Hovedmål
Eldrerådet har som hovedmål å ivareta de eldres levekår etter intensjonene i lov
vedtatt av stortinget 08.11.1991 om kommunale eldreråd. Rådet skal følge med
på kommunens politiske og administrative virksomhet og aktivt delta og påvirke i
sammenhenger som har betydning for eldres levekår i Trysil.

Delmål
Folkehelse
Verdig eldreomsorg er vedtatt i en velfredsgaranti. Den skal sikre grunnlaget for
tjenestetilbud til eldre. Frivillighet, hverdagsrehabilitering og hverdagsmestring er
viktige satsningsområder i Trysil kommune. Eldrerådet vil nøye følge med i
arbeidet med implementering av disse og hvilken betydning det får for eldres
hverdagsliv. Eldrerådet vil fortsatt følge med på samhandlingsreformen ved
representasjon i utvalg og aktuelle komiteer, eller ved egne uttalelser, søke å
bidra til at primærhelsetjenesten og rehabiliteringstjenesten blir utviklet og
utbygd best mulig for å kunne dekke de eldes framtidige behov.
Samferdsel og kommunikasjon
I Trysil er det en oppgave å medvirke til å sikre og legge til rette for tilgjengelig
god samferdsel og kommunikasjon. Dette inkluder forbedring av ulike typer
helårlig transport. Bedret informasjon om de ulike tilbudene innen transport blir
viktig i de neste årene.
Byggesaker
Plan- og bygningsloven er et viktig redskap for å skape gode og trygge bo- og
levekår for eldre. Eldrerådet ønsker å medvirke til at det i kommunens bygge- og
aktuelle reguleringsplaner blir tatt nødvendig hensyn til eldres behov, og at
universell utforming blir ivaretatt på en god måte. Tilrettelegging av boliger for
mennesker med spesielle behov blir en viktig utfordring i årene framover.
Kultur
Eldrerådet vil gå inn for at kulturtilbud gjøres tilgjengelig for eldre i hele
kommunen. Eldrerådet ønsker å medvirke til at statlige midler, slik som «Den
kulturelle spaser-stokken» blir utnyttet best mulig.
Media
Eldrerådet ønsker å være synlig ved bruk av kommunens hjemmeside og
lokalpressen.

Kompetanseheving
Eldrerådet vil søke å holde sine medlemmer skolert og oppdatert innenfor
saksområdene. Dette skjer blant annet i nært samarbeid med fylkets
eldreråd, som utfører et godt informasjonsarbeid for alle eldrerådene i
Hedmark. Det bør i forbindelse med valg av nytt eldreråd gjennomføres
opplæring for nye medlemmer.
Trysils eldre: Opplæring i bruk av data, deltakelse i bilførerkurs 65+ og
innføring i velferdsteknologi er eksempler på tiltak som kan bidra til aktive
eldre i samfunnet stimulere til livslang læring.
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Medlemmer

Funksjon

Jan Kveen
Svein Andersen
Åse Myrbråten
Kjell Reidar Lutnæs
Gunvor Norderhaug
Randi Sætre
Knut Løken

Leder - medlem av AU
Nestleder - medlem av AU
Medlem av AU

Politisk repr. - Ap
Politisk repr. - H

Personlige
varamedlemmer
Turid Torgals
Per Østmo
Hartvig Granberg
Øivin Berg
Magni Blikstad
Line Opseth - Sp
Erik Lund - Sp

AUs oppgave er å forberede saker for eldrerådet og behandle hastesaker
mellom rådets møter.
Kontaktinformasjon
Leder Jan Kveen:
Telefon: 957 21 866
E-post: jankveen@bbnett.no
Rådet skal ha egen sekretær. Sekretariatet er lagt til Helse og omsorg.
Trysil kommune:
Telefon 62 45 77 00 mandag-fredag kl 9-15
E-post: postmottak@trysil.kommune.no
Denne folderen kan lastes ned fra: www.trysil.kommune.no/tema/eldre

Trysil eldreråd
Eldrerådet er et rådgivende organ for Trysil kommune. Rådet skal behandle saker
på alle sektorer som berører eldres levekår. Rådet kan også på eget initiativ ta
opp og fremme saker.
Trysil kommune oppnevnte sent på 1980-tallet sitt første eldreråd, den gang som
en frivillig ordning.
Stortinget vedtok i november 1991 en særlov «Lov om fylkeskommunale og
kommunale eldreråd». I henhold til vedtaket har kommunale eldreråd vært
lovpålagt siden 1. januar 1992.
Eldrerådet i Trysil har 7 representanter med personlige varamenn oppnevnt av
kommunestyret, 5 av disse etter forslag fra pensjonistforeningene, 2 er politikere.
Eldrerådet velges for 4 år og følger kommunestyreperioden.
Eldrerådet velger selv leder og nestleder blant rådets alderspensjonister.
Eldrerådet holder 5 - 7 ordinære møter pr. år.
Eldrerådet har eget budsjett.
Eldrerådets hovedoppgave er å gi uttalelse til alle saker som gjeld levekåra til
eldre.
Eksempler på type saker eldrerådet derfor skal ha til behandling:






Årsbudsjett og økonomiplaner
Kommuneplaner
Tiltak og planer innen helse- og sosialsektoren
Boligprogram og reguleringssaker
Kulturelle og ande kommunale tiltak som angår eldre
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