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Dato:
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Eldrerådet
Sjølyst, Vanvikan
05.06.2018
13:00-15:00

Faste medlemmer som møtte:
Navn
Funksjon
Geir Riseth
Leder
Harald Fagervold
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Jon Audun Schei
Medlem
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Medlem
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Randi Knutsen
MEDL
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MEDL
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MEDL
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MEDL
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MEDL
Varamedlemmer som møtte:
Navn
Møtte for
Per Tronstad
Randi Knutsen
Annlaug Gravås
Lars Bromstad

Representerer
IF-PP

IF-V
Representerer

Representerer

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Stilling
Bjørn Ståle Aalberg
Ass. helse- og omsorgssjef / Sekretær
Merknader:

Informasjonssaker:
Ordfører Steinar Saghaug informerer om hvilke følger bygging av ny videregående skole vil ha
for Sjølyst. Hvilke tanker er det rundt omsorgsboligkapasiteten?
o

Ordfører Steinar Saghaug informerer om prosessen. 2020 ny VGS bygges.
Tomta Sjølyst kan være ett av områdene som kan benyttes. Ingen konkrete
planer for de som bor her i dag, men det er selvfølgelig at beboerne skal tas
godt vare på. Vanskelig å flette inn omsorgsboliger i et skolekompleks.
Eldrerådet etterlyser mer langsiktige planer som også ivaretar fremtidige eldres
levevilkår og tilpasninger i alle sentra.

Eldrerådet mener at plassen som Sjølyst ligger på burde benyttes til andre
forhold som f.eks. eldreboliger. Dette pga plassering i forhold til butikker og
andre servicetjenester. Ordfører har jobbet for andre plasseringer, men det var
ikke interessant for fylkeskommunen.
Helse- og omsorgssjef Hilde Anhanger Karlsen informerer om Stadsbygd eldresenter. Status
på prosjektet med bygging av nye omsorgsboliger. Hvordan involveres brukere? Satellittdialysen i Leksvik. Framtidsutsikter og hvordan det jobbes med denne saken
o

o

Stadsbygd omsorgssenter. I neste eldrerådsmøte kommer de som skal ha
ansvar for byggingen (entreprenørene), for å legge fram tegninger etc. Ellers
informerer Hilde om prosessen fram til i dag. Er nå i samspillfasen for å
involvere bredt slik at det blir et bygg tilpasset behovene. Høsten 2019 er det
forventet innflytting i boligene.
Plan for behov og struktur fremover blir påstartet høsten 2018.
Satellittdialysen i Leksvik. Hilde informerer om prosessen frem til i dag. Har ikke
fått noe formelt svar fra Helse Midt-Norge på henvendelsen vedrørende
primærsykehus, dialyse og følgeberedskap jordmor.
Det er klart at dialysen driftes som i dag fram til det er fattet vedtak. Skulle
Sykehuset Levanger ønske å legge ned drifta, vil kommunen henvende seg til
St.Olav om videre drift slik som på Frøya og Røros.

Tertialrapport1 2018
o

Sekretær informerer om status. Eldrerådet vil ha mer informasjon om tiltak når
det er avklart i større grad enn i dag.

Oppfølging av saker fra siste møte:
Eldrepris:
Må offentliggjøres slik at det kommer innspill på kandidater. Frist på innmelding av navn blir
mandag 3. september, og sendes Leder og nestleder. Komiteen for valg av prismottaker blir:
Janne og Erling, Randi og Marna.
Blir en felles pris for hele Indre Fosen kommune. Kommuneblomst, Reinsklosteret og
kommunevåpen på prisen og diplom. Leder ordner med leverandør som kan komme med noen
forslag til utforming til møtet 17. september.
Annonsering av eldrepris og arrangementet:
En tar med kommunen for å høre om utsendelse av brosjyre, samt annonsering gjennom
kommunikasjonsenheten. Harald sjekker ut med posten i forhold til kostnader.
Eldres dag:
26. sept. Kl 16:00. Fritun Stjørna.
Leder Geir Riseth tar kontakt for å avtale med dem. Er sendt ut forespørsel om sponsormidler
til private bedrifter for å få utgiftene til forelesere noe ned.
Menighetsblad:
Vært i kontakt med redaktør. Blir kanskje mulighet for å komme inn med informasjon fra
høsten. Ikke før den tid.
Neste møte er mandag 17. september, 13:00 – 15:00. Stadsbygd eldresenter.

