ELDRERÅDET

Til: Eldrerådets medlemmer, 1. og 2. varamedlem
Vår ref.:

Deres ref.:

Saksbehandler

Dato

Steinar Nilsen

15. februar 2021

Referat fra møte i Eldrerådet torsdag 4. februar 2021

Sak nr.
01/21

Innkalling godkjent

02/21

Referat fra Eldrerådsmøte 03.12.2020 godkjent

03/21

Saker til formannskapet (Jan Dukene)
Formannskapsmøte 9.02.2021 Arkivsak 21/487-1
Som ett tiltak i planen om innsparing for Kommunen ligger det forslag om å
nedlegge Aktivitetsavdelingen for eldre og overføre dette til «Frivillige».
Eldrerådet mener dette bryter med LHL reformens intensjoner, og
«Frivillighet» er ikke organisert på en slik måte i dag at Aktivitetsavdelingen
kan overføres.
Vedtak: Eldrerådet (Sekr) skriver betenkning om dette til Kommunens
politikere og administrasjon.
Nedklassifisering av veier:
Eldrerådet (Sekr.) følger opp mot Kommunen tidligere innspill om ønske å ta
del av utvalget som skal vurdere nedklassifiseringen.

04/21

Eldrerådets medlemmer; Transport for vaksinering av eldre.
Eldrerådet har spilt inn navn til leder for HFR (Helse/Familie/Rehab – Liv
Siljan) medlemmer fra Eldrerådet som kan delta i transport, etter avtale. Ved
behov kan ytterlige forespørres.

05/21

Sak 63/20. Orientering om beslutning tatt etter Eldrerådsmøte
03.12.2020.
Etter avtale (Ragnar Lofstad / Steinar Nilsen) med Liv Siljan gjennomføres
ikke planlagt aktivitet. Arne Bjørnstad tar dissens på avgjørelsen.

06/21

Eldrerådets innsatsområder 2021.
Områdeansvarlige.
Coronasituasjonen gjør at de fleste aktiviteter er satt på vent.
Vi følger opp mot kommunen deres engasjement og plan for LHL – reformen.
Midler til «Et godt måltid» (Dept.)
Vedtak: Ragnar følger opp mot Pensjonistforbundet.

07/21

Eventuelt
Ragnar Lofstad foreslår å invitere kommunens representant for å orientere
om planer for skoletomta / Ruhagen.
Vedtatt. Tidspunkt etter avtale.
Sak 61/20: Kommunestyret vedtok at Kommunedirektøren skal vurdere
behovet for utvidet prosjektgruppe for LHL – reformen.
Kostnader og budsjett.
2020: Positivt avvik for Eldrerådet med Ca 10kkr. Hovedårsak: Planlagt møte
/ opplæring ikke gjennomført grunnet corona.
2021: Budsjett som for 2021, men Eldrerådets kostnader er økt for å ta høyde
for sekretær. (Tidligere lå dette som egen post på kommunebudsjettet.)

Med hilsen
Steinar Nilsen
Sekretær
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