
 
 
ELDRERÅDET 
 
Vår ref.:  Deres ref.:  Saksbehandler  Dato     
      Steinar Nilsen   26.11.22  
     
 
 
 
Referat fra Eldrerådsmøte  
 
 
Tid:  Torsdag 17. november 2022 – kl. 10.00 
Sted:  Kommunehuset - maskinrommet 
 
Tilstede:   Ragnar Lofstad, Rune Hovstø, Berit Bakken, Arne Bjørnstad, 

Aud Solli Sjåvåg, Jan Dukene, Ingrid Eeg, Steinar Nilsen 
 

 
Fraværende:  
Vararepresentant(er).:    
 
 
Sak nr.  
48/22 Godkjenning av innkalling.  

Innkalling godkjent 
 

49/22 Godkjenning av referat fra Eldrerådsmøte 03. november.  
Møtereferat godkjent. 
 

50/22 Saker til Formannskapet. 
Kommunebudsjett 2023.  
 
Kommunebudsjettet er lagt fram i balanse. Strant budsjett med flere 
usikkerhetsmomenter på kostnader og statlige overføringer. 
Spesielle områder. 

• Kutt i bevilging til drift av Aktivitetssenteret 
• Midler til «Søknadsportal» strøket 
• Midler til innkjøp av VFT produkter strøket 

 
Eldrerådet er bekymret for den manglende satsninger innen områder som 
også var tema for budsjettet i 2022.  
Det uttrykkes i tekst at LHL reformen og Innsatstrappa samt VFT satsning er 
fokusområde for HFR, men dette er ikke synlig i tilsvarende budsjettposter. 
 
Eldrerådet vil i eget skriv til kommunens administrasjon samt politikere 
klargjøre våre synspunkter og be om styrkning av budsjettpostene.   

51/22 Eldrerådet 2023 
 
Forslag til arbeide med tidligere innspill, resultat av 



spørreundersøkelse, Fylkets Eldrerådskonferanse 13 oktober.. 
 
Aud S. Sjåvåg går raskt igjennom områder der Eldrerådet har innspill fra eldre 
i kommunen. Innspillene kommer fra møter og gjennomført 
spørreundersøkelse.  
Foreliggende informasjon må videreformidles, og Eldrerådet skal vurdere om 
noe av denne informasjonen skal være fokusområder for Eldrerådet i 2023. 
 
Punktet behandles i neste Eldrerådsmøte, 1. desember. 
 

52/22 Eventuelt / Informasjon; 
 
Åpen dag på kommunehuset/bibliotek 16. november.  
Som et ledd i informasjon om «Innsatstrappa» ble det gjennomført 
presentasjon av produkter og tjenester for «oss over 55» . Et meget godt 
initiativ, og et godt besøkt arrangement. Takk til alle involverte, arrangører og 
utstillere. Oppfordring: Må gjentas! / Bygges videre på!  
 
Opplæring data: Det er gjennomført «en til en» møte på biblioteket med VFT 
ambassadører og eksterne ressurspersoner. Opplæringen er annonsert, og 
går annenhver fredag. Meget populært, og de første møtene har vært 
fullbooket.    

  
  
 
 
 
Kopi: Ordfører, Kommunedirektør, Politisk rådgiver, Leder HFR og Leder VPH 


