Møteprotokoll

OPPDAL KOMMUNE

Behandlet av

Eldreråd
Møtet ble kunngjort i Opdalingen og OPP og på kommunens hjemmeside
Møtested:
Ordførerens kontor Rådhuset

Antall fremmøtte

Møtedato

Klokkeslett

06.05.2014

13:00 – 14:30

5

Forfall meldt fra følgende:

Ingen

Varamedlemmer som møtte:

Diverse merknader

Fra administrasjonen møtte:
Ordfører Ola Røtvei møtte som sekretær
Div.info / godkjenning

Orienteringer:
1. Eldrerådets medlemmer kan møte i Driftsutvalget 7.5, kl 10.00 eller Formannskapet 8.5, kl 10.00 for
å få orientering om innholdet i Handlingsplanen for 2015-2018.
Eldrerådet skal avgi uttalelse til Handlingplanen i møtet 16.juni.
2. Eldrerådet ble orientert om regnskapet for rådets konto for 2013, samt regnskapsrapport for 2014 pr
28.4.
Rådet ble videre orientert om regnskapet for Den kulturelle spaserstokken for 2013.
Underskrifter

Til behandling foreligger
Saksnr

Sakstittel

PS 14/4

Trafikksikkerhetsplan 2014 - 2018 - offentlig ettersyn og
høring

PS 14/5

Den kulturelle spaserstokken 2014

PS 14/6

Konferanse

Lukket

U.off i hht

PS 14/4 Trafikksikkerhetsplan 2014 - 2018 - offentlig ettersyn og høring
Rådmannens tilråding
Ingen
Saksprotokoll i Eldreråd - 07.04.2014

Behandling
Forslag om at saken utsettes og at det legges opp til et ekstra møte den 6. mai.
Vedtak
Saken utsettes. Det innkalles til et nytt møte den 6. mai kl 13.00 hvor saken behandles.

Saksprotokoll i Eldreråd - 06.05.2014

Behandling
Eldrerådet vil avgi følgende uttalelse i forbindelse med høringen:
1. Eldrerådet slutter seg til rådmannens folkehelsevurdering, men at følgende uthevet tillegg bør
vektlegges:
"Trafikksikkerhetsplanen dreier seg grunnleggende sett om folkehelse. Hovedsaken med
trafikksikkerhetsarbeidet er å legge tilrette for helsefremmende tiltak og å redusere trafikkulykkene
og at mennesker blir skadet og drept i trafikken"
2. Det er viktig at skolebarn gis muligheter til å bevege seg. Derfor bør det legges tilrette for avstigning
fra transportmidler utenfor skolenes områder i rimelig gangavstand.
3. I planen bør det legges opp til mer fokus på holdningsskapende arbeid/tiltak.
4. Det bør legges opp til egnede turveier i sentrumsområdet.
Vedtak
Enstemmig vedtatt.
Vedtaket blir som følger:
Eldrerådet vil avgi følgende uttalelse i forbindelse med høringen:
1. Eldrerådet slutter seg til rådmannens folkehelsevurdering, men at følgende uthevet tillegg bør
vektlegges:

"Trafikksikkerhetsplanen dreier seg grunnleggende sett om folkehelse. Hovedsaken med
trafikksikkerhetsarbeidet er å legge tilrette for helsefremmende tiltak og å redusere trafikkulykkene
og at mennesker blir skadet og drept i trafikken"
2. Det er viktig at skolebarn gis muligheter til å bevege seg. Derfor bør det legges tilrette for avstigning
fra transportmidler utenfor skolenes områder i rimelig gangavstand.
3. I planen bør det legges opp til mer fokus på holdningsskapende arbeid/tiltak.
4. Det bør legges opp til egnede turveier i sentrumsområdet.

PS 14/5 Den kulturelle spaserstokken 2014
Rådmannens tilråding
Ingen.
Saksprotokoll i Eldreråd - 06.05.2014

Behandling
Egild R. Kristiansen og Eystein Wolden oppnevnes for å bistå i arbeidet med utforming av søknaden for
2014, ettersom neste ordinære møte i rådet er 16 juni.
Søknaden legges fram for rådet til orientering.
Økonomisk støtte til ulike tiltak vil bli behandlet etter søknad til rådet.
Vedtak
Enstemmig vedtatt.
Vedtaket blir som følger:
Egild R. Kristiansen og Eystein Wolden oppnevnes for å bistå i arbeidet med utforming av søknaden for
2014, ettersom neste ordinære møte i rådet er 16 juni.
Søknaden legges fram for rådet til orientering.
Økonomisk støtte til ulike tiltak vil bli behandlet etter søknad til rådet.

PS 14/6 Konferanse
Rådmannens tilråding
Ingen.
Saksprotokoll i Eldreråd - 06.05.2014

Behandling

Eldrerådet ønsker å delta på denne konferansen med 2 representanter.
Egild R Kristiansen og Bjørn H Sundseth meldes på.
Vedtak
Enstemmig vedtatt.
Vedtaket blir som følger:
Eldrerådet ønsker å delta på denne konferansen med 2 representanter.
Egild R Kristiansen og Bjørn H Sundseth meldes på.

