
 

Lier Pensjonistforening 

Årsmelding for 2021 

1. Innledning 

Også gjennom 2021 har foreningens virksomhet vært preget av Covid-19 situasjonen. 

Den satte igjen en effektiv stopper for å kunne gjennomføre flere av de planlagte 

medlemsaktiviteter, spesielt i vår-halvåret. Årsmøtet ble gjennomføres skriftlig 

24.februar. I det hele tatt er det beklagelig at det måtte legges en rekke begrensninger 

på det som ellers ville vært preget av høy aktivitet og deltagelse på møter og turer. Det 

er grunn til å takke medlemmene for utholdenhet og tålmodighet de har utvist i denne 

situasjonen. 

Styret har sørget for å holde virksomheten gående hele veien og også lagt betydelig med 

engasjement og energi i Eldrerådet gjennom innspill og behandling av en rekke viktige 

eldre-politiske saker hva angår helse, omsorg og velferd. Foreningen har i samsvar med 

Pensjonistforbundets formål og handlingsplaner, arbeidet for å skape best mulig forhold 

for pensjonistene i Lier. 

2. Styrets og komiteers sammensetning 

Leder   Per Guthorm Vemork 

Nestleder   Siri Aasmundrud 

Kasserer   Inger Horpen 

Sekretær   Unni Jørgensen 

PR    Rita Thorunn Nådland 

Medlemsansvarlig Mona Skaar Thorsrud 

Styremedlemmer  Jan Stolp  

Jan Dybvik   
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3. Medlemsutvikling 

Vi har prøvd å følge opp Pensjonistforbundets oppfordring til å verve nye medlemmer 

som følge av en markant nedgang nasjonalt på medlemssiden. Normalt ville våre vanlige 

aktiviteter fungert som en god rekrutteringsbase, men igjen har pandemien vært en 

hindring i dette. 

Som lokalforening har vi pr 1.1 2022 i alt 539 medlemmer.  

4. Møter og aktiviteter 

Etter at landet så smått «åpnet opp igjen» som følge av lettelser i smittevern-

restriksjonene i annen halvdel av 2021, så har vi kunnet gjennomføre kun 4 

medlemsmøter, alle på Haugestad: 

• Brannsikkerhet i hjemmet, 25.august med Kristin Dammen Heyerdahl 

• Rikets tilstand, 29.sept med ordfører Gunn Cecilie Ringdal 

• Tør vi være fremsynte, 27.oktober med Erik Jølberg 

• Julebord, 27.november  

Alle møtene var vellykkede og evalueringen av dem viser at medlemmene satte stor pris 

på å møtes igjen.  

Med økonomisk støtte fra Statsforvalteren i Viken og i samarbeid med Frivilligsentralen, 

inviterte vi til Elvis-konsert med Jonny Reel på Kulturscenen på Hegg skole 17.november 

med rundt 200 deltagere. Det ble en suksess. 

Det har i det hele tatt vært tunge beslutninger å ta med å avlyse flotte vår-møter, i 

forhold til medlemmene, forelesere og underholdere. Kunngjøringer om dette har stort 

sett skjedd via annonsering i lokalavisene og som SMS gjennom Pensjonistforeningens 

infosystem - direkte til medlemmene våre. 

Representanter fra styret har deltatt i flere møter arrangert av Pensjonistforbundet i 

Buskerud.  Vi har i 2021 også hatt et nært og konstruktivt samarbeid med deres 

sekretariat. 

I året som har gått har det vært avholdt i alt 6 styremøter. En rekke saker, i tillegg til 

diverse, viktige innspill til Eldrerådet og det politiske Lier, er blitt behandlet. Styremøtene 

har vært avholdt på Haugestad. 

Prosessen fra kommunens side med å få utviklet et nytt, midlertidig seniorsenter i 

Lierbyen seniorsenter, har dessverre gått heller langsomt. Foreningen er, i tillegg til 

Eldrerådet, på nytt engasjert i dette arbeidet. Det er etablert et mandat og en egen 

prosjektgruppe til å utvikle bl a kravspesifikasjon og fremdriftsplan. Kommunens/ 

politikernes oppgave blir nå å finne egnet bygningsmasse/lokalisering, samt finansiering. 

5. Økonomi 

Foreningen har som regnskapet viser, en god økonomi.  



Regnskapet for 2021 viser følgende: 

• Driftsinntekter   kr   186 537,23 

• Driftskostnader   kr   206 818,00 

• Finansinntekter   kr               0,00 

• Driftsresultat   kr    -19 280,77 

• Mottatte bingopenger  kr     57 466,77 

• Medlemskontingent   kr     57 310,00 

Inngangspenger var i 2021 satt til kr 100,- for medlemmer og kr 200,- for ikke-

medlemmer. 

Foreningen har sponset serveringen i tillegg til utloddingspremier på flere av medlems-

møtene. 

6. PR 

Foreningen har videreført tradisjonen med å presentere vår- og høstprogrammer via en 

enkel folder med et attraktivt design og et aktualisert innhold. Annonseringen av møtene 

har skjedd i Lierposten og Drammens Tidende. Vi er takknemlige for at Lierposten 

sponser våre annonser i sin avis. 

Foreningens facebook-sider retter sin informasjon til medlemmene. Sidene er 

omstrukturert og oppdatert og fremsto i 2021 med fornyet utseende og profil. 

SMS-varsling via Pensjonistforbundets infosystem er, som nevnt, anvendt ved en rekke 

anledninger for å informere medlemmene. 

7. Eldrerådet 

Lier Pensjonistforening er representert ved Mona Skaar Thorsrud, Sjur Malm og Jan 

Dybvik.  

Disse er valgt av Kommunestyret og sitter frem til Kommunevalget i 2023. 

Eldrerådet består av foreningens representanter i tillegg til de politiske representantene, 

Lorna Reberg Nilsen (A) og Per Guthorm Vemork (FrP). 

Rådet ivaretar de eldres rettigheter med særlig fokus på helse og omsorg. Rådet har 

markert seg betydelig og har hatt en rekke viktige saker til behandling i 2020, herunder: 

• Handlingsprogram og budsjett for Lier kommune 
• Utbyggingen av Fosshagen II 
• Varslingssak vedr Fosshagen og rapport etter forvaltningsrevisjon Helse og omsorg 
• Digital opplæring for eldre 
• Velferdsteknologi 
• Bemanningen ved kommunens sykehjem og evaluering av bemanningsnorm  
• Områdereguleringsplan for Lierbyen  
• Friluftstilbud til eldre i Lierbyen og omegn  
• Boligplan for Lier kommune 
• Standard for tildeling av tilrettelagte boliger 
• Nytt og større seniorsenter i Lierbyen 



 
Rådet har hatt muligheten til å delta og uttale seg i alle hovedutvalgene, formannskapet 

og kommunestyret i saker som Eldrerådet selv har behandlet. 

Lier, 17. januar 2022 

Styret 

 


