Nes Eldreråd

Årsmelding

for 2018

Rådet har bestått av
Asbjørn Lein, leder
Aasta Teigen, nestleder
Anne Lise Breie
Ola Lilleslåtten
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Borghild Skailand

Toril Tollefsen var rådets sekretær fram til august. Geir Garthus overtok funksjonen i september.

Rådet har hatt 6 møter og behandlet 36 saker. Både politikere,
kommunen

ansatte og personer utenfor

har vært invitert som foredragsholdere.

Tjenesteleder

Margit Tvedt har orientert

om hjemmebasert

omsorg samt lokalt arbeid med

velferdsteknologi.
Tjenesteleder
Prosjektlederne
orientert

Randi Torgersen har orientert
for velferdsteknologiprosjektet

om lokalt arbeid med velferdsteknologi.
i Hallingdal Stig Morken og Hamsa Ganic har

om prosjektarbeidet.

Beredskaps- og kvalitetsleder
rådmann om økonomiplan

Svein Magne Bråten Juvhaugen orienterte

2019 —2022 og årsbudsjett

Ordfører Tore Haraldset har gitt en generell orientering
Folkehelsekoordinator

på vegne av konstituert

2019.
samt svart på diverse spørsmål.

Katrine Skalleberg har vist en filmsnutt

fra Nesbyen om universell utforming

og manglende sådan.
Oda Neerbye Eriksen har orientert

Kommunefysioterapeut
Leder i Nes Frivilligsentral

Hanna Smette har orientert

om prosjektet «Sterk og stødig».

om småjobbsentral.

Enkelte saker til behandling har kommet fra administrasjonen(høringssaker
er tatt fra saklister i de kommunale
innspill fra medlemmer

eller utenfra.

og budsjettsaker),

andre

utvalg. Noen saker har dukka opp gjennom media eller etter

I

Rådet har kommet med innspill til:
Kommuneplanens
budsjettet,

samfunnsdel, økonomiplan

2019 —2022 og budsjett 2019. Når det gjelder

har rådet vært opptatt av hvordan nedskjæringer vil kunne påvirke eldres situasjon både

på kort og lang sikt. Det er også pekt på stortingsmelding

15 Leve hele livet hvor det vil bli behov for

kompetanse til å følge opp denne.
Andre saker:
Det er avgitt uttale til et administrativt
med nedsatt funksjonsevne.
søke på tilskuddsordningen

forslag om å slå sammen eldrerådet og rådet for mennesker

Eldrerådet frarådde en slik sammenslåing. Det er fremma forslag om å
for kommunale vegledningstilbud

arbeidet mye med velferdsteknologi

innen digital kompetanse. Det er

både for å skaffe en viss kompetanse og forståelse samt for å få

en viss innsikt i hvordan det arbeides i egen kommune.
Rådet har planlagt og gjennomført

Eldredagen 2018 i samarbeid med Nes Pensjonistforening

og

kulturkontoret.
Deltakelse i andre møter og kurs:
Interkommunalt

kurs i hverdagsrehabilitering

Flere møter i eldrerådene

og velferdsteknologi

i Hallingdals brukermedvirkningsgruppe

Breie og Mona Garborg representerer

—hele rådet deltok.
i velferdsteknologi

hvor Anne Lise

Nes Eldreråd.

Eldredagen —Aasta Teigen og Ola Lilleslåtten har deltatt i planlegging og gjennomføring.

Budsjettkonferansene i juni og oktober —leder deltok i begge.
Konferanse om folkehelse og kultur for eldre i Buskerud —Anne Lise Breie og Asbjørn Lein
deltok.
Det kan ellers nevnes at leder i et avisintervju på slutten av året, tok sterk avstand fra
hvordan saken om salg av kommunal eiendom på Elverhøy ble gjennomført.

Nes Eldreråd ser frem til et positivt arbeidsår i 2019.

Nes Eldreråd

