
 

 Årsmelding for Gran eldreråd 2020  
 
 
 
Eldrerådets medlemmer 2020 

 
Medlemmer:  Varamedlemmer:  
Tine Øverlier (Hadeland seniorforum), leder  Per Christian Christensen (Hadeland senior 

forum)  
Grete Øverlier (Jaren Pensjonistforening) 
nestleder  

Inger Turid Brenna (Jaren Pensjonistforening)  

Peter O. Saugstad (Gran Pensjonistforening)  Marit O Hvalstad Linvollen (Gran 
Pensjonistforening) 
Ivar Helge Dammen (Gran pensjonistforening)  

Leif Kristiansen (Brandbu Pensjonistforening)  Inger Staxrud (Brandbu pensjonist forening) 
 

 Varamedlemmer for de folkevalgte:  
Randi Eek Thorsen (AP) Kari Dæhlen 

Rrustem Rxhaj 
Anne Margrethe Knarud 
Ingen Staxrud 
 

Asmund Johnsrud (SP) 
Olav Halgeir Nordli (Frp)  

 
 
Antall avholdte møter: 8 avholdte møter. Møtet i april 2020 ble avlyst på grunn av pandemien. 

Antall saker: Totalt er 25 saker behandlet   

Antall tema/orienteringer: totalt 20 av ulik art. Enkelte tema er tatt opp flere ganger løpet av året.  

 

Saker som har vært til behandling: 

1/20 Prioritering av aktuelle saker og oppgaver for eldrerådet i kommende periode. Hva 
ønsker og kan rådet jobbe med? 
Vedtak: Rådet ønsker i første om gang å arbeide med følgende saker/ områder og ber 
rådmannen legge til rette for at rådet kan komme inn i saksprosessen så tidlig som 
mulig. Lista er ikke uttømmende eller endelig.  

 Leve hele livet  

 Det nye sykehjemmet - romprogrammet  

 Helse og omsorg – status for tilbud til hjemmeboende eldre  

 Budsjett – tidligere inn i prosessen  

 Transport  

 Kommunikasjon – utfordring med digitalisering – opplæring 

 Fordelinga av TT-kort  

 Kultur og friluftsliv  

 Kirkegårder/ minnelunder  

 Aktivitetsdagen for eldre  

 FNs internasjonale eldredag  



 Småjobbsentralen 
Leder og sekretær avgjør hvilke saker av de som ligger i sakene til kommunestyret som 
skal opp i eldrerådet til behandling. 

2/20 Årsmøte – Småjobb sentralen i Gran. Rapport for småjobbsentralen ble lagt fram av 
Ingvald Rækstad. Godkjent. Satsene for 2019 ble videreført i 2020 

3/20 Årsmelding Gran eldreråd 2019 – lagt fram av utvalgssekretær. Godkjent og oversendt 
rådmannen. 

4/20 Heltidskultur2020-2023 
Eldrerådets vedtak: Eldrerådet mener dette prosjektet er svært viktig og ønsker videre 
rapporteringer/informasjon om prosjektet ved tertialrapportering slik det er beskrevet i 
saken. Eldrerådet tar saken til orientering. 

5/20 Investeringsprosjekt 690 Nytt sykehjem og omsorgsboliger på Sagatangen - status i 
forprosjekt 
Vedtak: 

 Eldrerådet støtter rådmannens innstilling og tar til etterretning status på 
gjennomføring av prosjektet.  

 Gran kommunes eldreråd vil understreke viktigheten av at det bygges nytt 
sjukehjem nå, og mener dette må prioriteres foran andre store 
investeringsprosjekter i kommunen. 

