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• ÅPEN POST
Raufoss, 27. mai 2020

Kjell Magne Eriksen
leder

Vegard Skogen
møtesekretær

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Vegard Skogen
20/1083

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA FORRIGE MØTE
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Protokollen fra møte 13.02.2020 godkjennes.

Trykte vedlegg:
Møteprotokoll fra møte 13.02.2020.

Bjørn Fauchald
kommunedirektør

Arkiv: 026

Vestre Toten kommune
MØTEPROTOKOLL
Eldrerådet
Møtested:
Møtedato:

Smia
13.02.2020

Tid: 09:00 - 11:10

Innkalte:
Parti

AP
FRP

Funksjon
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

Navn
Forfall Møtt for
Kjell Magne Eriksen
Wenche Christel Gurihus
Liv Gamme
Gunnar Andreas
Hauglien
Marit Korslien Berg
John Vildåsen
Odd Ingard Hoberg
Ankom kl. 09.18

Fra adm. (evt.
andre):

Konsulent Monika Bekkelund, driftsenhetsleder Maj Britt
Karlsen, omsorgssjef Trine Kløvrud, møtesekretær Vegard
Skogen

Fra/til saknr.:

1 – 4/20

Det bekreftes at møteboken er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.
Medlemmene i eldrerådet presenterte seg og hvilken organisasjon den enkelte
representerer.
Raufoss, 25. februar 2020

Underskrifter:
Kjell Magne Eriksen
leder

Vegard Skogen
møtesekretær

Postadresse: Vestre Toten kommune, Rådhuset, 2830 Raufoss
Tlf. sentralbord 61153300, Telefaks: 61153555,
E-post: Post@vestre-toten.kommune.no Internett: www.vestre-toten.kommune.no

1/20
20/65
VALG AV LEDER OG NESTLEDER
Behandling:
Det ble fremmet følgende forslag i møtet:
Kjell Magne Eriksen ble foreslått som leder, og Wenche Gurihus som nestleder.
Vedtak:
1. Kjell Magne Eriksen velges som leder av eldrerådet for perioden 2019 – 2023.
2. Wenche Christel Gurihus velges som nestleder.

2/20
20/111
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA FORRIGE MØTE

Vedtak:
Protokollen fra møte 20.11.2019 godkjennes.

3/20
20/111
REFERATER OG MELDINGER
Behandling:
1. Konsulent Monika Bekkelund orienterte om handlingsplanen «Leve hele livetreformen», herunder:
• Mål for arbeidet og hovedområder
• Plan og virkeområder
• Status og satsingsområder
• Forslag til mål og tiltak framover
Side 2 av 4

Noen innspill fra eldrerådet:
• Hva med eldre som ikke har nære pårørende?
• Samarbeid med lokale restauranter med reduserte priser for eldre?
• Hjemmetjenesten – færre personer/pleiere innom hjemmet
Leder Kjell Magne Eriksen refererte innspill fra Fagforbundet:
o Eldrebølgen – ikke et skjellsord / ses på som ressurs
o Eldresentrene – bemanning mer tid for personale (aktivitører
mangler)
o Økt tid til måltider og sosialt samvær
o Økning til heltidsstillinger
Eldrerådets innspill og meninger ble drøftet og tas med i det videre arbeidet.
2. Driftsenhetsleder Maj Britt Karlsen orienterte om hjemmetjenesten i V. Toten:
• Organisering – bakgrunn og mål
• Implementert LEAN og daglige tavlemøter
• Pasientsikkerhetsprogrammet
• Hverdagsrehabilitering
• Fokus på heltidsstillinger
3. Odd Ingard Hoberg oppnevnes som styremedlem i Småjobbsentralen, vara:
Gunnar Hauglien.
4. Forslag til nye retningslinjer / rutiner for eldrerådet ble gjennomgått, - ingen
merknader.
Referater: Leder gikk gjennom referatene.
Vedtak:
Referater og meldinger tas til orientering.

4/20
20/71
STYRET FOR FRIE GAVEMIDLER
Behandling:
Eldrerådet foreslår at Marit Korslien Berg velges som representant i styret.

