
 
Møteinnkalling 

 

Utvalg: Eldrerådet 

Møtested: Kommunestyresalen - Rådhuset 

Dato: 22.11.2022 

Tidspunkt: 10:00 -13:00 

Eventuelt forfall må meldes snarest. 

Vararepresentantene møter etter nærmere beskjed. 

 

Tilleggsinformasjon: 

 

 

Charles Johnsen  
  
 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen håndskrevet signatur 
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2



RS 6/22 Referater og meldinger

3



 

 
Saksframlegg 

  Arkivreferanse: 2022/430-10 
Saksbehandler: Linda Robertsen 

 
Sakens gang 
Saksnummer Møtedato Utvalg 
27/22 22.11.2022 Eldrerådet 

 
Diverse orientering til eldrerådet 

Forslag til vedtak 
 

 

 

 

Bakgrunn for saken 
 

- Invitasjon til Livsgledekonferanse 28-29 mars 2023 
- Invitasjon til webinar om livsgledemøter 30.11 22 
- Referat Leve hele livet 
- FirstAgenda – Spørsmål/svar 

 

Vurdering 
 
 
Vedlegg: 
1 invitasjon til livsgledekonferansen og webinar livsgledemøter 
2 Referat Leve hele livet 
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Invitasjon til Livsgledekonferansen 28. - 29. mars 2023 og gratis
webinar om livsgledemøter 30/11

Til alle ansa�e og ledere i eldreomsorgen, eldreråd, helsepoli�kere, folkehelsekoordinatorer, skoler, barnehager,
frivilligsentraler, frivilligkoordinatorer og andre som jobber med eldreomsorg, folkehelse, utdanning og frivillighet i
kommunen.

Ønsker dere å lære mer om hvordan dere kan skape et inkluderende lokalsamfunn i kommunen? Da anbefaler vi disse to
arrangementene:

Gra�s webinar: Livsgledemøter - et samarbeid for hele nærmiljøet  
Onsdag 30. November kl. 12.00 – 13.10 blir det gra�s webinar med konkrete �ps og inspirasjon �l hvordan barnehager,
skoler, lag og foreninger i deres nærmiljø kan samarbeide om å legge �l re�e for generasjonsmøter og meningsfulle
ak�viteter for både hjemmeboende eldre og beboere på sykehjem og omsorgsboliger. Se� av en �me rundt lunsjen, og
delta på vårt webinar.

Følg linken for å melde deg på: Program og påmeldingsskjema 

Konferanse: Livsgledekonferansen 2023 – Sammen skaper vi inkluderende lokalsamfunn  
På livsgledekonferansen 28. - 29. mars 2023 snakker vi om hvordan vi sammen kan skape et inkluderende
lokalsamfunn for eldre gjennom mangfold, generasjonsmøter og frivillighet. Hør om gode eksempler på
ak�viteter og samarbeid, eksempler på forskningsbaserte verktøy og nye perspek�ver på hvordan vi kan legge
�l re�e for mangfoldet som finnes blant den eldre befolkningen.

Livsgledekonferansen arrangeres på Scandic Hell, og målgruppen er ansa�e i kommuner og eldreomsorg,
frivillige, organisasjoner og andre som jobber med å skape gode lokalsamfunn. Vi gleder oss �l et program
som gir inspirasjon og �ps om hvordan vi kan samarbeide for å inkludere eldre i lokalsamfunnet, og hvordan vi
kan ivareta mangfoldet i den eldre befolkningen. På programmet står både innlegg fra og panelsamtaler med
representanter fra poli�kk, forskning, eldreomsorg, frivillighet, utdanning og interesseorganisasjoner. Vi byr på
et spennende og variert program som gir kunnskap og kompetanse som kommunen kan bruke i
videreutvikling av lokalsamfunnsarbeidet og eldreomsorgen. Konferansen arrangeres av Livsglede for Eldre,
Pensjonis�orbundet og Sanitetskvinnene.

