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Referat fra møte i Eldrerådet 26.08.2019 
 
 
Tilstede: Asbjørn Lein (leder), Ola Lilleslåtten, Mona Garborg, Aasta Teigen, 
Anne Lise Breie 
 
Andre: Økonomisjef Ole Jørgen Hallingstad sak 20/19, 
Geir O. Garthus (sekretær). 
 
Møtetidspunkt: kl 13.00 – 15.00 
 
 
Saksliste 
 
 
Sak 20/19 Årsmelding/regnskap 2018 for Nes kommune og økonomisk status 2019 
 
Økonomisjef Hallingstad orienterte. 
Regnskapet for 2018 viste et negativt driftsresultat på 5,7 millioner men ble gjort opp i 
balanse. 
Overskridelse på helse og omsorg skyldes delvis underbudsjettering, økte utgifter og 
reduserte inntekter for ressurskrevende brukere. 
For 2019 ligger det an til overskridelse på ca kr 5 millioner. Sykefraværet er redusert, men 
det blir et dyrt lønnsoppgjør.  
 
   
Sak 21/19 Informasjon og dialog om hvordan kommunen skal følge opp reformen «Leve 
hele livet». 
 
Kommunalsjef for helse- og omsorg var innkalt men kunne ikke komme. 
Sak til hovedutvalg og kommunestyre ble gjennomgått. Eldrerådet mener det bør gjøres et 
mer forpliktende vedtak og foreslår følgende endring: 
 
Nes kommune tar Stortingsmelding 15 (2017 – 2018) «leve hele livet – en kvalitetsreform 
for eldre» til orientering og vil følge opp reformen med aktuelle planer og 
brukermedvirkning. 
 
Det vises til eldrerådets møte 26.8. 2019 hvor vi under sak 15/19 kom med følgende 

uttalelse:  

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 

enbrukerrepresentant 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. 



 
 

 

 
 
Sak 22/19 Eldredagen 25.09.19, planlegging. 
 
Komiteen har hatt møte med kulturleder. Kulturkontoret dekker annonsen.  
Kommunen har fått midler fra «den kulturelle spaserstokk» som dekker underholdning med 
forestillingen «Viltre huldre og tøylesløse troll». 
Rådmann Henrik Skovly er forespurt om å holde en kort velkomsthilsen/orientering. 
Arrangementet skal begynne med servering kl 17.00 som dekkes av eldrerådet og 
pensjonistforeningen. 
 
 
Sak 23/19 Utvikling av Trytetjernområdet. 
 
Eldrerådet er godt fornøyd med det som er gjort for å oppgradere området. Fortsatt 
gjenstår det noe blant annet sanitæranlegg og heving av vegen der det er myr og høy 
vannstand. Dette er et godt folkehelsetiltak med stor aktivitet. 
 
 
Sak 24/19 Saker fra utvalg og kommunestyret 
 
- Videreutvikling av Hallinghelse 
 
- Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2019 - 2029 

Eldrerådet har ikke hatt mulighet til å uttale seg innen høringsfristen. Eldrerådet ser det 
som viktig at noen stier øremerkes for gående og rullestolbrukere. 
 

- Trafikksikkerhet og Esso-plassen 
Saken skal opp igjen i kommunestyret, og det jobbes for å finne en løsning. 
Eldrerådet ønsker en gjennomgang og utbedring av bussholdeplasser i kommunen blant 
annet ved Nordhagen og i sentrum.     
 

- Kommunebarometeret for 2018 
 
 
Sak 25/19 Eventuelt 
 
Det er usikkert når det er på plass nytt eldreråd etter valget. Det gamle rådet fungerer inntil 

det er valgt nytt. Det er viktig at eldrerådet har møte i forkant av ny budsjettbehandling for 

2020. 