Side 3 av 4

I ettertid ble det oppdaget en uheldig sammensetning i styret, og leder har etter
samtykke med Marit Korslien Berg og Liv Gamme oppnevnt Liv Gamme som
representant i styret.
Vedtak:
Eldrerådet oppnevner Liv Gamme som representant til styret for frie gavemidler.

ÅPEN POST
Ingen
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SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Vegard Skogen
20/1083

Arkiv: 026

REFERATER OG ORIENTERINGER
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Referater og meldinger tas til orientering.

Trykte vedlegg:
Pensjonistforbundet brev om eldreråd.
Hilsen til kommunale eldreråd i innlandet
Fakta:
Planavdelingen vil gi en presentasjon av forslag til utforming av aktivitetsområde på
Nytorvet.

Bjørn Fauchald
kommunedirektør

Alle eldreråd, alle fylkesforeninger og lokallag i Pensjonistforbundet

29.04.2020

Eldrerådene må tas med på råd!
Helsedirektoratet har definert eldre som spesielt sårbare for koronaviruset. Risikoen for alvorlig
sykdom - i verste fall død - stiger med økende alder. Over 200 personer er hittil død av viruset i
Norge. To av tre døde var over 80 år, ni av ti var over 70 år. Gjennomsnittsalderen for døde er
83 år. I helsemessig forstand er eldre mer berørt av koronavirusetenn andre aldersgrupper.
Likevel erfarer vi at kommunestyrer og fylkesting ikke involverer eldrerådene i sitt arbeid med å
bekjempe viruset. Det bryter med det demokratiske prinsippet om at de som blir berørt av et
politisk vedtak, skal tas med på råd. Og det er i strid med forskrift om kommunale og
fylkeskommunale råd for eldre § 2:
•
•

Eldrerådene har rett til uttale seg om alle saker som gjelder eldre.
Kommunestyret og fylkestinget er forpliktet til å ha rutiner som sikrer at eldrerådene
involveres så tidlig i sakene at deres uttalelser kan påvirke utfallet av dem.

Pensjonistforbundet oppfordreralle eldreråd til å kreve at kommunestyrer og fylkesting
involverer dem. Samtidig oppfordrer vi våre lokallag til å støtte rådene i dette arbeidet. Rådene
må bl.a. involveres og engasjere seg i:
•
•
•
•
•
•

Smittevern for beboere på institusjon/hjemmeboende mottakere av omsorgstjenester
Generelle smitteverntiltak
Tilgang på nødvendige helsetjenester, f.eks. koronatester eller sykehusinnleggelse
(kun en tredjedel av innlagte sykehuspasienter med covid-19 er over 80 år)
Tilgang på andre nødvendige helsetilbud (fastlege, fysioterapi, medisiner, m.m.)
Ensomhet og sosial isolasjon, både blant beboere på institusjon og hjemmeboende
(eldre får mindre besøk og behersker kanskje ikke digitale kontaktverktøy)
Digital opplæring av eldre

Eldre er en berørt part i bekjempelsen av koronaviruset. Derfor må eldrerådene involveres!
Vennlig hilsen

Jan Davidsen Raa
Forbundsleder

Postadresse:
Pb. 6714 St. Olavs pl.
0130 Oslo

Besøksadresse:
Torggata 15

Harald Olimb Norman
Generalsekretær

pf@pensjonistforbundet.no
www.pensjonistforbundet.no

Telefon: 22 34 87 70
Faks: 22 34 87 83

Bankgiro: 9001.05.50202
Org.nr.: 970 323 910

Stab - Politisk sekretariat
Vestre Toten kommune
Postboks 84
2831 RAUFOSS

Deres ref:

Vår ref:
2020/35254-1
Gro Merete Lindgren

Dato:
22.04.2020

Hilsen til kommunale eldreråd i Innlandet
Innlandet fylkeskommunes eldreråd for perioden 2019 – 2023 hadde sitt konstituerende
møte den 12. februar 2020 og er nå organisert slik:
Navn
Aage Willy Jonassen
Ingvill Fjellstad Bø
Jan Tyriberget
Ingvar Lindstad
Aud Løkken
Astrid Lier
Johanne Lillevik
Jørund Hassel
Bjørn Anders Hoff
Inger Torun Klosbøle
Helge Thomassen

Funksjon

Bopel

Mobiltlf.

