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Forfall skal meldast til utvalssekretær Gunn Elin Nygård, politikk@mrfylke.no , som
kallar inn varamedlem. Varamedlemer møter difor berre etter eiga innkalling.
Folkevalde, både medlemer og varamedlemer, plikter å møte jf kommunelova
§ 8-1, med mindre det ligg føre gyldig forfall. Grunn til forfallet skal difor opplysast.
Den som ønskjer å stille spørsmål om sin habilitet i ei sak jf. forvaltningslova § 6 og
kommunelova § 11-10 skal melde inn dette til utvalsekretæren eller juridisk
avdeling i god tid før møtet. Dette også grunna eventuell innkalling av varamedlem
jf. forvaltningslova § 8 3.ledd.
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E 11/20 Sterk og stødig som element i Leve hele livet

Sak til Fylkeseldrerådet i Møre og Romsdal 13.05.2020
Sterk og stødig som element i Leve hele livet.
Leve hele livet, en kvalitetsreform for eldre, ble vedtatt som Kong res. 4. mai
2018. En kan blant annet lese om Sterk og stødig i Kapitel 7 i Leve hele livet
som omfatter Helsehjelp.
Sterk og stødig programmet er nevnt i Leve hele livet på side 133 og 135, som
et av flere alternative treningsprogrammer.
Sterk og stødig er et treningsprogram for folk over 60/65 år og omfatter i
hovedsak styrke og balansetrening.
Det er utviklet av NTNU og bygger på enkle og effektive øvelser for å
vedlikeholde og bedre styrke og balanse hos den enkelte pensjonist.
Sterk og stødig er det eneste treningsprogrammet for pensjonister som
kvalifiserer instruktører gjennom kurs og eksamen og programmet utdanner
også personell som kvalifiserte lærere, for videreutdanning av instruktør.
Med et fullt utbygget program vil den enkelte kommune selv utdanne og
vedlikeholde instruktørprogrammet, sammen med pensjonistforeninger og
frislivssentraler.
Dette programmet kan gi inntil 5 års lengre botid hjemme for pensjonister og
i videreutviklingen av Sterk og stødig vil programmet også omfatte
bevegelseshemmede og lett demente.
Etter 2018 har utbredelsen av programmet vært meget begrenset.
Pensjonistforbundet ønsker at programmet skal bli landsomfattende, sammen
med NTNU, HOD, Fylker og kommuner.
Møre og Romsdal er sammen med Agder og Østfold utpekt som pilotfylker for
utviklingen av Treningsprogrammet, som fase 1 i utviklingen.
Pensjonistforbundet har de beste forutsetninger for å utbredelse/promotere
treningsprogrammet med aktive Fylkes og lokalforeninger i alle fylker og
kommuner, samt Eldrerådsmedlemmer i de samme fylker og kommuner.
Pensjonistforbundet i Møre og Romsdal ønsker at Fylkeseldrerådet slutter seg
til satsingen og bidrar til at Sterk og stødig blir det normerte
folkehelseprogrammet for pensjonister i Norge og bidrar til at Møre og
Romsdal får en fremtredende rolle i satsingen.

Å skape et aldersvennlig samfunn betyr at vi må satse bredere og skape større
engasjement og tiltakslyst blant de eldre i befolkningen, gjennom fysisk
aktivitet.
Mvh
Bengt Eriksson

Fra: Bengt G. Eriksson[bgerik@online.no]
Sendt: 05.05.2020 10:54:44
Til: Postmottak Møre og Romsdal fylkeskommune[post@mrfylke.no]
Kopi: Anne Lise Hessen Følsvik[alhf@mimer.no]; Anna Lianes[ anna.lianes@mrfylke.no];
Tittel: Sak til Eldrerådsmøtet 13.05.2020

Hei!
Oversender en sak jeg ønsker til behandling i Fylkeseldrerådet 13.05.2020.
Mvh
Bengt G. Eriksson

Sendt fra E‐post for Windows 10

Fra: Anne Lise Hessen Følsvik (alhf@mimer.no)
Sendt: 08.05.2020 11:01:56
Til: Anna Lianes
Kopi:
Emne: Fwd: Rapport vedr. Eldreomsorg i Ålesund Kommune.
Vedlegg:

Sendt fra min iPhone
Videresendt melding:

Fra: arnfinn.larsen@mimer.no
Dato: 6. mai 2020 kl. 17:57:15 CEST
Til: Anne Lise Hessen Følsvik <alhf@mimer.no>
Emne: VS: Rapport vedr. Eldreomsorg i Ålesund Kommune.

Fra: arnfinn.larsen@mimer.no <arnfinn.larsen@mimer.no>
Sendt: onsdag 6. mai 2020 14:19
Til: 'Pensjonistforbundet Møre og Romsdal' <MoreogRomsdal@pensjonistforbundet.no>; 'Mellvin Steinsvoll' <mellvinsteinsvoll@outlook.com>
Kopi: 'magniliv@online.no' <magniliv@online.no>
Emne: VS: Rapport vedr. Eldreomsorg i Ålesund Kommune.

