Innspill fra eldrerådet
Visjon
Rådet er delt, alle visjonene aktuelle. Kan disse kombineres? Det er viktig at det bor folk her. Miljø er også
aktuelt. Kombinere første og siste?
Det er viktig å ha en visjon.

Universell utforming
Ingen merknader

Bolyst og tilflytting
Boliger/fritidsboliger
•
•
•
•
•

Utleieboliger tilrettelagt for eldre bør etableres i sentrum
Det bør være tilbud for boliger tilpasset eldre også i grendene
Hva med Verket skole? Kan denne gjøres om til utleieboliger for eldre?
Lite kollektiv trafikk. Vanskelig med mobilitet for eldre i grendene.
Behov for flere boliger i sentrum tilrettelagt for eldre.

Lokalmiljøer
•
•

•

Frivillighetssentralen er et veldig godt tilbud.
Det er lettere å få ut damer enn menn. Det jobbes med sosiale treffpunkt for mennene. Småjobben +
frivillighetssentralen jobber med dette. Tilbud må tilrettelegges bedre for menn. Ønsker samhandling
med kommunen.
Torg/utescene og flerbrukshus ok.

Kulturliv
•
•
•
•
•

Eldre bruker biblioteket mye. Den største gruppen utenom skoleungdom. Biblioteket er en viktig
møteplass for eldre. Både mann og damer. Planlegge åpning på søndager, en prøveperiode.
Bassengtilbudet er viktig. LHL fornøyd.
På kinoen er det meste av tilbudet rettet mot barn og unge.
Ønske om flere arrangementer som integrerer alle aldersgrupper. Både barn/unge/voksne/eldre.
Kulturskolekonsert er et slikt arrangement.
Datakurs hvor ungdommen er lærere.

Pensjonistvilkår
•
•
•

Strøing av glatte veier. Framkommelighet på vinterstid.
Oppgradering av veier rundt trygdeboligene. Humpete veier er ikke framkommelig med rullator.
Helsestien mangler toalett.

Kommunen som service- og tjenesteorganisasjon
Levering av tjenester
•
•
•
•
•

Det er for tidlig å satse på digitale løsninger. Mange eldre mestrer ikke det digitale.
Det er for mange alternativer.
Digitale løsninger er veien å gå, men litt tidlig.
Frykt for det digitale.
Kan låne datamaskin å få hjelp i servicekontoret og biblioteket. Dette er et godt tilbud. Bør
bekjentgjøres.

Informasjon
•
•
•
•
•
•

Veldig varierende om eldre er på Facebook.
Kan kommunen bruke gratissiden i avisene? Begrenset med informasjon som står der.
Kommunen kan blir flinkere til å informere om hvor man kan finne informasjon. Reklamere for
kommunens hjemmeside.
Ha skriftlig informasjon på bibliotek, frivillighetssentralen.
Personene i møtet bruker ikke kommunens hjemmeside.
Skjermene i butikkene leser man ikke på. Får ikke tid. Skjermene på biblioteket, legekontoret og
frivillighetssentralen blir lest.

Kommunesamarbeid
•
•
•
•
•

Det er viktig å kunne få hjelp til søknader av en fysisk person. Få hjelp til muligheter. Mange har frykt
for skjemaer.
Noe må være i Folldal, andre samarbeid fungerer bra.
NAV burde være fysisk tilstede i Folldal. Viktig med personkontakt.
En sammenslåing av kommuner vil gi en stor kamp om midler og for å beholde tjenestene i distriktet.
Få personer fra Folldal vil tale Folldals stemme.
Interkommunalt samarbeid er en bedre løsning enn sammenslåing. Kan hente erfaring fra hverandre.

Kommunen som arbeidsgiver
•
•
•

Er det rom for og akseptert at eldre kan stå i jobben? Arbeidsmiljø.
Kommunen bør ha en gjennomgang blant de ansatte om disse retningslinjene.
Retningslinjene i seniorpolitiske retningslinjer bør videreføres.

