
FRØYA KOMMUNE 

FRØYA ELDRE- OG BRUKERRÅD Saksliste 
Møtested: Møtedato: Kl. 

Møterom C 08.06.2022 10:00  

 

Møteinnkalling 
 

Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes til informasjonen,  

Tlf 72 46 32 00 eller til postmottak@froya.kommune.no 

Varamedlemmer møter etter nærmere beskjed. 

 

 

Sakliste: 

 
Saksnr. Arkivsaksnr. 

Innhold 

25/22 22/1040   

 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 11.05.22  

 

26/22 22/988   

 MØTEPLAN 2. HALVÅR 2022  

 

27/22 22/1110   

 REFERATSAKER  

 

28/22 22/1125   

 ORIENTERINGER/SPØRRERUNDE  

 

 

 

 

Sistranda, 31.05.22 

 

  Sigbjørn Hellevik  

  Leder 

  Siv-Tove Skarshaug 

  Sekretær 

  
Saksdokumentene er lagt ut til offentlig ettersyn på følgende sted: 

 

www.froya.kommune.no. 

 



Saknr: 25/22 

FRØYA KOMMUNE 

Frøya eldre- og brukerråd Møtebok 
Møtedato: 

08.06.2022 

Arkivsaksnr: 

22/1040 

Sak nr: 

25/22 

Saksbehandler: 

Siv-Tove Skarshaug 

Arkivkode: 

033 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

25/22 Frøya eldre- og brukerråd 08.06.2022 

 

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 11.05.22  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Protokoll fra møte 11.05.22 godkjennes som framlagt. 

 

Vedlegg: 

 

Protokoll fra møte 11.05.22 

 



Saknr: 26/22 

FRØYA KOMMUNE 

Frøya eldre- og brukerråd Møtebok 
Møtedato: 

08.06.2022 

Arkivsaksnr: 

22/988 

Sak nr: 

26/22 

Saksbehandler: 

Siv-Tove Skarshaug 

Arkivkode: 

033 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

26/22 Frøya eldre- og brukerråd 08.06.2022 

 

MØTEPLAN 2. HALVÅR 2022  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Utvalg August September Oktober November Desember Januar-23 

FEB   14.09 12.10 03.11 B 07.12  11.01 

 

 

Vedlegg: 

 

Møteplan 2. halvår 2022 

 

 



Saknr: 27/22 

FRØYA KOMMUNE 

Frøya eldre- og brukerråd Møtebok 
Møtedato: 

08.06.2022 

Arkivsaksnr: 

22/1110 

Sak nr: 

27/22 

Saksbehandler: 

Siv-Tove Skarshaug 

Arkivkode: 

033 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

27/22 Frøya eldre- og brukerråd 08.06.2022 

 

REFERATSAKER  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Referatene tas til orientering. 

 

Vedlegg: 

 

Møteprotokoll Eldrerådet 2019-2023 19.05.2022 

Møteprotokoll Eldrerådet 2019-2023 20.05.2022 

Praktisk informasjon til årskonferansen 

Program eldrerådskonferansen 2022 

Eldres dag 2022 

 



Saknr: 28/22 

FRØYA KOMMUNE 

Frøya eldre- og brukerråd Møtebok 
Møtedato: 

08.06.2022 

Arkivsaksnr: 

22/1125 

Sak nr: 

28/22 

Saksbehandler: 

Siv-Tove Skarshaug 

Arkivkode: 

033 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

28/22 Frøya eldre- og brukerråd 08.06.2022 

 

ORIENTERINGER/SPØRRERUNDE  

 

 

Spørreundersøkelse ABSOLUTT 

Møte med Trønderlag eldreråd Bårdshaug 19.05.22 ved Nestleder Hans Ulrik Hammer 

 

 



 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 22/1040    
 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 
Frøya eldre- og brukerråd 
 
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 11.05.22  
 
 
Forslag til vedtak: 
Protokoll fra møte 11.05.22 godkjennes som framlagt. 
 
 
Vedlegg: 
 
Protokoll fra møte 11.05.22 
 
 
 



FRØYA KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL

Frøya eldre- og brukerråd: I
Møtested:
Møterom A

Møtedato:
11.05.2022

Møtetid:
10:00  -  11:05

Av utvalgets medlemmer møtte I
5 av7

I 
Fra og med sak:
Til og med sak:

20/22
24/22 I

Faste representanter i Frøya eldre- og brukerråd i perioden 2019-2023

Faste medlemmer:
Sigbjorn Hellevik (leder)
Hans Ulrik Hammer Nestleder
Laila Wedø
Åse Kristiansen
Rigmor Mathisen
Eva Foss
Brukerombud

Faste representanter med forfall:

Åse Kristiansen
Laila Wedø
Brukerombud

Vararepresentanter som møtte:

IAlbert Stålskjær

Merknader:

1. Innkalling med saksliste med tilleggssaker ble enstemmig godkjent.
Sak 22/22 ble behandlet før sak 21/22.

Underskrift: J
.dks

Leder
Eva Foss

Protokollunderskriver

S@Sasso
Siv-Tove Skarshaug J

Sekretær



HOVED UTSKRIFT

Utvalg:
Møtedato:

Frøya eldre- og brukerråd
11.05.2022

SAKSLISTE

Saksnr.

20/22

21/22

22/22

23/22

24/22

Arkivsaksnr.
Innhold

22/911
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MOTE 06.04.22

22/868
HØRING  -  BOFELLESKAP HEIA 2

22/904
SPØRRESKJEMA FRA ABSOLUTT

22/912
REFERATSAKER

22/913
ORIENTERING/SPØRRERUNDE

2



20/22
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 06.04.22

Vedtak:

Protokoll fra mote 06.04.22 godkjennes som framlagt.

Enstemmig.

Innstilling:

Protokoll fra møte 06.04.22 godkjennes som framlagt.

21/22
HORING  -  BOFELLESKAP HEIA 2

Vedtak:

Frøya eldre- og brukerråd har ingen merknader til prosjektet slik det er presentert i møtet, men onsker a
poengtere følgende generelle syn på funksjonalitet hva gjelder boliger til mennesker med nedsatt

funksjonsevne:

•  til vanlig max 6 boliger  i  samme bygg

•  beliggenhet som en del av nærmiljøet

•  flest mulig skal om ønskelig/mulig kunne eie sin egen bolig

•  bolig skal ikke ha institusjonslignende preg

•  universeJI utforming

Enstemmig.

Frøya Eldre- og brukerråds behandling i mote 11.05.22:

Frøya eldre- og brukerråd har ingen merknader til prosjektet slik det er presentert i møtet, men onsker a
poengtere følgende generelle syn på funksjonalitet hva gjelder boliger til mennesker med nedsatt funksjonsevne:

• til vanlig max 6 boliger i samme bygg

• beliggenhet som en del av nærmiljøet

• flest mulig skal om ønskelig/mulig kunne eie sin egen bolig

• bolig skal ikke ha institusjonslignende preg

• universell utforming

Enstemmig.
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22/22
SPØRRESKJEMA FRA ABSOLUTT

Vedtak:

1. Frøya eldre- og brukerråd godkjenner svar på spørreundersøkelsen slik dette er

formulert  i  vedlegg  i  saken.

2. Froya eldre- og brukerråd ber kommunedirektøren oversende svar på

spørreundersøkelsen til styringsgruppa for ØY A.

Enstemmig.

Innstilling:

1. Frøya eldre- og brukerråd godkjenner svar på spørreundersøkelsen slik dette er formulert i

vedlegg i saken.

2. Frøya eldre- og brukerråd ber kommunedirektøren oversende svar på spørreundersøkelsen til

styringsgruppa for ØYA.

23/22
REFERATSAKER

Vedtak:

•  Kartlegging av kommunale boliger  -  svar sendt FFO Trondelag 02.05.22 tas til

orientering

•  På Trøndelag eldreråd sin konferanse på Bårdshaug 19.mai, vil Frøya kommune være

representert med stabssjef Marit W. Nordborg og Frøya eldre- og brukerråd med sin

nestleder Hans Ulrik Hammer.

•  Trøndelag eldreråd sin møteprotokoll fra 04.04.22 tas til orientering

Enstemmig.

Frøya Eldre- og brukerråds behandling i møte 11.05.22:

• Kartlegging av kommunale boliger - svar sendt FFO Trøndelag 02.05.22 tas til orientering

• På Trøndelag eldreråd sin konferanse på Bårdshaug 19.mai, vil Frøya kommune være representert med

stabssjef Marit W. Nordborg og Frøya eldre- og brukerråd med sin nestleder Hans Ulrik Hammer.

• Trøndelag eldreråd sin møteprotokoll fra 04.04.22 tas til orientering

Enstemmig.
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Innstilling:

Referatene tas til orientering.

24/22
ORIENTERING/SPØRRERUNDE

a. Status flyktninger
b. Digital opplæring
c. Brukerombud
d. Spørrerunde

Orienteringer - ingen merknader
Spørrerunde - ingen nye spørsmål

5



 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 22/988    
 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 
Frøya eldre- og brukerråd 
 
MØTEPLAN 2. HALVÅR 2022  
 
Forslag til vedtak: 
 

Utvalg August September Oktober November Desember Januar-23 
FEB  14.09 12.10 03.11 B 07.12  11.01 

 
 
 
Vedlegg: 
 
Møteplan 2. halvår 2022 
 
 
 
 
 



 
 

Møteplan 2. halvår 2022 
 

 
Utvalg August September Oktober November Desember Januar-23 

KST 
 

01.09 
29.09 

25.10 
 

01.12 
15.12 

26.01 

FSK 16.08 
 

06.09 
20.09 

04.10 
18.10 

08.11 B 
09.11 B 
22.11 

06.12 17.01 

HOOK 18.08 15.09 13.10 03.11 B 
17.11  

07.12  12.01 

HOAT 23.08** 
TSU 

13.09  11.10 03.11 B 
15.11  

13.12** 
TSU 

10.01 

FEB  14.09 12.10 03.11 B 07.12  11.01 
 
 
 
Møtedager og tidspunkt: 
 
• Kommunestyret, torsdager med møtestart kl. 10.00. Unntak 25.10 som er tirsdag 
• Formannskapet, tirsdager med møtestart kl. 09.00 
• Hovedutvalg for helse, omsorg, oppvekst, NAV og kultur, torsdager med møtestart kl. 09.00. Unntak 

07.12 som er onsdag 
• Hovedutvalg for tekniske og allmenne tjenester, tirsdager med møtestart kl. 09.00  
• Frøya eldre- og brukerråd, onsdager med møtestart kl. 10.00 
• Frøya ungdomsråd mandager med møtestart kl. 15.30 
• Kontrollutvalget onsdager med møtestart kl. 10.00 
 
Merknader til møteplanen: 
 
* *    Trafikksikkerhetsutvalget (TSU) 
B budsjettmøte 
 
• Budsjettmøte formannskapet tirsdag 08. og onsdag 09. november 
• Budsjettmøte HOOK og HOAT, FEB 03.11.22 (FUR inviteres også)  
• Budsjettmøte kommunestyret torsdag 15. desember 
• Ved behandling av spesielle tema kan tidspunkt for møtestart bli justert.  
• Avvik fra Frøya Herredshus som møtested vil fremgå av innkalling og kunngjøres særskilt.  

 



 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 22/1110    
 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 
Frøya eldre- og brukerråd 
 
REFERATSAKER  
 
 
Forslag til vedtak: 
Referatene tas til orientering. 
 
 
Vedlegg: 
 
Møteprotokoll Eldrerådet 2019-2023 19.05.2022 
Møteprotokoll Eldrerådet 2019-2023 20.05.2022 
Praktisk informasjon til årskonferansen 
Program eldrerådskonferansen 2022 
Eldres dag 2022 
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E ld re rådet  2019-2023  

Møtepro toko l l  

 
 
Dato: 19. mai 2022 kl 09.00 – 15.30  
Sted: Bårdshaug Herregård, Orkanger 
Møteleder: Hildur Fallmyr 

 
Til stede: Hildur Fallmyr, Rolf Inge Furuhaug, Laila Roel, Kirsti Hamre 

Nilsen, Aage Borrmann, Berit Kapelrud 
 
Forfall:  Ann- Inger Leirtrø, - varamedlem Kristin Amundsen møtte 
 Sveinung Gundersen – Vara kunne ikke møte 

Egil Haugbjørg – vara kunne ikke møte 
 
For øvrig møtte: Ordfører Oddbjørn Vang 

Sveinung Salater, se program 
  

 
Protokollfører: Ann-Karin Mellingen 

 
PROGRAM 

Kl. 09.00 Åpning, - velkommen til Orkland v/ordfører Oddbjørn Vang  

Kl. 09.15 Start eldrerådets saksbehandling 

Kl. 10.00 Orientering om Utfordringsdokumentet v/Sveinung Salater (via 

Teams) 

Kl 10.30 Saksbehandling, forts.  

