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Saksliste




Godkjenning av innkalling
Godkjenning av protokoll fra siste møte
Valg av to til å godkjenne protokoll

Saker til behandling
Sak E-1/19 Velferdsteknologi – planer for Vestby kommune
v/ Trond Solbakken
Sak E-2/19 Ønsker vi å bli Ambassadører innen Velferdsteknologi? Vi kan bli
kurset av Pensjonistforbundet i løpet av våren 2019.
Sak E-3/19 Gjennomgang av møteprotokoll fra møtet 21.11. 2018 - Fordeling
av prioriterte saker – hvem følger opp hva?
Sak E-4/19 Ny kommunelov – nye forskrifter på høring
Sak E-5/19 Ny søknad om økonomisk støtte til Bufdir for å videreføre arbeidet
med Universell Utforming.
Denne gangen ved at rådene etablerer møteplasser med politikere og
administrasjon og RO-ledere i kommunen, for å fremme dette holdningsarbeidet i
alle vedtak som fattes i forbindelse med utviklingen av nye Vestby sentrum. - Vi
bør ha et fellesmøte for de to rådene for å se på hvilke saker som er viktige for
hvert enkelt råd å fronte.
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Sak E-6/19 Fastlegeordningen i kommunen.
Vi har 14 fastleger i kommunen, 9 i Vestby nord og 5 i Son/Store Brevik. 4 av
fastlegene har passert 60 år. Det kom 3 nye fastlege-lisenser i 2018, 1 i Son og 2 i
Vestby. Pensjonistforbundet ønsker noen svar fra oss i denne sammenhengen.

Referatsaker:
 Rapport fra UU-seminar 2018


Nyhetsbrev fra Pensjonistforbundet

Eventuelt


Ny møteplan. Bør ikke dette eldrerådet ha møter ut over høsten 2019?



Kurs for Eldreråd 2019 – i Melsomvik onsdag 24. til fredag 26.april. Kurset
er et opplæringskurs for Eldrerådsrepresentanter og sekretærer. Frist for
påmelding er: Fredag 15.mars.

Vestby, 11.02.2019
Inger Fredriksen
Leder

Eldrerådet 20.02.2019

Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes på tlf. 97720975 eller
på e-post til : christin.westby@vestby.kommune.no
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.
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