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Arkivsak. Nr.:

2012/129-11

Saksbehandler:

Solbjørg Kirknes

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Eldres råd 1/13 28.02.2013

Kommunestyret

Årsmelding 2012 for Eldres Råd

Rådmannens forslag til vedtak:

Årsmelding 2012 for Eldres råd tas til etterretning.

Vedlegg
1 Årsmelding 2012

Bakgrunn

I vedtektene for Eldres råd, § 6, andre avsnitt, står det:

Eldrerådet skal hvert år utarbeide årsberetning som skal legges fram for kommunestyret til
behandling.

Det vises til vedlagte årsberetning.

Konklusjon

Årsmelding 2012 for Eldres råd tas til etterretning.



For perioden 2012 – 2015 er følgende valgt:

Medlemmer:

Erna Markhus
Kjell Aasebø
Ragnhild Lyngstad
Svein Jørum
Kristian Austad
Otte Vatn

Leder: Svein Jørum
Nesteleder: Ragnhild Lyngstad

Rådet har i 2012 avholdt 7 møter og behandlet 20 saker. Både ordfører og rådmann har
deltatt på møtene og orientert, så langt det har væ

De fleste møter er avholdt samme dag og samme tidspunkt som Rådet for 
funksjonshemmede. Da de to rådene ofte har de samme saker til behandling, har det i 
forkant blitt gitt en felles orientering om hver enkelt sak.

Her er noe av det som har blitt behandlet:

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 
Eldres råd, 26.01.12, uttalelse:

Eldres råd slutter seg til høringsutkast november 2011 om Boligsosial Handlingsplan Inderøy
kommune 2012 – 2018. Planforslaget omhandler enkeltpersoner og familier i all
at alle skal kunne bo trykt og godt. Eldres råd ser nødvendigheten og utfordringer vedrørende
planarbeidet og gjennomføringa.

ÅRSMELDING 2012

FOR 

ELDRES RÅD

2015 er følgende valgt:

Personlige varamedlemmer:

Jorun Dahl
Jan Erik Løkke
Nils Undersåker
Ella Møllegaard
Asbjørg Aabakken
Trond Bjørken

Ragnhild Lyngstad

Rådet har i 2012 avholdt 7 møter og behandlet 20 saker. Både ordfører og rådmann har
deltatt på møtene og orientert, så langt det har vært mulig.

De fleste møter er avholdt samme dag og samme tidspunkt som Rådet for 
funksjonshemmede. Da de to rådene ofte har de samme saker til behandling, har det i 
forkant blitt gitt en felles orientering om hver enkelt sak.

tt behandlet:

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN – UTTALELSE

Eldres råd slutter seg til høringsutkast november 2011 om Boligsosial Handlingsplan Inderøy
2018. Planforslaget omhandler enkeltpersoner og familier i all

at alle skal kunne bo trykt og godt. Eldres råd ser nødvendigheten og utfordringer vedrørende
planarbeidet og gjennomføringa.

Personlige varamedlemmer:

Rådet har i 2012 avholdt 7 møter og behandlet 20 saker. Både ordfører og rådmann har

De fleste møter er avholdt samme dag og samme tidspunkt som Rådet for 
funksjonshemmede. Da de to rådene ofte har de samme saker til behandling, har det i 

Eldres råd slutter seg til høringsutkast november 2011 om Boligsosial Handlingsplan Inderøy
2018. Planforslaget omhandler enkeltpersoner og familier i alle livets faser for 

at alle skal kunne bo trykt og godt. Eldres råd ser nødvendigheten og utfordringer vedrørende



Når en videre ser alle utfordringer kommunen står ovenfor i nevnte tidsperiode, så vil Eldres råd
peke på nødvendigheten av samordning med andre kommunale planer, bl.a. kommuneplan for
helse og omsorg som omhandler boligplan for demente og omsorgsboliger, og øremerker areal 
til slike formål.

ÅRSMELDING 2011 FOR ELDRES RÅD:
Eldres råd, 26.01.12, uttalelse:
Årsmelding 2010 for Eldres råd tas til etterretning.

