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Referat fra møte i Eldrerådet 29.11.21 

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

Andre: Geir O. Garthus (sekretær), Anders Halland, Jeanette R. Kaspersen, Janne I. Skjellanger, Espen 
L. Thorbjørnsen, ordfører Tore Haraldset 

Møtested: Nesbyen kommunehus, veslesalen 

Møtetidspunkt: kl 13.00 – 15.30 

 

Saksliste: 

 

Sak 14/21 Årsbudsjett 2022, økonomiplan 2022-2025 Nesbyen kommune 

Det ble orientert om kommunens økonomiske situasjon og forslag til årsbudsjett/økonomiplan. 

 

Sak 15/21 Detaljregulering for Nesbyen skole og mindre del av sentrum 

Janne I. Skjellanger og Jeanette R. Kaspersen orienterte om foreløpige planer for skoleområdet og 
trafikksikring i området. Området er tenkt som et nærmiljøanlegg med aktiviteter som kan tilpasses 
alle grupper. 

Eldrerådet ser positivt på planene men tror at anlegget på grunn av beliggenheten vil bli lite brukt av 
de eldre. Det vurderes som mer interessant med tilbud som er i nærhet til andre servicefunksjoner i 
sentrum. Eldrerådet ber om å bli involvert i planarbeidet for kvartal A og indre torg. 

 

Sak 16/21 Planinitiativ for Østenfor og Villa Elverhøy 

Anders Halland orienterte om planinitiativet for Østenfor og kommunens pågående arbeid med 
reguleringsplan for Elverhøy og Sagtomta. Begge planene inkluderer tomta til Villa Elverhøy. 

Eldrerådet ser det som viktig at kommunens fremtidige arealbehov innen helse og omsorg blir sikret. 
Boligbehovet for eldre må i stor grad løses innenfor det ordinære boligmarkedet. Det trengs flere  
sentrumsnære boliger med universell utforming for både eldre og andre. 

Kommunen må være positiv og løsningsorientert for å sikre at initiativet på Østenfor blir realisert.  

Leiligheter bør prioriteres før hotell, og et hotell bør ikke plasseres på tomta til Villa Elverhøy. 
Gangveger og uteområde som er anlagt i tilknytning til Elverhøy på denne tomta, er viktige miljøtiltak 
og må ikke forringes ved eventuelt nybygg her. 

Skal det bygges hotell, bør leiligheter være en buffer mellom hotellet og Elverhøy Helsetun. 

   

Sak 17/21 Velferdsteknologi i Nesbyen kommune 

Prosjektmedarbeider Espen L. Thorbjørnsen orienterte om prosjektet. Det finnes en rekke 
hjelpemidler og den teknologiske utviklingen går fort. Teknologien skal være et hjelpemiddel i tillegg 
til og ikke istedenfor bemanning. Det gir den hjelpetrengende større mulighet for selvstendighet og 
frihet. Tiltakene kan tilpasses på institusjon og i alle boliger. 



Sak 18/21 Eventuelt 

- Aldersvennlig Norge. Det ble orientert om konferansen som noen deltok på. 

- Beredskap ved strømbrudd. Eldrerådet ser det som alvorlig at strøm og nødnett er ute av 
drift i lengre perioder etter uvær. Dette må evalueres med sikte på å få en sikrere 
strømforsyning og bedre beredskap.  

- Orientering med ordfører utsettes til neste møte da det ble lite tid til dette.
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