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17/2014: Godkjenning av møteprotokoll 
 
 
 

Vedtak: 
Protokollene fra møtene 19.05.2014 og 12.06.2014  godkjennes 

 

 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

18/2014: Alternativ plassering, utvidelse av Hovin kirkegård. Uttalelse 

 

Vedtak: 
Uttalelse Hovin Kirkegård.  
Eldrerådet står ved sine tidligere uttalelser og forventer og holdes løpende orientert. Eldrerådet 
mener det er synd at rådet ble uteglemt i høringsbrevet og også at høringer ikke bør foregå på 
sommeren, da det er ferietid og det ikke blir avholdt planlagte møter 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

19/2014: Frisklivssentral - Vurdering av opprettelse 

 
 

 

Vedtak: 
Frisklivssentral – Eldrerådet  mener intensjonen er god, men litt usikker på organiseringen. Saken tas 
til etterretning , og Eldrerådet ønsker og  holdes løpende orientert om saken. Eldrerådet ønsker mer 
informasjon om Frisklivssentraler og ønsker å be Hilde Dybedahl inn på sitt neste møte. Sekretær 
Runar Stemme forspør henne om det er mulig. 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 



20/2014: Kommuneplan 2015-2027 - Varsel om oppstart samt høring og 
offentlig ettersyn, planprogram 

      
 

 

Vedtak: 
Kommuneplan 2015-2027 – uttalelse fra Eldrerådet i Spydeberg. : Eldrerådet ønsker et eget kapittel 
om frivillig arbeid, friskliv, folkehelse og  lag, foreninger beskrevet mer utfyllende. 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

21/2014: Orienteringer 

 

Innføring «Lotte-light – Nye Grinitun»v/Runar Stemme 
 

 Det er nedsatt en arbeidsgruppe bestående av ansatte fra bogruppene og hjemmetjenesten, 
tillitsvalgte og ledergruppen. Vi har sett påprinsippene i Lottemodellen og tenkt hva kan vi 
gjøre hos oss. Vi ønsker ikke å reise bort/se andre steder, men vi ønsker å lage noe som 
passer her. 

 

 Vi har laget en spørreundersøkelse som deles ut i disse dager (llå som vedlegg til innkallingen 
til dagens møte). Der spør vi pasienter og brukere av hjemmetjenesten, pårørende til 
inneliggende pasienter og ansatte på sykehjemmet – hva vi kan gjøre for tenke nytt og møte 
ønsker og behov. 

 

 Vi ønsker mer fleksibilitet for alle i hverdagen. Vi har bedt inn eldrerådet (Bjørg Martiniussen 
ble valgt i møtet) og Brukerrådet  (Berit Glende Wammeli ) til neste møte i arbeidsgruppen 
for å gå gjennom de innkomne svarene.  De vil da analyseres og tiltak som er lette å få i gang 
kan starte med en gang. De som krever mer rutine-/ organiseringsendring må planlegges mer 
og det som krever økonomi må vurderes inn i fremtidige budsjett. Vi har 100 000,- til 
innføring avsatt av «eldremilliarden». Noe av dette brukes til dette planleggingsarbeidet. Vi 
informerer eldrerådet videre i neste møte.  

 
Oppstart forprosjekt Grinitun v Runar Stemme 
 

 Det igangsettes forprosjekt iht kommunestyrevedtak i sak om boligsosialhandlingsplan.  
Runar Stemme er med i det videre arbeidet og informerer Eldrerådet fast i hvert møte. 

 
 
Parkeringslomme Nordmyrveien : 
 

 Når sameiet ble stiftet ønsket de å anlegge en parkeringslomme og da sa kommunen nei. Om 
kommunen nå ønsker å anlegge en parkeringslomme er dette greit, men kommunen må da 
ta hele kostnaden. 

 Slik saken står er dette et privat næringsområde og om kommunen da velger å ta kostnaden 



kan dette medføre at det også andre steder er behov for parkeringslomme. Saken utsettes 
og det er opp til politikerne hva som gjøres videre. 

 
Aktivitetskalenderen rettes opp - Solveig Danielsen og Bjørg Martiniussen 
 
Brosjyren nytt felles legevaktsnummer for Østfold er ikke lenger å oppdrive. Runar Stemme har 
kopiert opp et antall som ligger på Grinitun og et nytt opplag vil komme ved årsskifte. 
 
Brosjyren om lærings- og mestringstilbud ble delt ut i møtet (Runar Stemme bestiller flere 
eksemplarer). 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 


