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Behandling: 
Informasjon i fellesmøte: 

 Den kulturelle spaserstokken, (etterspurt av eldrerådet). 
Eigen presentasjon følgjer vedlagt møteprotokollen. 
 

 Framdrift prosjekt Friskhuset, del 2 (etterspurt av rådet) 
Teikningar av gamle yrkesskulen følgjer vedlagt møteprotokollen. 
Svåi informerte om at ei arbeidsgruppe har lagt fram ein forstudie og at det ikkje 
er mogleg å etablere storsal i bygget. Ikkje egna til større kulturarrangement. 
Ynskje om møteplass for unge og eldre inne og ute, enkel kjøken, 
hobbyaktivitetar. Viktig med sambruk. Lite egna for musikkundervisning. Bygget 
er på 450 m2. 

Rapport er levert til rådmannen. Rådmannen sa det blir politiske drøftingar i 
budsjettarbeidet. 

 

 Kommuneplanen sin samfunnsdel – involvering frå råda. 
Presentasjonen frå kommuneplanleggjar ligg vedlagt møteprotokollen. 
Begge råda hadde gruppearbeid på kommuneplanarbeidet. 
 
Samla innspel frå gruppearbeid i dei to råda: 
Møteplassar: 

o Etablere møteplassar fleire stader i kommunen. 

o 1-1 dataundervisning er ynskjeleg 

o Støttar UK sitt ynske om generasjonsmøteplassar. 

o Samarbeide med lag og org. Døme: husflidslag, pensjonistlag, hagelag, 
4H. 

o Generasjonssamarbeid i hagar, døme parsellhage. 

o Ynskjeleg med ei storstove for kulturtilbod. Legge til rette for 
transporttilbod. Teater, konsertar mv. 

o Dei uformelle møteplassane som etablerte kafear har stor betydning, 
døme Fjordstova, Lustrabui, Pyramiden mm. 

Aktivitetstilbod: 

o Prinsippet at universell utforming er krav for all etablering. 

o Tilbod for personar på alle nivå. 

o Skyss/transport 
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o Personleg økonomi 

o Betre informasjon om fritidsfondet 

o Lågare pris/rabatt/samordning på Lustrabadet, skisenter, treningssenter 
(fritidskort) 

Universell utforming: 

o Utfordringar: Å få forståing for at det som er bra for personar med nedsett 
funksjonsevne også er bra for alle. Informasjon, haldningsskapande 
arbeid, økonomi. 

o Møteplassar på tvers av alder 

o Skyss/transport 

o Parkeringsplassar for bevegelsehemma 

o Fleire sitjeplassar langs nærturar 

o Meir synleg merking mot fjorden ved fjordstien, synshemma. 

o Universell utforming i høve til demens. 

Ressursane i befolkninga: 

o Utfordringar: Vanskeleg å få nokon til å ta på seg verv, binde seg. Enklare 
å få fleire til å ta på seg enkeltoppdrag. 

o Bruke dei eldre meir. Pensjonistlaget samarbeidspartnar. Pensjonist 1/3 av 
livet. 

o Skulane bør vere møteplassar i bygdene. Eldre hjelpe med vedlikehald og 
drift av møteplassar. Samhald. 

o Oppfordre dei eldre til å delta. Døme Årdal pensjonistlag – turistvertar. 

o Bygdelag og andre er store ressursar i bygdene. Dersom kommunen er 
sponsor kan det vere lettare å få til arrangement. Ha faste møtedagar, slik 
som til dømes i Solvorn. 

o Dette kan vere rekrutterande for å hente ut ressurspersonar. 

o Utfordre dei som møter til også å bidra i til dømes nabohjelp mm. 

o Kaffi løyser praten. Enkelt serveringstilbod. 

Fritt tema 

o Viktig å setje fokus på digitalisering av samfunnet. 

o Startlån i Husbanken, formidla av kommunen. 

o Opplæring/digitaliseringskafè. 
 

 

 

I eldrerådet sitt møte vart eldredag drøfta. Arbeider for å få til arrangement fredag 1. 
oktober. 

 

 

 

Vedtak: 
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Eldrerådet arbeider for å få arrangert eldredag fredag 1. oktober. 
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