe om ønsker og tanker. Samarbeidet kan bli bedre og det er viktig at alle 

parter bestreber seg for dette. Tilbakemelding fra Solveig Danielsen at eldrerådet MÅ og VIL bli hørt.  

Loven sier at eldrerådet er et rådgivende organ. Det har vært vedtatt reglement tidligere og 

eldrerådet vil se på dette i møtet i dag og komme med en tilbakemelding. – det er ønske i møtet fra 

begge parter å få til et bedre samarbeid.  Ordfører og rådmann takkes for at de møtte i dag. 

Sak 2 . Referat fra forrige møte. Godkjennes, med klar melding om både for- og etternavn skal brukes 

og at saker som skal følges opp må merkes. 

Sak 3 : Konstituering – Solveig Danielsen velges enstemmig som leder og Bjørg Martiniussen blir 

nestleder. Bjørg Østby fast inn og ny vara velges politisk. 

Sak 4 : Referat fra tur til Lilleborg , Oslo. Jarl leser opp referatet fra turen og dette sendes ut sammen 

med referatet. 

Sak 5 : Kort gjennomgang av dialogmøtet ved Runar. Det møtte 5 politikere, repr fra eldrerådet, 

brukerrådet ved Grinitun og representanter for ledelse, verneombud og tillitsvalgte. Det ble en felles 

virkelighetsoppfatning fra brukere, ansatte og ledelsens ståsted. Det er trykk på pleie og omsorg og 

var mange tilbakemeldinger på at det var flere ting å klage på nå enn tidligere. Det jobbes med en 

boligsosial handlingsplan som skal si noe om Grinitun i fremtiden.  

 

 



Sak 6 : Stand miljøuke – utsettes til ekstramøte 14 juni 

Sak 7 : besøk på Grinitun – utsettes til ekstramøte 14 juni 

Sak 8 : Boligsosial handlingsplan og bekreftelse på at Solveig Danielsen er valt representant fra 

eldrerådet til denne jobbingen – utsettes til møte 14 juni 

Sak 9 : informasjon fra kurs vold i nære relasjoner – utsettes til ekstramøte 14 juni 

Sak 10 : evt. 

Reglementet og forslag til dette – det brukes en del tid på en gjennomgang her – det ses på det 

gamle reglementet, administrasjonens forslag og eget forslag.  Eldrerådet kommer frem til et 

enstemmig forslag som Jarl renskriver og sender over til sekretær som igjen videresender til 

administrasjonen innen tidsfristen for høring. 

Eldrerådet ønsker til neste møte et oppsett for bruk av eldremilliiarden og hva som gjenstår. 

GPS ble nevnt og lovverket åpner nå for nytenking her. Her ønsker Spydeberg kommune å være åpne 

for å prøve dette ut ved behov. 

Nytt møte 14 juni kl. 09 for å ta sakene vi ikke rakk i møtet . 



 

 

Referat  for Eldrerådet 

Møtedato: 2.5.13 
Møtested : Grinitun, Spydeberg 
Møtetid: 10.45 – 15.30. 
Sak: besøk Lilleborg sykehjem, Oslo. Lån av bil på Grinitun. 
 
Til stede: 
Solveig Danielsen 
Bjørg Martiniussen 
Borghild Henriksen 
Berit G. Wammeli 
Jarl Meland (referent og sjåfør) 
 
Ved ankomst Lilleborg ble vi tatt i mot av institusjonssjef Gerd Jensen. Hun gjennomgikk Lotte-
tankegangen og hvordan det ble innfør på Lilleborg. Hun beskrev også hvordan dette fungerer, og 
erfaringene så langt. 
Vi ble også vist rundt i huset. Under omvisningen fikk vi anledning til å prate med noen av beboerne 
og de ansatte. Det virket som alle var blide og fornøyde. 
 
Noen punkter: Ansatte gjøres til medspillere, entusiaster og blir en del av miljøet sammen med 

beboerne. Antall møter og deres varighet kuttes drastisk ned, og møterom endres til fellesrom. 

Arbeidsrommene for ansatte reduseres til et minimum, men funksjonelt.  

Middag serveres om kvelden, og midt på dagen serveres varm lunsj. beboerne velger selv sine 

leggetider og styrer det meste selv. Det arrangeres daglige aktiviteter og hyppige turer. Alle har hvert 

sitt kjøleskap på rommet og hele stemningen gjennomsyres av at man er hjemme hos de som bor 

der. Institusjonspreget er nærmest fraværende. 

Personalressurser med høyt faglig nivå, stadig personalutvikling og fokus på trivsel og respekt. 

Alle ansatte drar i samme retning og jobber for felles mål. 

 

Motto: Vi legger liv til årene, ikke år til livet. 

 

 

 

Jarl Meland (ref) 
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