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MØTEPROTOKOLL  
 

Eldrerådet  
 
Dato: 08.03.2021 09:00 
Sted: Digital møteplattform og møterom Vigga, Gran rådhus 
Arkivsak: 21/00053 
Arkivkode: 033  
  
Møtende medlemmer: 
 
Møtende 
varamedlemmer: 

Tine Øverlier, Grete Øverlier, Peter Oskar Saugstad, Olav Halgeir Nordli 
 
 
Anne Margrete Knarud, (Rustem Rexhaj fikk ikke koblet seg opp) 

  
Forfall:  
 
Fra Frivilligsentralen: 
Fra Småjobbsentralen: 
 
Fra fylkets eldreråd: 

Randi Eek Thorsen, Asmund Johnsrud, Leif Kristiansen 
 
Øyvind Haslestad 
Ingvald Rækstad 
 
Bjørn Anders Hoff 
 

  
Fra administrasjonen: Anders Marius Blystad, Mette Mosby Kristiansen 
  
Protokollfører: Kjersti Høibø Tysland 
  
 
Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle 
merknader innen torsdag kl 12.00 
 

 
 
Tema / orienteringer: 

 Orientering om Frivilligsentralen ved Øyvind Haslestad  

 Orientering om Investeringsprosjekt 690 Nytt sykehjem og omsorgsboliger på Sagatangen - 
prosjektstatus ved Mette Mosby Kristiansen kommunalsjef helse og omsorg  

 Brev til landets ordførere fra statsråden om eldrereformen Leve hele livet  

 Lokale aktiviteter i eldrerådene i Innlandet - Brev fra Innlandet fylkeskommunale eldreråd 
med svarbrev  

 Evt spørsmål fra rådets medlemmer/ åpen post 
 
 
 

SAKSLISTE  
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6/21 21/00220-1 Kommunedelplan for kultur - til offentlig ettersyn og høring  

7/21 21/00235-4 Årsmøte - Småjobbsentralen i Gran  

8/21 21/00587-1 
Kommunedelplan helse og omsorg – forslag til planprogram og 
oppstart av planprosess 

 

  

 
 
 
 
 

 

 
Godkjenning av møteinnkalling og saksliste: 
Merknad til saksliste. Rådet ber om at orienteringssakene er egen sak med saksnummer på sakslista. 
 
Godkjenning av møtebok: 
Protokollen fra møtet 25.01.2021 ble enstemmig godkjent. 
 
 
Tema/ orienteringer 

 

 Orientering om frivilligsentralen er utsatt til neste møte  

 Orientering om Investeringsprosjekt 690 Nytt sykehjem og omsorgsboliger på Sagatangen – 
prosjektstatus ved kommunalsjef for Helse og omsorg, Mette Mosby Kristiansen. Det jobbes 
med å svare opp kommunestyrevedtak av 17.des 2020:  
Arbeidsområder:  

o Arbeid med kartlegging av bo og arbeidsforhold ved Skjervum helse og 
omsorgssenter – hva må til for å gi tilfredsstillende bo og arbeidsforhold ved 
Skjervum?  

o Samarbeid med sykehuset Innlandet og Lunner  
o Revidering av Helse og omsorgsstrategien   

 Brev til landets ordførere fra statsråden om eldrereformen Leve hele livet – Brevet er sendt 
rådets medlemmer 

 Lokale aktiviteter i eldrerådene i Innlandet - Brev fra Innlandet fylkeskommunale eldreråd 
med svarbrev. Brevet er sendt rådets medlemmer.  

 Orientering og presentasjon av Innlandet fylkeskommunes eldreråd 2019-2023 ved 
representant fra fylkets eldreråd Bjørn Anders Hoff.  Bjørn Anders Hoff var invitert til møtet. 
Informasjonsskriv om fylkets eldreråd sendes medlemmene.  
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6/21 Kommunedelplan for kultur - til offentlig ettersyn og høring 
 
Arkivsak: 21/00220 

Behandlet av Møtedato Saknr 

Planutvalget 10.03.2021 8/21 

Eldrerådet 08.03.2021 6/21 

Råd for likestilling av mennesker med nedsatt 
funksjonsevne 

  

Kommunestyret 23.03.2021 20/21 

 
 

Rådmannens innstilling: 
 
Kommunestyret vedtar i henhold til plan og bygningslovens § 11-14 å sende kommunedelplan for 
kultur på høring og offentlig ettersyn med høringsfrist 18. mai 2021. 
 
 
Eldrerådets behandling 08.03.2021: 
Anders Marius Blystad orienterte kort om saken.  
 
Disse hadde ordet i saken: 
Anne Margret Knarud, Tine Øverlier, Grete Øverlier, Anders Marius Blystad. 
 
Tine Øverlier fremmet følgende forslag til vedtak fra eldrerådet: 
 
Gran kommunes eldreråd har gjennomgått høringsutkastet til kommunedelplan for kultur og mener 
eldre innbyggere i kommunen er helt fraværende i planen. Eldrerådet forutsetter at Regjeringens 
kvalitetsreform for eldre «Leve hele livet» (St.meld. 15 2017-2018) skal gjenspeiles i planen. St.-
meldingen legger opp til at kommunen skal integrere kvalitetsreformen i sitt plan arbeid slik at 
kvalitetsreformen «Leve hele livet» blir synliggjort i kommunenes planarbeid både i samfunnsplanen 
og kommunedelplanene. 
«Leve hele livet» har fem satsningsområdet, et av disse er «Aktivitet og fellesskap». Vi siterer fra 
Meldingen: «Leve hele livet er en reform for aktivitet, deltakelse og sosialt fellesskap. Målet er å ta 
vare på eldres forhold til familie, venner og sosialt nettverk og skape god opplevelser og møter på 
tvers av generasjonene». 
 
