
 

    
 

Møteprotokoll  
 

Skaun eldreråd 

 

Møtested: Formannskapssalen, Skaun rådhus     

Møtedato: 22.05.2018 Tid: 13:00 -  

 

Innkalte/Til stede: 

Funksjon Navn Forfall Møtt for 

Medlem Asbjørn Krogseth   

Medlem Mildrid E. Wiggen Gimseng   

Medlem Hilde Kristin Viggen Rønneberg   

Leder Eivind Stende FO  

Medlem Anne Grethe Wist   

Varamedlem Kirsten Indbryn  Eivind Stende 

 

 
 
Ellers møtte:  
Enhetsleder Line Kirksæther og vaktmesterleder Steinar Svorkland.  Rådgiver Erik Eide førte 
møteboka. 
 
Til å underskrive møteboka sammen med lederen ble enstemmig valgt: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hilde Kirstin Viggen Rønneberg Anne Grethe Wist Asbjørn Krogseth 
 leder 
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Merknader til innkalling og sakliste datert 14.05.2018, Asbjørn Krogseth har ikke mottatt dette pr 
post før møtet. 
 
Protokollen ble gjennomgått og godkjent. 
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Sak 3/18 
 
 
Sakstittel:  MELDINGER - SKAUN ELDRERÅD 22.05.18 
  
 
RÅDMANNENS INNSTILLING: 

Meldingene tas til orientering 

 
BEHANDLING: 
Parkeringssituasjonen ved Rossvollheimen  
Utgangspunkt, protokoll fra SER 13.2.2018 der følgende oppfordring ble fremmet:  
«Rådmannen melder tilbake til eldrerådet om parkeringssituasjonen ved Rossvollheimen.» 
 
Bestillingen oppfattes ikke særlig presis og rådmannen er noe usikker på hva det her egentlig 
spørres etter og bakgrunnen for anmodningen. Rådmannen legger til grunn at det er mangel på 
parkeringsplasser ved Rossvollheimen det siktes til.  
 
Svar:  
1. Det er også rådmannens oppfatning at det ved arrangement/ tilstellinger kan oppstå 
mangel på parkeringsplasser i umiddelbar nærhet / ved inngangen til Rossvollheimen.  
2. Det er tidligere vurdert å øke kapasiteten ved bl.a. å frigjøre plass til ca 10 p-plasser ved å 
fjerne og flytte utsmykking ved inngangspartiet og omgjøre deler av frigjort areal til 
parkeringsplasser. Tiltaket ble behandlet i budsjettvedtaket i desember 2017 (for 2018). 
Kommunestyret tok i sitt vedtak ikke tiltaket inn i budsjett og økonomiplan.  
3. Rådmannen har informert Kommunestyret i siste møte at det startes opp arbeide med å 
utrede parkeringsforhold og –reguleringer for spesielt Børsa og Buvika på bakgrunn av de 
parkeringsutfordringene som observeres i spesielt disse områdene. Rådmannen mener det er 
naturlig å vurdere og behandle situasjonen ved Rossvollheimen i denne sammenhengen.  
4. HOKU har fattet vedtak om oppfølging av Agenda Kaupang-rapporten. I vedtaket 
forutsettes det at arealanvendelsen i også området ved Rossvollheimen skal vurderes nærmere. 
Det er derfor også naturlig å se parkeringsarealene ved Rossvollheimen i denne sammenhengen 
og ikke som et separat tiltak.  
5. Parkeringsforholdene er pr dags dato fra rådmannens side ikke observert og vurdert å 
være spesielt krevende. Men rådmannen vil likevel forsøke å avhjelpe situasjonen ved å 
oppfordre ansatte ved Rossvollheimen til å benytte andre parkeringsplasser ved særlige 
arrangement / tilstellinger ved Rossvollheimen slik at besøkende som kan ha spesielt god nytte 
av parkeringsplasser plasser i nærheten til Rossvollheimen, kan finne ledige parkeringsplasser ved 
slike anledninger. 
 
SER ber om at tiltak i budsjettmøte desember 2017 vedr frigjøring av plass til 10 
parkeringsplasser ved inngangspartiet til Rossvollheimen, jmf punkt 2 i rådmannens 
svar, tas opp i forbindelse med disponering av regnskap for 2018. 
 