Kl 12.00 Representanter fra kommunale eldreråd i kommunene Rindal, 

Heim, Hitra, Frøya og Orkland kommer til møtet. 

Kl 13.00 Lunsj 

Kl 13.45 Møtet med kommunale eldreråd fortsetter 

Kl 15.30 Beregnet møteslutt 

 
  

Tr@ndelag fylkeskommune 
Trööndelagen fylhkentjielte 

E l d r e r å d e t  2 0 1 9 - 2 0 2 3  

M ø t e p r o t o k o l l  

Dato: 
Sted: 
Møteleder: 

Til stede: 

Forfall: 

For øvrig møtte: 

Protokollfører: 

19. mai 2022 kl 09.00 - 15.30 
Bärdshaug Herregärd, Orkanger 
Hildur Fallmyr 

Hildur Fallmyr, Rolf Inge Furuhaug, Laila Roel, Kirsti Hamre 
Nilsen, Aage Borrmann, Berit Kapelrud 

Ann- Inger Leirtrø, - varamedlem Kristin Amundsen møtte 
Sveinung Gundersen - Vara kunne ikke møte 
Egil Haugbjorg- vara kunne ikke møte 

Ordforer Oddbjorn Vang 
Sveinung Salater, se program 

Ann-Karin Mellingen 

PROGRAM 
Kl. 09.00 4pning, - velkommen ti l  Orkland v/ordforer Oddbjorn Vang 

Kl. 09.15 Start eldrerådets saksbehandling 

Kl. 10.00 Orientering om Utfordringsdokumentet v/Sveinung Salater (via 

Teams) 

Kl 10.30 Saksbehandling, forts. 

Kl 12.00 Representanter fra kommunale eldreråd i kommunene Rindal, 

Heim, Hitra, Frøya og Orkland kommer t i l  møtet. 

Kl 13.00 Lunsj 

Kl 13.45 Møtet med kommunale eldreråd fortsetter 

Kl 15.30 Beregnet møteslutt 
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 Trøndelag fylkeskommune 
Trööndelagen fylhkentjïelte 
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SAKSLISTE   S ide  

17/22  Godkjenning av innkalling og sakliste, Eldrerådet Trøndelag sitt 
møte 19. mai 2022 

3 

18/22  Godkjenning av møteprotokoll for Eldrerådet Trøndelag sitt møte 4. 
april 2022 

3 

19/22  Leder orienterer - Eldrerådets møte 19. mai 2022 3 

20/22  Idrettspolitisk erklæring for Trøndelag - Høringsuttalelse 4 

21/22  Høring - Rullering av Delstrategi Veg 2022-2032 - Høringsfrist 1. juli 
2022 

5 

22/22  Årskonferanse kommunale eldreråd 2022 5 

23/22  Erfaringer med lovpålagte råd for medvirkning 6 

24/22  Økonomiplan 2023 - 2026. Utfordringsdokument 7 

25/22  Fordeling av spillemidler til idrettsanlegg i kommuner - 2022 12 

Referatsaker 

17/22  Orientering fra Fylkesdirektøren - KS-rapport om medvirkningsråd 12 

18/22  Møteprotokoll fra møte i Eldrerådet i Overhalla, 7.4. og møte 
10.3.22 samt vedtatt årsmelding for 2021 

12 

19/22  Referat Eldrerådet Verdal 04.04.22 12 

20/22  Protokoll fra møte i Ørland eldreråd 20.04.22 12 

   
 
Velkommen til Orkland v/ordfører Oddbjørn Vang 
Orienterte rådet om Orkland kommune etter sammenslåing.  
Er en av landets største hyttekommuner.  
En kommune i vekst som har et godt fungerende næringsliv,  
Holder på med oppgradering og nybygg av flere helsehus. 
Har et Folkehelsebad, som benyttes mye.  
Mange historiske tilknytninger, bl.a. Thamshavn, Løkken Verk m.m.  
Egen stavkirke nå hentet hjem fra USA og satt opp her ved hjelp av mange 
dugnadstimer/frivillighet.  
  

T r ø n d e l a g  f y l k e s k o m m u n e  
T r ö ö n d e l a g e n  f y l h k e n t j i e l t e  

S A K S L I S T E  S i d e  

17/22 Godkjenning av innkalling og sakliste, Eldrerådet Trøndelag sitt 3 
møte 19. mai 2022 

18/22 Godkjenning av møteprotokoll for Eldrerådet Trøndelag sitt møte 4. 3 
april 2022 

19/22 Leder orienterer - Eldrerådets møte 19. mai 2022 3 

20/22 Idrettspolitisk erklæring for Trøndelag - Høringsuttalelse 4 

21/22 Høring - Rullering av Delstrategi Veg 2022-2032 - Høringsfrist 1. juli 5 
2022 

22/22 Årskonferanse kommunale eldreråd 2022 5 

23/22 Erfaringer med lovpålagte råd for medvirkning 6 

24/22 Økonomiplan 2023 - 2026. Utfordringsdokument 7 

25/22 Fordeling av spillemidler t i l  idrettsanlegg i kommuner - 2022 12 

Referatsaker 

17 /22 Orientering fra Fylkesdirektøren - KS-rapport om medvirkningsräd 12 

18/22 Møteprotokoll fra møte i Eldrerådet i Overhalla, 7.4. og møte 12 
10.3.22 samt vedtatt årsmelding for 2021 

19/22 Referat Eldrerådet Verdal 04.04.22 12 

20/22 Protokoll fra møte i Ørland eldreråd 20.04.22 12 

Velkommen ti] Orkland v/ordforer Oddbjorn Vang 
Orienterte rådet om Orkland kommune etter sammenslåing. 
Er en av landets største hyttekommuner. 
En kommune i vekst som har et godt fungerende næringsliv, 
Holder på med oppgradering og nybygg av flere helsehus. 
Har et Folkehelsebad, som benyttes mye. 
Mange historiske tilknytninger, bl.a. Thamshavn, løkken Verk m.m. 
Egen stavkirke nå hentet hjem fra USA og satt opp her ved hjelp av mange 
dugnadstimer/frivillighet. 
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 Trøndelag fylkeskommune 
Trööndelagen fylhkentjïelte 
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Saker  t i l  behand l ing   

17/22  Godk jenn ing  av  innka l l i ng  og  sak l i s te ,  
E ld re rådet  T rønde lag  s i t t  møte  19 .  ma i  2022  

 
Eldrerådet sitt vedtak  
 
Innkalling og sakliste for Eldrerådets møte 19. mai 2022 godkjennes.  
 
Votering 
 
Fylkesdirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Fylkesdirektørens innstilling:  
 
Innkalling og sakliste for Eldrerådets møte 19. mai 2022 godkjennes.  
 
 

18/22  Godk jenn ing  av  møtepro toko l l  f o r  E ld re rådet  
T rønde lag  s i t t  møte  4 .  apr i l  2022  

 
Eldrerådet sitt vedtak  
 
Møteprotokoll for Eldrerådet Trøndelag sitt møte 4. april 2022 godkjennes. 
 
Votering 
 
Fylkesdirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Fylkesdirektørens innstilling: 
 
Møteprotokoll for Eldrerådet Trøndelag sitt møte 4. april 2022 godkjennes.  
 
 
 

19/22  Leder  o r i en te re r  -  E ld re rådets  møte  19 .  ma i  
2022  

 
Eldrerådet sitt vedtak  
 
Framlagte redegjørelser i møtet tas til orientering.  
 

T r ø n d e l a g  f y l k e s k o m m u n e  
T r ö ö n d e l a g e n  f y l h k e n t j i e l t e  

S a k e r  t i l  b e h a n d l i n g  

1 7 / 2 2  G o d k j e n n i n g  av i n n k a l l i n g  og s a k l i s t e ,  
E l d r e r å d e t  T r ø n d e l a g  s i t t  m o t e  1 9 .  m a i  2 0 2 2  

Eldrerådet sitt vedtak 

Innkalling og sakliste for Eldrerådets møte 19. mai 2022 godkjennes. 

Votering 

Fylkesdirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

F y l k e s d i r e k t ø r e n s  i n n s t i l l i n g :  

Innkalling og sakliste for Eldrerådets møte 19. mai 2022 godkjennes. 

1 8 / 2 2  G o d k j e n n i n g  av m ø t e p r o t o k o l l  f o r  E l d r e r å d e t  
T r ø n d e l a g  s i t t  m o t e  4. a p r i l  2 0 2 2  

Eldrerådet sitt vedtak 

Møteprotokoll for Eldrerådet Trøndelag sitt møte 4. april 2022 godkjennes. 

Votering 

Fylkesdirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

F y l k e s d i r e k t ø r e n s  i n n s t i l l i n g :  

Møteprotokoll for Eldrerådet Trøndelag sitt møte 4. april 2022 godkjennes. 

1 9 / 2 2  L e d e r  o r i e n t e r e r  - E l d r e r å d e t s  m o t e  1 9 .  m a i  
2 0 2 2  

Eldrerådet sitt vedtak 

Framlagte redegjørelser i møtet tas t i l  orientering. 
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 Trøndelag fylkeskommune 
Trööndelagen fylhkentjïelte 
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Behandling 
 
Leder orienterte: 

• fra arbeidet med Leve Hele Livet. Planlegges et webinar for kommunale eldreråd i 
oktober, med tema Leve-Hele-Livet.  

• TT-kort-ordningen  
 
Votering 
 
Eldrerådet tok enstemmig framlagte redegjørelser til orientering.  
 

Forslag til vedtak: 
 

20/22  Idre t t spo l i t i sk  e rk lær ing  fo r  T rønde lag  -  
Hør ingsut ta le l se  

 
Eldrerådet sin uttalelse:  
 
Eldrerådet ønsker å gi følgende høringsuttalelse til Idrettspolitisk erklæring: 
 

1) Erklæringen virker svært mangelfull, da den ikke har med noe om bl.a. voksne og 
eldre. Folkehelseperspektivet er fraværende, og mangler det tradisjonelle 
friluftslivet og hverdagsaktiviteter. 

2) Folkehelseperspektivet settes opp mot konkurranseidrett.  
3) Under Satsningsområder: Fysisk aktivitet for alle! 

 
Behandling 
Omforent forslag i møtet: 
Eldrerådet ønsker å gi følgende høringsuttalelse til Idrettspolitisk erklæring: 

1) Erklæringen virker svært mangelfull, da den ikke har med noe om bl.a. voksne og 
eldre. Folkehelseperspektivet er fraværende, og mangler det tradisjonelle 
friluftslivet og hverdagsaktiviteter. 

2) Folkehelseperspektivet settes opp mot konkurranseidrett.  
3) Under Satsningsområder: Fysisk aktivitet for alle! 

 
Votering 
 
Omforent forslag i møtet ble enstemmig vedtatt.  

Fylkesdirektørens innstilling: 
Råd/utvalg ønsker å gi følgende høringsuttalelse til idrettspolitisk erklæring: 
 

T r ø n d e l a g  f y l k e s k o m m u n e  
T r ö ö n d e l a g e n  f y l h k e n t j i e l t e  

Behandling 

Leder orienterte: 
• fra arbeidet med Leve Hele Livet. Planlegges et webinar for kommunale eldreråd i 

oktober, med tema Leve-Hele-Livet. 
• TT-kort-ordningen 

Votering 

Eldrerådet tok enstemmig framlagte redegjørelser t i l  orientering. 

Fors lag  t i l  v e d t a k :  

2 0 / 2 2  I d r e t t s p o l i t i s k  e r k l æ r i n g  f o r  T r ø n d e l a g  - 
H ø r i n g s u t t a l e l s e  

Eldrerådet sin uttalelse: 

Eldrerådet ønsker å gi følgende høringsuttalelse t i l  Idrettspolitisk erklæring: 

1) Erklæringen virker svært mangelfull, da den ikke har med noe om bl.a. voksne og 
eldre. Folkehelseperspektivet er fraværende, og mangler det tradisjonelle 
friluftslivet og hverdagsaktiviteter. 

