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Referat fra møte i Eldrerådet 15.06.20
Tilstede: Hans Tørrisplass, Mona Garborg, Aasta Teigen,
Anne Lise Breie
Varamedlem: Bodil Hovden
Forfall: Alf Majormoen
Andre: Geir O. Garthus (sekretær).
Kommunalsjef Randi K. Rustand sak 1/20 og 13/
Kommuneplanlegger Jeanette R. Kaspersen sak 14/20
Møtested: Nesbyen kommunehus
Møtetidspunkt: kl 13.00 – 15.00

Saksliste:
Sak 12/20 Covid-19–epidemien og situasjonen for de eldre i Nesbyen kommune
Det ble orientert om status.
 Det er ingen nye smitta i Nesbyen kommune.
 Det foregår mye testing og noen er i karantene.
 Strenge regler for helsepersonell.
 Endring/tilpassing av turnus og avdelinger for å unngå smitte.
 Besøk må avtales ved å ringe på forhånd.
 Beredskap fortsetter som før.
 Samarbeid i Hallingdal.

Sak 13/20 Orientering om helse- og omsorgstjenesten i Nesbyen kommune
Det ble orientert om organisering av tjenestene, antall ansatte, plasser og boliger.
Nåværende organisering ble gjennomført i 2014 med kommunalsjef og 6 tjenesteledere for
hver sin tjeneste/avdeling.
Helse- og omsorg er kommunens største arbeidsplass med mange ansatte og ulike tjenester.
Mange er ressurskrevende brukere. Kommunen tar imot alle utskrivningsklare pasienter fra
sykehus og bruker i liten grad intermediære plasser på Ål.
Eldrerådet ønsker nærmere orientering og omvisning på Elverhøy når det blir mulighet for
det.

Sak 14/20 Varsel om oppstart av arbeid med detaljregulering av Elverhøy Helsetun
Varslingen er en invitasjon til berørte parter med mulighet for engasjement og innspill.
Planen skal legge til rette for fremtidig utbygging på Elverhøy for helsetjenester og for
organisering av veg og annen infrastruktur.
Arbeidet er i en tidlig fase. Planforslag vil senere bli lagt ut på høring.

Sak15/20 Velferdsteknologi, opplæringshefte fra Pensjonistforbundet
Opplæringshefte om velferdsteknologi ble utdelt. Pensjonistforbundet gir også tilbud om
webinarer og foredrag. Dette kan bli mer aktuelt når det blir mulig å møtes fysisk igjen.
Det er ønskelig med kurstilbud innen grunnleggende data. Frivillighetssentralen og
biblioteket kan være aktuelle å samarbeide med om dette.
Sak 16/20 Folkehelseprofil 2020, Nesbyen kommune
Profilen ble utdelt og gjennomgått.
Nesbyen kommer godt ut på folkehelsebarometeret, men det er en utfordring med en noe
skjev alderssammensetning.
Det bør tas tak i de utfordringer som det er mulig å gjøre noe med.

Sak 17/20 Aldersvennlige lokalsamfunn, håndbok fra KS
Håndboka lå som vedlegg til innkallinga og viser hvordan eldre kan delta og påvirke i
samfunnsutviklingen.

Sak 18/20 Aktuelle saker fra utvalg og kommunestyre
Kommuneplanutvalget skal behandle planstrategien. Dette er en prioritering av planer som
skal arbeides med i fireårsperioden.
Kommuneplan for kulturminner og kulturmiljøer er klar for behandling nå.
I teknisk utvalg skal det orienteres om strøm til Fekjan. Eldrerådet mener det er viktig å få
strøm til området for å kunne få en sikker mobildekning.

Sak 19/20 Eventuelt
Arrangement i forbindelse med eldredagen 2020 er avlyst.
Videre møtekalender 2020 for eldrerådet vedtatt av kommunestyret:
26. oktober kl 13.00
30. november kl 13.00