Eiendomsskatt og taksering 
I denne saken så vises det til saken som ble lagt frem til Kommunestyret i februar 2018.  Saken 
kan tas opp i forbindelse med behandling av budsjettet i 2018. 
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Eldres dag 
Program er utarbeidet.  Gjennomgang av praktiske forhold knyttet til programmet.  Nytt 
teleslyngeanlegg kan leies til denne dagen fra HLF.  Se program. 
 
 ELDRES DAG 1.oktober 2018 
 Følgende er avklart: 
• Børsa samfunnshus er leid 
• Avtalt med Skaun Musikkorps 
• Avtalt med orientering om Velferdsteknologi 
• Avtalt med Viggja Voices 
• Har vært i kontakt med Skaun Kulturskole 
  
 SKISSE FOR ELDRES DAG 1.oktober 2018 
 Kl. 1800 – ÅPNING 
• Velkommen ved ordfører Jon P. Husby (avtalt) 
• Skaun musikkorps 
• Velferdsteknologi v/ Guri Berg Rørvik og Heidi Pallin Aaring 
• Film 
 Ca. kl. 1900 – Mat    

Lodd salg 
• Skaun Kulturskole (15 – 20 min) 
• Skaun Seniordans (15 – 20 min) 
• Viggja Voices (15 -20 min) (Avtalt) 
 Seinest kl. 
  
2045 – helst før – Loddtrekning. 
 
Når det gjelder Skaun Kulturskole så har eg vore i kontakt med Hege Segtnan. Hun er positiv, 
men ønsker å vente til august/september før opplegget blir fastsatt. 
 
Når det gjelder Skaun Seniordans, så må Eldrerådet på sitt møte 22. mai ta endelig standpunkt til 
om vi ønsker Seniordansen på Eldres dag i 2018. I tilfelle JA det ønsker vi, må det tas kontakt 
med Wenche Valstrand. 
 
 
VEDTAK: 
RÅDMANNENS INNSTILLING: 

 

Meldingene tas til orientering. 

 

SER ber om at tiltak i budsjettmøte desember 2017 vedr frigjøring av plass til 10 
parkeringsplasser ved inngangspartiet til Rossvollheimen, jmf punkt 2 i rådmannens 
svar, tas opp i forbindelse med disponering av regnskap for 2018. 
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Sakstittel:  ORIENTERING OM BESØKSBABY VED ROSSVOLLHEIMEN 
  
 
RÅDMANNENS INNSTILLING: 

Saken tas til orientering. 

 
BEHANDLING: 
Enhetsleder Line Kirksæther orienterte om besøksbaby. 
 
 
VEDTAK: 
RÅDMANNENS INNSTILLING: 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Saken tas til orientering. 
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Sakstittel:  ORIENTERING OM KOMMUNENS ANSVAR FOR 

VEDLIKEHOLD AV TRYGDEBOLIGENE 
  
 
RÅDMANNENS INNSTILLING: 

Saken tas til orientering. 

 
BEHANDLING: 
Vaktmesterleder Steinar Svorkland orienterte. 
 
Forslag fra SER, enstemmig vedtatt 
Med bakgrunn i at det den siste tida er registrert at det er en del trygdeboliger som er ledige, 
ønsker Eldrerådet å gjøre følgende vedtak: 
 
Eldrerådet ber rådmann – ordfører vurdere muligheten for å frigjøre trygdeboligene (gnr 146 bnr 
29) som ligger sør for Solbakken og langs fylkesvegen, ved at beboerne der tilbys ledige 
trygdeboliger nærmere Rossvollheimen, slik at arealene langs fylkesvegen kan brukes til nye 
boliger, eventuelt med næringsarealer i 1.etasje. 
 
Eldrerådet mener også at tomt gnr 147 bnr 15 må realiseres og bli bebygd med boliger 
(boligblokk(er)) og eventuelt med næringsarealer i 1.etasje. 
 
