
  
Årsmelding for eldrerådet i Øystre Slidre kommune 2011. 
 
Eldrerådet 2011-2015 består av: 
 

Medlem    Varamedlem 

Tore Gran, leiar   Haldis Rogne 
Aage Kjonerud, nestleiar  Gunnar Berg 
Gunvor Onstad   Hjørdis Hegge 
Magnhild Strand, Sp   Marit Synnøve Opheim Østli, Ap 
Bente Oxhovd, H   Anne Finnbråten, Sp 
 

Rådet har hatt 2 møter i 2011 med i alt 12 saker. 
 
Saker som er behandla er m.a.: 

Heimetenesta. Etter flere år med for lav bemanning og påtrykk fra rådet om å øke denne, 
vedtok kommunen å styrke heimetenesta med et årsverk. 
Sjukeheimen. Etter at over halvdelen av innbyggerne skrev under opprop om mangel på 
sjukeheimeplasser i 2009, ble 5 nye midlertidige rom innredet i kjelleren på sjukeheimen. 
Disse har siden vært i bruk. Det ble i tillegg inngått avtale med Sør-Aurdal om plasser. Disse 
har det vært lite brukt dette året, men er jo en viktig sikkerhetsventil. 
Frivilligsentralen. Denne fungerer svært bra. Rådsleder møter i samhandlingsrådet (uten 
stemmerett).. 
Den kulturelle spaserstokken. Rådets leder har samarbeida med kultursjefen om dette. 
Eldrefest. Årets fest var på Grønolen Fellgard med 60 personar tilstades. Underholdningen var 
et Andre Bjerkeprogram ved Vilde Bjerke og i samarbeid med den kulturelle spaserstokken.  
 

Eldre saker for oppfølging i 2012: 

Reglement for rådet, sak 10/10. Flere forsøk fra rådet å få til møte med ordfører og leder 
fylkes eldreråd i første halvår lyktes ikke. 
Moabygde burettslag, sak 10/24. Disse eldreboligene kan nå være vanskelig å selje. Rådet har 
foreslått ei løysing. 
Innsamling til Festusbuss, sak 10/26. Dette er overtatt av eldrerådet etter ønske fra de private 
aktørene i tråd med inngått avtale. Det gjenstår å få til ny innsamling etter at midlene ble bruk 
til ny buss. 
 

Eldrerådet har i 2011 vært representert på følgende andre møter: 

Eldreråda i Oppland på vårkonferanse, to samlinger for råda i Valdres, mange møter om 
VLMS/hesletun i Valdres. Videre møter i levekårsmemnda, samhandlingsstyret for 
frivilligsentralen og fylkeseldrerådet. 
 
Heggenes, 25. januar 2012. 
 
 
………………………….. 
Tore Gran, leder 


