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Årsmelding Eldrerådet 2018
Eldrerådet har i 2018 bestått av følgende medlemmer og personlige varamedlemmer:
Liv Marit Idsø, leder
Asbjørn Hagerup, nestleder
Geirfinn Refsnes
Kjellrun Tyldum
Margrete Skilleås

pers. varamedlem:

Anne Mari Solli
Kjell Arne Skistad
Magne Grandemo
Halvor Solum
Kari Skjefte Hatland

Ledervervet: Nestleder Asbjørn Hagerup har fungert som leder i Eldrerådet 2. halvår 2018 i
leders fravær. Anne Mari Solli har vært innkalt som vara i samme periode.
Sekretariatet er lagt til kommunens administrasjon (Formannskapssekretær) og møtene er i
hovedsak lagt til Administrasjonsbygget.
Ut over skriv og henvendelser som er behandlet som referatsaker, har rådet hatt følgende saker
fordelt på 7 egne møter:










Orientering og gjennomgang av Demensplan 2020 v/Fagsjef Helse, Bente Eidesmo
Eldrerådet sin uttalelse til planen ble presentert i kommunestyrets møte 13.2.18
Årsmelding 2017, behandlet i kommunestyret 13.3.18
Plan for Ranemsletta sentrum. Eldrerådet kommenterte denne planen som ble behandlet i
formannskapet den 6.2.18.
Digital folkeopplysning – Eldrerådet ble utfordret på å komme med innspill,tips og
vanlige utfordringer eldre kan ha med digital post.
Byggeprosjekt Overhalla Helsesenter, orientering fra Fagsjef helse, Bente Eidesmo
Hunt4 i Overhalla – Oppfordring om deltakelse!
Eldres dag – Planlegging og gjennomføring
Digital kompetanse, møte med rådmannen om tema og om veien videre
Regnskap 2018 og Budsjett 2019
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Orientering fra Rådmannen om kommunens budsjett for 2019 samt økonomiplanperioden
2019-2022
Møteplan 2019

For øvrig:











Bredbånd – Formannskapet behandlet sak om dette i sitt møte den 6.2.18 ifbm.
kartlegging og tilrådninger. Eldrerådet drøfta litt omkring denne saken uten noen konkret
konklusjon eller uttalelse, men synes det er et bra tiltak og fint med en plan i forhold til
bredbåndsutbygging.
Digital folkeopplysning – Hvilke utfordringer har eldre i forhold til stadig mere
digitaliserte løsninger? Hva kan vi som kommune bidra med? Har eldrerådet innspill?
Overhalla kommune ønsker å ha med Eldrerådet på dette.
Besøksvenner/turvenner – Eldrerådet ble invitert med i planleggingen av dette. Nestleder
Asbjørn Hagerup er med som Eldrerådets representant.
Eldrerådet var representert v/Asbjørn Hagerup på et møte den 2. mai i forbindelse med
byggeprosjekt på helsesentertomta.
Margrete Skilleås og Asbjørn Hagerup deltok på felles møte i Grong med eldrerådene i
indre Namdal den 21. juni. Hovedtema på møte var velferdsteknologi v/Kjell Ø. Arntzen.
Asbjørn Hagerup er eldrerådets representant i kommunens brukerutvalg på sykeheimen.
Eldres dag ble gjennomført 18. oktober på Solvoll med følgende program:
 Eystein Stordal, medlem av helseutvalget i Pensjonistforbundet Nord-Trøndelag,
orienterte om eldres rettigheter ved verdige helse og omsorgstjenester i nordre del
av Trøndelag
 Sang og musikk ved Pål Sandø – Allsang
 Det ble servert kaffe, smørbrød og kake og det var loddsalg med gevinster levert
av næringslivet i Overhalla.
Eldrerådet (1 medlem, Margrete Skilleås) deltok på årskonferanse for kommunale
eldreråd 11. – 12. september. Viktige saker på agendaen:
 Lev hele livet – ny eldrereform
 Aktive eldre
 Tannhelse for eldre i kommunene
 Helsefremmende og forebyggende tiltak
 Kommunesammenslåing og eldrerådene
 Eldre og kosthold
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