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SAKLISTE: 

 

Sak nr.  Sakstittel 

012/13  GODKJENNING AV PROTOKOLL 

013/13  DRØFTINGSNOTATET VEDR. ELDREMILLIARDEN 

014/13  ELDRERÅDETS BROSJYRE 

015/13  UTVIDELSE AV HOVIN KIRKEGÅRD 

016/13  RETNINGSLINJER FOR ELDRERÅD 

 

 

 

 

  



012/13:  GODKJENNING AV PROTOKOLL  

 

Rådmannens innstilling: 

 

Møtebok godkjennes slik den foreligger. 

 

 

E-012/13 Eldrerådet 23.09.2013 

 

 14/6 – NB – oppfølging av saker – husk det videre 

 28/8 – politisk møteplan/oversikt over møtedatoer – kan gjentas for ikke å skape 

forvirring.              

 Nummerering – må skrives mest mulig oversiktlig. 

 Eldrerådet ikke helt fornøyd med innkalling – litt amatørmessig gjort/manglende info 

 

Vedtak, enstemmig: Protokoller fra 14.06.3013 og 28.08.2013 godkjennes. 

 

 

013/13:  DRØFTINGSNOTATET VEDR. ELDREMILLIARDEN  

 

Rådmannens innstilling: 

 

Saken legges fram uten innstilling. 

 

E-013/13 Eldrerådet 23.09.2013 

 

Jarl Meland skrev et notat vedrørende rådmannens forslag til bruk av resten av eldremilliarden 

hvor hele rådet stod bak. Det ble levert før behandling i KOOK (komite for kultur, oppvekst 

og omsorg), videre til Formannskap og så Kommunestyre. Viktig at eldrerådet blir hørt. 

Vedtak i kommunestyre 17/9-13 . 100 000,- kr innføring av Lotte modell, 100 000,- kr til 

trapp fra bogruppe 3 til sansehagen, 100 000,- kr til PDA / smart telefon hjemmesykepleien 

og så de siste 128 000,- til utstyr Grinitun i samråd med eldrerådet.  Eldrerådet har blitt hørt 

litt på det og skal da være med på avgjørelsen av 128 000,- kr.  Ønske om at det kan sendes ut 

henvisning til protokoll KOOK 29/8-13, formannskap 3/9-13 og kommunestyre 17/9-13 . 

 

Vedtak, enstemmig: Saken tas til etterretning. 

 

 

014/13:  ELDRERÅDETS BROSJYRE  

 

Rådmannens innstilling: 

 

Saken legges fram uten innstilling. 

 

E-014/13 Eldrerådet 23.09.2013 

 

Ligger til oppretting og skriving. Oppdateres med telefon- og epostadresser også til 

vararepresentanter. Blir distribuert i nær fremtid.  

 

Vedtak, enstemmig: Brosjyren distribueres. 

 

 



015/13:  UTVIDELSE AV HOVIN KIRKEGÅRD   

 

Rådmannens innstilling: 

 

Saken legges fram uten innstilling. 

 

E-015/13 Eldrerådet 23.09.2013 

 

Bjørg Martiniussen har snakket med Kirkevergen. Han synes det er positivt at eldrerådet 

engasjerer seg i saken. Saken er om det er mulighet for et minnested (med nøytral skrift som 

kan favne mange trosretninger) på Hovin / alle kirkene i Spydeberg. Det ble diskutert og 

debattert i eldrerådet. Det ble stilt en del spørsmål – hva er lov / ikke lov - og hva er mulig ? 

det var enighet  om at saken følges videre. 

 

Eldrerådet mener at det bør være 1 plass på hver kirkegård. Viktig også med universell 

utforming og god tilrettelegging for rullestolbrukere. Jarl Meland tar dette opp i det andre 

rådet slik at det kjøres felles sak på dette. 

 

Vedtak, enstemmig: 

Eldrerådet mener at det bør være 1 plass på hver kirkegård. Viktig også med universell 

utforming og god tilrettelegging for rullestolbrukere. 

 

 

 

016/13:  RETNINGSLINJER FOR ELDRERÅD  

 

Saken legges fram uten innstilling: 

 

 

E-016/13 Eldrerådet 23.09.2013 

 

Formannskapsmøte 24/9 er avlyst. Det er spørsmål fra eldrerådet om hvorfor uttalelsen gitt av 

oss ikke følger saken. Eldrerådet har laget et forslag til reglement og vi ønsker at det er det 

som skal gjelde.  

 

Vedtak, enstemmig: 

Eldrerådets forslag til reglement skal være gjeldende fremover og ikke rådmannens forslag. 

 



 

 

Informasjon: 

 
 Det etterspørres fortsatt hva som skjedde på tryggehetsvandringen i mars 2013. Kan noen 

gi en tilbakemelding på dette – Sigmund Lerheim etterlyses? Også Bodil Flobakk 

forespørres? 

 

 Dialogkonferansen – informasjon deles ut i møtet. Bodil Østby, Jarl Meland og Solveig  

Danielsen deltar. 

 

 Det gis informasjon fra fellesmøtet i Eidsberg hvor Bjørg Martiniussen, Jarl Meland og 

Solveig Danielsen deltok. Det er pensjonistforeningene som arrangerer. Neste gang er om 

2 år o det skal være i Aremark. Alle har ansvar for å referere tilbake til sine foreninger slik 

at alle blir informert. (sanitetsforeningen, pensjonistforeningen, politikerne og dere andre). 

Det var 9 innbudte kommuner. Alle 9 var representert med sine pensjonistforeninger. Det 

var 5 kommunale eldreråd til stede. Erik Unaas var der og holdt innlegg om Eidsberg 

kommune. Videre ble en eventuell kommunesammenslåing debattert. 

 

 Handletur til Sverige i Eldrerådets regi. Det har vært forsøkt å arrangere tur til Sverige for 

beboerne i omsorgsboligene uten at det har vært mulig å til. Det legges litt på is og 

forsøkes senere (til våren?) 

 

 Nytt tiltak med medisinskap hjemme for hjemmesykepleiens brukere hvor det er klaget på 

og oversendt brev til Fylkesmannen. Kommune har ikke lov å stille vilkår for en tjeneste 

slik at dette vil gjøres om med avtale om at kommunen må holde medisinskap. Det jobbes 

med saken for en avklaring. 

 

 Sak om tekniske innretninger og bruksanvisning. Runar Stemme forfølger saken og dette 

skal lages og ligge ved innretningene. 

 

 Boligsosialhandlingsplan – skal snart ut på høring. Saken skal opp i styringsgruppen 25 

september og sendes derved ut til høring. Nærmere beskjed om dette kommer og 

eldrerådet vil være aktive på dette. 

 

 Eldrefest i november. Alt er i rute. Anne Lise Strande og sanitetsdamene fordeler 

oppgaver og ordner det praktiske. Det er en gammel tradisjon som holdes i hevd. 7 

november skal det skje. Lions er med og betaler. Solveig Danielsen tar kontakt med Anne 

Lise Strande og avtaler mulighet for å presentere eldrerådet på eldrefesten.  

 

 Alzheimerdagen og årets TV aksjon. Støtt opp om saken. Brosjyrer deles ut i møtet 

 

 

 

 


