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Referat fra møte i Eldrerådet 07.06.21 

Tilstede: Hans Tørrisplass, Mona Garborg, Aasta Teigen, Alf Majormoen, Anne Lise Breie 

Andre: Geir O. Garthus (sekretær), Anders Halland (sak 12/21) 

Møtested: Nesbyen kommunehus, veslesalen 

Møtetidspunkt: kl 13.00 – 14.30 

 

Saksliste: 

Sak 10/21 Sammen for et aldersvennlig Norge Nasjonal konferanse 1. november 

Eldrerådet ønsker at kommunen skal delta på konferansen og melder på Hans, Anne Lise, Mona og 
Geir. Hans vil kjøre og avreise avtales senere. 

 

Sak 11/21 Eldre ut på middag – orientering om tilskudd 

Eldrerådet ser positivt på tiltaket og oppfordrer alle eldre til å melde seg på. 

 

Sak12/21 Aktuelle saker fra utvalg og kommunestyre 

-    Utredning av fremtidig bygningsstruktur og behov helse 

Kommunalsjef Anders Halland orienterte om saken. Utgangspunktet er en helhetlig utredning av 
fremtidig bygningsstruktur og behov innen helse. I den første delrapporten er det forslag om nytt 
kjøkken og vaskeri som vurderes som det som haster mest. 

Rådmannen har lagt fram to alternativer, og innstiller på at investeringer i helsebygg settes på vent 
fram til den økonomiske situasjonen er nærmere avklart. 

Eldrerådet tar saken til orientering.  

-    Felles kommuneoverlege og samhandlingsleder i Hallingdal, tas til orientering 

-    Tertialrapport 2. tertial 2021, tas til orientering og rådet mener det bør følges opp med hyppigere 
rapportering. 

-    Gebyrregulativ tekniske tjenester – endring  

Eldrerådet er positiv til at det kan søkes om dispensasjon for å kunne bo på fritidseiendom. 
Saksgebyret må reduseres men slik at gebyret dekker de reelle utgiftene.  

 

Sak 13/21 Eventuelt 

- Tannklinikken – inngang til møtelokalet  

Eldrerådet støtter pensjonistforeningens ønske om at inngangen må utbedres raskt slik at det blir 
mulig å holde møter igjen. 

- Datakurs for eldre  

Leder tar kontakt med rektor på ungdomsskolen med tanke om et samarbeid. 



- Prestestilling i Nesbyen.  

Eldrerådet er bekymret for at det enda ikke har lykkes med å få en fast prest til Nesbyen. 

- Neste møte 

Det ønskes et møte med ordfører og en omvisning i Embetsgarden. 
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