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Sak nr.  
48/21 Godkjenning av innkalling. 

Innkalling godkjent 
49/21 Godkjenning av referat fra Eldrerådsmøte 02.09.2021. 

Referatet godkjent  
 

50/21 Saker til Formannskapet  
Ingen saker.  

51/21 Kommunedirektørens budsjettforslag 2022 
 
Arne Bjørnstad gikk igjennom aktuelle områder fra Kommunedirektørens 
budsjettforslag. 
Områdene 230 – Velferd, psykisk helse og habilitering samt 240 – Helse, 
familie og rehabilitering ble gjennomgått. 
Vi noterer at Aktivitetsavdelingen tilbakeføres 0,4 årsverk. Dette er 0,3 årsverk 
lavere enn 2021 og medfører en faktisk reduksjon.  
Under post 280 vises det at «Innsatstrappa»  - kommunens ekvivalent til LHL – 
reformen ikke tildeles økte midler.  
Eldrerådets mener at fremdriften i prosjektet ikke er tilstrekkelig, og at det 
trenger sterkere forankring i kommunens ledelse.  
 
Under 1.4.3 kommenteres det at «Innsatstrappen legges til grunn» for 
videreutvikling av kommunens tjenester innenfor helse- og omsorgssektoren, 
samt at behovene utredes i planperioden (2022-2025) med utgangspunkt i 
demografiutvikling «LHL» og «VFT».   
Eldrerådet mener at utredningen allerede er sterkt på etterskudd, og tiltak 
basert på utredningen vil komme «for sent» til å kunne påvirke kostnadsbilde 



som burde skjedd tidlig i planperioden. 
 
Budsjettpost 0701, Velferdsteknologi innen helse- og omsorgssektoren: Det er 
«mye ubrukte midler» (ref) i dette prosjektet. 
Eldrerådet mener at aktivitetene omkring VFT som dette gjelder, er for lave og 
muligens for lite målrettet.  
 
Eldrerådet vil utarbeide kommentarer til budsjettforslaget og oversende disse til 
kommunedirektør og politisk ledelse. 

52/21 Aktiviteter: Trim, Strannasenteret og Lyngørporten arrangement. 
Trim; Stor interesse, trygghet ved at instruktør veileder. Mulig fortsettelse i 
2022?  
Strannasenteret: Siste aktiviteter er at «Karl&Co har to opptredener. Stor 
suksess. 
Lyngørporten 65+. Måltid for eldre gjennomføres 18 november. 73 påmeldte. 
Eldrerådet forbereder og deler ut spørreundersøkelse. (Vedlagt) 
  

53/21 Eventuelt 
Ingen aktuelle saker. 
 

  
  
 
VFT: Velferdsteknologi 
LHL: Leve Hele Livet. Reform basert på Stortingsmelding fra 2018.  
 
Referent: 
Aud Solli Sjåvåg/ Steinar Nilsen 
 
Kopi: Ordfører, Kommunedir., Ass kommunedir., Politisk rådgiver, Leder OR/OE 


