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P R O T O K O L L 

FOR 

ELDRERÅDET 

 

Møtedato:  16.06.2016   Fra kl. 09.00 

Møtested: Møterommet 5. etg. Rådhuset 

Fra saknr.: 13/16 Til saknr.: 14/16 

   

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 7 av 7 

 

Følgende møtte på møtet: 

 

Funksjon Navn Forfall Møtt for 

Medlem Odd Inge Sanden   

Medlem Solveig Lium   

Medlem Bodil Røstelien   

Medlem Wiggo Sømoen   

Medlem Kjartan Th. Stensvold   

Medlem Arvid Skjølås   

Varamedlem Hans Engeseth                                                Margit Rognerud 

 

 

 

 

NORDRE LAND KOMMUNE, Eldrerådet, den 16. juni 2016 

 

 

…………………………………………….. 

 



 

  

SAK NR.: 13/16  

TILTAKSPLAN FOR FOLKEHELSE - INNSPILL  

 

Behandling: 

 

 

Vedtak: 

 

Eldrerådet og Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne har følgende enstemmig felles 

innspill til Tiltaksplan for folkehelse til kommunestyret:  

 

Innspill til avsnitt Overordnede strategier og tiltak: 

 

Innspill til punkt nr. 4 Involvere og aktivisere organisasjonen i folkehelsearbeidet: 

Nytt kulepunkt som lyder som følgende: Folkehelsegruppa skal være representert av en 

representant fra både Eldrerådet og Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne. 

 

Innspill til punkt nr. 6 Bruke kommunikasjon for å inspirere befolkningen til å ta vare på egen 

helse: 

Kulepunkt 2 tilføyes følgende tillegg: Legge inn tips til folkehelsefremmede tiltak ikke bare 

digitalt, men også i eksempelvis aviser, kulturkalender o.l. 

 

Nytt kulepunkt som lyder som følgende: Samarbeidsavtale mellom Nordre Land kommune og 

frivillige organisasjoner. 

 

Innspill til avsnitt enhetsvise tiltak: 

 

Innspill under enhet familie og helse: 

Siste kulepunkt: Vurdere å etablere friskliv senior med fallforebyggende tiltak og 

helsefremmende tiltak for pensjonister endres til følgende:  

Vurdere å etablere friskliv senior og helsefremmende tiltak for pensjonister, eksempelvis 

fallforebyggende tiltak. 

 

Innspill under enhet tilrettelagte tjenester: 

Nytt kulepunkt som lyder som følgende: Legge til rette for meningsfull fritid for 

funksjonshemmede. 

 

Innspill under enhet kultur: 

Nytt kulepunkt som lyder som følgende: Økt fokus på kultur for funksjonshemmede, eksempelvis 

en egen stillingsressurs på 10 % – 15%  for koordinering av kultur for funksjonshemmede. 

 

Innspill under enhet kulturskole: 

Nytt kulepunkt som lyder som følgende: Opprette flere tilbud på kulturskolen, eksempelvis teater 

og lesegrupper. 

 

Innspill under enhet teknisk, drift og eiendom:  

Punkt 4: Trafikksikkerhet, gang- og sykkelveger og gatebelysning endres til følgende: 

Trafikksikkerhet, gang- og sykkelveger, gatebelysning og ledelinjer for svaksynte. 

 

 

 



 

 

  

  

SAK NR.: 14/16  

EVENTUELT  

 

Behandling: 

 

Vestre Toten kommune skal arrangere det regionale møtet for eldrerådene i Gjøvikregionen. I 

den forbindelse ønsker de innspill til temaer til dette møtet. Eldrerådet i Nordre Land 

kommune ønsker å komme med følgende innspill til temaer: 

1. Invitere Anne Enger til å komme og snakke om sykehusstruktur. 

2. Solåssaken.  

 

 

Vedtak: 
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