E-postadresse

Leder
Nestleder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Observatør/
Fylkestinget
Observatør/
Fylkestinget

Elverum
Fagernes
Stange
Otta
Tynset
Raufoss
Hamar
Lillehammer
Jaren
Bagn

951 95 189
988 14 491
917 03 220
920 96 616
415 56 816
911 90 485
922 15 165
977 37 140
909 83 465
970 97 428

sjagr@online.no
ingvill.bo@icloud.com
jtyriber@online.no
ilindst@online.no
aud.lokken@ fjellnett.no
hanslier@online.no
lillevikj@gmail.com
hasseljorund@ gmail.com
vestopplandppf@ gmail.com
inger.torun.klosbole@ innlandetfylke.no

Kongsvinger

990 96 511

helge.thomassen@ innlandetfylke.no

Alle har personlige vararepresentanter som vist på fylkeskommunens hjemmeside.

Vi hilser til alle kommunale eldreråd i Innlandet fylke og inviterer til samarbeid!

Både Oppland og Hedmark fylkeskommunes eldreråd har gjennom årene tatt på seg rollen
som koordinerende ledd og arrangert konferanser som alle eldreråd har hatt nytte av. Denne
tradisjonen vil vi bygge videre på, men antallet kommuner i fylket vil nødvendigvis føre til
justeringer.

Postadresse:
Postboks 4404
Bedriftssenteret
2325 Hamar

Besøksadresse:
Innlandet fylkeskommune
Parkgata 64
Hamar

Telefon:
E-post:
Internett:
Org.nr.:

+47 62 00 08 80
post@innlandetfylke.no
www.innlandetfylke.no
920717152

Den spesielle perioden vi befinner oss i nå bekrefter behovet for eldreråd. Behovet for
oppmerksomhet og ivaretagelse av de aller eldste i samfunnet vises best i krisetider. Det er
naturligvis slik at det er de kommunale eldrerådene som er nærmest til å bli involvert og kan
bidra i lokalsamfunnets håndtering av koronakrisen. Vi registrerer dessverre at dette ikke er
tilfelle i flere kommuner og ber om at eldrerådene tar tak i problemene. Lov om eldreråd fra
1992 er opphevet og erstattet av ny kommunelov og forskrift med veileder. Forskriften om
medvirkningsordningen tilsier at kommunene plikter å ta eldrerådene med i håndteringen av
alle saker som berører eldres levekår. Når koronakrisen en gang i fremtiden skal evalueres,
bør forutsetningen for å bidra konstruktivt være at eldrerådene har medvirket i håndteringen
av krisen.
Gjennomføring av eldrerådsmøter på normalt vis er nå utelukket og fylkeseldrerådet har vært
nødt til å gjennomføre møter digitalt. Det kan anbefales! Det dårligste alternativet er å vente
til fysiske møter blir mulig en gang i fremtiden.
Som noen av eldrerådene har påpekt er det på trappene endringer i finansieringen av
frivillighetssentralenes virksomhet. Hittil har kommunene fått øremerkede midler til dette.
Regjeringen vil bort fra ordningen og legge tildelingen inn i den generelle overføringen. Det
kommunale selvstyret skal styrkes! Her må eldrerådene og de andre medvirkningsorganene
passe på at dette fører til en styrking av frivillighetssentralenes økonomi og ikke til det
motsatte.
Vi anbefaler at eldrerådene i hver region arrangerer regionsamlinger så snart
møtevirksomhet blir tillatt. Da kan grunnlaget legges for utveksling av erfaringer og gi
hverandre støtte. Innlandet fylkeseldreråd vil gjerne bli invitert med tanke på å bli
representert på slike samlinger.
Vi har startet planleggingen av en eldrerådskonferanse den 16. – 17. november 2020 i tråd
med erfaringene fra tidligere år. Ved å møtes på denne måten vil vi kunne trekke til oss
foredragsholdere og kompetanse som vi hver for oss ikke har midler til. Dere inviteres til å
komme med forslag til tema og ramme for konferansen. Dette kan sendes til: Konsulent Gro
Merete Lindgren. Hennes e-postadresse er: gro.merete.lindgren@innlandetfylke.no
Hensikten må være at vi tilegner oss kompetanse, gjør hverandre gode og får best mulig
resultat av samarbeidet.