2) Folkehelseperspektivet settes opp mot konkurranseidrett. 
3) Under Satsningsområder: Fysisk aktivitet for alle! 

Behandling 
Omforent forslag i møtet: 
Eldrerådet ønsker å gi følgende høringsuttalelse t i l  Idrettspolitisk erklæring: 

1) Erklæringen virker svært mangelfull, da den ikke har med noe om bl.a. voksne og 
eldre. Folkehelseperspektivet er fraværende, og mangler det tradisjonelle 
friluftslivet og hverdagsaktiviteter. 

2) Folkehelseperspektivet settes opp mot konkurranseidrett. 
3) Under Satsningsområder: Fysisk aktivitet for alle! 

Votering 

Omforent forslag i møtet ble enstemmig vedtatt. 

F y l k e s d i r e k t ø r e n s  i n n s t i l l i n g :  
Rd/utvalg onsker å gi følgende høringsuttalelse t i l  idrettspolitisk erklæring: 
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21/22  Hør ing  -  Ru l l e r ing  av  De l s t ra teg i  Veg  2022-
2032  -  Hør ings f r i s t  1 .  ju l i  2022  

 
Eldrerådet sin uttalelse  
 
Eldrerådet har følgende innspill til høringa:  
 
Eldrerådet erkjenner at fylkeskommunale veger er i dårlig forfatning og at det trengs en 
større opprustning enn det en ser økonomisk muligheter for i dag.  
 
Tilgjengelighet for alle/universell utforming bør uansett være en prioritert oppgave.  
 
Behandling 
 
Eldrerådet erkjenner at fylkeskommunale veger er i dårlig forfatning og at det trengs en 
større opprustning enn det en ser økonomisk muligheter for i dag.  
 
Tilgjengelighet for alle/universell utforming bør uansett være en prioritert oppgave.  
 
Votering 
 
Omforent forslag i møtet ble enstemmig vedtatt. 
 

Fylkesdirektørens innstilling: 
Rådet har følgende innspill til høringa…. 
 

22/22  Årskon fe ranse  kommuna le  e ld re råd  2022  

 
Eldrerådet sitt vedtak  
 
Årskonferansen gjennomføres som foreslått i saken. Godkjent program og invitasjon 
sendes de kommunale eldreråd i Trøndelag. 
 
Behandling 
 
Utkast til program og praktisk info var sendt medlemmene i forkant av møtet. 
Leder og sekretær orienterte om status i komiteens arbeide.  
 
Votering 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

Forslag til vedtak: 
Årskonferansen gjennomføres som foreslått i saken. Godkjent program og invitasjon 
sendes de kommunale eldreråd i Trøndelag.  
 

T r ø n d e l a g  f y l k e s k o m m u n e  
T r ö ö n d e l a g e n  f y l h k e n t j i e l t e  

2 1 / 2 2  H ø r i n g  - R u l l e r i n g  av D e l s t r a t e g i  V e g  2 0 2 2 -  
2 0 3 2  - H o r i n g s f r i s t  1. j u l i  2 0 2 2  

Eldrerådet sin uttalelse 

Eldrerådet har følgende innspill ti l høringa: 

Eldrerådet erkjenner at fylkeskommunale veger er i dårlig forfatning og at det trengs en 
større opprustning enn det en ser økonomisk muligheter for i dag. 

Tilgjengelighet for alle/universell utforming bør uansett være en prioritert oppgave. 

Behandling 

Eldrerådet erkjenner at fylkeskommunale veger er i dårlig forfatning og at det trengs en 
større opprustning enn det en ser økonomisk muligheter for i dag. 

Tilgjengelighet for alle/universell utforming bør uansett være en prioritert oppgave. 

Votering 

Omforent forslag i møtet ble enstemmig vedtatt. 

F y l k e s d i r e k t ø r e n s  i n n s t i l l i n g :  
Rådet har følgende innspill ti l høringa .... 

2 2 / 2 2  Å r s k o n f e r a n s e  k o m m u n a l e  e l d r e r å d  2 0 2 2  

Eldrerådet sitt vedtak 

Årskonferansen gjennomføres som foreslått i saken. Godkjent program og invitasjon 
sendes de kommunale eldreråd i Trøndelag. 

Behandling 

Utkast ti l program og praktisk info var sendt medlemmene i forkant av møtet. 
Leder og sekretær orienterte om status i komiteens arbeide. 

Votering 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

Fors lag  t i l  v e d t a k :  
Årskonferansen gjennomføres som foreslått i saken. Godkjent program og invitasjon 
sendes de kommunale eldreråd i Trøndelag. 
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23/22  E r fa r inger  med  lovpå lag te  råd  fo r  
medv i rkn ing  

 
Eldrerådet sin uttalelse  
 
Rådet/utvalget ønsker å gi følgende uttalelse til saken utfra følgende spørsmål: 
 

1. Hvordan fungerer rådet/utvalget som medvirkningsorgan? 
Eldrerådet er aktiv med å fremme egne saker, men har ikke fått svar fra 
den politiske ledelsen på hvordan rådets arbeide oppfattes. Politisk nivå 
oppleves som fraværende i eldrerådets uttalelser i behandling av saker.  
 

2. Hva er forutsetningene for at rådet/utvalget skal fungere godt og hva kan 
gjøres for å forbedre rådets funksjonsmåte?   
Eldrerådet ønsker fortsatt å være nyttige samfunnsformere til gagn for alle 
eldre i fylket.  
I forhold til Eldrerådet sine prioriterte områder, kan enkelte saker som legges 
fram virke for omfattende. Det jobbes derfor med et Eldrepolitisk program som 
skal tydeliggjøre for adm. og politikere Eldrerådets prioriterte områder.  

 
Behandling 
 
Følgende omforente forslag ble fremmet i møtet: 
Rådet/utvalget ønsker å gi følgende uttalelse til saken utfra følgende spørsmål: 
 

1. Hvordan fungerer rådet/utvalget som medvirkningsorgan? 
Eldrerådet er aktiv med å fremme egne saker, men har ikke fått svar fra 
den politiske ledelsen på hvordan rådets arbeide oppfattes. Politisk nivå 
oppleves som fraværende i eldrerådets uttalelser i behandling av saker.  
 

2. Hva er forutsetningene for at rådet/utvalget skal fungere godt og hva kan 
gjøres for å forbedre rådets funksjonsmåte?   
Eldrerådet ønsker fortsatt å være nyttige samfunnsformere til gagn for alle 
eldre i fylket.  
I forhold til Eldrerådet sine prioriterte områder, kan enkelte saker som legges 
fram virke for omfattende. Det jobbes derfor med et Eldrepolitisk program som 
skal tydeliggjøre for adm. og politikere Eldrerådets prioriterte områder.  
 

 
Votering 
 
Omforent forslag fremmet i møtet ble enstemmig vedtatt. 

Fylkesdirektørens innstilling: 
Rådet/utvalget ønsker å gi følgende uttalelse til saken utfra følgende spørsmål: 
 

T r ø n d e l a g  f y l k e s k o m m u n e  
T r ö ö n d e l a g e n  f y l h k e n t j i e l t e  

2 3 / 2 2  E r f a r i n g e r  m e d  l o v p å l a g t e  r å d  f o r  
m e d v i r k n i n g  

Eldrerådet sin uttalelse 

Rädet/utvalget onsker å gi følgende uttalelse t i l  saken utfra følgende spørsmål: 

1. Hvordan fungerer rädet/utvalget som medvirkningsorgan? 
Eldrerådet er aktiv med å fremme egne saker, men har ikke fått svar fra 
den politiske ledelsen på hvordan rådets arbeide oppfattes. Politisk nivå 
oppleves som fraværende i eldrerådets uttalelser i behandling av saker. 

2. Hva er forutsetningene for at rädet/utvalget skal fungere godt og hva kan 
gjøres for å forbedre rådets funksjonsmåte? 
Eldrerådet ønsker fortsatt å være nyttige samfunnsformere t i l  gagn for alle 
eldre i fylket. 
I forhold til Eldrerådet sine prioriterte områder, kan enkelte saker som legges 
fram virke for omfattende. Det jobbes derfor med et Eldrepolitisk program som 
skal tydeliggjøre for adm. og politikere Eldrerådets prioriterte områder. 

Behandling 

Følgende omforente forslag ble fremmet i møtet: 
Rädet/utvalget onsker å gi følgende uttalelse t i l  saken utfra følgende spørsmål: 

1. Hvordan fungerer rädet/utvalget som medvirkningsorgan? 
Eldrerädet er akt iv  med & f remme egne saker, men har ikke ftt svar fra 
den politiske ledelsen p hvordan r d e t s  arbeide oppfattes. Politisk niva 
oppleves som fraverende i eldrerädets uttalelser i behandling av saker. 

2. Hva er forutsetningene for at rädet/utvalget skal fungere godt og hva kan 
gjøres for å forbedre rådets funksjonsmåte? 
Eldrerädet onsker fortsatt a v e r e  nytt ige samfunnsformere til gagn for alle 
eldre i fylket. 
I forhold til Eldrerädet sine prioriterte omräder, kan enkelte saker som legges 
fram virke for omfattende. Det jobbes derfor med et Eldrepolitisk program som 
skal tydeliggjore for adm. og politikere Eldrerädets prioriterte omräder. 

Votering 

Omforent forslag fremmet i møtet ble enstemmig vedtatt. 

F y l k e s d i r e k t ø r e n s  i n n s t i l l i n g :  
Rädet/utvalget onsker å gi følgende uttalelse t i l  saken utfra følgende spørsmål: 
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1. Hvordan fungerer rådet/utvalget som medvirkningsorgan? 
2. Hva er forutsetningene for at rådet/utvalget skal fungere godt og hva kan 

gjøres for å forbedre rådets funksjonsmåte? 
 

24/22  Økonomip lan  2023  -  2026 .  
U t fo rdr ingsdokument  

 
Eldrerådet sin uttalelse  
 
Eldrerådets merknad/kommentar til Fylkesdirektørens vurderinger til 
utfordringsdokument 2023 – 2026. 
Eldrerådet bygger sine merknader i stor grad på våre merknader til budsjettet for 2022 
og økonomiplanen for 2022 – 2025. 
Videre er det viktig å ta hensyn til samfunnsendringer som følger av erfaringene med to 
års delvis nedstengning av samfunnet, nye utgifter gjennom varslede renteøkninger og 
den pågående krigen i Ukraina. Videre må det tas tak for å bidra til det «grønne skiftet» 
og vedtatt miljøplan. 
Det er også viktig at man har nødvendige ressurser å sette inn i uventede hendelser og 
nye tiltak som kommer fra statlige organer. Mange av disse tiltakene er ikke 
fullfinansierte før de oversendes fylkeskommunene og kommunene til gjennomføring. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------
--- 
Eldrerådet vil fortsatt påpeke at det savner målrettede tiltak for å snu den demografiske 
utviklinga for mange av distriktskommunene i Trøndelag. Antall eldre øker og samtidig 
flytter mange unge ut av disse kommunene av forskjellige årsaker. 
Mange kommuner har en stor utfordring med å dekke kompetansebehovet innen sentrale 
felt som helse- og pleie, barnehage og skole, men også andre lovpålagte oppgaver. 
Eldrerådet ber om at fylkeskommunen sammen med sentrale myndigheter ser på 
mulighetene for økt desentralisering og deltidsstudier for lærere, førskolelærere, 
sykepleiere, fagarbeidere innen helse osv. Det bør også i nært samarbeid med 
kommunene opprettes flere lærlingeplasser for å få flere ut i aktivt arbeid og for å dekke 
behovet for faglært arbeidskraft innen offentlig og privat sektor. 
Eldrerådet synes det er et paradoks at det er stor mangel på arbeidskraft samtidig som 
at stadig flere ungdommer går arbeidsledige eller blir uføretrygdet. Det MÅ satses på å 
flere i aktivitet til beste for dem sjøl og samfunnet. Tilpassede opplæringstilbud og 
særskilt opplagte lærlingeplasser må komme på plass. 
 
