Verdal kommune
Rådmannen

Eldrerådets medlemmer og varamedlemmer.

Deres ref:

Vår ref: INST 2015/7399

Dato: 21.06.2017

Referat fra møte i Eldrerådet 13. juni 2017
Til stede: Brita K. Thorsvik, Siv Engelin, Magnus Tiller og Ragnar Evenstad.
Forfall: Anne Nordskag. Ingen vara.
Tid og sted: kl. 09.00 – kl. 11.30 på møterom i 3.etasje, Rådhuset.
Sakliste:
1. Godkjenning av referat fra møte 23.mai 2017.06.17
Vedtak:
Referat fra møte 23.april godkjennes.
2. Folkebibliotekene og eldres digitale deltakelse.
Biblioteksjef Bodil Brattbakk Breivik var tilstede og orienterte.
Hun refererte til brev fra Statens seniorråd til landets kommuner og kommunale
eldreråd.
(Brevet lå som vedlegg til sakspapirene for møtet i Eldrerådet.)
Biblioteksjef Breivik nevnte flere oppgaver som biblioteket gjerne kunne ha tatt på
seg hvis de hadde hatt ressurser nok. Samarbeid med frivillige organisasjoner er helt
nødvendig for å styrke tilbudet til eldre med tanke på digital deltakelse.
Vedtak:
Eldrerådet er tilfreds med at Verdal folkebibliotek allerede gjør et godt arbeid for å
møte eldres behov for veiledning/undervisning på den digitale sektor. Vi ber om at
biblioteket får økte ressurser for å kunne gjøre dette tilbudet enda bedre.
Eldrerådet vil fortsatt ha fokus på eldres digitale deltakelse.
3.

Trygghetsalarm.
Vedtak:
Eldrerådet anbefaler at kommunen utreder spørsmålet om trygghetsalarm.
Vi forutsetter at helsepersonell orienterer om trygghetsalarm ved 75-årsbesøket
hos eldre i kommunen, og at det lages enkle retningslinjer for tildeling av alarm til
de som trenger det.

4.

Forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem i Verdal kommune.
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Vedtak:
Følgende uttalelse sendes rådmannen (for å bli lagt fram for kommunestyret 19. juni
2017):
Eldrerådet har behandlet endret forslag til forskrifter og registrerer at det er kommet
inn en rekke endringer som tydeliggjør forskriften på en bedre måte.
Vi er fornøyd med at det i § 4.3 er kommet med at det skal legges vekt på behov for
medisinsk behandling, slik Eldrerådet foreslo.
Vi registrerer også at det er kommet inn at det skal legges vekt på pårørende mening,
i samme paragraf, under Familieforhold og nettverk. I tillegg mener Eldrerådet at det
må framgå av forskriften at det skal legges vekt på hva pårørende opplever vedr. egen
belastning både fysisk og psykisk.
Egen paragraf om Vedtak er tatt bort, men Eldrerådet mener at det er viktig at søkere
får innsyn i hvem som behandler søknaden og hvilke uttalelser som legges til grunn
når vedtak fattes. Saksbehandlerkontorets rolle må tydeliggjøres og hvilken
tverrfaglighet som skal bidra i behandlingen av søknader. Her må det også beskrives
hvilken rolle fastlege og henvendelser fra sykehuset har.

5. Nytt aktivitetstilbud på Stekke.
Vedtak:
Eldrerådet viser til tidligere uttalelse, fra møte 18.april, sak 4.
Vi har ingen nye momenter å tilføye, men vi vil følge opp hva som skjer videre i
denne saken. Eldrerådet ønsker derfor å ha et møte med den som blir koordinator for
tilbudet, til høsten.
6. Eventuelt.
På neste møte i Eldrerådet, 22.august, ønsker vi å legge inn et besøk på Staup
Helsehus, for å se på løsninger m.h.t. velferdsteknologi.
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