Med vennlig hilsen

Aage Willy Jonassen
Leder/ Innlandet fylkeskommunes eldreråd
Kopi: Leder i det kommunale eldrerådet
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.
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SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Vegard Skogen
20/65

Arkiv: 022

ÅRSRAPPORT 2019 - ELDRERÅDET
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Eldrerådets årsrapport for 2019 godkjennes.

Trykte vedlegg:
Årsrapport eldrerådet 2019
Fakta:
Det er lovbestemt at kommuner og fylkeskommuner skal ha et eldreråd som en del
av det kommunale / fylkeskommunale styringssystemet.
Eldrerådet er et rådgivende organ for kommunen og skal sikre at eldres syn på saker
som angår de eldre blir en del av beslutningsgrunnlaget for kommunens politikere.
Vurdering:
Årsmeldingen for eldrerådet legges fram som referatsak for kommunestyret.

Bjørn Fauchald
kommunedirektør

Vestre Toten kommune
Sentral stab og støtte

Vår ref.:
20/65-3
Saksbehandler:
RKVES
Dato:
02.03.2020

ÅRSRAPPORT ELDRERÅDET 2019
Vedtatt i Vestre Toten eldreråd 04.06.2020.
Eldrerådet i 2019 har vært sammensatt av følgende personer:
Fra pensjonistforeningene:
Leder: Kjell Magne Eriksen – vara Liv Rehn Berger
Nestleder: Wenche C. Gurihus – vara Astrid Lier
Medlem: Liv Gamme – vara Oddny Sandbekken
Medlem: Marit Korslien Berg – vara Olav Berg
Politisk valgte:
Medlem: Gunnar Jan Eines (KRF/medlem av UVO) – vara Kari Håkerud (AP)
Medlem: Knut Viggo Pedersen (SV) – vara Leif Arne Sandbekken (SP)
Medlem: Paul Ravlo (AP) – vara Lajla Tangen (AP)
Eldrerådet har hatt 5 møter og 15 saker på dagsorden.
Møtene er holdt i Vestre Toten rådhus.
Innkalling/saksdokumenter og protokoll fra eldrerådets møter blir sendt til
medlemmer og varamedlemmer. Saksdokumenter og protokoller blir også lagt
ut på kommunens hjemmeside. Sekretærfunksjonen er lagt til kommunens
møtesekretariat.
Saker:
Sentrale saker for Eldrerådet har i 2019 vært:
• TKE’s Gavefond: Godkjenning av årsberetning og årsregnskap 2018
• Transporttjenester for eldre og uføre/handikappede.
• Drøfting av fastlegeordningen i kommunen etter henvendelse fra
Raufoss og Omegn Pensjonistlag
• Henvendelse til trafikksikkerhetsforum om skoleskyss og busstopp i
Sagvollvegen
• Drøftet situasjonen i hjemmesykepleien -uttrykt bekymring om at
pasientene må forholde seg til mange pleiere
Adresse: P.B. 84, 2831 RAUFOSS
Telefon 61153300, Telefaks 61153555
E-post: post@vestre-toten.kommune.no Internett: www.vestre-toten.kommune.no
Giro: 2050.39.38228 Orgnr. 971 028 300

• «Leve – hele livet»
• Drøftet storkjøkken og vaskeriet på Gimle – opptatt av at det skal
bevares på Gimle
• Oppfølging av middagsservering på institusjonene
• Eldrerådet arrangerte Eldredagen 2019 den 1. oktober, i samarbeid
med Raufoss og omegn pensjonistlag, Ihle pensjonistforening, Raufoss
sanitetsforening. Eina pensjonistforening hadde eget arrangement.
• Behandling av budsjett og økonomiplan 2019 – 2022. (fellesmøte med
Råd for funksjonshemmede). Det ble gitt en orientering v/ ass.rådmann
Odd Arnvid Bollingmo
Representasjon/deltakelse fra Eldrerådet:
• Knut Viggo Pedersen: Representant i styret for frie gavemidler
Uttalelser/innspill fra Eldrerådet:
• Høringsuttalelse til Planprogram kommunedelplan veg 2019 – 2023
• Nye politivedtekter

Kjell Magne Eriksen
leder

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Vegard Skogen
20/561

Arkiv: 123

TKES GAVEFOND - GODKJENNING AV ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP
2019
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Årsberetning og årsregnskap for TKE’s gavefond 2019 godkjennes.

