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Gradering

REFERAT FRA MØTE I ELDRERÅDET 16.06.16
Møtested: Botnkrona, Rådhuset
Tidspunkt: kl 10.00 – 12.00
Tilstede på møtet:
Medlemmer: Irene Lieng, Anny Måsøy, Gunnar Breimo, Grethe Tønder, Arnfinn Tuven
Forfall: Dagfrid Iversen, Asbjørg Hagenes
Fra adm.: arealplanlegger Lene Carlsen, sekr. Kristin Vangen og sekr. Torunn Jensen
I tillegg var medlemmer av Råd for likestilling av funksjonshemmede tilstede under
orienteringen om kommuneplanens arealdel.
Innkalling var sendt pr. mail.
Saksliste:
Orientering om kommuneplanens arealdel med kystsone
Felles orientering med Råd for likestilling av funksjonshemmede.
Arealplanlegger Lene Carlsen orienterte. Presentasjon følger vedlagt.
Planutvalget vedtok 10.6.16 å legge arealplanen ut til offentlig ettersyn. Eldrerådet er
høringsinstans og vil i møtet i august vurdere event. uttalelse.
Eldrerådskurs
Arnfinn opplyste at han har vært på eldrerådskurs, god og nyttig lærdom.
Rapport fra besøk på sykehjemmet og Zahlgården
Eldrerådet gjennomgikk rapporter fra brukerrådets besøk på sykehjemmet og ved
Zahlgården. Uttrykker bekymring over for lite sykehjemsplasser og problemet blir større
framover i tid med enda flere som trenger plass.
Det kom bl. annet fram i rapportene at det er lite kjøkkenutstyr i Zahlgården og ønske
fra bruker ved sykehjemmet om mer fysioterapi.
Eldrerådet tilslutter seg rapportene og tilråder at brukerne får mer fysioterapi og at
kjøkkenet i Zahlgården får nok utsyr.
Rapportene og tilrådning fra eldrerådet legges fram i formannskapet og kommunestyret.
Rapport fra besøk i Åsheim er pr. i dag ikke ferdigstilt.
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Årsmelding fra Tjøtta Pensjonistforening
Årsmeldingen ble gjennomgått.
Eldredagen
Eldredagen er i år lørdag 1.10.2016.
Eldrerådet vedtar inngangspris på kr: 100.00 pr. pers.
Eldrerådet bestiller huset. Sandenssjøen v.g. skole stiller opp med servering. Eldrerådet
stiller opp med en kake hver. Det blir loddsalg. Ønske om å få Asle Brovold som
underholder.
Eventuell overskudd går til Seniorsenteret.
Neste møte blir avholdt i løpet av august 2016.
Torunn Jensen
Ref.
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