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Årsmelding 2020 - Overhalla Eldreråd 

Eldrerådet har i 2020 bestått av følgende medlemmer og personlige varamedlemmer: 
 
Otto Moa, leder   pers. varamedlem: Bodil Storli   
Inger Øyesvold      Magne Grandemo 
Asbjørn Hagerup      Ann Mari Solli 
Kari Skjefte Hatland      Birger Risvik 
Kirsten Hildrum      Halvor Solum 
 
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 hatt følgende saker 
fordelt på 7 egne møter: 
 

 Årsmelding 2019, aktivitetsplan 2020, møteplanlegging 2020 
 Dialogmøtemøte om kvalitetsreformen «leve hele livet» i Grong, 5.3.20 – 

Oppsummering fra møte. Asbjørn Hagerup og Kirsten Hildrum deltok fra Eldrerådet. På 
Eldrerådets møte 13.5., gjennomgikk Fagsjef helse, Bente Eidesmo gruppearbeidet som 
ble gjennomført på dette dialogmøte. 

 Eldres dag 2020 – planlegging og gjennomføring 14. oktober på Fridtun forsamlingshus 
med følgende program: 
 Tema: Framtidsfullmakt v/Jo Morten Aunet 
 Underholdning ved «Lille Lerken» 
 Sang ved Seniorkoret - Allsang 
 Undervegs i programmet ble det kaffe og matservering 
 Loddsalg meg gevinster fra næringslivet i Overhalla og Overhalla kommune 

Eldrerådet hadde Eldres dag på sakskartet på flere av sine møter. Det var usikkert om en kunne 
gjennomføre arrangementet, men med «koronatiltak» ble det mulig å gjennomføre med gjeldende 
smittevernstiltak den gang. Det ble registrert lister over fremmøtte. Det var 56 som deltok på Eldres 
dag. 
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 Reglement Overhalla Eldrerådet – Oppdatering i hht. gjeldende regelverk/Ny 
kommunelov 

 Høringssvar – Forskrift om folkevalgtes rett til godtgjøring og velferdsgoder i Overhalla 
kommune 

 Orientering v/Prosjektleder bygg/veg Michael Kramer om helsesentertomta samt 
gatebelysning (utskifting mm) 

 Veiledningstilbud «digital kompetanse», Nestleder Asbjørn Hagerup har deltatt i 
prosjektgruppa. Resultat: Digihjelpen. Nytt gratis tjenestetilbud 1 gang i uka på 
Horisonten. 

 Framtidsverksted for kommuneplanens samfunnsdel som hadde følgende tema: 
 Læring, like muligheter og sosial utjevning 
 Livsmestring og gode hverdagsliv 
 Fornybar, sirkulær og ansvarlig ressursbruk 
 Nyskaping og digital omstilling 
 Et trygt og robust lokalsamfunn 

Eldrerådet deltok på noen av verkstedene. 
 Besøksvenn - Status 
 Årsbudsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024 
 Møteplan for 2021 

 
Saker til politisk behandling er med på alle møter for gjennomgang/eventuell behandling. 
 
Orienteringer: 
 

 Ståa i Overhalla og samfunnet rundt oss, spesielt i forhold til Koronasituasjonen 
v/ordfører Per Olav Tyldum 

 Veiledningstilbud digital kompetanse, informasjon v/Prosjektleder Beate Galguften 
Aunet 

 75+Hjemmebesøk, orientering v/Ergoterapeut Synnøve Himo Vold om tjenesten. 
Eldrerådet overrakte Eldrerådets informasjonsbrosjyre som vil bli delt ut til de som 
mottar hjemmebesøk. I tillegg fikk ergoterapeuten tips om at framtidsfullmakt kan være 
aktuelt å informere om. 

 Demenstilbudet i Overhalla. Fagleder v/sykeheimen, Trine Brauten Steen orienterte om 
tilbudet. 

 
Koronasituasjonen førte til at 2 møter 1. halvår ble holdt som videomøter. Rådet har ellers stort 
sett fått gjennomført de aktiviteter som ble satt på agendaen for 2020 i første møte i februar: 

 Besøksvenn 
 Nett-treff- Eldrerådet har v/Nestleder Asbjørn Hagerup deltatt i prosjektet 

«Veiledningstilbud digital kompetanse i Overhalla kommune». 
 Eldres dag 1. oktober – Markering i Overhalla 14. oktober 
 Trafikksikkerhet 
 Kommuneplan i Overhalla 

 
 