VEDTAK: 
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RÅDMANNENS INNSTILLING: 

Saken tas til orientering, men med følgende tillegg: 

Med bakgrunn i at det den siste tida er registrert at det er en del trygdeboliger som er ledige, 
ønsker Eldrerådet å gjøre følgende vedtak: 

Eldrerådet ber rådmann – ordfører vurdere muligheten for å frigjøre trygdeboligene (gnr 146 bnr 
29) som ligger sør for Solbakken og langs fylkesvegen, ved at beboerne der tilbys ledige 
trygdeboliger nærmere Rossvollheimen, slik at arealene langs fylkesvegen kan brukes til nye 
boliger, eventuelt med næringsarealer i 1.etasje. 

Eldrerådet mener også at tomt gnr 147 bnr 15 må realiseres og bli bebygd med boliger 
(boligblokk(er)) og eventuelt med næringsarealer i 1.etasje. 
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Sakstittel:  UTREDNING AV FRAMTIDIGE BOLIGER OG BOFORMER 

INNENFOR HELSE OG MESTRING 
  
 
RÅDMANNENS INNSTILLING: 

Kommunestyret ber rådmannen om å gjennomføre en mulighetsstudie med en helhetlig løsning 
for et fremtidsrettet bygg for institusjonsdrift, lokaler til hjemmetjenesten og samlet drift av 
dagsenter og aktivitetstilbud.  I tillegg til romprogram for de nevnte aktivitetene må 
mulighetsstudien ta stilling til fremtidig bruk av arealet mellom Rossvollheimen, Solbakken og 
dagens trygdeboliger.  For gjennomføring så tas det forbehold om finansiering i forbindelse med 
ØR1 2018. 

 

Kommunestyret ber rådmannen om å ta stilling til de øvrige anbefalingene fra Agenda Kaupang, 
og at de tiltak som krever finansiering innarbeides i det videre arbeidet med budsjett og 
økonomiplan. 

 
BEHANDLING: 
Rådgiver Erik Eide orienterte. 
 
Forslag fra SER, enstemmig vedtatt: 
Eldrerådet ønsker å være representert i projektgruppa som skal arbeide videre med denne saken, 
utredning av framtidige boliger og boformer innefor helse og mestring. 
SER støtter forøvrig HOKU sin innstilling. 
 
 
VEDTAK: 
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RÅDMANNENS INNSTILLING: 

Kommunestyret ber rådmannen om å gjennomføre en mulighetsstudie med en helhetlig løsning 
for et fremtidsrettet bygg for institusjonsdrift, lokaler til hjemmetjenesten og samlet drift av 
dagsenter og aktivitetstilbud.  I tillegg til romprogram for de nevnte aktivitetene må 
mulighetsstudien ta stilling til fremtidig bruk av arealet mellom Rossvollheimen, Solbakken og 
dagens trygdeboliger.  For gjennomføring så tas det forbehold om finansiering i forbindelse med 
ØR1 2018. 

 

Kommunestyret ber rådmannen om å ta stilling til de øvrige anbefalingene fra Agenda Kaupang, 
og at de tiltak som krever finansiering innarbeides i det videre arbeidet med budsjett og 
økonomiplan. 

 
HOKU sin innstilling 
Kommunestyret ber rådmannen om å gjennomføre en mulighetsstudie med en helhetlig løsning 
for et fremtidsrettet bygg for institusjonsdrift, lokaler til hjemmetjenesten og samlet drift av 
dagsenter og aktivitetstilbud.  I tillegg til romprogram for de nevnte aktivitetene må 
mulighetsstudien ta stilling til fremtidig bruk av arealet mellom Rossvollheimen, Solbakken og 
dagens trygdeboliger, samt sør for Rossvollheimen.  For gjennomføring så tas det forbehold om 
finansiering i forbindelse med ØR1 2018. 

Kommunestyret ber rådmannen om å ta stilling til de øvrige anbefalingene fra Agenda Kaupang, 
og at de tiltak som krever finansiering innarbeides i det videre arbeidet med budsjett og 
økonomiplan. 

 

Eldrerådet ønsker å være representert i projektgruppa som skal arbeide videre med denne saken, 
utredning av framtidige boliger og boformer innefor helse og mestring. 
SER støtter forøvrig HOKU sin innstilling. 
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