
JØRUND HASSEL 
Gudbrandsdalsveien 227B, 
2619 Lillehammer 
Tlf. 977 37140 
 

Lillehammer, den 26.03.2021 
 
 
 Likelydende henvendelse til: 

Kommunene Gausdal, Lillehammer, Ringebu, Sør-Fron og Øyer 
Eldrerådene i Gausdal, Lillehammer, Ringebu, Sør-Fron og Øyer  

 

 
Innledning  
På vegne av Innlandet fylkeskommunale eldreråd har undertegnede fått i oppdrag å være 
kontaktleddet mellom fylkeseldrerådet og eldrerådene i Gausdal, Lillehammer, Ringebu, Sør-
Fron og Ringebu kommuner. 
I disse covid-19-tider forsøker vi alternative måter for kontakt og måter å samarbeide på. 
 
 
Informasjon 
Den planlagte «eldrekonferansen» i regi av Innlandet fylkeskommunale eldreråd som var 
tillyst den 26. og 27.05.2021 utgår pga av pandemisituasjonen. Planlagt felles opplæring i 
arbeidet i eldreråd må derfor utstå nok en gang.  
 
Så snart smittevernhensyn tillater det planlegges det å avholde regionale møter – 
forhåpentligvis før sommerferien. 
 
Fylkeseldrerådet tilbyr hjelp og støtte til de kommunale eldrerådene om det er ønskelig.  
Generelt - på landsbasis - meldes det om variabel aktivitet i eldrerådene. I disse pandemitider 
er eldrerådenes aktivitet og innsats av stor betydning i forhold til eldres levekår og livskvalitet 
(eksempelvis i spørsmål om tiltak for å begrense ensomhet, inaktivitet, fysisk og psykisk 
helse, samt utfordringer for de eldre ikke-digitale mht til vaksine mv). 
 
 
Spørsmål som det er ønskelig med tilbakemelding på 
Det er fint om det kan gis tilbakemelding på følgende spørsmål: 
 

- Er det ønskelig med regionale møter så snart det lar seg gjennomføre (smittevern)? 
- Hvordan er opplæringen av nye medlemmer i eldrerådet ivaretatt? 
- Avholdes det møter i eldrerådet i tråd med oppsatt møteplan? 
- Er det ønskelig med digitale møter på regionalt nivå med eldrerådene? 

 
Eldrereformen «leve hele livet»  
Stortingsmelding - Meld. St. 15 (2017–2018), «Leve hele livet - En kvalitetsreform for eldre» 
er i fokus for tiden. Statsforvalteren er i gang med møter med hver av kommunene, og det 
gjennomføres webinarer som tar for seg arbeidet med reformen. Dette er en viktig arena for 
eldrerådenes mulighet for medinnflytelse og medvirkning. Det er ønskelig at dette arbeidet 
vies oppmerksomhet. 



På vegne av Innlandet fylkeskommunale eldreråd sitter undertegnede som representant i 
statsforvalterens referansegruppe for prosjektet «leve hele livet». Har dere innspill så er dere 
hjertelig velkommen til å fremme de. 
 
Avslutningsvis 
Først vil jeg takke for hyggelig telefonkontakt med lederne i tilskrevne eldreråd tidligere i år. 
 
Det er ønskelig og fint om fylkeseldrerådet kan få tilsendt årsmeldingene til de kommunale 
eldrerådene for 2020. Det er fint med kunnskapsdeling.  
 
Det er bare hyggelig om dere kontakt med en av oss i fylkeseldrerådet dersom det er noe vi 
kan bistå med. 
 
Lykke til med det videre arbeidet – og med ønske om en fin smittefri påske! 
 
 
Mvh 
 
 
…………………….. 
 
Jørund Hassel 
Medlem av Innlandet fylkeskommunale eldreråd 
 
Tlf. 977 37 140 
Epost; hasseljorund@gmail.com. 
 