Eldrerådet vil advare mot å redusere fylkeskommunens aktiviteter ute i vårt vidstrakte 
fylke, og vi vil spesielt peke på betydningen av vårt desentraliserte videregående 
skoletilbud.  
Eldrerådet mener at disse skolene bør få hovedansvaret for voksenopplæringa i 
samarbeid med kommunene i sitt «nærområde.»  
Rådet vil fortsatt fraråde gjennomføring av «fritt skolevalg» i vårt fylke da dette kan 
bidra til å redusere tilgangen på kompetanse i distriktene. 
Eldrerådet vil tilrå at fylkeskommunen benytter alle tilgjengelige kanaler for å øke 
investeringene i offentlig og privat sektor og fylkeskommunen for å skape ny aktivitet og 
optimisme i Trøndelag. 

T r ø n d e l a g  f y l k e s k o m m u n e  
T r ö ö n d e l a g e n  f y l h k e n t j i e l t e  

1. Hvordan fungerer rädet/utvalget som medvirkningsorgan? 
2. Hva er forutsetningene for at rädet/utvalget skal fungere godt og hva kan 

gjøres for å forbedre rådets funksjonsmåte? 

2 4 / 2 2  Ø k o n o m i p l a n  2 0 2 3  - 2 0 2 6 .  
U t f o  rd ri n g s d o  ku m e n t  

Eldrerådet sin uttalelse 

Eldrerådets merknad/kommentar ti l Fylkesdirektørens vurderinger ti l 
utfordringsdokument 2023 - 2026. 
Eldrerådet bygger sine merknader i stor grad på våre merknader til budsjettet for 2022 
og økonomiplanen for 2022 - 2025. 
Videre er det viktig å ta hensyn til samfunnsendringer som følger av erfaringene med to 
års delvis nedstengning av samfunnet, nye utgifter gjennom varslede renteøkninger og 
den pågående krigen i Ukraina. Videre må det tas tak for å bidra til det «grønne skiftet» 
og vedtatt miljoplan. 
Det er også viktig at man har nødvendige ressurser å sette inn i uventede hendelser og 
nye tiltak som kommer fra statlige organer. Mange av disse tiltakene er ikke 
fullfinansierte før de oversendes fylkeskommunene og kommunene til gjennomføring. 

Eldrerådet vil fortsatt påpeke at det savner målrettede tiltak for å snu den demografiske 
utviklinga for mange av distriktskommunene i Trøndelag. Antall eldre øker og samtidig 
flytter mange unge ut av disse kommunene av forskjellige årsaker. 
Mange kommuner har en stor utfordring med å dekke kompetansebehovet innen sentrale 
felt som helse- og pleie, barnehage og skole, men også andre lovpålagte oppgaver. 
Eldrerådet ber om at fylkeskommunen sammen med sentrale myndigheter ser på 
mulighetene for økt desentralisering og deltidsstudier for lærere, førskolelærere, 
sykepleiere, fagarbeidere innen helse osv. Det bør også i nært samarbeid med 
kommunene opprettes flere lærlingeplasser for å få flere ut i aktivt arbeid og for å dekke 
behovet for faglært arbeidskraft innen offentlig og privat sektor. 
Eldrerådet synes det er et paradoks at det er stor mangel på arbeidskraft samtidig som 
at stadig flere ungdommer går arbeidsledige eller blir uføretrygdet. Det MÅ satses på å 
flere i aktivitet til beste for dem sjøl og samfunnet. Tilpassede opplæringstilbud og 
særskilt opplagte lærlingeplasser må komme på plass. 

Eldrerådet vil advare mot å redusere fylkeskommunens aktiviteter ute i vårt vidstrakte 
fylke, og vi vil spesielt peke på betydningen av vårt desentraliserte videregående 
skoletilbud. 
Eldrerådet mener at disse skolene bør få hovedansvaret for voksenopplæringa i 
samarbeid med kommunene i sitt «naeromräde.» 
Rådet vil fortsatt fraråde gjennomføring av «fritt skolevalg» i vårt fylke da dette kan 
bidra til å redusere tilgangen på kompetanse i distriktene. 
Eldrerådet vil tilrå at fylkeskommunen benytter alle tilgjengelige kanaler for å øke 
investeringene i offentlig og privat sektor og fylkeskommunen for å skape ny aktivitet og 
optimisme i Trøndelag. 
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Eldrerådet støtter den foreslåtte handlingsplanen for klimaomstilling, og vi vil spesielt 
peke på arbeidet på dette området som gjøres i avdeling for utdanning og kompetanse, 
avdeling for samferdsel og avdeling for veg. 
Det er de kommende generasjoner som får svi om vi ikke sørger for å sette klima- og 
miljøtiltak høyest på dagsorden og med gjennomføringskraft via planlegging og 
økonomiske prioriteringer. 
 
Eldrerådet vil ellers be om at følgende områder vektlegges i Økonomiplanperioden: 
 
Tannhelse: 
God og rimelig tannbehandling er et viktig bidrag til riktig og sunt kosthold for 
mennesker i alle aldre, men spesielt for de eldre. Vi oppfordrer derfor fylkeskommunen 
intensivere arbeidet for tannleger i alle kommuner som dekker minimum det lovfestede 
tilbudet for barn og unge og de eldre. Vi konstaterer at de økte bevilgningene videreføres 
på dette området. Vi må finne dekning for det nye tilbudet om fri tannpleie for 21 – og 
22-åringer. 
 
Kultur og folkehelse: 
Dette området bør gi særlige tilbud til eldregruppen. De eldre aktive brukere av 
kulturtilbud, og det bør legges til rette for at de mottar slike tilbud i hele fylket – f.eks. 
gjennom midler fra Den kulturelle Spaserstokken. Her hadde vi gjerne sett at 
bevilgningene plusses på ut over de statlige rammebevilgningene. Vi støtter forslaget om 
å arbeide for at disse bevilgningene overføres til Kulturdepartementet. 
Eldrerådet ser også positivt på at man tar høyde for sin del av kostnadene med Tusen-
årsjubileet i 2030. Stiklestad og Nidaros må være sentrale områder under denne feiringa, 
men arrangement bør og kan arrangeres på ulike historiske arenaer i Trøndelag. Her må 
det lages partnerskapsavtaler med primærkommunene og andre aktører for å dele 
ansvar og engasjement. 
Videreføring av midler til Folkehelsetiltak vil være et viktig bidrag til resultater av reform 
«Leve Hele Livet».  God og stor fysisk aktivitet vil ha veldig stor betydning for utvikling 
av en god folkehelse – som igjen skaper økt aktivitet i lokalmiljøene og skaper velvære 
og trivsel.  
Folkehelseprosjektet «Hodebra» må løftes inn i de statlige ansvarsområdene og med 
statlig finansiering. 
 
Samferdsel: 
Eldrerådet vil peke på behovet for bedre vedlikehold av det fylkeskommunale vegnettet. 
Trafikken er blitt større, og det nyttes i større grad tyngre kjøretøyer som disse vegene 
opprinnelig ikke var beregnet for. Fylkestinget har vedtatt en målsetting om at det skal 
bo mennesker, og det skal være tilgang til næringsvirksomhet i alle deler av vårt 
vidstrakte fylke. Da må det legges vekt på god kommunikasjon via fly, båt, ferjer, tog, 
buss og biler. Forsøket på å ta bort på- og avstigningsplasser for toget må vi avvise. Det 
må heller settes inn tiltak for å lette tilgangen gjennom bedre perronger og nye togsett. 
For eldrerådet er det også særlig viktig med trafikksikkerhetstiltak og universell 
tilgjengelighet. Det vil spare samfunnet for store utgifter på lengre sikt. 
Eldrerådet er glad for at fylkesutvalget og fylkestinget nå er seg sitt ansvar bevisst ved å 
gå gjennomgå og revidere transportopplegget i vårt fylke. Dette er stort sett overført til 
det fylkeskommunale selskapet AtB. En kan ikke stikke under stol at det nye systemet 
som ble innført ved skolestart høsten 2021, har medført mange problemer og negative 
medieoppslag. Så langt har det sett ut til å gå fra vondt til verre for tilbudene. Her er 

T r ø n d e l a g  f y l k e s k o m m u n e  
T r ö ö n d e l a g e n  f y l h k e n t j i e l t e  

Eldrerådet støtter den foreslåtte handlingsplanen for klimaomstilling, og vi vil spesielt 
peke på arbeidet på dette området som gjøres i avdeling for utdanning og kompetanse, 
avdeling for samferdsel og avdeling for veg. 
Det er de kommende generasjoner som får svi om vi ikke sørger for å sette klima- og 
miljøtiltak høyest på dagsorden og med gjennomføringskraft via planlegging og 
økonomiske prioriteringer. 

Eldrerådet vil ellers be om at følgende områder vektlegges i Økonomiplanperioden: 

Tannhelse: 
God og rimelig tannbehandling er et viktig bidrag til riktig og sunt kosthald for 
mennesker i alle aldre, men spesielt for de eldre. Vi oppfordrer derfor fylkeskommunen 
intensivere arbeidet for tannleger i alle kommuner som dekker minimum det lovfestede 
tilbudet for barn og unge og de eldre. Vi konstaterer at de økte bevilgningene videreføres 
på dette området. Vi må finne dekning for det nye tilbudet om fri tannpleie for 21 - og 
22-åringer. 

Kultur og folkehelse: 
Dette området bør gi særlige tilbud til eldregruppen. De eldre aktive brukere av 
kulturtilbud, og det bør legges til rette for at de mottar slike tilbud i hele fylket - f.eks. 
gjennom midler fra Den kulturelle Spaserstokken. Her hadde vi gjerne sett at 
bevilgningene plusses på ut over de statlige rammebevilgningene. Vi støtter forslaget om 
å arbeide for at disse bevilgningene overføres til Kulturdepartementet. 
Eldrerådet ser også positivt på at man tar høyde for sin del av kostnadene med Tusen- 
årsjubileet i 2030. Stiklestad og Nidaros må være sentrale områder under denne feiringa, 
men arrangement bør og kan arrangeres på ulike historiske arenaer i Trøndelag. Her må 
det lages partnerskapsavtaler med primærkommunene og andre aktører for å dele 
ansvar og engasjement. 
Videreføring av midler ti l Folkehelsetiltak vil være et viktig bidrag til resultater av reform 
«Leve Hele Livet». God og stor fysisk aktivitet vil ha veldig stor betydning for utvikling 
av en god folkehelse - som igjen skaper økt aktivitet i lokalmiljøene og skaper velvære 
og trivsel. 
Folkehelseprosjektet «Hodebra» mä løftes inn i de statlige ansvarsområdene og med 
statlig finansiering. 

Samferdsel: 
Eldrerådet vil peke på behovet for bedre vedlikehold av det fylkeskommunale vegnettet. 
Trafikken er blitt større, og det nyttes i større grad tyngre kjøretøyer som disse vegene 
opprinnelig ikke var beregnet for. Fylkestinget har vedtatt en målsetting om at det skal 
bo mennesker, og det skal være tilgang til næringsvirksomhet i alle deler av vårt 
vidstrakte fylke. Da må det legges vekt på god kommunikasjon via fly, båt, ferjer, tog, 
buss og biler. Forsøket på å ta bort på- og avstigningsplasser for toget må vi avvise. Det 
må heller settes inn tiltak for å lette tilgangen gjennom bedre perronger og nye togsett. 
For eldrerådet er det også særlig viktig med trafikksikkerhetstiltak og universell 
tilgjengelighet. Det vil spare samfunnet for store utgifter på lengre sikt. 
Eldrerådet er glad for at fylkesutvalget og fylkestinget nå er seg sitt ansvar bevisst ved å 
gå gjennomgå og revidere transportopplegget i vårt fylke. Dette er stort sett overført ti l 
det fylkeskommunale selskapet AtB. En kan ikke stikke under stol at det nye systemet 
som ble innført ved skolestart høsten 2021, har medført mange problemer og negative 
medieoppslag. Så langt har det sett ut ti l å gå fra vondt ti l verre for tilbudene. Her er 
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barn og unge og eldre de som blir hardest rammet. Færre avganger og nedlegging av 
taxi-tilbudene har vært en gjenganger. Eldrerådet forventer at man raskt rydder opp og 
gir det tilbudet som ble lovt i alle deler av fylket. 
Taxitilbudene i helgene må bl.a. komme på plass, og det er ei skam at skoleelever ikke 
får den skyssen de har krav på. 
Eldrerådet ser fram til den revisjonen av TT-kortordningen slik at den kommer til gode 
for den gruppen som den er opprinnelig opprettet for. 
Dette arbeidet må koordineres med opplegget for bestillingsskyss i distriktene. 
 