6/20 Tidsplan budsjettprosess 2021-2024. 
Vedtak: Eldrerådet slutter seg til rådmannens innstilling med et tilleggs punkt 2. 
1. Formannskapet vedtar framdriftsplan for budsjett og økonomiplan 2021-2024.  
2. Eldrerådet ber om orientering vedrørende budsjett og økonomiplan 2020-2024 i 

eldrerådets møte 12. oktober 

7/20 Kommunal planstrategi 2019-2023. Orientering ved Øyvind Sørli 
Eldrerådets vedtak:  
1. Å skape et aldersvennlig og trygt samfunn – endring i hovedpunkt 1.2 fjerde 

kulepunkt 
2. Eldrerådet ber om å bli involvert i utarbeidelsen av kommuneplanens samfunnsdel. 

8/20 Søknad om dispensasjon fra krav om universell utfordring av nybygg boliger Rognstad 
Eldrerådet anbefalte planutvalget å fatte følgende vedtak:  
1. Søknad om dispensasjon fra reguleringsbestemmelse § 4.2 om universell utforming 

avslås med hjemmel i pbl §§ 19-2 og 12-4 rettsvirkning av reguleringsplan. Vilkårene 
for å innvilge dispensasjon er ikke oppfylt.  

2. Det er et samfunnsmål at folk skal bo hjemme så lenge som mulig. Det er godt for 
den enkelte og bra for samfunnet/kommunen. Det er god samfunnsøkonomi å gjøre 
samfunnet mest mulig brukbart for alle. Det er derfor viktig at nybygg gjøres 
tilgjengelige. 

9/20 Temaplan trafikksikkerhet – rullering av tiltakslista for 2020 
Eldrerådet støtter rådmannens innstiling. 

10/20 Politisk delegeringsreglement – Oppstart revidering 2020 
Eldrerådet slutter seg til rådmannens innstilling med et tilleggs punkt 3  
1. Kommunestyret vedtar oppstart av revidering av reglement for politisk delegering 

jf. kommuneloven § 5-14.  
2. Ferdig revidert delegeringsreglement sluttbehandles i kommunestyremøtet innen 

31.12.2020 for ikrafttredelse fra og med vedtaksdato.  
3. Eldrerådet ber om å få forslag til revidert delegeringsreglement til behandling før 

sluttbehandling 

11/20 Prinsipper for utleie/utlån av kommunale formålsbygg til frivillige lag og foreninger 
Eldrerådet støtter rådmannens innstilling 

12/20 Plan for legetjenesten og driftsform ved Sagatangen legekontor. Inndragning av 



fastlegehjemmel 
Vedtak: 
Eldrerådet støtter rådmannens innstilling og mener dette er en viktig og riktig avgjørelse 
for å styrke det faglige miljøet på det nye helsehuset, styrke sykehjemsmedisinen og 
ivareta legetjeneste til beste for beboere og pasienter. 

13/20 Møteplan for eldrerådet 2021 
Eldrerådet vedtok framlagt møteplan 

14/20 Innspill til fylkets eldrekonferanse 16.- |17. nov- saken ble fremmet uten innstilling 
Vedtak ble utarbeidet i møtet:  
Eldrerådet ved Leder og sekretær utformer og sender inn forslag om temaene: 
1. Elders digitale hverdag  
2. Demensomsorg 

15/20 Endring i reglement for kommunestyret om adgang til å gjennomføre fjernmøter. 
Eldrerådet støtter rådmannens innstilling. 
Eldrerådet forutsetter at kommunen legger til rette så alle møtedeltakerne kan delta på 
digitale møter. 

16/20 Stortingsvalget 2021 - Antall valgdager 
Eldrerådet støtte rådmannens innstilling. 