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM INDERØY KOMMUNE HELSE NORD-TRØNDELAG.
SAMHANDLINGSREFORMEN.
Eldres råd, 26.01.12, uttalelse:
Eldres Råd slutter seg til vedlagte forslag til samarbeidsavtale med tjenesteavtaler mellom
Inderøy kommune og Helse Nord-Trøndelag.

PLANSTRATEGI 2012-2016 – PLANPROGRAM FOR KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL OG 
AREALDEL 2012 – 2025
Eldres råd, 01.03.12, uttalelse:
Eldres råd er svært interessert i å få muligheten til å komme med innspill i både delplaner og
overordnede planer.
Eldres råd forventer at det blir arrangert temamøter i forbindelse med alle planer.

KULTURPLAN 2013-2025. PLANPROGRAM
Eldres råd, 12.04.12, uttalelse:
1. Forslag til Planprogram, Kulturplan Inderøy kommune 2013-2025 vedtas med følgende endring:
    Kapittel V, Tema. Aktuelle satsningsområder
    Pkt. 8. Idrett legges til som nytt tema.
2. Alle innspill som er mottatt innen høringsfristen 22.03.12 og innspill fra temamøte i Inderøy
    kommunestyre den 19.03.12 tas inn som del av plangrunnlaget og vurderes i det videre
    planarbeidet.

GJENNOMFØRING AV INNBYGGERUNDERSØKELSE
Eldres råd, 12.04.12, uttalelse:
1. Inderøy kommune gjennomfører en innbyggerundersøkelse første halvår 2012, med ferdigstillelse
     av rapport innen 10.september 2012.
2. Innbyggerundersøkelsen gjennomføres i henhold til KS sin standard innbyggerundersøkelse og
     kommunen deles geografisk inn i henhold til gjeldende skolekretser.
3. Det legges opp til undersøkelser hvert 4. år.

RUSPOLITISK HANDLINGSPLAN – DELPLAN TIL KOMMUNEPLAN FOR HELSE OG OMSORG –
HØRING
Eldres råd, 16.05.12, uttalelse:
Eldrerådet har behandlet forslag til Ruspolitisk handlingsplan – delplan til kommuneplan for
helse og omsorg.
Etter Eldres Råd sin mening vil det framlagte forslaget være et grundig og realistisk
grunnlagsmateriale for framtidig arbeid for forebygging og bekjempelse av rusmisbruk
gjennom helsestasjonen, legetjenesten, skoleetaten og frivillig organisert lagsarbeid.



BESTILLINGSTRANSPORT: PRIORITERING AV TIDSPUNKT TILBRINGERTJENESTE TIL RØRA,
FORVALTNING AV TT-ORDNINGEN OG SERVICETRANSPORT MOSVIK
Eldres råd, 16.05.2012, uttalelse:
Tilbringertransport til Røra prioriteres for de tidspunkter som framlagt i saken men med slik
endring:
Mandag – fredag, siste tidspunkt til Røra kl. 22.50.

Eldres råd er skeptisk til for sterk reduksjon av TT-kort.
Servicetransport prioriteres videre med basis i den soneinndeling og de tidspunkt som framlagt
i saksframlegget men at servicetransport Kjerknesvågen/Sandvollan deles opp i to ruter.
Kommunens generelle tilbud til eldre legges til disse tidspunkt som servicetransporten dekker.
Ordningen evalueres etter 1 år.
Tilbudet må kunngjøres godt.

BIBLIOTEKPLAN 2013 – 2017
Eldres råd, 15.11.12, uttalelse:
Eldres råd slutter seg til rådmannens forslag til Bibliotekplan 2013-2017 med slik tilføyelse:
Eldres råd ber om at det vurderes å etablere en ordning med ambulerende bokkasse ved
institusjoner, bofellesskap, butikker m.v.

BUDSJETT 2013 OG ØKONOMIPLAN 2013 – 2016
Eldres råd, 15.11.12, uttalelse:
Eldres råd slutter seg til rådmannens forslag til budsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016 med slikt 
tillegg:
Tilstandsrapport og vurdering av nybygg av eldreboliger på Venna tas inn i økonomiplanen.