Digitalisering: 
Digitalisering av tjenester er kommet for å bli, og dette vil gi lettere tilgang til tjenestene 
og øke effektiviteten i administrasjonene.  MEN man må være oppmerksom på at ikke 
alle makter å bruke dette hjelpemiddelet. Det finnes mange som har sviktende syn, 
hørsel og førlighet som det må tas hensyn til. Vi har også mange «vegrere» mot å ta 
disse hjelpemidlene i bruk, og noen mangler også bredbåndstilslutning o.l. for å kunne 
«gå på nett»! 
Sammen med kommunene og andre offentlige myndigheter må fylkeskommunen 
intensivere arbeidet for å ufarliggjøre digitale hjelpemidler gjennom informasjon og 
opplæring. Samtidig må man være en pådriver for å få bygd ut nettet til alle deler av 
fylket. Det må også utarbeides konkrete planer og tiltak for de som ikke kan bruke 
digitale hjelpemidler i det offentlige rom. 
 
SAMARBEID MED GRUPPER AV BEFOLKNINGEN: 
Eldrerådet har merket seg at man vil øke samarbeidet med ungdommen for å få tilført 
nye og andre perspektiver i samfunnsdebatten. Dette synet er vi meget tilfreds med, for 
det er ungdommen som skal leve og forme det samfunnet de skal leve i. 
I Utfordringsdokumentet blir det også pekt på behovet for bedre og økt samarbeid 
omkring den sørsamiske kulturen. Vi har et særskilt ansvar for å ta vare på og 
videreutvikle denne kulturen, og det må avsettes nødvendige midler til dette i samarbeid 
Samisk Råd og gjennom statlige forordninger. 
 
ELDRERÅDET vil heller ikke unnlate å peke på behovet for økt samarbeid med de eldre 
og pensjonistorganisasjonene. Denne gruppen besitter svært mye kompetanse og 
restarbeidskraft som tar særskilt ansvar i Frivillighetsarbeidet – og især for å realisere 
målsettingene innenfor reformen «Leve hele Livet!» 
Eldrerådet vil påpeke behovet for at dette organet får tildelt fast taletid i Fylkestinget og 
dets underutvalg vedrørende saker som gjelder de eldre m.m. De eldres stemme bør bli 
hørt! 
 
Behandling 
Sveinung Salater orienterte via Teams, jfr vedlagte presentasjon.   
 
Forslag fremmet i møtet:  
Eldrerådets merknad/kommentar til Fylkesdirektørens vurderinger til 
utfordringsdokument 2023 – 2026. 
Eldrerådet bygger sine merknader i stor grad på våre merknader til budsjettet for 2022 
og økonomiplanen for 2022 – 2025. 
Videre er det viktig å ta hensyn til samfunnsendringer som følger av erfaringene med to 
års delvis nedstengning av samfunnet, nye utgifter gjennom varslede renteøkninger og 
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barn og unge og eldre de som blir hardest rammet. Færre avganger og nedlegging av 
taxi-tilbudene har vært en gjenganger. Eldrerådet forventer at man raskt rydder opp og 
gir det tilbudet som ble lovt i alle deler av fylket. 
Taxitilbudene i helgene må bl.a. komme på plass, og det er ei skam at skoleelever ikke 
får den skyssen de har krav på. 
Eldrerådet ser fram ti l  den revisjonen av TT-kortordningen slik at den kommer t i l  gode 
for den gruppen som den er opprinnelig opprettet for. 
Dette arbeidet må koordineres med opplegget for bestillingsskyss i distriktene. 

Digitalisering: 
Digitalisering av tjenester er kommet for å bli, og dette vil gi lettere tilgang t i l  tjenestene 
og øke effektiviteten i administrasjonene. MEN man må være oppmerksom på at ikke 
alle makter å bruke dette hjelpemiddelet. Det finnes mange som har sviktende syn, 
hørsel og førlighet som det må tas hensyn t i l .  Vi har også mange «vegrere» mot å ta 
disse hjelpemidlene i bruk, og noen mangler også bredbåndstilslutning o.l. for å kunne 
«gä pä nett»! 
Sammen med kommunene og andre offentlige myndigheter må fylkeskommunen 
intensivere arbeidet for å ufarliggjøre digitale hjelpemidler gjennom informasjon og 
opplæring. Samtidig må man være en pådriver for å få bygd ut nettet t i l  alle deler av 
fylket. Det må også utarbeides konkrete planer og tiltak for de som ikke kan bruke 
digitale hjelpemidler i det offentlige rom. 

SAMARBEID MED GRUPPER AV BEFOLKNINGEN: 
Eldrerådet har merket seg at man vil øke samarbeidet med ungdommen for å få tilført 
nye og andre perspektiver i samfunnsdebatten. Dette synet er vi meget tilfreds med, for 
det er ungdommen som skal leve og forme det samfunnet de skal leve i. 
I Utfordringsdokumentet blir det også pekt på behovet for bedre og økt samarbeid 
omkring den sørsamiske kulturen. Vi har et særskilt ansvar for å ta vare på og 
videreutvikle denne kulturen, og det må avsettes nødvendige midler t i l  dette i samarbeid 
Samisk Råd og gjennom statlige forordninger. 

ELDRERÅDET vil heller ikke unnlate å peke på behovet for økt samarbeid med de eldre 
og pensjonistorganisasjonene. Denne gruppen besitter svært mye kompetanse og 
restarbeidskraft som tar særskilt ansvar i Frivillighetsarbeidet - og især for å realisere 
målsettingene innenfor reformen «Leve hele Livet!» 
Eldrerådet vil påpeke behovet for at dette organet får tildelt fast taletid i Fylkestinget og 
dets underutvalg vedrørende saker som gjelder de eldre m.m. De eldres stemme bør bli 
hort! 

Behandling 
Sveinung Salater orienterte via Teams, j fr  vedlagte presentasjon. 

Forslag fremmet i møtet: 
Eldrerådets merknad/kommentar t i l  Fylkesdirektørens vurderinger t i l  
utfordringsdokument 2 0 2 3 -  2026. 
Eldrerådet bygger sine merknader i stor grad på våre merknader t i l  budsjettet for 2022 
og økonomiplanen for 2 0 2 2 -  2025. 
Videre er det viktig å ta hensyn t i l  samfunnsendringer som følger av erfaringene med to 
års delvis nedstengning av samfunnet, nye utgifter gjennom varslede renteøkninger og 
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den pågående krigen i Ukraina. Videre må det tas tak for å bidra til det «grønne skiftet» 
og vedtatt miljøplan. 
Det er også viktig at man har nødvendige ressurser å sette inn i uventede hendelser og 
nye tiltak som kommer fra statlige organer. Mange av disse tiltakene er ikke 
fullfinansierte før de oversendes fylkeskommunene og kommunene til gjennomføring. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------
--- 
Eldrerådet vil fortsatt påpeke at det savner målrettede tiltak for å snu den demografiske 
utviklinga for mange av distriktskommunene i Trøndelag. Antall eldre øker og samtidig 
flytter mange unge ut av disse kommunene av forskjellige årsaker. 
Mange kommuner har en stor utfordring med å dekke kompetansebehovet innen sentrale 
felt som helse- og pleie, barnehage og skole, men også andre lovpålagte oppgaver. 
Eldrerådet ber om at fylkeskommunen sammen med sentrale myndigheter ser på 
mulighetene for økt desentralisering og deltidsstudier for lærere, førskolelærere, 
sykepleiere, fagarbeidere innen helse osv. Det bør også i nært samarbeid med 
kommunene opprettes flere lærlingeplasser for å få flere ut i aktivt arbeid og for å dekke 
behovet for faglært arbeidskraft innen offentlig og privat sektor. 
Eldrerådet synes det er et paradoks at det er stor mangel på arbeidskraft samtidig som 
at stadig flere ungdommer går arbeidsledige eller blir uføretrygdet. Det MÅ satses på å 
flere i aktivitet til beste for dem sjøl og samfunnet. Tilpassede opplæringstilbud og 
særskilt opplagte lærlingeplasser må komme på plass. 
 
Eldrerådet vil advare mot å redusere fylkeskommunens aktiviteter ute i vårt vidstrakte 
fylke, og vi vil spesielt peke på betydningen av vårt desentraliserte videregående 
skoletilbud.  
Eldrerådet mener at disse skolene bør få hovedansvaret for voksenopplæringa i 
samarbeid med kommunene i sitt «nærområde.»  
Rådet vil fortsatt fraråde gjennomføring av «fritt skolevalg» i vårt fylke da dette kan 
bidra til å redusere tilgangen på kompetanse i distriktene. 
Eldrerådet vil tilrå at fylkeskommunen benytter alle tilgjengelige kanaler for å øke 
investeringene i offentlig og privat sektor og fylkeskommunen for å skape ny aktivitet og 
optimisme i Trøndelag. 
Eldrerådet støtter den foreslåtte handlingsplanen for klimaomstilling, og vi vil spesielt 
peke på arbeidet på dette området som gjøres i avdeling for utdanning og kompetanse, 
avdeling for samferdsel og avdeling for veg. 
Det er de kommende generasjoner som får svi om vi ikke sørger for å sette klima- og 
miljøtiltak høyest på dagsorden og med gjennomføringskraft via planlegging og 
økonomiske prioriteringer. 
 
Eldrerådet vil ellers be om at følgende områder vektlegges i Økonomiplanperioden: 
 
Tannhelse: 
God og rimelig tannbehandling er et viktig bidrag til riktig og sunt kosthold for 
mennesker i alle aldre, men spesielt for de eldre. Vi oppfordrer derfor fylkeskommunen 
intensivere arbeidet for tannleger i alle kommuner som dekker minimum det lovfestede 
tilbudet for barn og unge og de eldre. Vi konstaterer at de økte bevilgningene videreføres 
på dette området. Vi må finne dekning for det nye tilbudet om fri tannpleie for 21 – og 
22-åringer. 
 
Kultur og folkehelse: 
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den pågående krigen i Ukraina. Videre må det tas tak for å bidra til det «grønne skiftet» 
og vedtatt miljoplan. 
Det er også viktig at man har nødvendige ressurser å sette inn i uventede hendelser og 
nye tiltak som kommer fra statlige organer. Mange av disse tiltakene er ikke 
fullfinansierte før de oversendes fylkeskommunene og kommunene til gjennomføring. 

Eldrerådet vil fortsatt påpeke at det savner målrettede tiltak for å snu den demografiske 
utviklinga for mange av distriktskommunene i Trøndelag. Antall eldre øker og samtidig 
flytter mange unge ut av disse kommunene av forskjellige årsaker. 
Mange kommuner har en stor utfordring med å dekke kompetansebehovet innen sentrale 
felt som helse- og pleie, barnehage og skole, men også andre lovpålagte oppgaver. 
Eldrerådet ber om at fylkeskommunen sammen med sentrale myndigheter ser på 
mulighetene for økt desentralisering og deltidsstudier for lærere, førskolelærere, 
sykepleiere, fagarbeidere innen helse osv. Det bør også i nært samarbeid med 
kommunene opprettes flere lærlingeplasser for å få flere ut i aktivt arbeid og for å dekke 
behovet for faglært arbeidskraft innen offentlig og privat sektor. 
Eldrerådet synes det er et paradoks at det er stor mangel på arbeidskraft samtidig som 
at stadig flere ungdommer går arbeidsledige eller blir uføretrygdet. Det MÅ satses på å 
flere i aktivitet til beste for dem sjøl og samfunnet. Tilpassede opplæringstilbud og 
særskilt opplagte lærlingeplasser må komme på plass. 

