
SPYDEBERG KOMMUNE 

 

Møteprotokoll 
for 

Eldreråd 
 
Møtedato: 13.04.2015 
Møtested: Grinitun - stua 
Møtetid: 09:00 - 11:00 
 
 

Til stede Medlemmer: 
Anne Lise Strande, Bjørg Martiniussen, Bodil Østby, Jarl Meland, Solveig 
Danielsen 
 

Varamedlemmer: 
Borghild Henriksen 

Forfall Bjørg Thorsrud 

Administrasjonen Runar Stemme 

 
 

Saksliste 
Saksnr Tittel 
  

05/2015 Godkjenning av møteprotokoll 

06/2015 Kommuneplanarbeidet – innspill / høringsuttalelse fra Eldrerådet 

07/2015 Orientering om dialogmøtet 22 april 

08/2015 Orienteringer 

 
 
  



05/2015: Godkjenning av møteprotokoll 
 
Behandling: 
 
Eldrerådet presiserer viktigheten av at Kirsten Langehaug informerer ny formannskapssekretær om 
at sakene skal sendes ut på papir til Eldrerådets medlemmer og varamedlemmer. 
 
Jarl Meland presiserer at (jfr møteprotokoll) diskusjoner i møtene ikke skal referatføres. Det er kun 
vedtaket som skal skrives. 
 

Vedtak: 
 
Møteprotokoll godkjennes som den foreligger. 
 

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

06/2015: Kommuneplanarbeidet – innspill / høringsuttalelse fra Eldrerådet 

 
Behandling: 
 
Se vedtak – høringsuttalelser fra Spydeberg Eldreråd. 

 

 

Vedtak: 
 
OBS: Fargeblinde har vondt for å lese/forstå kartene med farge på, dette må vurderes i den videre 
fremdrift av planen.  

Innspill fra Eldrerådet : 
 

· Løkenjordet måholdes av til eldreomsorg. Utvidelse av Grinitun. Til en evt tjenesteutvidelse. 
 

· Benker, bord og trimapparater på sosiale møteplasser som er tilrettelagt særlig for eldre og 
en generell god universell utforming i hele Spydeberg. 
 

· Behov for flere fotgjengerfelt/overganger i Spydeberg sentrum. (Miljøgaten, Stasjonsgata, 
Nordmyrveien). 
 

· Friske opp eksisterende overganger i sentrum. 
 

· Tilgjengelighet for eldre ( alle aldersgrupper ) i alle kommunale bygg. 
 

· Demensjobbing videre – dette er et viktig arbeid som kommunen må ha fokus på. 



 

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

07/2015: Orientering om dialogmøtet 22 april 
 
Behandling: 
 
Ny gjennomføring fra i år. Det skjer sammen med KOOK, eldreråd, brukerråd, ansatte og 
virksomheten. 
 

Vedtak: 
 
Eldrerådet ønsker å delta i dialogmøte 22 april kl. 15.30.Grinitun starter møtet med ca 10-15 
minutters innledning fra virksomhetsleder hvor det blir mulig med innspill frem til 16.15. 

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

08/2015: Orienteringer 

 
Behandling: 

· Bjørg Martiniussen informerte om Eldre helsekontakt (jfr skriv delt ut i møtet). 
 

· Runar Stemme informerte om at nytt kartleggingsteam som starter opp i Spydeberg 13 april 
2015 (resultat etter ressursgjennomgangen). 
 

· Jarl Meland, Solveig Danielsen og Runar Stemme er påmeldt til en transportkonferanse i 
Sarpsborg den 27 april. 
 

· Kritikk av dårlig snømåking i Spydeberg sentrum ved siste snøfall. 
 

· Positiv tilbakemelding hva gjelder strøing i vinter –VELDIG BRA. 
 

Jarl Meland tilbyr seg å lage selvforsvarskurs for «voksne damer» - kartlegg ønsker og meld tilbake. 

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

Vedtak: 
 
Orienteringene tas til etterretning 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 