Den 27. februar var det folkevalgtopplæring for eldreråda og råda for likestilling av 
funksjonshemmede i INVEST-kommunene.  Dette ble arrangert her i Inderøy.

Den 30. og 31. mai ble den årlige eldrerådskonferansen avholdt på Jægtvolden Fjordhotell.  
Inderøy var vertskommune og Eldrerådet i Nord-Trøndelag var teknisk arrangør av konferansen.

Før møtet den 20. september var rådet og Rådet for likestilling av funksjonshemmede på besøk 
ved DMS Inn-Trøndelag (Distriktsmedisinsk senter), Steinkjer.

Den 28. september ble det arrangert festkveld for eldre i Inderøy Kulturhus, med stor 
oppslutning.
Arrangementet var en markering av den internasjonale eldredagen/den kulturelle
spaserstokken.
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JAN ERIK LØKKE
HUSTADLANDET 193
7670 INDERØY
'an.erik lokke.no
952 18350

IIIIIIII
028301

20.11.2012

Svein Jørum
Leirringen 66
7670 Inderøy

TRIM FOR PENSJONISTER.

Viser til siste møte i Eldres Råd på Inderøy.

På Steinkjer finnes treningssenter som tenker på pensjonister og har vennlige månedspriser på
under kr. 200,00. Her er det ingen restriksjoner på treningstider.

På Inderøy —Straumen finnes også treningssenter, de har ingen spesielle tilbud rettet mot
pensjonister. Full pris uansett.

Kan Eldres Råd påvirke at ordfører forhandler med den private eieren om at pensjonister kan
kjøpe seg treningstid fra for eks. kl. 09:00 til kl. 16:00 (kl. 16:00betyr at de må være ute av
lokalet), for kr. 150,00 per mnd. Dersom noen vil ha utarbeidet tilpasset treningsprogram, er
det vanlig pris, likedan dersom noen trenger spesiell instruksjon også da vanlig pris —som
kommer i tillegg til nevnte kr. 150,00 som er månedspris som trekkes med autogiro.

Fordeler en har som pensjonist er at en kan trimme i sikrere former, uten å gli på holka eller
være avhengig av vær og vind. Inderøy vil få sprekere og friskere pensjonister. Blir dette
kjent vil det raskt kunne få 100nye brukere i treningssenteret og det er 100 som ikke er der i
dag. Pensjonistene fyller treningslokalet når ingen andre bruker det, med den fordelingen som
er på Steinkjer er det 4 til 6 pensjonister på trening hver time gjennom dagen —ikke sterkt
overbelastet arealmessig. Hver pensjonist trener regelmessig fra 2 til 3 ganger hver uke, da ca
1 time per gang.

Jeg håper du —som leder for Eldres Råd —kan få ordføreren, gjerne sammen med deg inn i
dialog ompensjonistpris på treningssenteret for alle pensjonister i Inderøy kommune.

Med vennlig hilsen

7'

J Erik Løkke



Fra: Ida Stuberg 

Sendt: 18. februar 2013 11:50
Til: Solbjørg Kirknes
Emne: Trim for pensjonister sak 2013/127

Etter avtale med leder av eldres råd legges dette fram som en orienteringssak for rådet. Kan du lage saken?

På bakgrunn av henvendelse fra Jan Erik Løkke har ordfører tatt kontakt med det lokale treningssenteret, og 
fått opplyst at personer over 65 år får en moderasjon på 50,- pr mnd (se vedlegg) (dette vedlegget ventes 
oversendt fra Fresk v/Volan når som helst).

Mvh 

Ida Stuberg
Ordfører Inderøy kommune
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Prisene for eldre over 65 år er kr. 339,- per måned, det samme som for skoleungdom. Ordinær pris er 
kr.389,- per måned.

Med vennlig hilsen
Fresk Treningssenter v/ O. Wohlen



Ottar Mork

Takk for engasjert innspill og beklager at denne henvendelsen har glippet for meg på tross av purring.

Jeg velger å håndtere dette slik:

1. Internt ansvarlig for området Enhetsleder Per Arne Olsen og prosjekt-/sekretariatsleder Invest 
orienteres om innspillet.