Eldrerådet vil advare mot å redusere fylkeskommunens aktiviteter ute i vårt vidstrakte 
fylke, og vi vil spesielt peke på betydningen av vårt desentraliserte videregående 
skoletilbud. 
Eldrerådet mener at disse skolene bør få hovedansvaret for voksenopplæringa i 
samarbeid med kommunene i sitt «naeromräde.» 
Rådet vil fortsatt fraråde gjennomføring av «fritt skolevalg» i vårt fylke da dette kan 
bidra til å redusere tilgangen på kompetanse i distriktene. 
Eldrerådet vil tilrå at fylkeskommunen benytter alle tilgjengelige kanaler for å øke 
investeringene i offentlig og privat sektor og fylkeskommunen for å skape ny aktivitet og 
optimisme i Trøndelag. 
Eldrerådet støtter den foreslåtte handlingsplanen for klimaomstilling, og vi vil spesielt 
peke på arbeidet på dette området som gjøres i avdeling for utdanning og kompetanse, 
avdeling for samferdsel og avdeling for veg. 
Det er de kommende generasjoner som får svi om vi ikke sørger for å sette klima- og 
miljøtiltak høyest på dagsorden og med gjennomføringskraft via planlegging og 
økonomiske prioriteringer. 

Eldrerådet vil ellers be om at følgende områder vektlegges i Økonomiplanperioden: 

Tannhelse: 
God og rimelig tannbehandling er et viktig bidrag til riktig og sunt kosthald for 
mennesker i alle aldre, men spesielt for de eldre. Vi oppfordrer derfor fylkeskommunen 
intensivere arbeidet for tannleger i alle kommuner som dekker minimum det lovfestede 
tilbudet for barn og unge og de eldre. Vi konstaterer at de økte bevilgningene videreføres 
på dette området. Vi må finne dekning for det nye tilbudet om fri tannpleie for 2 1 -  0g 
22-åringer. 

Kultur og folkehelse: 
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Dette området bør gi særlige tilbud til eldregruppen. De eldre aktive brukere av 
kulturtilbud, og det bør legges til rette for at de mottar slike tilbud i hele fylket – f.eks. 
gjennom midler fra Den kulturelle Spaserstokken. Her hadde vi gjerne sett at 
bevilgningene plusses på ut over de statlige rammebevilgningene. Vi støtter forslaget om 
å arbeide for at disse bevilgningene overføres til Kulturdepartementet. 
Eldrerådet ser også positivt på at man tar høyde for sin del av kostnadene med Tusen-
årsjubileet i 2030. Stiklestad og Nidaros må være sentrale områder under denne feiringa, 
men arrangement bør og kan arrangeres på ulike historiske arenaer i Trøndelag. Her må 
det lages partnerskapsavtaler med primærkommunene og andre aktører for å dele 
ansvar og engasjement. 
Videreføring av midler til Folkehelsetiltak vil være et viktig bidrag til resultater av reform 
«Leve Hele Livet».  God og stor fysisk aktivitet vil ha veldig stor betydning for utvikling 
av en god folkehelse – som igjen skaper økt aktivitet i lokalmiljøene og skaper velvære 
og trivsel.  
Folkehelseprosjektet «Hodebra» må løftes inn i de statlige ansvarsområdene og med 
statlig finansiering. 
 
Samferdsel: 
Eldrerådet vil peke på behovet for bedre vedlikehold av det fylkeskommunale vegnettet. 
Trafikken er blitt større, og det nyttes i større grad tyngre kjøretøyer som disse vegene 
opprinnelig ikke var beregnet for. Fylkestinget har vedtatt en målsetting om at det skal 
bo mennesker, og det skal være tilgang til næringsvirksomhet i alle deler av vårt 
vidstrakte fylke. Da må det legges vekt på god kommunikasjon via fly, båt, ferjer, tog, 
buss og biler. Forsøket på å ta bort på- og avstigningsplasser for toget må vi avvise. Det 
må heller settes inn tiltak for å lette tilgangen gjennom bedre perronger og nye togsett. 
For eldrerådet er det også særlig viktig med trafikksikkerhetstiltak og universell 
tilgjengelighet. Det vil spare samfunnet for store utgifter på lengre sikt. 
Eldrerådet er glad for at fylkesutvalget og fylkestinget nå er seg sitt ansvar bevisst ved å 
gå gjennomgå og revidere transportopplegget i vårt fylke. Dette er stort sett overført til 
det fylkeskommunale selskapet AtB. En kan ikke stikke under stol at det nye systemet 
som ble innført ved skolestart høsten 2021, har medført mange problemer og negative 
medieoppslag. Så langt har det sett ut til å gå fra vondt til verre for tilbudene. Her er 
barn og unge og eldre de som blir hardest rammet. Færre avganger og nedlegging av 
taxi-tilbudene har vært en gjenganger. Eldrerådet forventer at man raskt rydder opp og 
gir det tilbudet som ble lovt i alle deler av fylket. 
Taxitilbudene i helgene må bl.a. komme på plass, og det er ei skam at skoleelever ikke 
får den skyssen de har krav på. 
Eldrerådet ser fram til den revisjonen av TT-kortordningen slik at den kommer til gode 
for den gruppen som den er opprinnelig opprettet for. 
Dette arbeidet må koordineres med opplegget for bestillingsskyss i distriktene. 
 
Digitalisering: 
Digitalisering av tjenester er kommet for å bli, og dette vil gi lettere tilgang til tjenestene 
og øke effektiviteten i administrasjonene.  MEN man må være oppmerksom på at ikke 
alle makter å bruke dette hjelpemiddelet. Det finnes mange som har sviktende syn, 
hørsel og førlighet som det må tas hensyn til. Vi har også mange «vegrere» mot å ta 
disse hjelpemidlene i bruk, og noen mangler også bredbåndstilslutning o.l. for å kunne 
«gå på nett»! 
Sammen med kommunene og andre offentlige myndigheter må fylkeskommunen 
intensivere arbeidet for å ufarliggjøre digitale hjelpemidler gjennom informasjon og 
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Dette området bør gi særlige tilbud til eldregruppen. De eldre aktive brukere av 
kulturtilbud, og det bør legges til rette for at de mottar slike tilbud i hele fylket - f.eks. 
gjennom midler fra Den kulturelle Spaserstokken. Her hadde vi gjerne sett at 
bevilgningene plusses på ut over de statlige rammebevilgningene. Vi støtter forslaget om 
å arbeide for at disse bevilgningene overføres til Kulturdepartementet. 
Eldrerådet ser også positivt på at man tar høyde for sin del av kostnadene med Tusen- 
årsjubileet i 2030. Stiklestad og Nidaros må være sentrale områder under denne feiringa, 
men arrangement bør og kan arrangeres på ulike historiske arenaer i Trøndelag. Her må 
det lages partnerskapsavtaler med primærkommunene og andre aktører for å dele 
ansvar og engasjement. 
Videreføring av midler ti l Folkehelsetiltak vil være et viktig bidrag til resultater av reform 
«Leve Hele Livet». God og stor fysisk aktivitet vil ha veldig stor betydning for utvikling 
av en god folkehelse - som igjen skaper økt aktivitet i lokalmiljøene og skaper velvære 
og trivsel. 
Folkehelseprosjektet «Hodebra» mä løftes inn i de statlige ansvarsområdene og med 
statlig finansiering. 

Samferdsel: 
Eldrerådet vil peke på behovet for bedre vedlikehold av det fylkeskommunale vegnettet. 
Trafikken er blitt større, og det nyttes i større grad tyngre kjøretøyer som disse vegene 
opprinnelig ikke var beregnet for. Fylkestinget har vedtatt en målsetting om at det skal 
bo mennesker, og det skal være tilgang til næringsvirksomhet i alle deler av vårt 
vidstrakte fylke. Da må det legges vekt på god kommunikasjon via fly, båt, ferjer, tog, 
buss og biler. Forsøket på å ta bort på- og avstigningsplasser for toget må vi avvise. Det 
må heller settes inn tiltak for å lette tilgangen gjennom bedre perronger og nye togsett. 
For eldrerådet er det også særlig viktig med trafikksikkerhetstiltak og universell 
tilgjengelighet. Det vil spare samfunnet for store utgifter på lengre sikt. 
Eldrerådet er glad for at fylkesutvalget og fylkestinget nå er seg sitt ansvar bevisst ved å 
gå gjennomgå og revidere transportopplegget i vårt fylke. Dette er stort sett overført ti l 
det fylkeskommunale selskapet AtB. En kan ikke stikke under stol at det nye systemet 
som ble innført ved skolestart høsten 2021, har medført mange problemer og negative 
medieoppslag. Så langt har det sett ut ti l å gå fra vondt ti l verre for tilbudene. Her er 
barn og unge og eldre de som blir hardest rammet. Færre avganger og nedlegging av 
taxi-tilbudene har vært en gjenganger. Eldrerådet forventer at man raskt rydder opp og 
gir det tilbudet som ble lovt i alle deler av fylket. 
Taxitilbudene i helgene må bl.a. komme på plass, og det er ei skam at skoleelever ikke 
får den skyssen de har krav på. 
Eldrerådet ser fram til den revisjonen av TT-kortordningen slik at den kommer til gode 
for den gruppen som den er opprinnelig opprettet for. 
Dette arbeidet må koordineres med opplegget for bestillingsskyss i distriktene. 

Digitalisering: 
Digitalisering av tjenester er kommet for å bli, og dette vil gi lettere tilgang til tjenestene 
og øke effektiviteten i administrasjonene. MEN man må være oppmerksom på at ikke 
alle makter å bruke dette hjelpemiddelet. Det finnes mange som har sviktende syn, 
hørsel og førlighet som det må tas hensyn til. Vi har også mange «vegrere» mot å ta 
disse hjelpemidlene i bruk, og noen mangler også bredbåndstilslutning o.l. for å kunne 
«gä pä nett»! 
Sammen med kommunene og andre offentlige myndigheter må fylkeskommunen 
intensivere arbeidet for å ufarliggjøre digitale hjelpemidler gjennom informasjon og 
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opplæring. Samtidig må man være en pådriver for å få bygd ut nettet til alle deler av 
fylket. Det må også utarbeides konkrete planer og tiltak for de som ikke kan bruke 
digitale hjelpemidler i det offentlige rom. 
 
SAMARBEID MED GRUPPER AV BEFOLKNINGEN: 
Eldrerådet har merket seg at man vil øke samarbeidet med ungdommen for å få tilført 
nye og andre perspektiver i samfunnsdebatten. Dette synet er vi meget tilfreds med, for 
det er ungdommen som skal leve og forme det samfunnet de skal leve i. 
I Utfordringsdokumentet blir det også pekt på behovet for bedre og økt samarbeid 
omkring den sørsamiske kulturen. Vi har et særskilt ansvar for å ta vare på og 
videreutvikle denne kulturen, og det må avsettes nødvendige midler til dette i samarbeid 
Samisk Råd og gjennom statlige forordninger. 
 
ELDRERÅDET vil heller ikke unnlate å peke på behovet for økt samarbeid med de eldre 
og pensjonistorganisasjonene. Denne gruppen besitter svært mye kompetanse og 
restarbeidskraft som tar særskilt ansvar i Frivillighetsarbeidet – og især for å realisere 
målsettingene innenfor reformen «Leve hele Livet!» 
Eldrerådet vil påpeke behovet for at dette organet får tildelt fast taletid i Fylkestinget og 
dets underutvalg vedrørende saker som gjelder de eldre m.m. De eldres stemme bør bli 
hørt! 
 
Votering 
 
Forslag fremmet i møtet ble enstemmig vedtatt.  

Fylkesdirektørens innstilling: 
Fylkestinget ber fylkesdirektøren legge vurderingene i utfordringsdokumentet til grunn 
for arbeidet med økonomiplan 2023 – 2026 og årsbudsjett 2023 for Trøndelag 
fylkeskommune.  
 
 
.  

Refera tsaker   

 

Saknr Arkivsak Tittel 
17/22 202000486-14 Orientering fra Fylkesdirektøren - KS-rapport om 

medvirkningsråd 
 

18/22 202001103-53 Møteprotokoll fra møte i Eldrerådet i Overhalla, 7.4. 
og møte 10.3.22 samt vedtatt årsmelding for 2021 
 

19/22 202001103-54 Referat Eldrerådet Verdal 04.04.22 
 

20/22 202001103-55 Protokoll fra møte i Ørland eldreråd 20.04.22 
 

T r ø n d e l a g  f y l k e s k o m m u n e  
T r ö ö n d e l a g e n  f y l h k e n t j i e l t e  

opplæring. Samtidig må man være en pådriver for å få bygd ut nettet ti l alle deler av 
fylket. Det må også utarbeides konkrete planer og tiltak for de som ikke kan bruke 
digitale hjelpemidler i det offentlige rom. 

