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Referat fra møte i Eldrerådet 27.05.2019
Tilstede: Asbjørn Lein (leder), Ola Lilleslåtten, Mona Garborg, Aasta Teigen,
Anne Lise Breie
Andre: Enhetsleder Roar Grøtjorden sak 13/19,
Geir O. Garthus (sekretær).
Møtetidspunkt: kl 10.00 – 12.00
Saksliste
Sak 13/19 Embetsgarden Nesbyen.
Enhetsleder Roar Grøtjorden viste tegninger og gav en god orientering om prosjektet.
Kommunestyret har godkjent planene og finansiering, og bygging vil starte opp i sommer.

Sak 14/19 Økonomirapport/regnskap, eventuelle konsekvenser for tjenestene I helse og omsorg.
Det ble vist til kommunestyresak 23/19. Eldrerådet er bekymret for situasjonen og savner en
orientering fra kommunens administrative ledelse.

Sak 15/19 Informasjon og dialog om hvordan kommunen skal følge opp reformen «Leve
hele livet».
Nes Eldreråd ser på Stortingsmelding 15 (2017-2018) «Leve hele livet» som et viktig
virkemiddel i det fremtidige arbeidet for eldre. Rådet håper at Nes kommune vil ta reformen
på alvor innenfor den kapasitet og ressurser som er tilgjengelig. En gjennomgangsmelodi i
reformen er å ta brukerne på alvor. Nes Eldreråd tilbyr med bakgrunn i det å oppnevne en
brukerrepresentant til det utvalget som skal planlegge gjennomføringen. Det er også trolig
at Nes Eldreråd i samarbeid med bl.a. Nes Pensjonistforening vil kunne være en god
samtalepartner i det viktige arbeidet.
Uttalelsen fra eldrerådet sendes ordfører og rådmann.
Sekretær prøver å bestille flere eksemplar av stortingsmeldingen til eldrerådets
medlemmer.

Sak 16/19 Eldredagen 25.09.19, planlegging.
OSK har bevilget kr 5.250 til arrangementet. Kommunen skal i tillegg dekke utgifter til
annonse. Kommunen har også søkt om midler fra «den kulturelle spaserstokk».
Underholdning med forestillingen «Viltre huldre og tøylesløse troll» er bestilt.
Rådmann Henrik Skovly vil bli forespurt om å holde en kort velkomsthilsen/orientering.

Arrangementet skal begynne med servering kl 17.00. Det må avklares om det kommer ny
drift av kafeen på senteret. Ola og Åsta velges til å være med i arbeidsgruppa for eldredagen
sammen med pensjonistforeningen og kommunen. Videre planlegging tas opp som
orientering på eldrerådets møte 26.08.19.

Sak 17/19 Velferdsteknologi, tilbakemelding fra kurs 21.05.19.
Det var et nyttig kurs. Dette bør følges opp i kommunen med blant annet opplæring i data
og smarttelefon. Alle må ta ansvar for egen helse og tilrettelegging av bolig.

Sak 18/19 Saker fra utvalg og kommunestyret
Kommuneplanutvalget har behandlet kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk
aktivitet. Planen skal på høring med frist 15.08.19. Eldrerådet har ikke møte før dette, og det
blir derfor vanskelig å uttale seg samlet.

Sak 19/19 Eventuelt
Pensjonistforeningen skal ha møte på Nor Kro 28.08 om eldreomsorgen i kommunen.
Partienes toppkandidater/ordførerkandidater blir invitert spesielt.
Eldrerådets medlemmer blir bedt om å tenke gjennom om de ønsker gjenvalg for neste
periode og senere gi melding til valgkomite og pensjonistforening om dette.