Votering 
Enstemmig vedtatt.  
 
Eldrerådets vedtak 08.03.2021: 
Eldrerådet slutter seg til rådmannens innstilling og har følgende og har følgende merknad til 
høringsutkastet:  
Gran kommunes eldreråd har gjennomgått høringsutkastet til kommunedelplan for kultur og mener 
eldre innbyggere i kommunen er helt fraværende i planen. Eldrerådet forutsetter at Regjeringens 
kvalitetsreform for eldre «Leve hele livet» (St.meld. 15 2017-2018) skal gjenspeiles i planen. St.-
meldingen legger opp til at kommunen skal integrere kvalitetsreformen i sitt plan arbeid slik at 
kvalitetsreformen «Leve hele livet» blir synliggjort i kommunenes planarbeid både i samfunnsplanen 
og kommunedelplanene. 
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«Leve hele livet» har fem satsningsområdet, et av disse er «Aktivitet og fellesskap». Vi siterer fra 
Meldingen: «Leve hele livet er en reform for aktivitet, deltakelse og sosialt fellesskap. Målet er å ta 
vare på eldres forhold til familie, venner og sosialt nettverk og skape god opplevelser og møter på 
tvers av generasjonene». 
 
 
 
[Lagre]  
 
 
 
 

7/21 Årsmøte - Småjobb sentralen i Gran 
 
Arkivsak: 21/00235 

Behandlet av Møtedato Saknr 

Eldrerådet 08.03.2021 7/21 

 
 

Rådmannens innstilling: 
 
Rapport fra Småjobbsentralen 2020 godkjennes. 
 
Eldrerådets behandling 08.03.2021: 
Ingvald Rækstad informerte om Småjobb sentralens arbeid og Øyvind Haslestad informerte kort om 
regnskapet. 
 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Ingvald Rækstad, Øyvind Haslestad, Tine Øverlier, Grete Øverlier, Anne Margrete Knarud. 
 
Grete Øverlier fremmet forslag om å gjennomgå godtgjørelsene i Små jobbsentralen.  
Forslag til vedtak: Timesats på kr 125,- pr time og kjøregodtgjøring på kr 4.1 pr km opprettholdes som 
i dag. 
 
Tine Øverlier fremmet i tillegg følgende vedtakspunkt på vegne av eldrerådet:  
Styret oppfordrer Småjobbsentralen i samarbeid med Frivilligsentralen til å få flere innvandrer til å 
delta i frivillig arbeid 
 
Votering 
Enstemmig vedtatt. 
 
Eldrerådets vedtak 08.03.2021: 

 Årsrapport fra Småjobbsentralen 2020 godkjennes. 

 Årsmøtet godkjenner Småjobbsentralens regnskap for 2020. 

 Timesatsene opprettholdes som de er, på kr 125,- pr time og kjøregodtgjøring på kr 4.1 pr km.  

 Styret oppfordrer Småjobbsentralen i samarbeid med Frivilligsentralen til å få flere innvandrer til 
å delta i frivillig arbeid.  

 
[Lagre]  
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8/21 Kommunedelplan helse og omsorg – forslag til planprogram og oppstart 
av planprosess 
 
Arkivsak: 21/00587 

Behandlet av Møtedato Saknr 

Kommunestyret 23.03.2021 18/21 

Formannskapet 11.03.2021 11/21 

Eldrerådet 08.03.2021 8/21 

Råd for likestilling av mennesker med nedsatt 
funksjonsevne 

  

Planutvalget 10.03.2021 7/21 

 
 

Rådmannens innstilling: 
 
1. Forslag til planprogram for kommunedelplan for helse og omsorg legges ut til offentlig ettersyn, 

og sendes på høring slik det er skissert i saksframlegget. 
2. Det varsles samtidig oppstart av arbeid med kommunedelplan for helse og omsorg i henhold til 

bestemmelsene i plan- og bygningslovens § 11-12 og § 11-13. 
 
Eldrerådets behandling 08.03.2021: 
Mette Mosby Kristiansen informerte om forslaget til plan program og oppstarten av planprosess for 
kommunedelplan helse og omsorg.  
 
Disse hadde ordet i saken: 
Mette Mosby Kristiansen, Tine Øverlier, Grete Øverlier, Anne Margrete Knarud 
 
Tine Øverlier la fram følgende forslag på vegne av eldrerådet: 
Eldrerådet slutter seg til rådmannens innstilling i saken, og vil påpeke at målene om bedre og 
bredere medvirkning er særs viktig både for å få gode innspill fra befolkningen og for å synliggjøre at 
arbeidet innen helse og omsorg angår oss alle, før eller siden.  
 
Votering 
Enstemmig vedtatt  
 
Eldrerådets vedtak 08.03.2021: 
Eldrerådet slutter seg til rådmannens innstilling i saken, og vil påpeke at målene om bedre og 
bredere medvirkning er særs viktig både for å få gode innspill fra befolkningen og for å synliggjøre at 
arbeidet innen helse og omsorg angår oss alle, før eller siden.  
 
 
[Lagre]  
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