Verdal kommune
Rådmannen

Eldrerådets medlemmer og varamedlemmer.

Deres ref:

Vår ref: INST 2018/4307

Dato: 12.11.2018

Referat fra møte i Eldrerådet 12. november 2018
Til stede: Anne Nordskag, Magnus Tiller, Ragnar Evenstad og Siv Engelin.
Forfall: Brita K. Thorsvik.
Vara: Ingen.
Tid og sted: Kl 0900-1200 på kommunestyresalen.
Sakliste:
1. Godkjenning av referat fra møte 15. oktober 2018.
VEDTAK:
Referatet godkjennes.
2. Referater.
a. Referat fra møte i samarbeidsutvalget bo- og helsetunene 16. oktober 2018.
VEDTAK:
Referatet tas til orientering.
3. Ordningen med ledsagerbevis.
Fagleder Kari Prestvik var i møtet og orienterte.
 Ledsagerbevis er noe kommunene selv bestemmer om de skal slutte seg til.
Nasjonale føringer (fra 2001). Disse er «rund i kantene»
 Søknadene behandles på Servicekontoret. Behandles fortløpende.
 Ca. 70-80 søknader pr. år. Få avslag – kanskje for få.
 Målet er at det skal være et virkemiddel for å forhindre isolasjon.
 De som har ledsagerbevis skal ikke ha noen utgifter for å ha med seg ledsager
(går gratis).
 Lag, organisasjoner o.l. bestemmer selv om de vil godta ledsagerbevis på sine
arrangement.
 Medisinsk faglig vurdering – enten gitt av lege eller institusjon – må følge med
søknaden.
 Ledsagerbeviset er et kort som eies av den som søker.
 Varighet: Funksjonsnedsettelsen skal være på minimum 2-3 år. Noen kan få
livslange ledsagerbevis. Handler ikke bare om fysisk funksjonshemming – også
psykisk (feks senskader etter kreftbehandling).
 Ved avslag på søknad er det vanlig klageadgang (enkeltvedtak).
 Alle skal så langt det er mulig behandles likt.
 Alder alene gir ikke automatisk rett til ledsagerbevis.
 Nedre aldersgrense er 8 år.
VEDTAK:
Eldrerådet ber om at Arkiv,- service og informasjon finner ut hvilke lag,
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organisasjoner m.m. i kommunen som gir tilbud om ledsagerbevis og legger info om
dette på kommunens hjemmeside (sammen med generell info om
ledsagerbevisordningen).
4. Verdal Pensjonistlag: Sikkerheten i svømmehallens dusjrom.
VEDTAK:
Eldrerådet oversender henvendelsen fra Verdal Pensjonistlag til Teknisk drift som
bes ta tak i saken/henvendelsen. Frist for tilbakemelding til Eldrerådet: 26.
november 2018.
5. Brukerutvalget ved NAV Verdal: Oppnevning av brukerrepresentant med personlig
vara.
VEDTAK:
Da det velges nytt Eldreråd høsten 2019 velges følgende for 1 år:
Medlem: Siv Engelin
Vara: Anne Nordskag.
6. Eldres Dag 2018.
Leder for arr.komitéen, Magnus Tiller, orienterte.
Se vedlagte referat fra arr.komitéens evalueringsmøte.
VEDTAK:
Eldrerådet takker arr.komitéen for et vel gjennomført arrangement.
7. Framtidig bruk av ARKEN. Oppstart av planlegging av evt. åpent møte.
VEDTAK:
Leder og nestleder får i oppdrag å snarest mulig finne ut om det lar seg gjøre med
møte 22. november på ARKEN og arbeide videre med saken (møterom, kunngjøring,
innhold i møtet m.m.).
8. Økonomiplan 2019-2022 – Budsjett 2019 – Verdal kommune.
Kommunalsjef helse, Anne Kari Haugdal, var i møtet og orienterte.
VEDTAK:
 Eldrerådet støtter målene for helse og velferd.
 Eldrerådet ser med bekymring på reduksjonen av 12,7 årsverk i helse og velferd
de nærmeste årene.
 Eldrerådet er bekymret for hvordan fastlegeordningen fungerer og ber om at det
vurderes tiltak for å sikre bedre rekruttering.
 Eldrerådet ber om at det settes sterkere fokus på hverdagsrehabilitering.
9. Eventuelt.
Ingen saker.

Med hilsen
Inger Storstad
konsulent
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur.
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