2. Jeg legger brevet fram for Eldres råd og Råd for funksjonshemmede til orientering og eventuelt 
behandling. (i første møte etter nytt år)

På generelt grunnlag  vil jeg si at vi mener i dag ha rutiner for å tilpasse tilbudet til den gruppen du er opptatt 
av på en god måte. Innenfor et komplekst området vil de alltid være behov for forbedring og vi har på den 
alminnelige agenda et arbeide på gang med å utvikle kvalitetssystemene. Avklart «kvalitet» er vel på sett og 
vis det samme som avklarte «normer» - som er det begrepet du bruker i din tilnærming til problemstillingen.

Med vennlig hilsen 

Jon Arve Hollekim
- Rådmann –
74124203/99388911
Inderøy kommune

Fra: Ottar Mork [mailto:ottar@mork.no] 
Sendt: 31. oktober 2012 21:26
Til: ind-Postmottak

Emne: Sykehjem m.m.

Rådmann Jon Arve Hollekim
Inderøy kommune

Vedlagt følger et notat om temaet sykehjem - distriktsmedisinsk senter - b-sykehus, som  jeg håper du har tid 
til å reflekter over. Jeg hører gjerne fra deg.

Vennlig hilsen
Ottar Mork
Vangslivn. 59
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SYKEHJEM – DISTRKTSMEDISINSK SENTER – B-SYKEHUS

Den 3. juni i fjor hadde Inderøyningen et intervju med deg på grunnlag av et inserat jeg hadde om 

Samhandlingsreformen. I mitt innlegg skrev jeg om kommunenes plikt til å ta imot pasienter som 

sykehusene skriver ut og som fortsatt trenger medisinsk behandling og pleie. I så måte viste jeg til 

kommunenes plikt til å ha et visst antall sykehjemsplasser. Jeg viste også til det nybygde ”b-

sykehuset” på Egge, kalt distriktsmedisinsk senter hvor Inderøy kommune disponerer i gjennomsnitt 

(årlig?) tre sengeplasser.

Jeg har vært i kontakt med fylkesmannen og fått bekreftet min mistanke om at det ikke finnes 

departementsgitte bestemmelser om krav til innhold i og omfang på tjenestene i sykehjem. Ifølge 

Fylkesmannen fører det til ulikheter i dette tilbudet i de ulike kommunene. Noen kommuner 

kartlegger den syke, pleietrengende persons vaner og interesser ved tildeling av sykehjemsplass. På 

slik bakgrunn kan kommunen gi et individuelt tilpasset opplegg til den enkelte innbygger som trenger 

dette helsetilbudet. Det mener Fylkesmannen er god praksis. 

Med gjennomføring av Samhandlingsreformen vil sykehjem i mindre grad være et sted der folk bor, 

men i større grad utvikles til å dekke behov for medisinsk behandling og oppfølging både før og etter 

sykehusopphold, mener Fylkesmannen. I tillegg vil rehabilitering være en sentral oppgave som del av 

en tiltakskjede. Etter foranstående vil det være mye opp til den enkelte kommunes skjønn hva den 

legger i sitt sykehjemstilbud. Fylkesmannen påpeker at det vil medføre at tilbudene varierer både i 

innhold og kvalitet så lenge de ”materielle kravene” ikke er klart nok definert i lovverket.

Du og din stab er etter min mening godt rustet til å få fastere normer på plass lokalt. Jeg tillater meg 

å be deg utfordre de kommunale, lovpålagte rådene til å sette dette på dagsorden lokalt.  Målet må 

være å få fastsatt noen lokale standarder for materielt innhold. Kanskje kan det være en felles 

utfordring for Invest-kommunene? Men det vil ikke frita den enkelte kommune for plikten til å gjøre 

indiviuelle vurderinger.      

Jeg vet at du har en travel hverdag. Men dette temaet er etter min mening meget viktig. Derfor 

håper jeg at du gir meg en positiv tilbakemelding. Fylkesmannens folk på området stiller sikkert 

støttende til, hvis ønskelig. Jeg håper ellers at du bærer over med min innblanding.

Med vennlig hilsen

Ottar Mork

Inderøy, 31. okt. 2012.        
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