Påmeldingen er åpnet, og bille�ene har early bird-pris en begrenset periode før ordinær pris gjelder. Les mer om
konferansen og sikre deg bille�er her: h�ps://livsgledeforeldre.no/livsgledekonferansen-2023/   
  
Vi ønsker alle kommuner hjertelig velkommen, både på webinar og konferanse! 

Med vennlig hilsen 
Livsglede for Eldre

Sentralbord: 93 49 85 00 

Stiftelsen Livsglede for Eldre <post@livsgledeforeldre.no>
to 10.11.2022 10:53

Til:Stiftelsen Livsglede for Eldre <post@livsgledeforeldre.no>;

Kopi:Lene Sødal <lene.sodal@livsgledeforeldre.no>;
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Referat Leve hele livet 

Prosjektgruppe møte 02.11.22 

 

Tilstede:  

Brita Almestad 

Elise Eggebø 

Finn Erik Nyheim 

Tanja Lockert Larssen 

 

Agenda for møtet: Gjenstående medvirkning, tiltaksplan og videre arbeid 

 

Det ble gjort en orientering om hva som er gjort hittil i prosjektet, samt info om nasjonale føringer og 
anbefalinger. Plan for Leve hele livet i Bø, med unntak for tiltaksplan er lagt frem til formannskap 
som orientering, formannskapet er styringsgruppe for prosjektet.  

Det var tidligere bestemt hvordan medvirkningsprosessene med de ulike interessegruppene skulle 
foregå, det ble i møtet gjort noen endringer på dette.  

Det ble bestemt at medvirkningsprosess med ansatte tas i avdelingsmøter i hjemmesykepleie, 
hjemmehjelp, legekontor, kjøkken samt de ulike avdelingene på Bøheimen. Det vil her bli orientert 
om reformen, hva som er gjort hittil, foreløpig tiltaksplan og resultatene fra medvirkningen vil bli lagt 
frem for de ansatte. Basert på dette ønsker vi å få inn innspill fra de ansatte. 

Det ble bestemt i møtet å forsøke med en ny runde med IVARETATT undersøkelsen rettet mot 
pårørende, da det var svært få svar som kom inn sist. Denne undersøkelsen åpnet 01.12, vi må da 
starte markedsføring av denne. I håp om å få inn flere svar er det ønskelig å sende info direkte til 
pårørende. 

Arbeidet med tiltaksplanen vil gå parallelt med medvirkningsprosesser, Elise sender ut oppdatert 
versjon av denne, så kan vi andre komme med eventuelle innspill til denne 

 

Videre arbeid/oppgaver: 

-  Tanja undersøker/kontakter avd. ledere ang å komme inn på avdelingsmøter til de ulike 
avdelingene/etatene  

- Tiltaksplan: Elise sender ut oppdatert plan til prosjektgruppen, resterende kommer med 
eventuelle innspill 

- IVARETATT undersøkelsen 
o Brita: sende info (info om reformen, hvorfor vi ønske innspill fra pårørende osv.) til 

Tanja videresender til avd. ledere 
o Tanja spør Fred om kontaktopplysninger til pårørende, kan arbeidsgruppen få disse 

eller er dette sensitiv info? 
o Start markedsføring 01.12 (digitalt, på Bøheimen, direkte til pårørende) -ALLE 
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- Martine inn i arbeidsgruppe, Brita inviterer 
- Medvirkning næringsliv, mer spisset, direkte til utvalgte bedrifter, f.eks. Bø taxi 
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Saksframlegg 

  Arkivreferanse: 2021/889-5 
Saksbehandler: Linda Robertsen 

 
Sakens gang 
Saksnummer Møtedato Utvalg 
28/22 22.11.2022 Eldrerådet 

 
Budsjett 2023 - Orientering 

Forslag til vedtak 
 

Budsjett 2023 tas til orientering 

 

 

 

Bakgrunn for saken 
 

 Saken legges fram i møtet 

 

Vurdering 
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