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Vedlagt følger referat fra møte i Eldrerådet 12.03.19.  

 
 

Med hilsen 

Geir Olav Garthus 
Spesialrådgiver 

 

 

Kopi: Fellestjenester, Helse- og sosialutvalget v/leder Audun Aasheim 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Referat fra møte i Eldrerådet 18.02.2019 
 
Tilstede: Asbjørn Lein (leder), Ola Lilleslåtten, Mona Garborg, Aasta Teigen 
Forfall: Anne Lise Breie 
Vara: Gerd Garnås 
 
Andre: Kommuneoverlege Nils Høva sak 9/19 
Geir O. Garthus (sekretær). 
 
Møtetidspunkt: kl 10.00 – 12.00 
 

Saksliste 

Sak 9/19 Fastlegeordningen mm. Orientering ved kommuneoverlege Nils Høva 
- Det er 5 fastleger og 1 turnuskandidat.  
- Den kommunale avtalen i Nes har medført god stabilitet og rekruttering. 
- 4 av fastlegene har 0,2 stilling til offentlige oppgaver.  
- 1 fastlege har egne lokaler, og de andre har avtale med kommunen om leie av 

kontorer og hjelpepersonell. 
- Det er ca 4000 listepasienter. Det er ledig plass på flere lister. 
- Egen legevakt for Nes. Nattlegevakt på Ål kl 23.00 – 08.00. Eventuelt ny storlegevakt 

bør ligge på Gol. 
- Ambulansetjeneten har 6 biler i Hallingdal samt en vinterbil. I perioder kan det være 

for lang ventetid. 
- Politiet er mindre tilstede i kommunen. Lengre ventetid gjør at brann- og 

redningstjenesten må utføre flere oppgaver.  
- Ventetid for time hos fastlegen kan være ca tre uker men kortere hos turnuslegen. 

Dersom det haster gis det time tidligere.  
- Legevaktnummer er likt i hele Norge 116117 eller 113 ved alvorlige tilfelle. 
- Det er en rekke spesialisthelsetjenester i Hallingdal. Det meste er poliklinisk på 

Hallingdal Sjukestugu. 
- Det er gode helsetjenester i Nes kommune blant annet sjukeavdeling, bokollektiv for 

demente, hjemmetjenester og dagsenter. Psykologstilling er utlyst og vil gi et nytt 
tilbud. 

- Stortingsmelding 15 – Leve hele livet. Kommuneoverlegen legger stor vekt på 
forebygging gjennom trening og aktivitet for eldre.  

 
 
Sak 10/19 Forskrift til kommuneloven § 5-12 (om eldreråd) – høring. 
 
Leder orienterte om forskrift til kommuneloven som er på høring. Denne kan få betydning 
for eldrerådenes arbeidsvilkår og rettigheter. Pensjonistforbundet har laget en 
høringsuttalelse og anbefaler eldrerådene å gjøre det samme. 
 
Etter forslag fra leder ble følgende høringsuttalelse fra Nes Eldreråd vedtatt: 



 
 

 

Høring på forslag til forskrift om kommunale og fylkeskommunale råd for eldre, for personer 
med funksjonsnedsettelse og for ungdom. 
 
Nes Eldreråd har på møte 12.03.2019 hatt høring av forslag på forskrift til paragraf 5-12 i 
den nye kommuneloven. I og med at det er en felles forskrift for tre råd, vil det være enkelte 
punkter som trenger en presisering. 
 

- Eldreråd har rett til å behandle alle saker som vedrører eldres levekår 
- Sammenslåing av eldreråd og råd for personer med funksjonsnedsettelse er 

unntaket, ikke regelen   
- Leder og nestleder velges fortrinnsvis blant medlemmer over 65 år 
- Hva som menes med tilstrekkelig sekretariathjelp 
- Rett til opplæring på lik linje med andre folkevalgte 

 
Noe av dette kan kanskje avhjelpes gjennom den veileder som skal utarbeides, men en 
forskrift vil kunne ha større gjennomslag enn en veileder. 
 
 
Sak 11/19 Saker fra utvalg og kommunestyret 
 
De ble orientert om følgende saker: 

- Virksomhetsplan for helse og omsorg   
- Stasjonsvegen 67 – leieavtale på deler av arealet 
- Eventuelt navnebytte for Nes kommune 

 

Sak 12/19 Eventuelt 

Det ble tatt opp spørsmål om det kan gis et bedre tilbud om trening/fysioterapi for 

hjemmeboende eldre. Dette kan legges til dagsenteret på onsdager da det ikke er åpent. 

Dette bør sees i sammenheng med prosjektet Sterk og stødig og eventuelt tas opp som sak 

på neste møte som er 27.05.19. 

Møtet som er satt opp i november kan bli endret for å tilpasses valg av nytt eldreråd. 

 


