
 

 
 

Møteprotokoll 

 

Utvalg: Eldrerådet 

Møtested: Levanger rådhus - 1065 

Dato: 07.02.2023 

Tidspunkt: 09:30 -11:45 

 

 
Til stede:    
Navn Funksjon Parti Møtte for 
Odd Harald Bjørnøy leder B  
Olaug Husby medlem P  
Ivar Haarstad medlem P  
Berit Lyngen medlem B  
Hans-Fredrik Donjem varamedlem P Marit Røkkum 
Brit Saltvik medlem B  
 

Fra administrasjonen møtte:  
Navn Stilling 
Reidun Johansen utvalgssekretær 
Kristin Bratseth Kommunalsjef helse og velferd 
Kjell Hugo Dybwik Rådgiver 
Marit Hofstad Levanger sanitetsforening 
 

Orienteringer: 

• Levanger sanitetsforening v/Marit Hofstad orienterte om arbeidet de gjør for eldre i 
Levanger 

• Kommunalsjef helse og velferd Kristin Bratseth orienterte ad. status i forhold til 
vedtak om å åpne 11 institusjonsplasser ved Breidablikktunet  

• Kommunalsjef helse og velferd Kristin Bratseth orienterte om demensomsorg i 
Levanger kommune  

• Boligsosial plan, orientering v/Kjell Hugo Dybwik 

Sak opprettet i møte: 
Sak 6/23 Eldresdag 2023 
 



 

Protokollen er godkjent av: 

  



Saksliste 

 

Saksnr. Tittel Lukket 
PS 1/23 Valg til godkjenning/signering protokoll  

PS 2/23 Referatsaker  

RS 1/23 Invitasjon til generasjonskonferanse for ungdomsråd og eldreråd 21.-22. 
april 

 

PS 3/23 Årsmelding 2022 - Eldrerådet  

PS 4/23 Boligsosial plan - innspill fra Eldrerådet  

PS 5/23 Eventuelt  

PS 6/23 Eldresdag 2023  

PS 1/23 Valg til godkjenning/signering protokoll 
Eldrerådets behandling av sak 1/2023 i møte den 07.02.2023: 

Behandling  

Forslag i møte:  

Til å godkjenne/signere protokoll velges: Hans-Fredrik Donjem og Berit Lyngen 

Avstemning:  

Forslag fremmet i møte enstemmig vedtatt. 

VEDTAK: 

Til å godkjenne/signere protokoll velges: Hans-Fredrik Donjem og Berit Lyngen 

PS 2/23 Referatsaker 

Eldrerådets behandling av sak 2/2023 i møte den 07.02.2023: 

Behandling  

Forslag i møte: 

Ivar Haarstad og Berit Lyngen deltar på Generasjonskonferansen 21. og 22. april 2023 

Avstemning: 

Forslag fremmet i møte enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK:  

Ivar Haarstad og Berit Lyngen deltar på Generasjonskonferansen 21. og 22. april 2023 



PS 3/23 Årsmelding 2022 - Eldrerådet 

Eldrerådets behandling av sak 3/2023 i møte den 07.02.2023: 

Behandling  

Forslag i møte: 

Odd-Harald Bjørnøy fremmet følgende tilleggsforslag: 

Årsmeldingen godkjennes og oversendes Kommunestyret. 

Retten til å uttale seg i saker som angår eldre er lovfestet og det er vel da administrasjonens ansvar 
at det blir lagt inn en vurdering av dette som en del av saksbehandlingen i alle aktuelle saker som skal 
til formannskap og kommunestyre. Rådet opplever at dette til tross for enkelte glipp, (sak om Skogn 
Helsetun, driftsutvalget sak 33/22 og sak om Mulighetsstudier for utbygging/endringer ved Levanger 
Bo og Aktivitetssenter, driftsutvalget sak 44/22 og Kommuneplan/arealplan) har fungert bra i 2022. 

Det er sterkt ønskelig at alle aktuelle saker skal til eldrerådet og at administrasjonen og politikerne 
passer på dette i saksgangen for alle kommunale saker.  

Og så ønsker vi selvfølgelig at rådets uttalelser skal bli tillagt stor vekt når sakene skal avgjøres. 

  

Avstemning: 
Bjørnøys tilleggsforslag enstemmig vedtatt. 
Kommunedirektørens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Årsmelding 2022 – Eldrerådet vedtas 

Retten til å uttale seg i saker som angår eldre er lovfestet og det er vel da administrasjonens ansvar 
at det blir lagt inn en vurdering av dette som en del av saksbehandlingen i alle aktuelle saker som skal 
til formannskap og kommunestyre. Rådet opplever at dette til tross for enkelte glipp, (sak om Skogn 
Helsetun, driftsutvalget sak 33/22 og sak om Mulighetsstudier for utbygging/endringer ved Levanger 
Bo og Aktivitetssenter, driftsutvalget sak 44/22 og Kommuneplan/arealplan) har fungert bra i 2022. 

