
 

 Årsmelding for Gran eldreråd 2018  
 
Eldrerådet har i 2018 bestått av: 
Medlemmer:  Varamedlemmer:  
Helge Hulbak (Brandbu Pensjonistforening), 
leder  

Anna Jahrmann (Brandbu pensjonistforening)  

Grete Øverlier (Jaren Pensjonistforening)  Mari J.S. Bergh (Jaren Pensjonistforening)  

Peter O. Saugstad (Gran Pensjonistforening)  Aslak Backe (Gran Pensjonistforening)  
Nelly Margrethe Espen (Gran 
Pensjonistforening)  

  

 Varamedlemmer for de folkevalgte:  
Hilde Grøndahl Tangen 1. vara Ola Åstein Sønsteby  

2. vara Ole Jakob Rognstad  
3. vara Anne Margrethe Knarud  

Einar Ellefsrud  
Morten Hagen  
 

 
Antall avholdte møter: 7 (8 planlagt i møtekalender) 

Totalt er 15 saker behandlet.  

Antall orienteringer: 11 

 

Saker som har vært til behandling: 

1/18 Årsmelding Gran eldreråd 2017 Rådmannens innstilling vedtatt 

2/18 Små jobbsentralen – Eldrerådets ansvar og Forslaget til nye vedtekter vedtatt. 

3/18 Lokalisering av Lunner og Gran legevakt. Eldrerådet sluttet seg til rådmannens innstilling 

4/18 Boligplan for Gran kommune 2018-2021 – Eldrerådet slutter seg enstemmig til 
rådmannens innstilling 

5/18 Forslag til møteplan  for eldrerådet 2019, Forslag til møteplan vedtas med tilleggs 
merknad om at møtene er kl 9.00- 11.00. 

6/18 Tidsplan budsjett og økonomiplan 2019- 2022. Eldrerådet slutter seg enstemmig til 
vedlagte framdriftsplan og hadde følgende tillegg: Helse og omsorg har i mange år vært 
underbudsjettert, noe som har medført mange justeringer gjennom året. Eldrerådet ber 
derfor om at vi for 2019 får et riktig budsjett for helse og omsorg slik at en kan unngå 
tilleggs bevilgninger gjennom året. 
 
Eldrerådet ønsker å fortsette å markere Aktivitetsdagen for eldre i mai og FNs 
internasjonale eldredag  1.oktober og har da et behov for budsjett på 60 000,- til disse 
dagene  

7/18 Oversikt og evr helsetilstanden – Folkehelseoversikten. Eldrerådet slutter seg til 
rådmannens innstilling og tar oversikt over helsetilstanden og risikofaktorer for Gran til 
etterretning. 
Folkehelse utfordringen Foreldrekompetanse, Fysisk aktivitet og Kosthold drøftes i arbeid 
med plan strategien og skal inngå i planstrategien 

8/18 Strategiplan psykisk helse 2019-2022, Eldrerådet sluttet seg enstemmig til rådmannens 
innstilling 

9/18 Kommunestyresak «Nytt sykehjem og omsorgsboliger på Sagatangen – utlysning av 



tilbudskonkurranse (investeringsprosjekt 619)». Eldrerådets vedtak: Rådet anbefaler 
kommunestyret å videreføre prosjektet og kunngjøre tilbudskonkurranse med de rammer 
som kommunestyre saken viser. Eldrerådet forutsetter at det bygges verandaer på alle 
omsorgsboligene. 

10/18 Etablering av kommunalt fastlege kontor og styrking av legetjenesten på sykehjem. 
Eldrerådet sluttet seg enstemmig til rådmannens innstilling. 

11/18 Miljøgate Gran sentrum – framdrift 
Eldrerådet endret ordlyd i vedtaket pkt 2 uten at rekkefølger for utbygging ble endret. 3 
mot 4 stemte for oppstart i sør med etappe 1.  

12/18 Budsjett og økonomiplan 2019-2022. Ordførerens budsjett ble enstemmig vedtatt med 
tilleggsuttalelse: 
Eldrerådet mener Helse og omsorg har vært underbudsjettert i mange år, noe som ha 
medført usikkerhet og mange justeringer gjennom året. 
Eldrerådet forventer at Gran kommune har en helse og omsorgstjeneste som er robust 
nok til å håndtere alle pasientgrupper og ber om at budsjett for 2019 er i samsvar med 
faktiske behov. 
Eldrerådet ber at tertialrapportene legges fra som sak for rådet. 

13/18 Nye priser helse og omsorgstjenesten 2019. Eldrerådet sluttet seg enstemmig til 
rådmannens innstilling.  

14/18 Budsjett 2019- betalingsregulativ kultur. Eldrerådet slutter seg enstemmig til rådmannens 
innstilling.  

15/18 Kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv – oppjustering av prioritert 
handlingsplan. Eldrerådet sluttet seg enstemmig til rådmannens innstilling 

 
 
 Tema/orienteringer:  

 Orientering om: Planen for nytt sykehjem og omsorgsboliger – Sagatanegen ved Gaute 
Øvrebotten. Denne saken ble det orientert om i 2 møter utover møter der den var knyttet til 
politisk saksframlegg. 

 Orientering om Strategiplan for psykisk helse i Gran kommune ved kommuneoverlege Are 
Løken og enhetsleder Marianne Granseth 

 Orienteringen om Seniortjenester ved Håkon Skjervum og Harald Westby.  

 Orienteringen om 40% nyopprettet stilling ve Gran frivilligsentral - koordinering av 
aktivitetstilbud  

 Orienteringen om situasjonen i Helse og omsorg ved kommunalsjef Mette Mosby 

 Orientering om fastlegesituasjonen i Gran, ved enhetsleder Kjersti H Tysland. 

 Orienteringen om Vedrørende universell utforming i kommunens formålsbygg ved Gard 
Olsen  

 Orienteringen om prosjektet Trygt hjem, prosjekt om brann forebygging – et felles prosjekt 
for Lunner og Gran ved Bjørg Lomsdalen Næss fra Gran og Luner Brann og redning.  

 Orientering om Stortingsmeldingn15, 2017-2018 «Leve hele livet» ved enhetsleder Kjersti H 
Tysland 

 Orientering om referat vedrørende sak 28/2018 «Eldreråd og Råd for likestilling av 
mennesker med nedsatt funksjonsevne. Retten til å uttale seg i politiske saker» i 
kontrollutvalget 15.juni 2018, ved utvalgssekretær Kjersti H Tysland. 

 Orientering fra Eldrerådskurs i Melsomvik 25.-26. oktober 2018 ved leder av eldrerådet Helge 
T Hulbak 
 

 

 



 

Deltakelse og arrangement 

 Leder deltar i styringsgruppa for nytt sykehjem og omsorgsboliger 

 Deltakelse på konferanse for kommunale eldreråd, Honne, 3.-5. mai 2018 

 Medarrangør av den internasjonale eldredagen mai 2018. arrangement 24.mai 2018 

 Den internasjonale eldredagen 1. oktober 2018, arrangement avholdt 30. sept. Eldrerådet er 
arrangør.  

 Deltakelse på Eldrerådskurs i Melsomvik 25.-26. oktober2017 


