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Eldrerådet har i 2019 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 
Kjellrun Tyldum      Halvor Solum 
Margrete Skilleås      Kari Skjefte Hatland 
 
Ledervervet: Nestleder Asbjørn Hagerup har fungert som leder i Eldrerådet i 2019 i leders 
permsisjon. 
 
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: 
 

 Digital kompetanse/velferdsteknologi – Nett-treff 
Det ble nedsatt ei arbeidsgruppe som jobbet med nett-treffene i 2019: 
Julie Brucker, Ove Lidbom, Halvor Solum og Asbjørn Hagerup 

 Rekruttering av turvenner/besøksvenner - Medansvar 
 Årsmelding 2018 – Møteplan 2019 
 Eldres dag 2019 – planlegging og gjennomføring 10. oktober på Øysletta grendehus med 

følgende program: 
 Advokat Øystein Mørkved kommer og informerer om temaet arverett 
 Fysioterapeut Maia Skaret Engblom holder et innlegg om trening 
 Sang om musikk ved Seniorkoret - Allsang 
 Undervegs i programmet blir det kaffe og matservering 
 Loddsalg meg gevinster fra næringslivet i Overhalla 

 Befaring «inn på tunet» - Tilbud hjemmeboende demente 
 Hildremstunet (gågate) trafikkproblematikk samt skilting av vegnavn, gatelys mm. 
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 Reguleringsplan (revisjon) Ranemsletta sentrum – Orientering v/Åse Ferstad, Teknisk 
etat 

 Høring – Ny forskrift om råd for eldre, for personer med funksjonsnedsettelse og for 
ungdom – Uttalelse fra Eldrerådet 

 Universell utforming og velferdsteknologi – leder deltok på konferanse 27.3. i Namsos 
 Workshop den 29.3.om ny kommuneplan og FNs bærekraftmål, leder deltok og følgende 

tema skal vektlegges særskilt: God helse, utdanning, innovasjon/bærekraft 
 «Leve hele livet» - kvalitetsreform som innebærer bl.a. at eldre skal få bedre hjelp og 

støtte til å mestre livet 
 Evaluering av nett-treff, Ove Lidbom (IT) og Line Rosendors (Frivilligsentralen 

Ranemsletta) deltok i evalueringen 
 Eldrerådskonferansen (Arr.: Trøndelag Eldreråd) – deltakelse 4. – 5. juni og gjennomgang 
 Status Eldres dag 10. 10. 
 Orientering v/Prosjektleder Beate Galguften Aunet om kommunens digitaliserings-

prosjekt. 
 Status Turvenn-prosjekt v/Bente Eidesmo 
 Eldrerådets vedtekter – justeringer i hht. ny kommunelov 
 Eldrerådet v/Margrete Skilleås skrev et brev datert 29.10.19 til kommunen v/Teknisk etat 

angående trafikkfarlig situasjon ved Skage kirke og parkeringsplassen nærmest inngangen til 
kirka. Brevet ble skrevet i samarbeid med Skage Aktivitetssenter/Skage Frivilligsentral, Skage 
Pensjonistforening, Kirkeringen Skage kirke, Kirkevergen i Namdal kirkelig fellesråd og Skage 
Gård v/John Ove Aagård. 

 
Saker til politisk behandling er med på alle møter for gjennomgang/eventuell behandling. 
 
Eldrerådet fikk en orientering fra ordfører Per Olav Tyldum i sitt møte 20.3. om «ståa» i 
Overhalla og samfunnet rundt oss. Ordfører var bl.a. innom tema som: 
 Befolkningsveksten, vi blir flere innbyggere – hvorfor vokser vi? 
 Hva skal skje framover i Overhalla? 
 Økonomiplan 2019 – 2022, om konsekvenser for investeringer 
 Ny kommunelov 

 