Trykte vedlegg:
• Årsberetning for 2019
• Drifts- og balanseregnskap 2019
• Vedtekter for gavefondet
• Revisjonsberetning
Fakta:
Årsberetningen oppsummerer de vedtak som er gjort, og som anses å ligge innenfor
vedtatte vedtekter.
Årsregnskapet for TKE’s gavefond, som eldrerådet disponerer, legges fram til
godkjenning før det sendes til Brønnøysundregisteret.
Vedtektene sier at rentemidlene skal disponeres av eldrerådet, og at midlene skal
benyttes til beste for eldre i Vestre Toten kommune.

Bjørn Fauchald
kommunedirektør

Vestre Toten kommune
Sentral stab og støtte

Vår ref.:

TKE’s gavefond

20/561-2

Saksbehandler:
RKVES
Dato:
01.04.2020

TKE'S GAVEFOND - BERETNING 2019
Legatets formål er å gi midler av grunnfondets avkastning til trivselstiltak for
eldre i Vestre Toten kommune.
Årsregnskapet for 2019 er oppgjort med overskudd. Eldrerådet mener at det
er grunnlag for fortsatt drift og årsregnskapet er satt opp under denne
forutsetningen.
Eldrerådet har vedtatt å ikke benytte rentemidler fra TKEs gavefond i 2019 for
å bygge opp opptjente rentemidler.
Legatet har ingen ansatte.
Legatets aktiviteter forurenser ikke det ytre miljø.

_________________
Kjell Magne Eriksen
leder

________________
Wenche C. Gurihus
nestleder

______________
Liv Gamme

________________
Marit Korslien Berg

________________
Gunnar A. Hauglien

______________
John Vildåsen

________________
Odd Ingard Hoberg

Adresse: P.B. 84, 2831 RAUFOSS
Telefon 61153300, Telefaks 61153555
E-post: post@vestre-toten.kommune.no Internett: www.vestre-toten.kommune.no
Giro: 2050.39.38228 Orgnr. 971 028 300

Vestre Toten kommune
Sentraladministrasjonen

TKE’S GAVEFOND - NYE VEDTEKTER
Jubileumsgave til Eldrerådene.
TKE’s forutsetninger for mottakernes disponering
Som et ledd i markeringen av TKE’s 75 - årsjubileum har styret bevilget kr. 250.000
til hvert av eldrerådene i totenkommunene.
Eldrerådene vil få overført disse pengene med tillegg av renter regnet fra 1. juli.
1988.
Renter i perioden 1. juli – 19. desember 1988 utgjør kr.15.809,03 av grunnkapitalen,
kr. 250.000, regnet etter høyeste bankinnskuddsrente for TKE i samme periode.
Følgende absolutte betingelser gjelder for disponering av gaven og dennes
avkastning:
1. Grunnfondet på kr. 250.000 kan ikke angripes.
2. Den årlige avkastningen kan fritt disponeres til godkjent formål. Det samme
kan akkumulert avkastning fra tidligere år.
3. Det er eldrerådet som skal disponere grunnfondets avkastning. Eldrerådet
kan overlate dette til andre.
4. Grunnfondets avkastning skal nyttes til trivselstitak for eldre i kommunen.
Dersom det blir utarbeidet nærmere retningslinjer for hva som i denne
sammenheng menes med trivselstiltak, skal det utarbeides forslag fra
eldrerådene. De retningslinjer som skal gjelde, må være slik at eldrerådene
finner å kunne akseptere dem.
5. Grunnfondets navn og daglige benevnelse skal bære preg av at fondet er gitt
som gave fra TKE. Det samme gjelder når fondets avkastning blir disponert.
6. Det skal hvert år avlegges regnskap for fondet og fondets avkastning. Det
stilles samme krav til regnskapsføringen som for kommunale regnskaper.
Eldrerådet skal hvert år behandle og godkjenne avlagt regnskap.
7. Styret for TKE’s gavefond er Eldrerådet i Vestre Toten.
8. Antall styremedlemmer i styret for TKE’s gavefond skal bestå av 7
medlemmer, og velges av kommunestyret i Vestre Toten for hver
kommunestyreperiode.
Vedtatt av Vestre Toten Eldreråd 12.05.2016