17/20 Resultatrapportering 2. tertial 2020. 
Støtter rådmannens innstilling 

18/20 Boligplan 2018-2021 - oppdatering av tiltaksdelen 
Eldrerådet slutter seg til rådmannens innstilling 

19/20 Kommunikasjonsstrategi 
Vedtak: Gran kommunes eldreråd slutter seg i hovedsak til kommunikasjonsstrategien, 
men vil foreslå at det utarbeides tillegg som tydeliggjør utfordringen og løsninger for å 
kommunisere med eldre og spesielt hjelpetrengende personer. Vi viser til en 
undersøkelse fra Nord Universitet, avdeling for samfunnsfag som viser at eldre blir 
utrygge når omsorgstjenester digitaliseres. I krisesituasjoner som f.eks en pandemi, vil 
utryggheten og følelsen av ensomhet øke, spesielt blant eldre og hjelpetrengende. 
Spesielt i krisesituasjoner vil folk flest og spesielt eldre, stole mest på 
kommunikasjonsformer de kjenner og er trygge på. Dette er i første rekke ansikt til 
ansikt kommunikasjon og telefon. Eldrerådet mener det bør innarbeides et eget avsnitt 
om denne problemstillingen i kommunikasjonsstrategien. 

20/20 Helse og omsorgssenter på Sagatangen – Utførelsesfasen 
Vedtak – 5for og 2 mot 
Eldrerådet mener at bygging av helse og omsorgssenter på Sagatangen igangsettes nå 
og ber om at de fleste av omsorgsboligene får verandaer. Eldrerådet tar ikke stilling til 
finansiering av prosjektet. 

21/20 Budsjett- og økonomiplan 2021-2024 
Vedtak: Eldrerådet tar saken til orientering. Rådet er bekymret for tjenesteyting til 
kommunens innbyggere. 

22/20 Politisk delegeringsreglement - Sluttbehandling revidering 2020 
Eldrerådet støtter rådmannens innstilling 

23/20 Kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv - Oppjustering av prioritert 
handlingsplan 
Eldrerådet støtter rådmannens innstilling 

24/20 Spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2021 - Prioritering av søknader, Gran 
kommune 
Eldrerådet støtter Rådmannens innstilling 

25/20 Kommuneplanens samfunnsdel - forslag til planprogram og oppstart av planprosess 
Eldrerådets vedtak: Støtter rådmannens innstilling:  



1. Forslag til planprogram for kommuneplanens samfunnsdel legges ut til offentlig og 
sendes på høring slik det er skissert i saksframlegget. 
 2. Det varsles samtidig oppstart av arbeid med kommuneplanens samfunnsdel i 
henhold til bestemmelsene i plan- og bygningslovens § 11-12 og § 11-13. 

 
 
 
 
Tema/orienteringer – enkelte orienteringer har vært felles med rådet for likestilling av personer med 
nedsatt funksjonsevne. Da har diskusjonen vært i det enkelte råd i etterkant.  
 

 Orientering om planarbeid og pågående plansaker ved Sigrid Lerud, fagansvarlig plan og 
bygningsavdelingen felles med rådet for likestilling av mennesker med nedsatt 
funksjonsevne. 

 Orientering og informasjon v/ helse og omsorgssjef Mette Mosby. Aktuelle saker for 
eldrerådet.  
- «Leve hele livet». Det er aktuelt at eldrerådet er representert i arbeidsgruppe Aldersvennlig 
samfunn. Saken vil bli satt opp som orienteringssak i neste møte. 
- Heltidsvalget – arbeid med større stillingsprosenter i helse og omsorg 2  
- Nytt sykehjem - Sagatangen – rådmannen har nedsatt en ressursgruppe der det er ønske 
om at eldrerådet er representert ved leder. 

 Leve hele livet – delområdet - Et alders vennlig samfunn ved Merethe Wollan Blisten, 
tjenesteutvikler, helse og omsorg. Diskusjon og tanker for videre arbeid i eldrerådet 

 Universell utforming(UU) – Plan for UU Gran kommune 2019 - 2028 ved Gard Olsen, 
enhetsleder eiendom.  

 Dialog med rådmannen: §5,2 i kommuneloven gir kommunen plikt til å opprette eldreråd. 
Rådet kan etterspørre utredninger men har ikke krav på at det utarbeides, ev utredninger må 
avklares med ordfører. 