SAMARBEID MED GRUPPER AV BEFOLKNINGEN: 
Eldrerådet har merket seg at man vil øke samarbeidet med ungdommen for å få tilført 
nye og andre perspektiver i samfunnsdebatten. Dette synet er vi meget tilfreds med, for 
det er ungdommen som skal leve og forme det samfunnet de skal leve i. 
I Utfordringsdokumentet blir det også pekt på behovet for bedre og økt samarbeid 
omkring den sørsamiske kulturen. Vi har et særskilt ansvar for å ta vare på og 
videreutvikle denne kulturen, og det må avsettes nødvendige midler ti l dette i samarbeid 
Samisk Råd og gjennom statlige forordninger. 

ELDRERÅDET vil heller ikke unnlate å peke på behovet for økt samarbeid med de eldre 
og pensjonistorganisasjonene. Denne gruppen besitter svært mye kompetanse og 
restarbeidskraft som tar særskilt ansvar i Frivillighetsarbeidet - og især for å realisere 
målsettingene innenfor reformen «Leve hele Livet!» 
Eldrerådet vil påpeke behovet for at dette organet får tildelt fast taletid i Fylkestinget og 
dets underutvalg vedrørende saker som gjelder de eldre m.m. De eldres stemme bør bli 
hort! 

Votering 

Forslag fremmet i møtet ble enstemmig vedtatt. 

F y l k e s d i r e k t ø r e n s  i n n s t i l l i n g :  
Fylkestinget ber fylkesdirektøren legge vurderingene i utfordringsdokumentet ti l grunn 
for arbeidet med økonomiplan 2023 - 2026 og årsbudsjett 2023 for Trøndelag 
fylkeskommune. 

R e f e r a t s a k e r  

S a k n r  A r k i v s a k  T i t t e l  
17/22 202000486-14 Orientering fra Fylkesdirektoren - KS-rapport om 

medvirkningsråd 

18/22 202001103-53 Møteprotokoll fra møte i Eldrerådet i Overhalla, 7.4. 
og møte 10.3.22 samt vedtatt årsmelding for 2021 

19/22 202001103-54 Referat Eldrerådet Verdal 04.04.22 

20/22 202001103-55 Protokoll fra møte i Ørland eldreråd 20.04.22 
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Møte med kommunale eldreråd kl 12.00 – 15.30 
 
Rindal:  
Fellesråd. 5 fra eldre og 2 fra funksjonshemmede. 2 politiske representanter. Kommer 
inn på riktig tid i saksbehandlingen. Er opptatt av den digitale verden. Blir ikke tatt 
tilstrekkelig hensyn til eldre, for å sikre at informasjon nås. Digital Trollheimsporten er 
flittig i bruk. Kommunens hjemmeside er vanskeligere å finne fram i. Internasjonal 
eldredag i samarbeid med pensjonistlaget. Er representert i Leve Hele Livet, TT-kort-
gruppe og plangruppe for utbygging av helsetunet. REMIT (renovasjonsordningen) er 
også behandlet. Eldrerådet er med i Leve-Hele-Livet, men det har vært satt av liten tid 
pr i dag.  
Har ikke eget budsjett. Får midler  
 
Heim: 
3 sammenslåtte kommuner. Fast 4 møter årlig, med muligheter for møter ved behov. 
Problematisk da saker til kommunestyret blir vedtatt før Eldrerådet får uttale 
seg/behandlet saken.  
Har egen sekretær. Pådriver for å danne pårørendeforening på helsesenteret. Positivt 
mottatt. Nytt kommunalt helsesenter er i planleggingsfase. 7 medlemmer, hvorav 1 
kommunestyrerepresentant i eldrerådet. Mangler opplæring  
Har et ypperlig samarbeid med Frivilligsentralen; matombringing til hjemmeboende eldre 
med mye mere.  
5 grupper i gang – valgt før siste valg. Ingen i eldrerådet er med i noen av gruppene. Det 
blir feil, og vi bør ta en innsats for å dette på plass.  
Har egen sekretær. 
 
Hitra: 
Har ikke delt råd lengre. Er nå 5 medlemmer i hvert råd, og det oppleves positivt. Alle 
fikk hver sin ipad. Vil ut å møte folk. Velferdsrådet bidro til et møte med eldre i 
borettslag. Ble veldig godt mottatt og skapte en del utveksling av kunnskap. Har 
sekretær som fungerer bra. Får etatsjefer og saksbehandlere inn i møtene ved behov. 
Leve Hele Livet og velferdsteknologi er aktuelle temaer. Har god dialog i  
 
Frøya: 
Frøya eldre og brukerråd. Sammenslått råd i denne perioden. Fungerer bra. Mest 
oppmerksomhet rundt Morgendagens omsorg, omsorgsboliger og helsehus. Tatt i bruk i 
vinter. Bra framskritt.  
Saker om universell utforming av off. bygg, psykisk helse og rus, herunder forebyggende 
tiltak. Mange utvalg og brukerutvalg innen helse. Viktig med god samordning. 
Fastlegeordningen er oppe til behandling 
Stiller for kommunedirektøren. Sitter i strategisk ledergruppe, som møtes ukentlig. 
Eldre- og brukerrådet har månedlige møter. Forberedende møte med leder for rådet uken 
før. Rådet har eget budsjett. Har brukerombud i 20% stilling, som sitter i eldre- og 
brukerrådet.  
 
Orkland: 
Rolf Inge: Nytt i 2020. 7 medlemmer og 2 folkevalgte. Desentralisert medlemmer. 
Sekretær og enhetsleder helse og mestring er også med fra adm.  
Tema i oppstart: samarbeid adm. og eldrerådet. Får mange saker. Har rundt 10 møter i 
året. Blir godt involvert i kommunale planer. Fastlegeordning: 0-avtale; selvstendig 

T r ø n d e l a g  f y l k e s k o m m u n e  
T r ö ö n d e l a g e n  f y l h k e n t j i e l t e  

M ø t e  m e d  k o m m u n a l e  e l d r e r å d  kI 1 2 . 0 0  - 1 5 . 3 0  

Rindal: 
Fellesråd. 5 fra eldre og 2 fra funksjonshemmede. 2 politiske representanter. Kommer 
inn på riktig tid i saksbehandlingen. Er opptatt av den digitale verden. Blir ikke tatt 
tilstrekkelig hensyn til eldre, for å sikre at informasjon nås. Digital Trollheimsporten er 
flittig i bruk. Kommunens hjemmeside er vanskeligere å finne fram i. Internasjonal 
eldredag i samarbeid med pensjonistlaget. Er representert i Leve Hele Livet, TT-kort- 
gruppe og plangruppe for utbygging av helsetunet. REMIT (renovasjonsordningen) er 
også behandlet. Eldrerådet er med i Leve-Hele-Livet, men det har vært satt av liten tid 
pr i dag. 
Har ikke eget budsjett. Får midler 

Heim: 
3 sammenslåtte kommuner. Fast 4 møter årlig, med muligheter for møter ved behov. 
Problematisk da saker til kommunestyret blir vedtatt før Eldrerådet får uttale 
seg/behandlet saken. 
Har egen sekretær. Pådriver for å danne pårørendeforening på helsesenteret. Positivt 
mottatt. Nytt kommunalt helsesenter er i planleggingsfase. 7 medlemmer, hvorav 1 
kommunestyrerepresentant i eldrerådet. Mangler opplæring 
Har et ypperlig samarbeid med Frivilligsentralen; matombringing til hjemmeboende eldre 
med mye mere. 
5 grupper i gang - valgt før siste valg. Ingen i eldrerådet er med i noen av gruppene. Det 
blir feil, og vi bør ta en innsats for å dette på plass. 
Har egen sekretær. 

Hitra: 
Har ikke delt råd lengre. Er nå 5 medlemmer i hvert råd, og det oppleves positivt. AIie 
fikk hver sin ipad. Vil ut å møte folk. Velferdsrådet bidro til et møte med eldre i 
borettslag. Ble veldig godt mottatt og skapte en del utveksling av kunnskap. Har 
sekretær som fungerer bra. Får etatsjefer og saksbehandlere inn i møtene ved behov. 
Leve Hele Livet og velferdsteknologi er aktuelle temaer. Har god dialog i 

Froya: 
Frøya eldre og brukerråd. Sammenslått råd i denne perioden. Fungerer bra. Mest 
oppmerksomhet rundt Morgendagens omsorg, omsorgsboliger og helsehus. Tatt i bruk i 
vinter. Bra framskritt. 
Saker om universell utforming av off. bygg, psykisk helse og rus, herunder forebyggende 
tiltak. Mange utvalg og brukerutvalg innen helse. Viktig med god samordning. 
Fastlegeordningen er oppe til behandling 
Stiller for kommunedirektøren. Sitter i strategisk ledergruppe, som møtes ukentlig. 
Eldre- og brukerrådet har månedlige møter. Forberedende møte med leder for rådet uken 
før. Rådet har eget budsjett. Har brukerombud i 20% stilling, som sitter i eldre- og 
brukerrådet. 

Orkland: 
Rolf Inge: Nytt i 2020. 7 medlemmer og 2 folkevalgte. Desentralisert medlemmer. 
Sekretær og enhetsleder helse og mestring er også med fra adm. 
Tema i oppstart: samarbeid adm. og eldrerådet. Får mange saker. Har rundt 10 møter i 
året. Blir godt involvert i kommunale planer. Fastlegeordning: a-avtale; selvstendig 
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næringsdrivende.  
Inntekt: Helfo og egenandel. Kommunen stiller legekontor og legesekretariat for fast sum 
pr mnd.  
ER har eget budsjett og får disponert eventuell underforbruk til senere år.  
Renovasjon for eldre; hjemmebasert omsorg får refundert ekstrakostnader for henting av 
dunker. 
Tannhelse for eldre og andre saker er også tatt opp i kommunen.  
Er med i byggesaksprosesser for helsehus bl.a. Ser spesielt på Universell utforming.  
Fleksibel transport v/AtB, TT-kortordning og ambulansetjenesten er saker som er har tatt 
opp.  
Er med i Klarspråk i Orkland  
Anders Jystad, enhetsleder Orkland. Samarbeidet med eldrerådet Orkland. Eldrerådet har 
en klar stemme. Tett dialog med leder. Viktig med representant/»tilsitter» fra eldrerådet 
i Hovedutvalg for helse. 
Vær aktiv, vær «på ballen» og snakk med adm.  
 
---  
 

T r ø n d e l a g  f y l k e s k o m m u n e  
T r ö ö n d e l a g e n  f y l h k e n t j i e l t e  

næringsdrivende. 
Inntekt: Helfo og egenandel. Kommunen stiller legekontor og legesekretariat for fast sum 
pr mnd. 
ER har eget budsjett og får disponert eventuell underforbruk til senere år. 
Renovasjon for eldre; hjemmebasert omsorg får refundert ekstrakostnader for henting av 
dunker. 
Tannhelse for eldre og andre saker er også tatt opp i kommunen. 
Er med i byggesaksprosesser for helsehus bl.a. Ser spesielt på Universell utforming. 
Fleksibel transport v/AtB, TT-kortordning og ambulansetjenesten er saker som er har tatt 
opp. 
Er med i Klarspråk i Orkland 
Anders Jystad, enhetsleder Orkland. Samarbeidet med eldrerådet Orkland. Eldrerådet har 
en klar stemme. Tett dialog med leder. Viktig med representant/»tilsitter» fra eldrerådet 
i Hovedutvalg for helse. 
Vær aktiv, vær «på ballen» og snakk med adm. 
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E ld re rådet  2019-2023  

Møtepro toko l l  

 
 
Dato: 20. mai 2022 kl 08.30 – 09.30  
Sted: Teams 
Møteleder: Hildur Fallmyr 

 
Til stede: Hildur Fallmyr, Egil Haugbjørg, Ann-Inger Leirtrø, Aage 

Borrmann, Kirsti Nilsen, Rolf Inge Furuhaug, Laila Roel 
 
Forfall:  Sveinung Gundersen, Berit Kapelrud 
  

 
Protokollfører: Ann-Karin Mellingen 

 
 

SAKSLISTE   S ide  

25/22  Fordeling av spillemidler til idrettsanlegg i kommuner - 2022 2 

   
 
 
  

Tr@ndelag fylkeskommune 
Trööndelagen fylhkentjielte 

E l d r e r å d e t  2 0 1 9 - 2 0 2 3  

M ø t e p r o t o k o l l  

Dato: 20. mai 2022 kl 08.30 - 09.30 
Sted: Teams 
Møteleder: Hildur Fallmyr 

Til stede: Hildur Fallmyr, Egil Haugbjorg, Ann-Inger Leirtrø, Aage 
Borrmann, Kirsti Nilsen, Rolf Inge Furuhaug, Laila Roel 

Forfall: Sveinung Gundersen, Berit Kapelrud 

Protokollfører: Ann-Karin Mellingen 

S A K S L I S T E  S i d e  

25/22 Fordeling av spillemidler t i l  idrettsanlegg i kommuner - 2022 2 

side l av 3 



  
 
 Trøndelag fylkeskommune 

Trööndelagen fylhkentjïelte 
  

side 2 av 3 

Saker  t i l  behand l ing   

25/22  Forde l ing  av  sp i l l emid le r  t i l  i d re t t san legg  i  
kommuner  -  2022  

 
Eldrerådet sin uttalelse:  
 
Eldrerådet støtter fylkesrådmannens innstilling, med følgende tillegg/uttalelse: 

a) Eldrerådet vil fortsatt minne om behovet for tildeling av spillemidler til 
nærmiljøtiltak og friluftstiltak tilpasset alle aldersgrupper og at man følger opp 
kravet om universell tilgjengelighet for å få ut spillemidler til større og mindre 
anlegg, - og på den måten også ivareta folkehelseperspektivet.  

b) Eldrerådet støtter arbeidet med fortsatt utskifting av kunstgressbaner på en 
miljømessig forsvarlig måte.  

