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Referat fra møte i Eldrerådet 18.02.2019
Tilstede: Asbjørn Lein (leder), Ola Lilleslåtten, Anne Lise Breie, Aasta Teigen
Forfall: Mona Garborg
Ingen varamann var innkalt
Andre: Tjenesteleder Margit Tvedt og ergoterapeut Kaja Tveito sak 3/19
Geir O. Garthus (sekretær).
Møtetidspunkt: kl 10.00 – 11.50
Sakliste
Sak 3/19 Rutiner for tildeling og utlevering av hjelpemidler
Tjenesteleder Margit Tvedt og ergoterapeut Kaja Tveito orienterte.
Det skal være enkelt å kontakte tjenesten enten gjennom servicetorget eller sekretariatet
på Elverhøy. Tjenestebeskrivelse står på kommunens hjemmesider under helse og omsorg /
hjelpemidler. Disse sidene vil bli revidert og forbedret.
Korttidsutlån er kommunalt ansvar og lånes ut fra kommunalt lager.
Varig utlån skjer gjennom ergoterapeuten og kommer fra NAV-hjelpemiddelsentralen.
Ergoterapeuten er også syns- og hørselkontakt.
Flere andre ansatte kan rekvirere enkle hjelpemidler. Krykker selges på Elverhøy.
Hjelpemiddelsentralen leverer utstyr på onsdager, og kommunen har egen sjåfør som kan
levere hjem og som også utfører enkle reparasjoner.

Sak 4/19 Stortingsmelding 15 – Leve hele livet
Det vises til Stortingsmelding 15 (2017-2018) fra Helse- og omsorgsdepartementet,
Leve hele livet – En kvalitetsreform for eldre.
Eldrerådene har i januar fått informasjonsskriv fra Pensjonistforbundet om saken.
Nes Eldreråd har studert meldingen og ser saken som svært viktig. Det forventes at
kommunen følger opp tiltakene i meldingen gjennom planarbeid og budsjettarbeid.
Eldrerådet ønsker å delta og medvirke på de ulike aktiviteter og innsatsområder for å nå
målene i meldingen.

Sak 5/19 Eldredagen 2019
Eldrerådet har fått tilbud om forestillingen Viltre Huldre og Tøylesløse Troll med Sissel
Liahagen og Christel Blunck. Aktuell dag er 25. september.

Forestillingen koster kr 8.000 og i tillegg må det regnes med servering og annonsering. Det
er anslått et budsjett på kr 17.500 til sammen, og Pensjonistforeningen er interessert i et
spleiselag.
Det er ikke lenger midler å få fra Den kulturelle spaserstokken, men det kan søkes
prosjektmidler gjennom kulturkontoret. Leder har laget en søknad.

Sak 6/19 Årsmelding for Eldrerådet 2018
Leders forslag til årsmelding ble vedtatt og legges med som vedlegg til dette referatet. Det
bes om at referat og årsmelding settes opp som referatsak til kommunestyret.

Sak 7/19 Saker fra utvalgene
Medlemmene har sett på sakene til de kommende utvalgsmøter. Utvalget har ingen
spesielle kommentarer til sakene.

Sak 8/19 Eventuelt
Kommuneoverlege Nils Høva deltar på neste møte 12. mars.

