RÆLINGEN KOMMUNE
Eldrerådet

Årsmelding for Rælingen kommunale eldreråd 2014
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 2014
Eldrerådet har i 2014 bestått av følgende medlemmer:
Leder Sissel Sjølli frem til 17/3 deretter Yngve Halvorsen, Nestleder frem til 17/3 Yngve
Halvorsen deretter Kjell Berg.
Øvrige medlemmer: Anne Margrethe Myrvold, Renate F. Pedersen frem til 17/3 deretter
Erik Hauge, Sigrid Arstad, .
Varamedlemmer: Terje Strøm, Ole Bele, Anne Grethe Mathisen, Per Plassen Halvard
Knudsen 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 2014 avholdt 5 møter og behandlet følgende saker:
 Valg av leder til eldrerådet i Rælingen fra 1.1.2014
 Årsmelding for Rælingen kommunale eldreråd 2013
 Kommuneplan mot 2025 - vedtatt samfunnsdel - behandling av eldrerådets
høringsuttalelse
 Forslag til planprogram for kommunedelplan landbruk 2014 - 2025
 Varsel om oppstart av detaljreguleringsplanarbeid - forhandling om
utbyggingsavtale og utleggelse av forsalg til planprogram til offentlig ettersyn
for Strandvegen 22 og Skjerva brygge i Skedsmo og Rælingen kommuner
 Varsel om oppstart av planarbeid og utbyggingsavtale - Smestad gnr. 97 bnr. 20
m.fl. Sikre en forsvarlig gjennomføring av grønnstruktur - samferdselsanlegg og
teknisk infrastruktur
 Valg av leder til eldrerådet i Rælingen fra 1.1.2014

Rælingen kommune

side 2

 Offentlig ettersyn av forslag til endringer - detaljregulering for eiendommen gnr
106 bnr 667 - Løvenstad bo- og omsorgssenter
 Høring - plan mot vold i nære relasjoner
 Offentlig høring av forsalg til reviderte politivedtekter for Rælingen kommune
 Varsel om reguleringsarbeid for Gamle Strømsvei i Skedsmo og Rælingen
kommuner
 Offentlig ettersyn av Arealdelen til kommuneplanen for Rælingen kommune
2014-2015
 Offentlig ettersyn av forslag til reguleringsplan for Rælingen kirke og bygdetun
med omkringliggende områder

Følgende saker er lagt frem som referatsaker, hvor rådet har kunnet komme med
innspill.
 Varslingsbrev - kunngjøring av oppstart av arbeid med endringer av gjeldende
detaljregulering for eiendommen gnr. 106 bnr. 667 - Løvenstadtunet
 Valg av nytt medlem til forum for trafikksikkerhet.
 Demenssenter på Løvenstad - avklaring av løsning.
 2-tertial 2014.
 Årsbudsjett 2015 og handlingsprogram 2015-2018.
 Offentlig ettersyn av forslag til reguleringsplan for Rælingen kirke og bygdetun med
omkringliggende områder

Annen informasjon som er gjennomgått i møtene.
 Statens seniorråd – brev til statsministerens kontor - Virksomhetsfastsatte aldersgrenser.
 Statens seniorråd – Rapport for rådsperioden 2010-2013.
 Husbanken – informasjon fra nettside om etterinstallering av heis .

Informasjon fra Helse- og omsorgsdepartementet
 Mat er god omsorg
 Billigere å bo på dobbeltrom på sykehjem
 Dialogmøter om demens.

Informasjon fra Helsedirektoratet
 Behov for informasjon om ny øyeblikkelig hjelp-ordning
 Kommunale demensteam viktige – men med forbedringspotensial.
 Aktivitet seniorer og eldre

Informasjon fra Seniorporten
 Eldre arbeidstakere diskrimineres
 Gjenlevende pensjonister får tilbakebetalt fra NAV
 Beboere på sykehjem blir forsømt
 LO og NHO fastholder sin støtte til 70-årsgrensen
 NRKs 67-års grense er aldersdiskriminerende
 Fireårsrapport for Statens seniorråd 2010 – 2013
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Mindre ensomhet og depresjon blant eldre enn antatt
Eldrerådene mener selv at de har stor innflytelse
Statens seniorråd 2014-2017 er oppnevnt
Statens seniorråd ønsker å forby virksomhetsfastsatte aldersgrenser
Pensjonsreformen virker: Folk står lenger i arbeid

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

Rælingen, 23. januar 2015

Wenche F. Rustad
formannskapssekretær
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