Møteprotokoll
Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tid:

Eldrerådet
Ullensaker rådhus og kulturhus - Dragonen
02.11.2020
Kl. 12:00-13:20

Faste medlemmer som møtte:
Dag Gunnar Schøyen
Eva Margrethe Gullichsen
Karin Martinsen
Kjell Martin Holen
Kjell Ragnar Bjerke
Liv Solhaug
Per Arnold Sætre
Tor Olav Berbu

Funksjon
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Leder
Medlem
Medlem
Medlem

Forfall fra faste medlemmer:
Valgjerd Borgeteien

Funksjon Parti
Medlem FF

Fra administrasjonen:
Torill Veiden, Enhetsleder PRO Kløfta
Lise Follestad, utvalgssekretær

Parti
H
AP
FF
SNU
KPF
FSF ØR
GPF
FSF G
Varamedlem

Parti

Sakliste
Sak nr.
56/20
57/20
58/20
59/20
60/20

Sakstittel
Godkjennning av innkalling og saksliste
Godkjenning av protokoll
Referatsaker
Planstrategi for Ullensaker kommune 2020-2024 - offentlig
ettersyn
Eventuelt/Egne saker

Innledningsvis ble det holdt en minnestund for Jan B. Iversen.
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PS 56/20 Godkjennning av innkalling og saksliste
02.11.2020 Eldrerådet

ELD - 56/20 Vedtak:
Ingen merknader til innkalling
Ingen merknader til dagsorden

PS 57/20 Godkjenning av protokoll
02.11.2020 Eldrerådet
Behandling
Ingen merknader til protokollen
ELD - 57/20 Vedtak:
Protokollen godkjennes enstemmig uten merknader.

PS 58/20 Referatsaker
02.11.2020 Eldrerådet
ELD - 58/20 Vedtak:
Ingen saker til behandling
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PS 59/20 Planstrategi for Ullensaker kommune 2020-2024 - offentlig ettersyn
02.11.2020 Eldrerådet
Behandling
Merknad:Planen er svært omfattende og Eldrerådet vil komme med sin tilrådning på et senere
tidspunkt, men innen den tidsfrist som administrasjonen setter i den offentlige høringen.

ELD - 59/20 Vedtak:
Merknaden vedtas enstemmig.

PS 60/20 Eventuelt/Egne saker
02.11.2020 Eldrerådet
Behandling

1. Nytt fast medlem av EldrerådetVed Jan Bye Iversens bortgang ble det
behov for ny organisering av Eldrerådet. Tor Berbu møter som fast medlem
inntil formell oppnevning av Kommunestyret. Nytt varamedlem må også
oppnevnes av Kommunestyret. Administrasjonens bes iverksette dette. Jan
var også medlem av utvalget »Leve hele livet» , nytt medlem må velges av
Eldrerådet.
2. Gamle Trondheimsveg – merknader/uttalelse
Eldrerådet
har
mottatt
følgende
henvendelse:
Hei,Ullensaker kommune skal vurdere trafikksituasjonen i Gamle
Trondheimsveg på Jessheim, og vi trenger deres innspill. Vi skal vurdere
dagens trafikksituasjon for gående og syklende, konsekvenser av videre
utvikling i området og hvilke tiltak det eventuelt er behov for. Vi ønsker å vite
hvordan dere opplever Gamle Trondheimsveg i dag, hvilke tanker dere har om
hvordan vegen kunne bli bedre tilpasset deres bruk, eller hvilke konkrete tiltak
dere eventuelt ser behov for. Frist for innspill er 15. november. Innspillene gis i
denne digitale kartløsningen. Dere kan også sende deres innspill
til postmottak@ullensaker.kommune.no eller til Ullensaker kommune,
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Postboks 470, 2051 Jessheim. Merk innspillet med «Medvirkning Gamle
Trondheimsveg». Prosjektet er forankret i kommunens trafikksikkerhetsplan
og gjennomføres som en forenklet konseptvalgutredning. Konsulent for
utredningen er Asplan Viak. Du får denne eposten fordi du er oppført som
kontaktperson for et offentlig utvalg i Ullensaker kommune eller skole, FAU,
næringsliv eller velforening i området.
Med vennlig hilsen, Anders Hartmann
Merknad:Veien er smal og blant annet skolevei. Et fortau er det miste man
bør bygge hele vegen, herunder en gangbru over jernbanen, da er både barn og
eldre sikret. Omlegging må ses i sammenheng med ny veg som kommer "over"
Langelandsfjellet.
Merknad

vedtas

enstemmig.

1. Pensjonistforbundet – hvilke planer har vi for de eldre i kommunen
Kommunen har fått følgende spørsmål fra Pensjonistforbundet:
1. Hvilke dagaktiviteter står i fare for å bli stengt grunnet Covid-19?
2. Hvilke dagaktiviteter kan opprettholdes?
3. Hva vil kommunen gjøre for å kompensere for manglende dagtilbud?
4. Hvordan ser kommunen for seg samarbeid med frivillige for å motvirke
isolasjon
og
ensomhet
blant
hjemmeboende
eldre?
5.
Er
avlastningsoppholdene oppe på normalnivå igjen (dvs som før pandemien)?
6. Opplever kommunen at pårørende takker nei til tilbud pga frykt for
smittefare?
7. Hvilke planer har kommunen for å opprettholde nivået på
avlastningstilbudene under en ny oppblomstring?
8. Har kommunen vurdert andre løsninger for avlastningsopphold enn på
sykehjem? For eksempel på hotell?
9. Hvilke aktiviteter på sykehjemmene ble stilt i bero som følge av COVID-19?
Dette gjelder både individuelle- og gruppeaktiviteter.
10.Er noen av disse aktivitetene tatt opp igjen?
11.Hvilke aktiviteter kan opprettholdes gjennom en ny oppblomstring av
smitte?
12.Hva vil kommunen gjøre for å kompensere for manglende aktiviteter?
13.Hvordan tilrettelegger sykehjemmene for kontakt mellom beboere og
pårørende; fysisk eller digitalt?
14.Hvordan ser kommunen for seg samarbeid med frivillige for å motvirke
isolasjon
og
ensomhet
blant
sykehjemsbeboere?
Merknad:
Saken tas til orientering. Svar fra administrasjonen tas opp på neste møte.
ELD - 60/20 Vedtak:
Ingen andre saker ble tatt opp.
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