 Orientering om oppstart av reguleringsarbeid ved Doktorgården i Gran ved Sigrid Lerud 
fagansvarlig plan og bygningsavdelingen og Anne Lise Koller arealplanleger. Skal sees som en 
del av sentrum, men ikke som bykjerne, høy utnyttelsesgrad. Kommunen har lagt føringer 
med tanke på universell utforming (UU) knyttet til uteområder og bebyggelse.  

 Orientering om heltidskultur ved Bodil Bakken bemanningsansvarlig i Helse og omsorg. 
Prosjekt heltid er videreføring av arbeide som ble utført vedrørende heltid i 2016-2019. Det 
jobbes mot klare mål framover til 2023, en heltidskultur der uønsket deltid er fjernet.  

 Orientering om arbeidet med kommunal planstrategi v/ Leif Arne Vesteraas kommunalsjef 
kultur og samfunn. Saken skal til kommunestyret i løpet av våren med slutt behandling i juni. 
Plan strategien var ute til høring sommer 2019, en innarbeider nå nasjonale føringer og 
moment som er kommet inn.  

 Leve hele livet, status og oppsummering v/ Kristin Woxen fag og kvalitetsutvikler i Helse og 
omsorg. Eldrerådet har ønske om å få jamnlig informasjon om prosjektet og bli forelagt 
problemstillinger slik at de kan komme med innspill.  

 Leve Hele livet: orientering om delområdet Mat og måltider v/Signe Marie F Johansen 
tjenesteleder fellestjenester. Det er utarbeidet et kostholds hefte som danner grunnlag for 
arbeidet med mat og ernæring. 

 Orientering vedrørende situasjonen rundt covid -19. Det er gitt informasjon flere ganger i 

løpet av året av kommuneoverlege Are Løken.  

 Demens – kommunens arbeid med dette ved demenskoordinator Ida Merethe Dæhlen.  

 Leve hele livet – delområdet Helsehjelp ved enhetsleder Anne K Slette og konsulent i helse 

og omsorg Kristin Woxen.  



 Informasjon fra Frivillig sentralen ved Øyvind Haslestad –  

 Leve hele livet og kommunes arbeid med delområdet «Sammenheng i tjenestene» ved Lisa 

Tolpinrud leder Tildelingsenheten (TE) og Kjersti H Tysland enhetsleder forebygging og 

utvikling.  

 Orientering om Investeringsprosjekt 690 Nytt sykehjem og omsorgsboliger på Sagatangen v/ 

Mette Mosby kommunalsjef helse og omsorg.  

 Informasjon om budsjett prosessen v/ Marianne Olsson fagansvarlig økonomi. Ordførers 

budsjett legges fram 29.10.2020. Budsjett 2021-2024 legges fram som sak i eldreråd 

09.11.2020.  

 Informasjon om varslersak på Skjervum.  

 Leve hele livet – delområdet Aktivitet og fellesskap v/ Ylva Österström og Wenche Brørby – 

tjenesteledere i helse og omsorg.  

 Korona situasjonen i Gran v/ kommuneoverlege Are Løken 

 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan for 2021-2024 v/ administrasjonen 

  

Deltakelse og arrangement:  

På grunn av covid-19 har det ikke vært arrangert eldrerådkonferanse. Eller kurs for eldrerådene i 

Innlandet.  

Den internasjonale aktivitetsdagen i mai og den internasjonale eldre dagen ble heller ikke arrangert 

på samme måte som tidligere. Det ble gitt mulighet til å søke på midler for mindre arrangement. 

Innenfor de føringer som var gitt av smittevern hensyn. Jaren pensjonist forening fikk midler til 

gjennomføring av et arrangement i forbindelse med FNs internasjonale eldredag.    

Eldrerådets leder har deltatt i ressursgruppa for nytt Helse- og omsorgssenter på Sagatangen. 

Eldrerådets leder deltok i fylkesmannens web-møte 13.12 2020 vedrørende «Leve hele livet» 

sammen kommunens representanter.  

 

 

Kjersti Høibø Tysland 

11.01.2021 

 


