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Protokoll frå møte i eldrerådet 11.november 2020 

Tilstades: Solveig Rydland, Gudbrand Dahle, Astrid Lunde og Morten Steinsrud 

Andre: Målfrid Robøle (sekretær) 

Fråvær:Bjørn Kjensli 

 

 

Sak 41/20 Godkjenning av innkalling og sakliste 

  Vedtak: 

  Samrøystes godkjent 

 

Sak 42/20 Godkjenning og underskrift av protokoll frå møte 13.oktober 2020 

  Solveig Rydland, Astrid Lunde og Gudbrand Dahle underteikna protokollen 

  Vedtak: 

  Samrøystes godkjent 

 

Sak 43/20 Orientering om det kommunale budsjettet for 2021 v /rådmann Jostein 

Aanestad 

Pr i dag er det ubalanse på 12 millionar. Øystre Slidre kommune jobbar fram 

balansert økonomiplan. 

  Høyring i starten av desember, og vedtak i kommunestyre før jul. 

  Vedtak: 

  Orientering vert tatt til etterretning 

 

Sak 44/20 Spørsmål til rådmann vedrørande arbeid i eldrerådet: 

*For å sikre at saker kjem opp, er best måte å lage saka og så sende vidare til  

rådmann. 

*Om det er ynskjeleg å få litt innføring i korleis navigere på heimesida til 

kommunen,så er dette noko kommunen kan bistå med. 

*For å sikre at plansaker blir kjende så skal sekretær opplysast om det. Det er 

i høyringsperioden eldrerådet kan koma med innspel 

*Treng eldrerådet meir informasjon om ein sak, er det mulig å bestille det hjå 

rådmann eller kommunalsjef 

*Ynskjeleg at politikarane i eldrerådet følgjer med på saker ifrå eldrerådet som 

blir referert i kommunestyre. Og det kom no forslag om å ha fast post på 

saklista som heiter «Nytt frå kommunestyre» 

*Rådmann minna om «Innbyggjarhalvtimen i kommunestyret» der ein kan 

stille spørsmål til kommunestyret 



Side 2 av 2 

*Rådmann vil vurdre om det skal avsetjast  tid til faste møter med sekretær og 

leiar i eldrerådet 

  Vedtak: 

  Dette bli teke til etterretning 

 

Sak 45/20 Kantine/kafèdrift på det nye Helsetunet. Kva kan evt være eldrerådet si rolle 

her? 

  Vedtak: 

 Eldrerådet er positive til at frivillige skal bidra til kantinedriften på det nye  

  Helsetunet. 

Eldrerådet vil forsøke å hjelpe til med å finne personer og/eller 

lag/organisasjoner til dette 

  Samrøystes godkjent 

 

Sak 46/20 Nye innspel sidan siste møte 

*skjema for brukar/pårørande – Bjørn vil invitera systemkontoret til å 

presentera det etter nyttår 

*tilbod til menneske med psykiske lidingar – sak er sendt vidare til Helse og 

omsorg 

*spørjeundersøking retta mot eldre ligg no hjå kommunalsjef for Helse og 

omsorg.Leiar i eldrerådet etterspør status i saka 

Vedtak: 

Dette bli teke til etterretning 

  
   

 

 

Med helsing 

 

Målfrid Robøle 

sekretær 
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