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ÅRSMELDING 2021 

Eldrerådet har avholdt bare 2 ordinære møter i 2021.  Et møte som var berammet til 19.4. ble avlyst 
pga få aktuelle saker på det tidspunkt. 
Eldrerådet har likevel vært aktiv på annet vis dette året. Vi har deltatt på flere nettmøter som vi er 
blitt inviterte til, eller som vi har meldt oss på, og leder har deltatt på kommunale møter etter 
invitasjon. 
 
1.Ordinære eldrerådsmøter: 
På første møte den 18.2. vedtok vi uttalelser om sentrumsutvikling, og om behov for 
arealplanrevisjon. Og vi uttalte oss om reduksjon i avdeling for psykisk helse/rus. 
Det andre møtet ble avviklet den 20.10. Her gjorde vi vedtak om trafikksikkerhetsplanen, og vedtok 
uttalelse om behov for kommunal bevilgning til frivilligsentralen, og vi uttalte oss om 
utbyggingsbehov ved SABE, og om behov innenfor demensomsorgen i kommunen. 
 
2. Kommunale møter/seminar: 
Den 16.6. deltok leder på et bredt anlagt politisk arbeidsseminar i kommunen der sentrumsplanen  
ble presentert av eksterne fagfolk og var tema gjennom gruppediskusjoner. Planen ligger på  
kommunens hjemmeside. 
Den 16.9. var det budsjettseminar/og utvida kommunestyremøte om kommuneøkonomien. Leder 
var invitert og deltok. Telemarksforskning presenterte innledningsvis en analyse av økonomien i 
kommunen og framtidig behov. Kommunebarometeret for Salangen ble også belyst, og likeså 
Ungdataundersøkelsen. 
 
3. Andre web møter/konferanser: 
Den 27.4. deltok vi på åpninga av Senter for et aldersvennlig Norge. Her ble senteret som er 
lokalisert i Ålesund offisielt åpnet. Senteret er et nasjonalt kompetansemiljø og er en del av 
Helsedirektoratet. Senteret har et sekretariat og ledes av et Råd på 5 medlemmer. Senteret skal 
arbeide for å realisere innholdet i st.meld. 15 (2017-2018) Leve hele Livet. ( www.aldersvennlig.no) 
 
Dagen etter, den 28.4. deltok to av oss i eldrerådet gjennom teams-møte på fylkes-eldrerådsmøte. 
Her fikk alle deltakende kommunale eldreråd presentere kort hva de jobbet med i sine kommuner. 
 
Den 16.6. deltok leder på et webseminar arrangert av Nordlandsforskning med temaet: Aldring i 
distriktsnorge. Her presenterte bl.a. Viktor Normann funn fra Demografiutvalgets arbeid. 
Popularisert problemstilling: Hvordan forhindre at utkantene blir eldrehjem i friluft? 
 
Den 1.11. deltok Eldrerådet, samt ordfører og adm.sjef på web-konferanse der temaet var: Sammen 
for et aldersvennlig Norge. Konferansen ble fysisk arrangert på Gardermoen, og gikk over en hel dag 
med mange kompetente innlegg. Noen av de viktigste temaene har jeg i etterkant referert og 
offentliggjort som avisinnlegg i TF 29.11.2021. 
 
 
 
Sjøvegan den 12.01.2022 
 
Jarle Adolfen, leder 
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