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Årsmelding Eldrerådet 2017 

Eldrerådet har i 2017 bestått av følgende medlemmer og personlige varamedlemmer: 
           
Liv Marit Idsø, leder   pers. varamedlem: Anne Mari Solli 
Asbjørn Hagerup, nestleder     Kjell Arne Skistad 
Geirfinn Refsnes      Magne Grandemo 
Per Jakob Rønning      Kjellrun Tyldum 
Margrete Skilleås      Kari Skjefte Hatland 
 
Sekretariatet er lagt til kommunens administrasjon (Formannskapssekretær) og møtene er i 
hovedsak lagt til Administrasjonsbygget.  
 
Ut over skriv og henvendelser som er behandlet som referatsaker, har rådet behandlet følgende 
saker fordelt på 6 egne møter: 
 

 Møte med kultursjefen for å få orientering om den kulturelle spaserstokken   
 Årsmelding 2016 
 Plan for videre virksomhet - Møteplan 
 Valg av medlem til 17. maikomiteen 
 Planlegging av felles møte med eldrerådene i Grong, Høylandet og Overhalla 
 Eldres dag i samarbeid med Skage pensjonistforening 
 Helsesentertomta 
 Eldrerådskonferansen 8. – 9. mai 
 Oppsummering av 1. halvår 2017 
 Plan for utvikling av Overhalla sentrum 
 Demensplan 2020 
 Rapport fra forebyggende hjemmebesøk til alle over 75 år v/Inger Gundersen og Trude 

Lerfald 
 Arrangement med Oddgeir Bruaset på sykeheimen 
 Oppsummering Eldres dag 2017 
 Orientering fra Fagsjef Helse, Bente Eidesmo om tilbudet til hjemmeboende demente 
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For øvrig:  
 

- Eldrerådet deltok på møte om velferdsteknologi på Skage Frivilligsentral den 22.2. i regi 
Nord-Trøndelag pensjonistforening. 

- Arrangerte planlagte møte med Grong og Høylandet eldreråd med følgende tema: 
 Helsestasjon for eldre v/Vigdis Andresen 
 Helsetilbud for eldre i Overhalla v/Bente Eidesmo og Trude Lerfald 
 Utveksling av erfaringer fra de ulike tilbudene mellom eldrerådene 

 
- Selv om eldrerådet ikke hadde anledning til å delta på Eldrerådskonferansen 8. – 9- mai, 

ble referat fra konferansen gjennomgått, mange viktige tema som eldrerådet diskuterte ut 
fra konferansen: 

 Pasientreiser 
 HUNT 4 
 Ernæring og Eldre 
 Aktive Eldre 

 
- Eldres dag ble gjennomført 11. oktober på Fridtun med følgende program: 

 «Ta vare på helsa» v/Wenche Frogn Sellæg 
 Sang v/Seniorkoret og allsang 
Det ble servert kaffe, smørbrød og kake og det var loddsalg med gevinster levert av 
næringslivet i Overhalla. 

- Eldrerådet har vært aktivt med i arbeidsgruppe i forbindelse med demensplan 2020, 
Asbjørn Hagerup, nestleder i rådet, har representert eldrerådet i arbeidsgruppa.  

- Asbjørn Hagerup er eldrerådets representant i kommunens brukerutvalg på sykeheimen. 
- Eldrerådet gjennomførte planlagte arrangement med Oddgeir Bruaset på sykeheimen den 

23.11. Det ble julesongkveld krydret med historier og anledning for folk til å kjøpe 
signerte bøker fra den kjente forfatteren. Overhalla Mannskor deltok med sang denne 
kvelden. 

- Orientering fra rådmannen om budsjett 2018 og økonomiplan for 2018-2021.  
 
Medlem Per Jakob Rønning døde den 26.12.17. Personlig varamedlem, Kjellrun Tyldum tiltrådte 
som varamedlem og fungerer som medlem av Eldrerådet til nytt medlem/varamedlem velges i 
2018. 
 
 
 
Overhalla Eldreråd 
 
 
Liv Marit Idsø/s. 
Leder 
 
 
 


