
Spydeberg kommune 
 

 

Møteprotokoll for Eldrerådet  
 

 

Møtedato: 31.03.2014 Møtetid: Kl. 09:00 –  10:30  

Møtested: Grinitun Saksnr.: 004/14 - 005/14 

 

Faste representanter:     Vararepresentant: 

 

Solveig Danielsen Danielsen, Eldres Hyggestund, leder 

Jarl Meland, FRP     

Bodil Østby, SP 

Bjørg Thorsrud, Pensjonistforeningen 

Bjørg Martiniussen, Pensjonistforeningen 

Anne Lise Strande, Sanitetsforeningen 

 

Inhabil Sak Følgende varamedlemmer møtte 

   

 

Møteleder: Solveig Danielsen 

Fra adm. møtte: Runar Stemme 

Utlevert i møtet:  

Orientering:  

Spørsmål fra innbyggere:  

Befaring:  

Diverse:  

 

Underskrifter: 

 

  Solveig Danielsen   

  leder   

 

Utskrift av møtebok 

sendt: 

 

 

 

 

 

 



SAKLISTE: 

 

Sak nr.  Sakstittel 

004/14  GODKJENNING AV PROTOKOLL 

005/14  OFFENTLIG ETTERSYN AV PLANPROGRAM – GNR. 40 BNR. 1 – 

SKJÆRSAKER MASSEDEPONI 

 

   

 

 

 

 

  



004/14:  GODKJENNING AV PROTOKOLL  

 

Rådmannens innstilling: 

 

Møtebok godkjennes slik den foreligger. 

 

 

E-004/14 Eldrerådet 31.03.2014 

 

Vedtak, enstemmig: 

 

Møtebok godkjennes slik den foreligger. 

 

005/14:  OFFENTLIG ETTERSYN AV PLANPROGRAM – GNR. 40 BNR. 1 – 

SKJÆRSAKER MASSEDEPONI 

 

Saken lagt fram uten innstilling 

 

E-005/14 Eldrerådet 31.03.2014 

 

Vedtak, enstemmig: 

 

Saken tas til etterretning. 

 

 

Informasjon: 
 

1. Helsehuset ved Solveig Danielsen og Bjørg Martiniussen som var på en forelesning med 

Petter Schou om dette temaet. Om det er interesse for dette kan kompendiet fås utlevert av 

de ovennevnte. Schou snakket om utviklingen som har vært på helse i Norge fra den spede 

begynnelse og frem til i dag. Om samhandlingsreformen og nytenking med Helsehus. Alle 

i Eldrerådet ble oppfordret å gi informasjon videre om Helsehus og planene der. Det er i 

dag 7 øyeblikkelig hjelp plasser , og fra mai 2014 åpner 5 senger for utskrivningsklare 

pasienter mens det utvides med 4 senger til fra høsten-14, slik at det i løpet av året vil 

være 16 senger ved Helsehuset. 

 

2. Info fra pårørende møte på Grinitun . Runar Stemme informerer og leser opp referatet fra 

møtet 260214. Det var 23 pårørende som møtte, det ble gitt informasjon om saker som 

kunne påvirke driften, organsiering ( ny avdelingsleder ) , ny døgnrytmeplan, alternative 

arbeidstidsordninger og jobbing med innføring av Lotte-light. Det var god dialog og 

virksomheten fikk både ros og ris. Det var enighet i møtet om å ha pårørendemøter 2 

ganger i året. 

 

3. Informasjon fra Runar Stemme : 

Lotte-light : det er avsatt 100 000,- kr. Til innføring av Lotte-light ved Grinitun. Det er 

nedsatt arbeidsgrupper fra alle avdelinger. Vi ( Virksomhetsleder, avdelingsledere, og 

ansatte)  skal reise på studietur og jobbe med hvordan vi skal innføre dette på Grinitun. 



Dette arbeidet starter i disse dager og vi har tenkt at dette skal være noe av tema til 

plandager i mai med oppstart til høsten..  

Trapp bogruppe 3 : vi venter på endelig bekreftelse, men vi jobber for å få trapp på plass 

med innvielse før 17 mai levert av Skiptvet firma. 

Bruk av rest eldremilliard : i forrige eldrerådsmøte ble det bestemt 20 000,- til kjøleskap ( 

de er ennå ikke kjøpt inn, men skal avklares snart. Resten av pengene er foreløpig ikke 

disponert, men det ble sagt madrasser til Grinitun ( jfr . vedtak i forrige møte )  

 

4. Rådmannen er innbudt til vårt neste møte. Vi har ikke fått bekreftelse ennå. Om det er 

spørsmål dere vil stille henne er det fint om spørsmålene kan leveres sekretær i god tid. 

 

 

 

Til møtes slutt : 

 

 Kildesortering i Spydeberg kommune? Bør antagelig skjerpes inn både på Fjellheim og 

Grinitun. Sortering bl.a. på søndagskafeen på Grinitun får beskjed å kaste alt i en sekk. 

HER MÅ DET SKJERPES INN. 

 

 Byggekomite/omgjøring NAV – bør det være med en representant fra eldrerådet? sekretær 

forespør videre om dette. 

 

 KOOK – møte torsdag denne uken. Årets miljøskaper – om dere har noen forslag meld til 

Jarl Meland raskest mulig. 

 

 Jarl Meland har vært i møte med rådmannen ift parkering for funksjonshemmede. 

Eldrerådet vil presse på for å få dette fullført. – kan være sak til møte med rådmannen 19. 

mai. 

 

 Selvbetjent bibliotek, bra tilbud for befolkningen, men redusert tilbud til 

funksjonshemmede 

 

 Tur til Sverige – det avtales på nytt med dagsenteret og prøves å arrangere svensketur med 

Jarl Meland og Solveig Danielsen. Heidi Aas samordner dette. 

 

 24 april er det møte i pensjonistforeningen. Da kommer det en ernæringsfysiolog med en 

forelesning. Fint om eldrerådet kan møte. 

 

 Sak til neste møte: folkehelsekomiteen, mer info kommer. Det blir ny trygghetsvandring i 

august. 

 


