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Årsmelding Eldrerådet 2016

Eldrerådet har i 2016 bestått av følgende medlemmer og personlige varamedlemmer:

Liv Marit Idsø, leder pers. varamedlem: Anne Mari Solli
Asbjørn Hagerup, nestleder Kjell Arne Skistad
Geirfinn Refsnes Magne Grandemo
Per Jakob Rønning Kjellrun Tyldum
Margrete Skilleås Kari Skjefte Hatland

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 behandlet følgende 
saker fordelt på 9 egne møter:

 Kommunebudsjettdebatten, en oppsummering
 Dokument om tilskudd til seniortiltak mm.
 Brosjyre Eldrerådet, distrubusjon
 Plan for videre virksomhet - Møteplan
 Kurs for eldrerådsrepresentanter, deltakelse på kurset «Eldrerådet i arbeid»
 «Den gyldne spaserstokken», støtte til arrangement (eldres dag)
 Kommunereformen, deltakelse i styringsgruppe
 Møte og befaring på «inn på tunet-gård», et tilbud til hjemmeboende demente
 Årsmelding 2015
 Eldrerådskonferansen (Livskvalitet hos eldre) 19. – 20.5.16, deltakelse
 Planlegging av senior-golf på verdens aktivitetsdag 10. mai
 Oppsummering av arbeidet med informasjonsbrosjyre
 Oppsummering av eldrerådskonferansen 19. – 20.5.16
 Eldres dag, arrangment 14.9.16
 Møteplan for høsten 2016
 Anskaffelse av nytt varslingsanlegg og trygghetsalarmer
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 Reguleringsendring helsesentertomta 
 Nærpolitireformen og støtte til formannskapets foreløpige uttalelse/innspill.
 Inn på tunet tilbud (for hjemmeboende demente), opphør av tilbud og opprettelse av nytt 

tilbud
 Logopedtjenesten
 Evaluering av eldres dag 14.9.16
 Eldrerådets budsjett 2017
 Valg av representant fra eldrerådet til utvalget for demensplan
 Planlegging av møte med rådmannen om Overhalla kommunes budsjett 2017, innspill og 

forslag
 Oppsummering om endring av tilbud «inn på tunet»
 Arbeidet i eldrerådet i 2016 og forslag for neste år

For øvrig:

- Eldrerådet er representert i brukerutvalget ved Overhalla sykeheim, med Asbjørn 
Hagerup som fast medlem, og Margrete Skilleås som varamedlem. 

- Orientering fra Bente Eidesmo om Inn på tunet tilbud, planlegging av helsesentertomta, 
varslingsanlegg/velferdsteknologi, informasjon om logopedtjenesten og eldrerådets 
involvering i aktuelle saker ble drøftet.

- Orientering fra rådmannen om budsjett 2017 

Overhalla Eldreråd

Liv Marit Idsø
Leder


