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Møteprotokoll for Eldrerådet  
 

 

Møtedato: 19.05.2014 Møtetid: Kl. 09:00 –  11:00  

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 

Rådmann Heidi Vildskog var bedt inn for en presentasjon og var 

med under hele møtet 

Utlevert i møtet:  

Orientering:  

Spørsmål fra innbyggere:  

Befaring:  

Diverse:  

 

Underskrifter: 

 

  Solveig Danielsen   

  leder   

 

Utskrift av møtebok 

sendt: 

 

 

 

 

 

 

  



SAKLISTE: 
 

Sak nr.  Sakstittel 

006/14  GODKJENNING AV PROTOKOLL 

 

007/14  DETALJREGULERING, GANG – OG SYKKELVEI GRANODDEN- 

HALLERUDSLETTE – VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID 

SAMT OFFENTLIG ETTERSYN OG HØRING AV PLANPROGRAM 

 

008/14 

 

 

009/14 

 

 

 

010/14 

 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2014 - 2025 

(Blir sendt ut i morgen og lenke til planen oversendes) 

 

REFERAT 

Pensjonistforeningens møte 24.04.14 med innspill om ernæring 

(ernæringsfysiolog Janne Antonsen)  

 

Tilleggssak 

ÅRSMELDING OG REGNSKAP MED BERETNING FOR 2013 

 

 

 

 

  

 

 

 

  



006/14:   GODKJENNING AV PROTOKOLL  

 

Rådmannens innstilling: 

 

Vedtak: 

Møtebok godkjennes slik den foreligger. 

 

Bemerkning til innkalling, saksliste med linker hit og dit. Både vanskelig å ta ut og mye papir. 

Rådet er ikke fornøyd med dette og vil protestere. Veien videre må avklares og rådmannen er 

på saken. Avklaring kommer. 

 

 

007/14  DETALJREGULERING, GANG – OG SYKKELVEI GRANODDEN- 

HALLERUDSLETTE – VARSEL OM OPPSTART AV 

PLANARBEID SAMT OFFENTLIG ETTERSYN OG HØRING AV 

PLANPROGRAM 

 

Vedtak: 

Henviser til tidligere innspill. Ingen nye momenter i saken. 

 

   

008/14  BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2014 - 2025 

 

Vedtak: 

Rådet har Ikke blitt ferdig og saken er ikke sendt ut til gjennomsyn. Utsettes og det vurderes 

ekstra ordinært møte. Leder avklarer med ordfører. 

 

 

009/14  REFERAT 

 

Referat fra pensjonistforeningen. 

Solveig Danielsen, Bjørg Martiniussen, Bjørg Thorsrud og 4 varamedlemmer var tilstede. Det 

ble gitt god informasjon fra ernæringsfysiolog Janne Antonsen. Mange gode tips og innspill. 

Hun var en fin foredragsholder. Solveig Danielsen renskriver sine notater og disse kan deles 

ut i neste møte. 

 

 

010/14  ÅRSMELDING OG REGNSKAP MED BERETNING FOR 2013 

 

Ble ikke behandlet da ingen hadde sett på saken. Saken kom etteranmeldt og noen hadde ikke 

dette på sin agenda. Utsettes til evt ekstraordinært møte. 

 

 

 

 

Presentasjon av vår nye rådmann: 

 

Heidi Vildskog takker for innbydelsen og sier det er koselig å komme ut å hilse på.  Har fått 

noen spørsmål på forhånd. Hun sier hun vil ta opp med politisk sekretariat dette med saker, 

innkalling, utsending m.m. De som ønsker papir skal få dette. Det er mange store viktige 

saker på en gang nå og det nevnes boligsosial handlingsplan og skolebruksplanen. Videre skal 

budsjettarbeidet nå deles i 2, og det vil si at en 4-årige strategiplanen skal gjøres klar i juni 



mens årsbudsjettet fortsatt lages på høsten. Det er veldig mye som skjer for tiden.  

Saksbehandlere kan bes inn på møtene for å legge frem sine saker slik at Eldrerådet får riktig 

informasjon til enhver tid. 

