
SPYDEBERG KOMMUNE 

 

Møteprotokoll 
for 

Eldreråd 
 
Møtedato: 03.11.2014 
Møtested: Grinitun - stua 1. etg. 
Møtetid: 09:00 - 11:00 
 
 

Til stede Medlemmer: 
Bjørg Martiniussen, Bjørg Thorsrud, Jarl Meland, Solveig Danielsen 
 

Varamedlemmer: 
Solveig Tveter, Solvår Beitmann 

Forfall Anne Lise Strande, Bodil Østby 

Administrasjonen Runar Stemme 
 
Hilde Dybedahl møtte i info om Frisklivssentral og ordfører Knut Espeland var til 
stede i møtet 
 

 
 

 
 
Saksliste 
Saksnr Tittel 
  

22/2014 Godkjenning av møteprotokoll 

23/2014 ØKONOMI- OG STRATEGI PLAN 2015 - 2018 (REVIDERING) MED BUDSJETT FOR 2015 

24/2014 Referatsaker 

25/2014 Orienteringer 

 
 
 
 
 
 

Neste møte mandag 10.11.2014 kl 0800 på Grinitun 
  



22/2014: Godkjenning av møteprotokoll 
 
Behandling: 
Sak 18/2014 – Alternativ plassering, utvidlese av Hovin kirkegård - Hva følger med saken videre? Vår 
uttalelse fra tidligere? eller at vi opprettholder vår uttalelse fra tidligere? Viktig at vi vet at hele 
uttalelsen følger saken ellers er det ikke noe verdt. Om tidligere uttalelse ikke er med, skal den 
ettersendes. Eldrerådet SKAL holdes orientert.  
 

Vedtak: 
 
Ellers godkjennes møteprotokoll som den foreligger. 

 

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

23/2014: ØKONOMI- OG STRATEGI PLAN 2015 - 2018 (REVIDERING) MED 
BUDSJETT FOR 2015 

 
Behandling: 
Papirer kom altfor sent. Saken er ikke forberedt. Saken utsettes. Neste møte i Eldrerådet 
fremskyndes og avholdes mandag 10 nov. kl. 08.00. Da skal papirer være utdelt og saken forberedt 
slik at vi kan uttale oss. 
 

Vedtak: 
Saken utsettes til neste møte 

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

24/2014: Referatsaker 

 
Behandling: 

1. Dialogkonferanse – referat fra Bjørg Martiniussen fulgte med innkallingen. Det ble 
gjennomgått og det var enighet om at det var en dårlig gjennomført konferanse. Jarl 
Meland skulle skrive en tilbakemelding og oversender den. 

2. Kommunerefom / kommunesammenslåing – referat fra Bjørg Martiniussen fulgte med 
innkallingen.  

Vedtak: 
 
Referatene tas til etterretning. 

 



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

25/2014: Orienteringer 

 
Behandling: 
 
Frisklivssentral informasjon ved Hilde Dybedahl: 
Det er vedtatt at det skal opprettes en Frisklivssentral i Spydeberg kommune ganske raskt. Det er 
søkt om midler og det er innvilget kr. 355 000,- kr  (fra Fylkesmannen i Østfold). Oppstart gjøres med 
et nært samarbeid til Helsehuset. Første fase er øremerket kronisk syke/kronikergrupper. En 
grunnleggende ide bak er at det er en måte å administrere helsehjelp på – et lavterskel/ 
forebyggende tilbud. Vil i første fase rette seg mot overvekt, diabetes, røykeslutt m.m. 
Risikopersoner tas inn til motiverende intervju ( MI – en arbeidsmåte ). De som skal være med må 
være motiverte for en endring – livsstilsendring.  
 
Det opprettes en stilling – frisklivskoordinator som skal jobbe med dette. Mye henger sammen og det 
ses sammen med kommuneoverlegestilling, folkehelse og folkehelseprofiler for å lage et best mulig 
system tilrettelagt for Spydeberg kommune. Pengene er akkurat bevilget slik at mer informasjon vil 
komme når mer er på plass. Det jobbes videre og motivasjon til hver enkelt ift. Mestring, egen 
kontroll, ansvar for egen helse er temaer som er viktig. Prosessen starter med kronikergrupper og 
utvides etter hvert. Det er behov for og må bygges opp kompetanse og tiltak kommer etter hvert. 
Info om «Lotte-light» ved Runar Stemme: 
 
Spørreundersøkelse blant pasienter, pårørende og ansatte er gjennomført. Resultater er presentert i 
arbeidsgruppen og på pårørende møte. det jobbes videre med implementering – hva gjør vi videre? 
Hva gjøres ift døgnrytme og spisetider?  Dette ses sammen med prosjekt arbeidstid. Vi vil ha 
pasienten i fokus – hvordan ønsker de det skal være? 
Nytt møte i arbeidsgruppen for å se hva vi gjør / evt bare kan starte med, hva som krever noe 
endring og hva vi må planlegge på lengre sikt. Mer informasjon kommer 
 

Vedtak: 
 
Orienteringene tas til etterretning. 

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

Til møtets slutt: 
 
 Jarl Meland og Solveig Danielsen kan stille opp på svensketur for brukere på dagsenteret igjen. 

Kontakt gjøres gjennom Heidi Aas på dagsenteret 
 

 Jarl Meland har vært på mestringskurs gjennom NAV ift Tinnitus og nedsatt hørsel. Veldig bra 
opplegg og kan anbefales veldig. Alt er lagt til rette for brukergruppene og opplegget fungerte 
optimalt. 

 


