
 

 

 

 

NORDRE LAND KOMMUNE 
 

 

 

P R O T O K O L L 

FOR 

ELDRERÅDET 

 

Møtedato:  24.10.2016   Fra kl. 09.00 

Møtested: Møterommet 2.etg. Rådhuset 

Fra saknr.: 20/16 Til saknr.: 23/16 

   

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 Margit Rognerud   

Medlem Arvid Skjølås   

Varamedlem Håvard Bratlien  Kjartan Th. Stensvold 

 

 

 

 

NORDRE LAND KOMMUNE, Eldrerådet, den 25. oktober 2016 

 

 

…………………………………………….. 

 

 

 



 

  

SAK NR.: 20/16  

BUDSJETTORINTERING - INNSPILL  

 

Behandling: 

 

 

Vedtak: 

 

 Eldrerådet har følgende innspill til budsjettprosessen til Formannskapet: 

 

 Eldrerådet mener at eiendomsskatten for 2017 holdes på 2016-nivå for å sikre best 

mulige kommunale tjenester i 2017. 

 Når det gjelder spisepauser for kommunalt ansatte, mener Eldrerådet at alle skal 

behandles likt. 

 Når det gjelder fastsettelsen av budsjettrammen for familie- og helseområdet, mener 

Eldrerådet at budsjettrammen ikke må reduseres av hensyn til både kvalitet og omfang 

i tjenestene. 

 Før det tas en endelig beslutning om Torpa Barne- og Ungdomsskole vis a vis Dokka 

Barneskole og Dokka Ungdomsskole, må det gjennomføres en ytterligere 

konsekvensutredning hvor de samfunnsmessige hensyn/konsekvenser blir tatt hensyn 

til i vurderingene. 

 Når det gjelder skole og spesialundervisning, mener Eldrerådet at budsjettrammen ikke 

må reduseres av hensyn til kvalitet og omfang. 

 Eldrerådet mener at budsjettrammen for Parken Ungdomsklubb beholdes på dagens 

nivå av hensyn til et godt ungdomsmiljø og den positive virkningen som dette har for 

et godt skolemiljø. 

 Eldrerådet vil påpeke og understreke at arbeidet med den internasjonale eldredagen 

1.oktober hvert år fullt ut bør dekkes av kommunen slik som det gjøres i de fleste 

kommuner i Norge.     

 

  

  

SAK NR.: 21/16  

ORIENTERING OM PLANSTRATEGI/PLANSYSTEMET  

 

Behandling: 

 

1. Orientering om Planstrategi/plansystemet i kommunen v/ Bente Øverby 

 

 

Vedtak: 

 

Eldrerådet ønsker å komme med følgende uttalelse/innspill til planstrategien/plansystemet i 

kommunen: 

 

 Eldrerådet er opptatt av at kommunen i forbindelse med innovasjon og fornying av 

kommunale tjenester utvikler en boligpolitikk som gir flere botilbud på Dokka 



(stasjonsområdet) og i Torpa (Korsvoldområdet), og at disse botilbudene blir utformet 

slik at det skapes en best mulig servise overfor beboerne mht. tjenester og møteplasser. 

Eldrerådet mener at en slik boligpolitikk vil være positiv for utviklingen av Landsbyen 

Dokka og området Korsvold/Elverom. Det vil også få en positiv utvikling i 

folkehelsearbeidet og i arbeidet med levekårsutfordringene. Eldrerådet ønsker å være 

med i dette arbeidet i forbindelse med revideringen av samfunnsdelen i 

kommuneplanarbeidet. 

 

  

  

SAK NR.: 22/16  

REFERATER  

 

Behandling: 

 

1. Møteprotokoll Oppland fylkes eldreråd den 06.09.2016 

2. Invitasjon til signering av demensvennlig samfunn i Nordre Land 

3. Referat fra Høstkonferansen for kommunale eldreråd den 6. – 7. oktober 2016 

 

 

Vedtak: 

 

Referatene tatt til orientering. 

 

 

  

  

SAK NR.: 23/16  

EVENTUELT  

 

Behandling: 

 

 Jf. sak 19/16 pkt. 2 om oversikt over hjertestartere i kommunen. Solveig Lium og 

Bodil Røstelien opplyste om at det også er hjertestarter(e) i Torpa: Doktorkontoret, 

Fredheim Grendehus, Synnfjellporten, Spåtind Sport Hotel og i ambulansene.  

 Til eldrerådsmøtet 1.desember inviteres ordfører for en meningsutveksling om 

eldredagen. 

 Til eldrerådsmøtet 1.desember inviteres fagansvarlig for planarbeidet i kommunen 

til å orientere om planarbeidet i kommunen mht. reguleringsplanen for Dokka 

sentrum/stasjonsområdet og annet aktuelt planarbeid som kan knyttes til 

Eldrerådets innspill under sak 22/16. 

 Til eldrerådets møte 1.desember inviteres enhetsleder for omsorg- og 

rehabiliteringstjenester til å informere om aktuelle saker fra sykehjemsdriften. 

 

Vedtak: 
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