 

Det heter rådmann enten man er mann eller kvinne som fyller denne rollen. 

 

Har rådmannen fått satt seg inn i alle sakene? Nei, det er mange saker, men jeg er på vei. 

Jobber med investeringsplan. Det er mange store behov i Spydeberg. Viktig at politikk og 

administrasjon jobber sammen. Det er mange interesser inne i bildet og det er lite 

«slingringsmonn» i budsjettene. Det er stort press på alle virksomheter. 

Hovin kirkegård, saken ligger tilgjengelig på nettet. Det er høringsfrist 30 juni. Utredning av 

del 2 med grunnundersøkelser og kulturminner. Fremkommelighet for alle er viktig. 

Eldrerådet  og sekretær følger saken nøye og tar saken tilbake til Eldrerådet for videre 

innspill. 

 

Stasjonsområdet – Prosesser i jernbaneverket (ROM eiendom). Der skal det skje mye og det 

blir ny overgang med glass og heis. 

 

Melkestasjonen – uvisst hva som skjer? 

 

Handicap – HC – parkering. Parkeringsreglement skal lages (det burde vært gjort) Nav gir HC 

tillatelser etter vurdering. De som har dette har vært gjennom en vurdering for å få. 

 

Grååsen – videre avtale med velforeningen der. Ved landsbylegene – dette ligger inn i 

budsjettvedtaket og det jobbes videre i samarbeid med eierne. 

 

Bibliotek – prising av flytting ligger inne og vurderes videre. Rådmannen spør biblioteksjefen 

om det er hjelp å få for bevegelseshemmede om de bruker ringeklokken for å komme seg inn 

(i åpningstiden). 

 

Veivedlikehold/investering? Det er tilbakemeldinger på dårlig veistandard. Rådmannen sier at 

dette er meldt inn. Noe på drif /vedlikehold og når det tas hel fra bunnen som investering. 

Behovene er store. Kan meldes inn på portal – GATA MI – legg inn bilde og overfør til 

teknisk. 

 

Trygghetsvandring og folkehelseprosjekt. God informasjon må gis i god tid. Viktig med 

oversikt og kartlegging. Tilbakemelding på vei og lys (lys meldes til Fortum). 

 

Ift dagens saksliste så var noen saker ikke kommet til medlemmene og tilleggssak om 

årsmelding og boligsosial handlingsplan må leder av Eldrerådet ta opp med ordfører om 

ekstra møte for å kunne gi tilbakemeldinger på. (nærmere beskjed kommer). 

Boligsosial handlingsplan i KOOK 22/5-14 og i kommunestyret 17/6-14 

 

Møtekalender for politiske råd må samkjøres slik at dynamikken i dette skal virke. Ta en god 

runde på dette før høstens møteplan godkjennes. 

 

Takk til rådmannen for koselig besøk. 

 

 

 

 

 



Til møtets slutt: 

 
 Virksomhetsleder Runar Stemme kommer på pensjonistforeningens møte den 22.5.14 for å 

informere om Helsehuset – dagens drift og morgendagens muligheter. Videre om tlf 116117 og 

113. 

 

 Info fra Bjørg Martiniussen om palliativ avdeling, Askim: 

Hun hadde en positiv opplevelse av en nær pårørendes opphold på Løkentunet som hun vil dele 

med Eldrerådet. Det er 8 plasser der. Alt er veldig bra, rommene og avdelingen er godt og riktig 

innredet. Det er godt tilrettelagt med fine rom, stor balkong med mulighet til å trille seng ut. Store 

pasientrom med sovesofa. Stor og tydelig klokke, gode senger og gode madrasser. Og ikke minst 

god kompetanse, det var veldig flinke folk med spesialutdanning som gav omsorg og trygghet hele 

tiden. På tross av situasjonen var dette en positiv opplevelse. 

 

 Sverige tur – Jarl og Solveig avtaler med Heidi Aas på dagsenteret. Det blir tur foreslått til 4 juni. 

 

 Trappen fra bogruppe 3 er på plass. Noen småjusteringer gjenstår ( skal stives opp) 

 


