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MØTEPROTOKOLL  
 

Eldrerådet  
 
Dato: 06.05.2019 09:00 
Sted: Gran rådhus 
Arkivsak: 19/00024 
Arkivkode: 033  
  
Møtende 
varamedlemmer: 

Ola Åstein Sønsteby 
Aslak Backe 

  
Forfall:  Kari Dæhlen 

Peter Oskar Saugstad 
  
Fra administrasjonen: Merethe Wollan Blisten, tjenesteutvikler Helse og omsorg 

Mette Mosby kommunalsjef, helse og omsorg 
Gard Olsen, eiendomssjef 
Kirsten Jåvold Hagen, informasjonssjef 

  
Protokollfører: Kjersti Høibø Tysland 
  
 
Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle 
merknader innen onsdag 08.05.2019 kl 14.00 
 
 

SAKSLISTE  

  Godkjenning av møtebok fra møtet 18.03.2019  

11/19 19/00113-11 Revidering av reglement for eldrerådet i Gran kommune  

12/19 17/02406-21 
Gran kommunes boligbehov - Vurdering av kjøp av Granumsvegen 
3A-H 

 

13/19 16/00065-33 Sak utenom saksliste: Møtegodtgjørelse og reiseregning  
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Tema/ orienteringer: 

 «Leve hele livet» informasjon om innhold og tanker for videre arbeid med reformen i 
kommunen ved Merethe Wollan Blisten og Mette Mosby. Fylkesmannen har invitert 
kommunen til dialogmøte til høsten. Eldrerådet har og fått invitasjon. Eldrerådet bør 
involveres i videre arbeid med reformen.  

 Prosjekt om digital veiledning og arbeid med innbyggersørvis for et nytt tiår ble informert om 
av Kirsten Jåvold Hagen. 

 Aktivitetsdagen for eldre i mai. Jaren pensjonistforening har ansvaret for denne dagen i år. 
Den arrangeres på Marienlyst på Jaren. 

 FNs internasjonale eldredag i oktober arrangeres av eldrerådet, Helge T Hulbak, Nelly M 
Espen og Einar Ellefsrud er arrangementskomite. Aktuelle dager er 29.sept eller 6.oktober-
avhengig av lokaler. Det er innvilget inntil 60 000,-  til disse arrangementene, over 
kulturbudsjettet.  

 

11/19 Revidering av reglement for eldrerådet i Gran kommune 
 
Arkivsak: 19/00113 

Behandlet av Møtedato Saknr 

Eldrerådet 06.05.2019 11/19 

Kommunestyret   

 
 

Rådmannens innstilling: 
 
Kommunestyret vedtar vedlagt revidert reglement for eldrerådet i Gran kommune.  
 
Eldrerådets behandling 06.05.2019: 
Reglementet har vært diskutert i rådet tidligere. I møtet kom merknad til pkt 2 siste setning. Den 
rettes til «av 26.04.2018». Videre merknad til pkt 3 – siste setning rettes til: «Stiftelsen Gran 
frivilligsentral kan ha en representant med møte og talerett». Rettelsene gjøres ved ferdigstillelse av 
reglement. 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Grete Øverlier, Morten Hagen, Helge T Hulbak, Kjersti H Tysland 
 
Votering 
Enstemmig vedtatt 
 
Eldrerådets vedtak 06.05.2019: 
Eldrerådet slutter seg til rådmannens innstilling, men med to rettinger i det fremlagte reglementet.  
1. pkt 2 siste setning, rettes til «av 26.04.2018» 
2. pkt 3 siste setning rettes til «Stiftelsen Gran frivilligsentral kan ha en representant med møte og 
talerett».  
 
[Lagre]  
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12/19 Gran kommunes boligbehov - Vurdering av kjøp av Granumsvegen 3A-
H 
 
Arkivsak: 17/02406 

Behandlet av Møtedato Saknr 

Formannskapet 09.05.2019 18/19 

Kommunestyret 23.05.2019 53/19 

Eldrerådet 06.05.2019 12/19 

Råd for likestilling av mennesker med nedsatt 
funksjonsevne 

08.05.2019 9/19 

 
 

Rådmannens innstilling: 
 

1. Kommunestyret tar til etterretning orienteringen som er gitt i saken. 
2. Kommunestyret opprettholder tidligere prioriteringer ved Boligplan 2018 – 2021. 
3. Gran kommune ønsker ikke å innlede forhandlinger med Snekkergården boligutleie for å 

kjøpe eiendommen 
 
Eldrerådets behandling 06.05.2019: 
Eiendomssjef Gard Olsen orienterte i saken.  
Eldrerådet fremmet forslag om et tilleggs-punkt i saken vedrørende hjelp til anskaffelse av bolig for 
de som ikke kan dette selv. 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Einar Ellefsrud, Morten Hagen, Gard Olsen, Helge T Hulbak, Grete Øverlier, Ola Åstein Sønsteby 
 
Votering 
Enstemmig vedtatt 
 
Eldrerådets vedtak 06.05.2019: 
Eldrerådet slutter seg til rådmannens innstilling med et tilleggs-punkt 4. 

1. Kommunestyret tar til etterretning orienteringen som er gitt i saken. 
2. Kommunestyret opprettholder tidligere prioriteringer ved Boligplan 2018 – 2021. 
3. Gran kommune ønsker ikke å innlede forhandlinger med Snekkergården boligutleie for å 

kjøpe eiendommen 
4. Eldrerådet forutsetter at kommunen er behjelpelig med å skaffe bolig til de som ikke har 

mulighet til å skaffe bolig selv 
 

[Lagre]  
 
 
 
 

13/19 Sak utenom saksliste: Møtegodtgjørelse og reiseregning 
 
Arkivsak: 16/00065 

Behandlet av Møtedato Saknr 

Eldrerådet 06.05.2019 13/19 
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Saken var ikke utredet av administrasjonen, og sto ikke på sakslisten til møtet 06.05.2019. 
 
 
Eldrerådets behandling 06.05.2019: 
I møtet ble spørsmålet vedrørende elektronisk innsending av krav om møtegodtgjørelse/ 
reiseregning tatt opp.  
Flere representanter i eldrerådet har utfordring med innsending av krav om møtegodtgjørelse for 
eldrerådsmøtene. Utvalgssekretær hadde ikke fått avtalt med personell som kunne hjelpe å sende 
regning etter møtet. De færreste har fått sendt inn krav. 
 
Ola Åstein Sønsteby fremmet følgende forslag: Eldrerådet ber om at møtegodtgjørelse betales 
automatisk ut valgperioden, i tråd med tidligere praksis. 
 
Disse hadde ordet i saken: 
 Morten Hagen, Ola Åstein Sønsteby, Kjersti Høibø Tysland, Grete Øverlier, Einar Ellefsrud og Helge 
Hulbak 
 
Votering 
Forslaget ble enstemmig vedtatt 
 
Eldrerådets vedtak 06.05.2019: 
Eldrerådet ber om at møtegodtgjørelse betales automatisk ut valgperioden, i tråd med tidligere 
praksis. 
 
[Lagre]  
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