Hei.
Nedenfor følger en sak som vi ønsker at PF M&R skal gi sin støtte til, dette for at vår henvendelse skal få større «styrke».
Der kan skje mindre justeringer i formulering av spørsmålene før utsendelse.
Vi søker støtte for vårt prosjekt fra :

1. Pensjonistforbundet i Møre og Romsdal
2. Fylkeseldrerådet i Møre og Romsdal
3. Eldrerådet i Ålesund Kommune.

( formann Leif Hovde har sagt ja)

Mvh arnfinn larsen

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Til Pensjonistforbundet Møre og Romsdal.
Volsdalen og Nørve Pensjonistforening ønsker støtte til følgende prosjekt i Ålesund Kommune.
Vi ønsker å etablere en kontroll/rapportfunksjon fra Ålesund kommune til oss for å motta halvårlig informasjon for følgende Helse og
Omsorgsområder:

1.

Antall sykehjemsplasser ( 24 timers pleie og omsorgs tilbud) ÅK disponerer, fordelt på de enkelte institusjoner.

2.

Antall omsorgsboliger i ÅK, / postadresse for enhetene.

3.

Hvor mange personer står på venteliste for sykehjemsplass i ÅK ?

4.

Hvor mange dobbeltrom ved det enkelte sykehjem i ÅK er i bruk ?

5.

Hvor mange avviksrapporter er mottatt fra hvert av sykehjemmene i ÅK perioden 01.01.2020 – 31.06.2020 ?

____________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________
Brev med følgende kontaktinformasjon sendes kommunen.
Informasjon sendes til Volsdalen og Nørve Pensjonistforening v/ Arnfinn Larsen , e‐post : arnfinn.larsen09@gmail.com /eller fjelltunvegen 42,
6007 Ålesund.
Spørsmål i forbindelse med denne henvendelse rettes til Arnfinn Larsen, tlf. 95830748, eller til min e‐postadresse.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Håper dette kan behandles under eventuelt på styremøte den 7. mai. 20

MVH arnfinn Larsen
Volsdalen og Nørve Pensjonistforening.

Alle eldreråd, alle fylkesforeninger og lokallag i Pensjonistforbundet

29.04.2020

Eldrerådene må tas med på råd!
Helsedirektoratet har definert eldre som spesielt sårbare for koronaviruset. Risikoen for alvorlig
sykdom - i verste fall død - stiger med økende alder. Over 200 personer er hittil død av viruset i
Norge. To av tre døde var over 80 år, ni av ti var over 70 år. Gjennomsnittsalderen for døde er
83 år. I helsemessig forstand er eldre mer berørt av koronaviruset enn andre aldersgrupper.
Likevel erfarer vi at kommunestyrer og fylkesting ikke involverer eldrerådene i sitt arbeid med å
bekjempe viruset. Det bryter med det demokratiske prinsippet om at de som blir berørt av et
politisk vedtak, skal tas med på råd. Og det er i strid med forskrift om kommunale og
fylkeskommunale råd for eldre § 2:
•
•

Eldrerådene har rett til uttale seg om alle saker som gjelder eldre.
Kommunestyret og fylkestinget er forpliktet til å ha rutiner som sikrer at eldrerådene
involveres så tidlig i sakene at deres uttalelser kan påvirke utfallet av dem.

Pensjonistforbundet oppfordrer alle eldreråd til å kreve at kommunestyrer og fylkesting
involverer dem. Samtidig oppfordrer vi våre lokallag til å støtte rådene i dette arbeidet. Rådene
må bl.a. involveres og engasjere seg i:
•
•
•
•
•
•

Smittevern for beboere på institusjon/hjemmeboende mottakere av omsorgstjenester
Generelle smitteverntiltak
Tilgang på nødvendige helsetjenester, f.eks. koronatester eller sykehusinnleggelse
(kun en tredjedel av innlagte sykehuspasienter med covid-19 er over 80 år)
Tilgang på andre nødvendige helsetilbud (fastlege, fysioterapi, medisiner, m.m.)
Ensomhet og sosial isolasjon, både blant beboere på institusjon og hjemmeboende
(eldre får mindre besøk og behersker kanskje ikke digitale kontaktverktøy)
Digital opplæring av eldre

Eldre er en berørt part i bekjempelsen av koronaviruset. Derfor må eldrerådene involveres!
Vennlig hilsen

Jan Davidsen Raa
Forbundsleder

Postadresse:
Pb. 6714 St. Olavs pl.
0130 Oslo

Besøksadresse:
Torggata 15

Harald Olimb Norman
Generalsekretær

pf@pensjonistforbundet.no
www.pensjonistforbundet.no

Telefon: 22 34 87 70
Faks: 22 34 87 83

Bankgiro: 9001.05.50202
Org.nr.: 970 323 910

Fra: Eyvind Frilseth[Eyvind.Frilseth@pensjonistforbundet.no]
Sendt: 29.04.2020 12:35:32
Til: Eyvind Frilseth[Eyvind.Frilseth@pensjonistforbundet.no]
Tittel: til alle eldreråd

Vedlagt er brev fra Pensjonistforbundet til alle landets eldreråd.

Godkjenning av protokoll

