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Referat fra møte i Eldrerådet 25.11.2019
Tilstede: Asbjørn Lein (leder), Ola Lilleslåtten, Mona Garborg, Aasta Teigen,
Anne Lise Breie
Andre: Kommunalsjef Randi K. Rustand sak 26/19,
Geir O. Garthus (sekretær).
Møtetidspunkt: kl 10.00 – 12.00

Saksliste:
Sak 26/19 Årsbudsjett 2020, rammetildeling/økonomiplan 2020 – 2023.
Eldrerådet gikk gjennom rådmannens forslag til årsbudsjett og økonomiplan. Rådet har
forståelse for at 2020 blir et vanskelig år økonomisk, og at det derfor ikke er rom for nye
tiltak. Eldrerådet har ikke forslag til endringer i det framlagte budsjettet.

Sak 27/19 Hvordan forbedre eldrerådets muligheter til å nå frem med sine synspunkter når
det gjelder saker som vedrører de eldres situasjon?
Avtroppende eldreråd startet med blanke ark i januar 2016. Det var ingen igjen i det gamle
eldrerådet. Starten var tung med liten hjelp fra administrasjonen – ingen hjelp til opplæring.
Vi måtte finne vår egen vei, men har etter hvert skaffet oss kompetanse på mange områder.
Målet vårt har vært å følge opp de eldres rettigheter, komme med gode råd til
kommunestyret samt være en samtalepartner for administrasjonen.
I dette arbeidet har vi gjort noen erfaringer som vi ønsker å dele med kommunestyret og
administrasjonen, slik at kommunen kan gjøre seg bedre nytte av eldrerådets kompetanse i
fremtiden.
Punkt 1. Velge eldrerådets medlemmer så tidlig som mulig etter valget, slik at de kan delta i
folkevalgtopplæringen. Alternativt må kommunen sørge for tilfredsstillende opplæring.
Punkt 2. Saker vedrørende eldre og eldres kår, må sendes til eldrerådet på et tidligst mulig
tidspunkt, helst i god tid før behandling i utvalgene.
Punkt 3. Eldrerådsloven er oppheva og erstatta av § 5-12 i Kommuneloven. Eldrerådets
arbeid styres nå gjennom Forskrift for medvirkningsordninger. I tillegg har Departementet
gitt ut en veileder for eldreråd.
Eldrerådet har rett til å uttale seg i alle saker vedrørende eldre, og kommunestyret kan gi
eldrerådets medlemmer møte og talerett i folkevalgte organer. Enkelte kommuner har
innført en ordning hvor eldrerådets leder får anledning til å komme med en uttalelse til
kommunestyret i forkant av at forhandlingene starter. Dette for å forsterke evt. utdype en

skriftlig uttalelse som følger sakspapirene. Tid til disposisjon - 5 minutter. Kan dette være
noe for Nes?
Det er å håpe at dette kan være til hjelp når retningslinjene for Nes Eldreråd skal justeres.

Sak 28/19 Inspirasjonsdag for reformen Leve hele livet – Kulturhuset, Ål 12.12. 2019.
Da det nye eldrerådet ikke er valgt enda, meldes følgende på fra det gamle eldrerådet:
Anne Lise Breie, Mona Garborg og Aasta Teigen

Sak 29/19 Møteplan for 2020 - utkast.
Utkast til møteplan settes opp av rådmannen. Eldrerådet foreslår at møtene legges til
mandager i samme uke som møtene i hovedutvalgene. Møtetidspunktet kan settes til kl
13.00 for å unngå kollisjon med møtetidspunktet til rådmannens ledergruppe.

Sak 30/19 Orientering fra Konferanse i folkehelse og kultur for eldre i Buskerud.
Asbjørn, Anne Lise og Geir var på konferansen og orienterte om et variert og interessant
program.

Sak 31/19 Årsmelding 2019 – utkast.
Utkast fra leder til årsmelding for Nes Eldreråd ble gjennomgått og godkjent.

Sak 32/19 Eventuelt.
Det ble orientert om en vellykket eldredag som ble arrangert 25.09.19.

