RÆLINGEN KOMMUNE
Eldrerådet

Årsmelding for Rælingen kommunale eldreråd 2015
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 2015
Etter kommunestyrevalget i september 2015 ble det valgt nye medlemmer til alle styrer,
råd og utvalg, dette medførte endring av medlemmer etter valget.
Eldrerådet har i 2015 bestått av følgende medlemmer:
Leder: Yngve Halvorsen frem til valget, deretter Halfdan Karlsen.
Nestleder: Kjell Berg frem til valget, deretter Ellen Hauge Hurlen.
Øvrige medlemmer: Erik Hauge, Sigrid Arstad og Anne M. Myrvold frem til valget,
deretter Sissel Sjølli, Anne Mc.Cabe og Erik Hauge, .
Varamedlemmer: Terje Strøm, Ole Bele, Anne Grethe Mathisen, Per Plassen Halvard
Knudsen og Petter Fagerli frem til valget, deretter bjørn Gystad, Even Monsrud, Ole Bele,
Terje Moberg, Tore Ivar Svare, Lene Skovholt og Anne M. Myrvold.
Av eldrerådets medlemmer er 2 valgt av kommunestyret og 3 er oppnevnt av Rælingen
Pensjonistforening. Funksjonstiden for medlemmene er 4 år og følger
kommunestyrevalgperioden.
Rælingen pensjonistforening kan i tillegg stille med én observatør i eldrerådets møter.
Observatør har møte- og talerett, men ikke stemmerett i møtene.
Frem til valget var Randi Gjelsten observatør.
Etter valget er Even Monsrud pensjonistforeningens observatør i møter.

3. Saker til behandling
Eldrerådet har i 2015 avholdt 5 møter og behandlet følgende saker:
 Årsmelding for Rælingen kommunale eldreråd for 2014.
 Offentlig høring av forslag til kommuneplanens arealdel.
 Planprogram til kommunedelplan for idrett- fysisk aktivitet og friluftsliv i
Rælingen kommune.
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 Evaluering av tilbudet ved Blystadlia Trivselssenter (Stua).
 Valg av nye representanter til styret for Rælingen Trivselssenter fra
01.07.2015.
 Offentlig høring av forslag til kommunedelplan klima og energi 2015 - 2026 for
Rælingen kommune.
 Høring av helse- og omsorgsplan 2015-2016.
 Valg av nye representanter til styret for Fjerdingby Trivselssenter fra
01.07.2015
 Fjerdingby - varsel om oppstart av områderegulering og forhandlinger om
utbyggingsavtale.
 Valg av leder og nestleder til eldrerådet for perioden 2015-2019
 Årsbudsjett 2016 og handlingsprogram 2016-2019
 Høring av forslag til kommunedelplan trafikksikkerhet 2016-2027 for Rælingen
kommune
 Forslag til reguleringsplan for Bjerkelivegen - Vestre Strøm - DES-boliger
 Valg av medlem og varamedlemmer til styret i Trivselssenteret

Følgende saker er lagt frem som referatsaker, hvor rådet har kunnet komme med
innspill.
 Strategi for velferdsteknologi.
 Vurdering av utvidelse av lokalene på Fjerdingby Trivselssenter.
 Varsel om oppstart av arbeid med reguleringsplan for Aamodthellinga 2.
 Årsberetning 2014.
 1. tertial 2015.
 Høring - forslag til lovendring - Rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig
særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester - kriterier og ventelister.
 2. tertial 2015.

Orienteringer i møter
Eldrerådet har ønsket å få orientering fra administrasjonen i sine møter, likeledes har
administrasjonen bedt om å få orientere i møtene. Følgende orienteringer er gitt:
 Rådmann Eivind Glemmestad orienterte om arbeidet med kommunereformen,
administrasjonens arbeid, politisk arbeid i SNR (Samarbeidsrådet for Nedre
Romerike), lokalt i de politiske partiene i Rælingen kommune samt løse
nabokommunesamtaler.
 Økonomisjef Lillian Pedersen orienterte om hvordan systematikken i
tertialrapporteringen virker og sammenhengen mellom kommunens planer,
programmer, rapporteringer og årsberetning.
 Enhetsleder for institusjonstjenester Grethe Lid orienterte om tilskuddsordninger.
Den kulturelle spaserstokk, og andre aktiviteter som gir trivsel og hygge for de eldre.
 Saksbehandler Kathe Simensen fra tjenestekontoret orienterte om TTtjenesteordningen.
 Leder for innsatsteamet Maria Bjerk og saksbehandler Kathe Simensen fra
tjenestekontoret orienterte om hverdagsrehabilitering, å forebygge generelt ved
nedadgående funksjon hos innbyggerne.
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 Systemrådgiver Marianne Sætehaug orienterte om strategi for velferdsteknologi.
Forklarte bakgrunnen for og funksjonen med, de 7 satsingsområdene som er listet opp i
planen.
 Kommunalteknisk enhet ved Jon Mikalsen og Asplan Viak v/ Solbritt Irene Dramstad
presenterte arbeidet med rullering av trafikksikkerhetsplanen.
 Rådgiver helse og omsorg; Mariann Holter orienterte om høringsutkastet til helse- og
omsorgsplan 2015-2016.
 Leder av planutvalget; Heidi Kielland orienterte om kommuneplanens arealdel og
gjennomgikk områder i planen som er avsatt til boliger/leiligheter, som kan bidra til å
møte mange av de eldre i kommunens behov for mindre leiligheter med
livsløpsstandard og heis.
 Enhetsleder familie og helse Brynhild Belsom og rådgiver lederstøtte og
endringsarbeid Trine Alfhei orienterte om pågående prosess med evaluering av fysioog ergoterapitjenesten.

Annen informasjon som er gjennomgått i møtene.
 Protokoller fra møter i eldrerådet i Akershus Fylkeskommune
 Rapport IRIS 2014-382 - Samhandlingsreformens konsekvenser for det kommunale
pleie- og omsorgstilbudet.
 Innlegg av likestillingsministeren - Bedre vern mot diskriminering - en felles
likestillings- og diskrimineringslov.

Informasjon fra Helse- og omsorgsdepartementet
 Dialogmøter om demens.
 Bedre aktivitetstilbud til personer med demens.

Informasjon fra Helsedirektoratet
 Tilskuddsordning – aktivitet seniorer og eldre.
 Ny kartlegging av demenstilbudet i kommunene.

Informasjon fra Seniorporten
 Folkehelsemeldingen – skritt i riktig retning.
 Eldre behøver et sterkere diskrimineringsvern - Høringsuttalelse - behov for utvidet
vern mot aldersdiskriminering.
 Statens seniorråd - Årsrapport 2014
 Diskrimineringsloven - aldersdiskriminering utenfor arbeidslivet

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

Rælingen, 14. mars 2016
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