RÆLINGEN KOMMUNE
Eldrerådet

Årsmelding for Rælingen kommunale eldreråd 2013
1. Eldrerådets formål
I henhold til lov om kommunale og fylkeskommunale eldreråd, skal alle kommuner ha
eldreråd valgt av kommunestyret. Eldrerådet er et viktig rådgivende organ for kommunen
og skal behandle alle saker som berører eldres levevilkår. Eldrerådet kan selv ta opp saker
til behandling.

2. Eldrerådets medlemmer i 2013
Eldrerådet har i 2013 bestått av følgende medlemmer:
Leder Margaritha Rambøl, til 15.10.2013, Nestleder Sissel Sjølli (leder fra 11.11.201331.12.2013) Nestleder Yngve Halvorsen fra 11.11.2013,
Medlemmer: Anne Margrethe Myrvold, Kjell Berg, Renate F. Pedersen.
Varamedlemmer: Terje Strøm, Ole Bele, Anne Grethe Mathisen, Erik Hauge, Gustav Nic.
Gustavsen, Sigrid Aarstad og Petter Fagerli.
Av eldrerådets medlemmer er 2 valgt av kommunestyret og 3 er oppnevnt av Rælingen
Pensjonistforening. Funksjonstiden for medlemmene er 4 år og følger
kommunestyrevalgperioden.

3. Saker til behandling
Eldrerådet har i 2013 avholdt 7 møter og behandlet følgende saker:
 Bussrutetilbudet i Rælingen
 Årsrapport for Rælingen kommunale eldreråd 2012
 Øyeblikkelig Hjelp Døgn.
 Influensavaksinasjon av risikogrupper.
 Arrangement av eldredagen i Marikollen den 07.05.2013
 Offentlig ettersyn av detaljregulering av Blystadlia Senter gnr. 103 bnr. 214, 316, 317
m.fl.
 1.gangs behandling av reguleringsplan for ny gang-/sykkelvei – Nordbyvegen Nordby
skole
 Rutetilbudet i Rælingen – RUTER
 Kommuneplanens samfunnsdel 2014 - 25 - planforslag til offentlig ettersyn.
 Varsel om oppstart av planarbeid - detaljregulering for gnr/bnr 104/2 - 25 - 357 og 377
- Nedre Rælingsveg 136 B og 138 B - legge til rette for blokkbebyggelse med
uteoppholdsarealer og underjordisk parkering.
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 Kommunedelplan for klima og energi i Rælingen kommune - varsel om oppstart av
planarbeid og høring av forslag til plan.
 Valg av ny leder til eldrerådet og representant til Trivselssenteret.
 Kommuneplanens samfunnsdel 2014 – 25 – Planforslag til offentlig ettersyn.

Følgende saker er lagt frem som referatsaker, hvor rådet har kunnet komme med
innspill.
 Interkommunalt samhandlingsprosjekt - hovedrapport for 2012.
 Plan for kommunens boligsosiale virksomhet 2013 - 2016.
 Orientering - IKT i pleie og omsorg.
 Avslutning av prosjektet VIMUK og opprettelse av ny enhet; tjenestekontoret for helse
og omsorg.
 Omsorgstjenesten i utvikling – Årsrapport fra IPLOS.
 Trafikksikkerhetsplanen – Endelig behandling av planprogram.
 Kommuneplanens samfunnsdel – sluttbehandling
 Årsbudsjett 2014 og handlingsprogram 2014 – 2017

Annen informasjon som er gjennomgått i møtene.
 Statens seniorråd – invitasjon til konferanse om aldersdiskriminering, 24.04.2013
 Statens seniorråd – Flere seniorer fortsetter i arbeid.
 Akershus Universitetssykehus – Opprettelse av egen avdeling for geriatriske pasienter.
 Dagens Medisin – Utdanner leger i demensomsorg.
 Dagens Medisin – Pårørende skal verdsettes og synliggjøres.
 Dagens Medisin – Uakseptable forskjeller i demensomsorgen.
 NIBR – Hvordan påvirker statlige styringsvirkemidler prioriteringene i den kommunale
omsorgssektoren.
 KS – Møteplassen for velferdsteknologi.
 KS – FoU – Omsorgstjeneste øker – de yngre brukerne får mest.
 Husbanken – Investeringstilskudd.
 Medlemsblad for Landslaget for offentlige pensjonister – Kreft i en aldrende befolkning.
 Eldrebølgen kan bli billigere enn fryktet.
Informasjon fra Helse- og omsorgsdepartementet
 70 millioner til tannbehandling
 Et år med samhandlingsreformen – hva er viktig nå? Helsekonferanse arrangert av KS
og HOD 10.01.2013.
 Endring av fribeløp og egenandeler for kommunale helse- og omsorgstjenester.
 Når kjent blir ukjent.
 Sterk vekst i omsorgssektoren.
 Omsorgsplan 2015
 Mangfold og mestring.
 Ny løsning for bedre kvalitet i helsetjenesten.
 100 millioner til morgendagens omsorg.
 Satser på forskning og innovasjon i omsorgssektoren.
 Vil øke frivilligheten i omsorgssektoren med nasjonal strategi.
 Styrker pårørenderolle som omsorgspersoner.
 Velferdsteknologi i omsorgstjenesten innen 2020.
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De nye eldre (kronikk i VG 19.04.2013)
Teknologi for større frihet.
TV-Aksjonen 2013 – Ingen tid å miste.
28 millioner til velferdsteknologi i kommunene.
Demenskoffert til alle landets kommuner.
Styrker omsorgstjenestene i kommunene

Informasjon fra Helsedirektoratet
 Kommunens plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold – revidert veiledningsmateriell.
 5,3 milliarder kroner til ressurskrevende helse- og sosialtjenester.
 Kosthåndboken – veileder i ernæringsarbeid i helse- og omsorgstjenesten.
 Samhandlingsreformen gir resultater.
 Ta samtalen om demens.
 Tannhelseundersøkelse for personer over 75 år
Informasjon fra Seniorporten
 Utvalg skal vurdere oppfølging av alvorlige hendelser i helse- og omsorgstjenesten.
 OECD mener Norge bør styrke insentivene for å få eldre arbeidstakere til å jobbe lenger.
 Regjeringen ønsker ny kommunelov.
 Statens seniorråds møte med Kristiansand.
 Menn med høy inntekt kombinerer pensjon og arbeid.
 Statens seniorråd møtte Jonas Gahr Støre.
 Regjeringen har oppnevnt helseprioriteringsutvalg.
 Forholdet mellom eldres inntekter og kommunale skatter og avgifter.
 28 millioner kroner til kommuner som satser på velferdsteknologi.
 Positiv holdningsendring blant bedriftsledere og arbeidstakere.

Eldrerådets medlemmer har hatt mulighet til å delta på kurs og møter både internt i
kommunen og eksternt.

Rælingen, 7. januar 2014

Wenche F. Rustad
formannskapssekretær