Det er sterkt ønskelig at alle aktuelle saker skal til eldrerådet og at administrasjonen og politikerne 
passer på dette i saksgangen for alle kommunale saker.  

Og så ønsker vi selvfølgelig at rådets uttalelser skal bli tillagt stor vekt når sakene skal avgjøres. 

 

  



PS 4/23 Boligsosial plan - innspill fra Eldrerådet 

Eldrerådets behandling av sak 4/2023 i møte den 07.02.2023: 

Behandling  

Forslag til vedtak: 
Odd-Harald Bjørnøy fremmet følgende forslag: 
Eldrerådet oversender notatet Boliger for eldre (se vedlegg) til arbeidsgruppa for boligsosial 
plan og ber om at bygging av slike boliger tas inn som en del av boligsosial plan for Levanger. 

Notatet er laget av Levanger og Frol Pensjonistlag. 

Eldrerådet oversender også notatet til administrasjonen og ber om at de som arbeider med 
planene for ombygging av Skogn Helsetun (jfr. Sak til kommunestyre  107 /22  , 14. 12 22) og 
de som arbeider med Mulighetsstudier for et framtidig  LBAS,(Levanger Bo og 
Aktivitetssenter ) (jfr. Sak om dette) får tilsendt notat som et innspill til en framtidig utvikling 
av begge disse bygningene. 

Eldrerådet ber om at arbeidsgruppa for boligsosial plan del2 også ser på/er oppmerksom på 
behovet for aktivitetssenter el.l. aktivitetsmuligheter knyttet til sosial boligbygging. 

  

Avstemning:  

Bjørnøys forslag enstemmig vedtatt. 

VEDTAK: 
Eldrerådet oversender notatet Boliger for eldre (se vedlegg) til arbeidsgruppa for boligsosial 
plan og ber om at bygging av slike boliger tas inn som en del av boligsosial plan for Levanger. 

Notatet er laget av Levanger og Frol Pensjonistlag. 

Eldrerådet oversender også notatet til administrasjonen og ber om at de som arbeider med 
planene for ombygging av Skogn Helsetun (jfr. Sak til kommunestyre 107 /22, 14. 12 22) og 
de som arbeider med Mulighetsstudier for et framtidig LBAS, (Levanger Bo og 
Aktivitetssenter) (jfr. Sak om dette) får tilsendt notat som et innspill til en framtidig utvikling 
av begge disse bygningene. 

Eldrerådet ber om at arbeidsgruppa for boligsosial plan del2 også ser på/er oppmerksom på 
behovet for aktivitetssenter el.l. aktivitetsmuligheter knyttet til sosial boligbygging. 

 

PS 5/23 Eventuelt 

Eldrerådets behandling av sak 5/2023 i møte den 07.02.2023: 

Behandling  

Forslag til vedtak: 
I forbindelse med orientering om oppretting av 11 nye sykeheimsplasser ved Breidablikktunet 
fremmet Odd-Harald Bjørnøy  



I juni 2022 vedtok kommunestyret å åpne 11 nye sykehjemsplasser ved Breidablikktunet. 

Ved behandling av kommunens budsjett for 2023 var alle enige om at behovet for å få åpnet 
disse 11 plassene var stort  men ingen klarte å finne dekning for de utgiftene som oppretting 
av plassene innebærer. 

Ved inngangen til 2022 stod et 62,6 mill. på kommunens disposisjonsfond, så er det vedtatt 
hhv. ca. 7 mill. i bruk og 32 mill. i avsetning gjennom året. Da mangler 
årsoppgjørsdisposisjoner det vil si: avsetning eller bruk ut fra hvordan regnskapsresultatet til 
slutt ender. Dette er ikke klart før om ca. 10 - 14 dager, først da kan det konkluderes med 
hva saldoen er ved utgangen av 2022. Det er meget stor sannsynlighet for at fondet er større 
ved utgangen enn ved inngangen av 2022. 
 
Gjennom hele 2022 har det hver måned vært ca. 25 personer på venteliste til 
sykehjemsplasser. 
Behovet for sykehjemsplasser er fortsatt stort (33 personer på venteliste i februar 2023). 
Det finnes tilgjengelige midler som ikke er prioritert til noe annet. (disposisjonsfondet) som 
bør brukes til dette. 
 
Å forsøke å bemanne disse 11 sykehjemsplassene ved å redusere bemanningen i andre deler 
av eldreomsorgen (sykehjem, BHO og hjemmetjenesten) er ikke noen god løsning. Disse 
tjenesten er jo under press i dagens situasjon og trenger å styrkes heller enn å reduseres. 
 
