Behandling i Eldrerådet - 02.12.2019:
Forslag fra Gunvor Norderhaug: Dagsenteraktiviteten i grendene skal bestå. Det er et
forebyggende tiltak og er ofte den eneste sosiale arenaen eldre i grendene kan delta på.
Votering: Gunvor Norderhaugs forslag enstemmig vedtatt.
Forslag fra Jan Kveen: Økning i vederlagsberegning for praktisk bistand i hjemmetjenesten
bør ikke overstige konsumprisindeksen. Fradraget for boutgifter i 6. måneder i
vederlagsberegningen for langtidsopphold i sykehjem opprettholdes.
Votering: Jan Kveens forslag enstemmig vedtatt.
Forlag fra Svein Andersen: Nedtak av plasser i demensomsorgen bør ikke gjennomføres før
nytt botilbud er etablert. Trysil kommune har en stor andel eldre over 65 år og kan forvente
at behovet for plasser i demensomsorgen vil øke i årene som kommer.
Votering: Svein Andersens forslag enstemmig vedtatt.
Forslag fra Jan Kveen: Trysil kommune bør utrede konsekvensen av nedklassifisering av
kommunale veger, jf. oppsittere som bor langs vegen og for eksempel skoleskyss og
kommunale tjenester som skal frem.
Votering: Jan Kveens forslag enstemmig vedtatt.
Eldrerådet stiller spørsmålstegn ved at det i budsjettforslaget prioriteres avsatt 11,7 mill. kr til
asfaltering i Korsbergsvegen, jf. pkt. 45 og fortau langs Bergevegen fra Flendalsvegen opp
til Korsbergsvegen, jf. pkt. 43 sett i sammenheng med Trysil kommunes økonomiske
situasjon.
Uttalelse fra Eldrerådet - 02.12.2019:
Uttalelse fra eldrerådet til Trysil kommunes årsbudsjett 2020:
Dagsenteraktiviteten i grendene skal bestå. Det er et forebyggende tiltak og er ofte den
eneste sosiale arenaen eldre i grendene kan delta på.
Økning i vederlagsberegning for praktisk bistand i hjemmetjenesten bør ikke overstige
konsumprisindeksen. Fradraget for boutgifter i 6. måneder i vederlagsberegningen for
langtidsopphold i sykehjem opprettholdes.
Nedtak av plasser i demensomsorgen bør ikke gjennomføres før nytt botilbud er etablert.
Trysil kommune har en stor andel eldre over 65 år og kan forvente at behovet for plasser i
demensomsorgen vil øke i årene som kommer.
Trysil kommune bør utrede konsekvensen av nedklassifisering av kommunale veger, jf.
oppsittere som bor langs vegen og for eksempel skoleskyss og kommunale tjenester som
skal frem.
Eldrerådet stiller spørsmålstegn ved at det i budsjettforslaget prioriteres avsatt 11,7 mill. kr til
asfaltering i Korsbergsvegen, jf. pkt. 45 og fortau langs Bergevegen fra Flendalsvegen opp
til Korsbergsvegen, jf. pkt. 43 sett i sammenheng med Trysil kommunes økonomiske
situasjon.

