ELDRERÅDET
I VERDAL

ÅRSMELDING 2009

Årsmelding fra Eldrerådet for 2009
Eldrerådet er oppnevnt av kommunestyret og følger kommunestyreperioden.
ELDRERÅDETS medlemmer med personlige varamedlemmer for inneværende periode er:
Medlemmer:
Elisabet Voll
Arvid Hagen
Torvald Okkenhaug
Inger Myhre
Ragnhild Sundby

Varamedlemmer:
Magnus Tiller
Marn Storhaug
Ragnar Evenstad
Kari Johnsen
Alfrida Abelsen

Leder er Elisabet Voll med Arvid Hagen som nestleder.
Rådet er administrativt knyttet til rådmannens stab. Inger Storstad er rådets sekretær. Rådet
hadde et budsjett på kr 83 000,- for 2009.
Eldrerådet har hatt 11 møter og behandlet til sammen 46 saker. Ett av møtene har vært felles
med rådet for likestilling av funksjonshemmede. Rådhuset er i utgangspunktet rådets faste
møtested, men rådet har også i 2009 vært andre steder på omvisning/besøk, og har da avholdt
sine møter i tilknytning til besøket. Vi har vært ved Reinsholm barnehage, Stiklestad
Nasjonale Kultursenter, Verdal bo- og helsetun, Vuku bo- og helsetun og Ørmelen bo- og
helsetun. I tillegg har vi besøkt Ørmelen Pensjonistlag.
Av saker som er blitt behandlet/det har vært orientert om kan nevnes:
Drifta ved Reinsholm barnehage.
Interessant for Eldrerådet å se hvordan moderne barnehager drives.
Reguleringsplan Kvartalet Minsaas Plass/Sørgata.
Eldrerådet har avgitt uttalelse.
Satsing på eldre – henstilling fra rådet til kommunalsjef velferd.
Stiklestad Nasjonale Kultursenter.
Orientering ved direktør Turid Hofstad om dagens drift og tankene framover.
Frivilligsentralen.
Både leder for interimstyret, Svenn E. Balgård og leder av sentralen, Marita Gustad,
har vært i møter og orientert.
Den kulturelle spaserstokken.
Orientering av kulturtjenesten v/Rune Dillan om den nye kulturloven, kultur for eldre
generelt og Den kulturelle spaserstokken spesielt.
Eldre og diabetes.
Foredrag av Kristian Midthjell, NTNU/HUNT, om eldre og diabetes.

Undervisningssykehjem (USH).
Orientering v/prosjektleder Une Lyngsaunet Hallem.
Sansetap.
Ingvild G. Myhre orienterte – og viste film om temaet.
Husbankens nye regler.
Orientering v/Svein Arne Flyum.
Ligningskontorets bemanning i Verdal.
Eldrerådet har vært engasjert i saken.
Vuku bo- og helsetun.
Omvisning og orientering om drifta v/Tony Grägg.
Rommene ved Verdal bo- og helsetun som ikke er tatt i bruk.
Henstilling fra rådet til kommunalsjef oppvekst.
Engasjement sammen med Rådet for likestilling av funksjonshemmede og Stiklestad
sokneråd ang. parkeringsplasser, -behov m.m. rundt SNK og Stiklestad kirke.
Demensomsorgen i Verdal.
Orientering v/koordinator for demensomsorgen i Verdal kommune, Ingunn S.
Forbord.
Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet.
Rådet har avgitt uttalelse.
Økonomiplan 2010 – 2012. Budsjett 2010.
Berit Hakkebo har vært i møte og orientert. Rådet har avgitt uttalelse.
Sparebank 1 Midt-Norge – gebyrer.
Banksjef Heggdal orienterte om:
Hvordan bruke banken på en enklere og billigere måte?
Utbygging av eldreboliger (seniorboliger) i Teltburgata.
Morten Hynne, Byggmester Grande, og Tor Arne Langdal, Arkitekt Letnes, orienterte
om planene/prosjektet.
Deltakelse/representasjon:
Verdal kommunes økonomiplanseminar 6. mai på SNK.
Arvid Hagen og Torvald Okkenhaug deltok.
Nord-Trøndelag Eldreråd sin årskonferanse 2009.
Arvid Hagen og Ragnhild Sundby deltok på Eldrerådskonferansen 2009 på Steinkjer
Quality Hotell.
Elisabet Voll er rådets repr. i brukerutvalg NAV.

Kurs:
Oppfriskingskurs Bilfører 65+. Kurs i regi av Statens vegvesen og Verdal
Trafikkskole. Til sammen 19 personer har deltatt - fordelt på 9 deltakere i april og 10
deltakere i oktober.
Bakketun folkehøgskole, Seniorhøgskolen. Til sammen 26 personer har deltatt på kurs
- data I og data II – fordelt på 12 deltakere vårhalvåret og 14 deltakere høsthalvåret.
Kursavgiften støttes med kr 300,- pr. deltaker over 65 år for deltakelse på disse kursene.
Økonomisk støtte til lag/foreninger:
EldreTreff 09 (Hagegrynkompaniet)
Verdal pensjonistlag (Eldres Dag 2009 ved SNK)
Arbeidsstua ved Ørmelen bo- og helsetun
Arbeidsstua ved Verdal bo- og helsetun
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7 500,17 500,5 000,5 000,-

Eldrerådet i Verdal kan med dette nok en gang vise til et aktivt år!

Verdal, 11. mars 2010

Elisabet Voll/sign./
leder
Inger Storstad /sign./
sekr.