 
Behandling 
 
Følgende omforente forslag ble fremmet i møtet: 
 
Eldrerådet støtter fylkesrådmannens innstilling, med følgende tillegg/uttalelse: 

a) Eldrerådet vil fortsatt minne om behovet for tildeling av spillemidler til 
nærmiljøtiltak og friluftstiltak tilpasset alle aldersgrupper og at man følger opp 
kravet om universell tilgjengelighet for å få ut spillemidler til større og mindre 
anlegg, - og på den måten også ivareta folkehelseperspektivet.  

b) Eldrerådet støtter arbeidet med fortsatt utskifting av kunstgressbaner på en 
miljømessig forsvarlig måte.  

 
Votering 
 
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.  
 

Fylkesdirektørens innstilling:  
 

1. Hovedutvalg for kultur vedtar fordelingen av tildelt rammebeløp  
kroner 187 187 000 i spillemidler for 2022. I tillegg blir det bevilget og fordelt 
kroner 6 000 000 av inndratte midler og rentemidler. 
 

2. Totalt beløp til fordeling er kroner 193 187 000. Beløpet fordeler seg slik: 
• Ordinære anlegg: kroner 173 308 000 
• Nærmiljøanlegg: kroner 19 879 000 

 
3. Øvrige søknader blir avslått på grunn av manglende midler eller at søknaden 

formelt sett ikke er i orden.  
 
 
Tatt opp i møtet: 

T r ø n d e l a g  f y l k e s k o m m u n e  
T r ö ö n d e l a g e n  f y l h k e n t j i e l t e  

S a k e r  t i l  b e h a n d l i n g  

2 5 / 2 2  F o r d e l i n g  av s p i l l e m i d l e r  t i l  i d r e t t s a n l e g g  
k o m m u n e r  - 2 0 2 2  

Eldrerådet sin uttalelse: 

Eldrerådet støtter fylkesrådmannens innstilling, med følgende tillegg/uttalelse: 
a) Eldrerådet vil fortsatt minne om behovet for tildeling av spillemidler ti l 

nærmiljøtiltak og friluftstiltak tilpasset alle aldersgrupper og at man følger opp 
kravet om universell tilgjengelighet for å få ut spillemidler t i l  større og mindre 
anlegg, - og på den måten også ivareta folkehelseperspektivet. 

b) Eldrerådet støtter arbeidet med fortsatt utskifting av kunstgressbaner på en 
miljømessig forsvarlig måte. 

Behandling 

Følgende omforente forslag ble fremmet i møtet: 

Eldrerådet støtter fylkesrådmannens innstilling, med følgende tillegg/uttalelse: 
a) Eldrerådet vil fortsatt minne om behovet for tildeling av spillemidler ti l 

nærmiljøtiltak og friluftstiltak tilpasset alle aldersgrupper og at man følger opp 
kravet om universell tilgjengelighet for å få ut spillemidler t i l  større og mindre 
anlegg, - og på den måten også ivareta folkehelseperspektivet. 

b) Eldrerådet støtter arbeidet med fortsatt utskifting av kunstgressbaner på en 
miljømessig forsvarlig måte. 

Votering 

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt. 

F y l k e s d i r e k t ø r e n s  i n n s t i l l i n g :  

1. Hovedutvalg for kultur vedtar fordelingen av tildelt rammebeløp 
kroner 187 187 000 i spillemidler for 2022. I tillegg blir det bevilget og fordelt 
kroner 6 000 000 av inndratte midler og rentemidler. 

2. Totalt beløp t i l  fordeling er kroner 193 187 000. Beløpet fordeler seg slik: 
• Ordinære anlegg: kroner 173 308 000 
• Nærmiljøanlegg: kroner 19 879 000 

3. Øvrige søknader blir avslått på grunn av manglende midler eller at søknaden 
formelt sett ikke er i orden. 

Tatt opp i møtet:  
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Studie- og møtetur 16. – 18. august. 
Sekretær orienterte om forslag til opplegg for dagene.  
Adm. jobber videre med dette ut fra presentert skisse, og signaler gitt i møtet.   
 
 
Møtet slutt kl 09.25 

T r ø n d e l a g  f y l k e s k o m m u n e  
T r ö ö n d e l a g e n  f y l h k e n t j i e l t e  

Studie- og møtetur 1 6 . -  18. august. 
Sekretær orienterte om forslag til opplegg for dagene. 
Adm. jobber videre med dette ut fra presentert skisse, og signaler gitt i møtet. 

Møtet slutt kl 09.25 
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PRAKTISK INFORMASJON TIL KONFERANSEOPPLEGGET 

 

Om arrangementsstedet 
Quality Grand Hotell, Kongensgate 37, ligger i sentrum av Steinkjer by. Hotellet er 
sentralt plassert og i gangavstand til buss- og jernbanestasjonen. 
 

Om parkering 
Det er muligheter for parkering mot avgift i nærheten, både gateparkering på anviste plasser 
og i andre steder i sentrum. Nærmere anvisning fås ved henvendelse til hotellet.  
 
Her kan du lese litt om byen og kommunen Steinkjer: 
Opplev Steinkjer - Visit Innherred  

 

Om påmelding  

Det er opprettet en påmeldingsportal som skal benyttes for å registrere deltakelse.   

Dette er påmeldingslinken: 

https://trondelag.pameldingssystem.no/arskonferanse-kommunale-eldrerad 

                         

Frist for påmelding er 12. august 2022. Påmeldingen er bindende.  

Ved påmelding sender vi ut en samlet faktura for alle påmeldte fra hvert eldreråd. 
Fakturaen vil omfatte konferanseavgift og ev. tilknytningsdøgn. Konferanseavgift for 
konferansedagene inkl. 1 overnatting er: kr 3.200,- pr deltaker. 

Kun deltakelse på dag er kr 850,- pr deltaker/pr dag. Ev. middag kommer i tillegg 
med kr 600,-.  

Vi har reservert et antall rom som tilknytningsdøgn 06.09.-07.09. Pris kr 1.145,- pr 
rom inkl frokost.  
Ev. behov for dette tas sammen med påmeldingen, se egen rubrikk, - og vil komme i 
tillegg til konferanseavgiften (se over).  

 

Om programmet 

Trøndelag fylkeskommunale eldreråd har utarbeidet programmet ut fra temaer 
innenfor bl.a. reformen Leve Hele Livet, andre sentrale temaer som folkehelse, eldres 
rolle i politikken, m.m. Dette ut fra aktualitet og tilbakemeldinger gitt i evaluerings-
skjema etter årskonferansen 2019. 

  



 

Spørsmål? 

Kontakt: 

Leder av Trøndelag fylkeskommunale eldreråd:  Hildur Fallmyr,  
mobil: 950 89 236,  
e-post: kfallmyr@online.no  

Konferansesekretær: Ann-Karin Mellingen,  
mobil: 416 25 505  

 



Trøndelag eldreråd  

 

 

Årskonferansen for kommunale eldreråd i Trøndelag,  

onsdag 7. – torsdag 8. september 2022 

Sted: Quality Grand Hotell, Kongensgt 37, Steinkjer 
 

 

Onsdag 7. september: 
 

Kl 10.00:  Registrering, kaffe, te, frukt 

Kl 10.15:  Velkommen, ved leder Hildur Fallmyr 

Kl 10.30:  Livets gang – Hvordan møte alderdommen på en klok måte?? 

v/Marvin Wiseth  

Kl 11.00:  Pause 

Kl 11.15:  Regjeringens eldrepolitikk ?  

Kl 12.00  Leve Hele Livet, - hvor er vi og hvor går vi (i Trøndelag) v/Bente Kne 

Haugdahl, Helsedirektoratet 

Kl 13.00 Lunsj 

Kl 14.00:  Eldre som ressurs i samfunnet – medias uttrykk v/ journalist Knut 

Sandersen, Ytringen 

Kl 14.50:  Pause  

Kl 15.00:  Helseplattformen – hva vil den bety for oss som pasienter?  

v/Tor Åm 

Kl 16.00:  Weidemann – glassmalerier Rådhuset og Steinkjer kirke, omvisning 

Kl 19.00  Konferansemiddag og underholdning fra Mesterborgvarietèen 

  



Trøndelag eldreråd  

 

 

Torsdag 8. september 2022 
 

Kl 09.00:  Folkehelse og eldre v/ Steinar Krogstad, professor i sosialmedisin og 

leder av Folkehelsealliansen i Trøndelag 

Kl 09.45:  Erfaring med medvirkningsråd etter lovendring og nye forskrifter. 

KS-rapport v/Lise Spikkeland, spesialrådgiver lokaldemokrati og 

etikk, KS  

Kl 10.15:  Vi deler oss i grupper for gruppearbeid, - inkl. erfaringsutveksling, 

(inkl. tid til pause og utsjekk)  

Kl 12.00. Lunsj  

Kl 12.45:  ABC-rammeverket og Hodebra – hvordan jobbe med dette i praksis 

v/arbeidsgiverlos ved NAV Leif Eggen 

Kl 13.45: Oppsummering i plenum etter gruppearbeid 

Kl 14.45:  Avslutning og Vel hjem  

 

 

 

 

 

 

Med forbehold om endringer.  



Emne: Eldres dag 2022 
 
Hei Marit. 
 
Årets 1.oktober lander på en lørdag. Dette gjør at vi har valgt å legge årets markering til Hotell Frøya. 
Vi er allerede litt seint ut, så vår kveld blir fredag 30.september fra kl 18.00. 
Ingolf Jektvik blir musikalskunderholdning, da fra kl 20.00 
 
Kveldens meny blir småsteik, med hjemmelaget karamellpudding og kaffe til dessert.  
Vi har satt maksantall til 120 deltakere. Sum pr kuvert blir 495 kr. Om vi fordeler de 20 000 vi har 
disponible via eldre og brukerrådet 
lander vi på ca 330 kr pr pers for mat inkl underholdning. i tillegg arrangerer vi «ut og hjem for en 100-
lapp». 
 
Annet innhold som konferansier, hvem som skal delta fra kommunen, faglig foredrag osv får vi se på 
underveis. Har holdt av 10 plasser til våre representanter, musiker osv. 
Påmeldingsfrist blir satt til 14 dager før, dette pga krav fra hotellet i forbindelse med matbestillinger. 
 
 
Med hilsen 
Siw Aina Strømøy 
Driftsleder Frøya Frivilligsentral 
Mob: 940 38 950 
 



 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 22/1125    
 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 
Frøya eldre- og brukerråd 
 
ORIENTERINGER/SPØRRERUNDE  
 
 
Spørreundersøkelse ABSOLUTT 
Møte med Trønderlag eldreråd Bårdshaug 19.05.22 ved Nestleder Hans Ulrik Hammer 
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