Eldrerådet ber medlemmene i Driftsutvalget, formannskapet og kommunestyret om å ta 
ansvar og bruke den makten de har til å få etablert de 11 nye sykehjemsplassene med full 
bemanning ved Breidablikk -tunet nå. 
Eldrerådet ber derfor om at det bevilges tilstrekkelig midler (ca. 8 mill. kr.) til at de 11 
plassene som ble vedtatt opprettet i juni 2022 kan etableres med full bemanning nå. 
 
Og at dette følges opp slik at det etableres minst 25 nye sykeheimsplasser i 
økonomiplanperioden 2023 – 2026) 
 
 
 
Avstemning: 

Bjørnøys forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

VEDTAK: 
I forbindelse med orientering om oppretting av 11 nye sykeheimsplasser ved Breidablikktunet 
fremmet Odd-Harald Bjørnøy følgende forslag: 

I juni 2022 vedtok kommunestyret å åpne 11 nye sykehjemsplasser ved Breidablikktunet. 

Ved behandling av kommunens budsjett for 2023 var alle enige om at behovet for å få åpnet 
disse 11 plassene var stort, men ingen klarte å finne dekning for de utgiftene som oppretting 
av plassene innebærer. 

Ved inngangen til 2022 stod et 62,6 mill. på kommunens disposisjonsfond, så er det vedtatt 
hhv. ca. 7 mill. i bruk og 32 mill. i avsetning gjennom året. Da mangler 



årsoppgjørsdisposisjoner det vil si: avsetning eller bruk ut fra hvordan regnskapsresultatet til 
slutt ender. Dette er ikke klart før om ca. 10 - 14 dager, først da kan det konkluderes med 
hva saldoen er ved utgangen av 2022. Det er meget stor sannsynlighet for at fondet er større 
ved utgangen enn ved inngangen av 2022. 
 
Gjennom hele 2022 har det hver måned vært ca. 25 personer på venteliste til 
sykehjemsplasser. 
Behovet for sykehjemsplasser er fortsatt stort (33 personer på venteliste i februar 2023). 
Det finnes tilgjengelige midler som ikke er prioritert til noe annet. (disposisjonsfondet) som 
bør brukes til dette. 
 
Å forsøke å bemanne disse 11 sykehjemsplassene ved å redusere bemanningen i andre deler 
av eldreomsorgen (sykehjem, BHO og hjemmetjenesten) er ikke noen god løsning. Disse 
tjenesten er jo under press i dagens situasjon og trenger å styrkes heller enn å reduseres. 
 
Eldrerådet ber medlemmene i Driftsutvalget, formannskapet og kommunestyret om å ta 
ansvar og bruke den makten de har til å få etablert de 11 nye sykehjemsplassene med full 
bemanning ved Breidablikk -tunet nå. 
Eldrerådet ber derfor om at det bevilges tilstrekkelig midler (ca. 8 mill. kr.) til at de 11 
plassene som ble vedtatt opprettet i juni 2022 kan etableres med full bemanning nå. 
 
Og at dette følges opp slik at det etableres minst 25 nye sykeheimsplasser i 
økonomiplanperioden 2023 – 2026) 
 
 
 
Annet: 

• Eldrerådets møte 9. mai avholdes på Stokkbakken. Leder i samarbeidsutvalg og 
avd.leder Stokkbakken inviteres. 

• Eldrerådets møte 13. juni avholdes på Ytterøy helsetun. Leder i samarbeidsutvalg og 
avd.leder Ytterøy helsetun inviteres. 

 
• Transport på Ytterøy – dette blir nå løst ved hjelp av busstransport. 

 
• Arbeidsmøte 16.2.23 ad. felles Fagråd for helseberedskap og akuttmedisinsk kjede - 

arbeidsmøter for utarbeidelse av felles beredskapsplaner".  Odd-Harald Bjørnøy deltar fra 
Eldrerådet. 
 

• Berit Lyngen orienterte fra samarbeidsutvalget Stokkbakken omsorgssenter. 
 

 

  



PS 6/23 Eldresdag 2023 

Eldrerådets behandling av sak 6/2023 i møte den 07.02.2023: 

Behandling  

Forslag til vedtak: 
Odd-Harald Bjørnøy fremmet følgende forslag: 
Eldresdag 2023 i Levanger arrangeres lørdag 30. september 
Demenskoret inviteres til å delta. 
Pensjonistforeningene inviteres til å være medarrangør 

Avstemning: 

Bjørnøys forslag enstemmig vedtatt. 

VEDTAK: 
Eldresdag 2023 i Levanger arrangeres lørdag 30. september 
Demenskoret inviteres til å delta. 
Pensjonistforeningene inviteres til å være medarrangør 
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