RÆLINGEN KOMMUNE
Eldrerådet

Årsmelding for Rælingen kommunale eldreråd 2016
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 2016
Eldrerådet har i 2016 bestått av følgende medlemmer:
Leder: Halfdan Karlsen.
Nestleder: Ellen Hauge Hurlen.
Øvrige medlemmer: Sissel Sjølli, Anne Mc.Cabe og Erik Hauge.
Varamedlemmer: 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.
Even Monsrud er pensjonistforeningens observatør i møter dersom han ikke er innkalt som
vara..

3. Saker til behandling
Eldrerådet har i 2016 avholdt 6 møter og behandlet følgende saker:
 Valg av medlem og varamedlemmer til styret i Trivselssenteret
 Høring - Råd i kommuner og fylkeskommuner for ungdom - eldre og personer med
funksjonsnedsettelse
 Utvidelse av Fjerdingby Trivselssenter
 Årsmelding for Rælingen kommunale eldreråd 2015
 Den kulturelle spaserstokken - Rælingen seniorkor
 Demensplan 2016-2020
 Årsberetning 2015
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 tertialrapport 2016
 Konseptvalgutredning Kommunale bygg i sentrum
 Tilstandsrapport for helse, omsorg og velferd 2015-2016
 Forebyggende hjemmebesøk eldre 80 år
 Gjennomføring av byggeprosjekt - bolig for rusmiddelavhengige
 Offentlig ettersyn av reguleringsplan for Aamodthellinga 2 - del av gnr 102/134
 Brev fra Rælingen pensjonistforening - Innspill til arbeidet med Fjerdingby sentrum
 Alternativ organisering av koordinatorrollen i Rælingen kommune
 Revidert overordnet samhandlingsavtale med Akershus universitetssykehus
 Årsbudsjett 2017 og handlingsprogram 2017-2025
 tertial 2016
 Valg av medlem og varamedlemmer til styret i Trivselssenteret

Følgende informasjon er lagt frem som referatsaker, hvor rådet har kunnet komme
med innspill.
 Referater fra alle møter i eldrerådet i Akershus fylkeskommune
 Varsel om oppstart av arbeid med ny reguleringsplan og forhandlinger om
utbyggingsavtale for området nord for Tristilvegen
 ffentlig ettersyn av reguleringsplan for Borgensberget - gnr 103 bnr 52 m.fl
 Melding om vedtak Kommunedelplan for trafikksikkerhet 2016-2027 – Rælingen
kommune
 Årsrapport 2015 - Statens seniorråd
 Årsrapport 2015 - Pasient- og brukerombudet i Oslo og Akershus
 Melding om vedtak av reguleringsplan for Bjerkelivegen - Vestre Strøm del av gnr
106/1
 Varsel om oppstart av detaljregulering - Gnr/Bnr 103/76 og 103/53 - Strandvegen
 Helsedirektoratet - Øyeblikkelig hjelp døgnopphold - flest eldre pasienter
 rapport laget av Norges idrettshøgskole – Fysisk aktivitet blant eldre må styrkes
 Helsedirektoratet - Eldres bruk av kommunale helse- og omsorgstjenester – rapport
 Årsrapport 2015 - Lørenskog eldreråd
 Helsedirektoratet - Brukerne tilfredse med hverdagsrehabilitering
 Akershus eldreråds handlingsprogram for fylkestingsperioden 2015-2019

4. 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:
 Avdelingsleder Wenche Warud orienterte om fysioterapitjenesten i Rælingen,
ventetider samt om tilbud på omsorgssentrene og til hjemmeboende. Eldrerådet ønsker
brosjyrer om tilbud som gis fra fysioterapitjenesten. eks frisklivstrening.
 Leder for kulturskolen; Rune Thieme orienterte om den kulturelle spaserstokken.
Hvilke tiltak det er søkt midler til og hva som er mottatt. Midlene er prioritert til å
benyttes til musikkterapi på omsorgssentrene.
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 Enhetsleder Cathrine Pedersen orienterte om videreutvikling av faglige ambulante
team
 Enhetsleder Grethe Lid og demenskoordinator Cecilie Aalborg orienterte om
demensplanen
 Rådgiver helse og omsorg Mariann Holter orienterte om system for brukerdialog
 Rådgiver helse og omsorg, Mariann Holter orienterte om utvikling av tilstandsrapport
for helse, omsorg og velferd.
 Avdelingsleder Solbjørg B. Hansen orienterte om mat – næring og variasjon i
sykehjemmene og til hjemmeboende eldre.

5. Møter og kurs
Eldrerådets medlemmer har hatt mulighet til å delta på kurs og møter både internt i
kommunen og eksternt. Blant annet:
 Akershus eldreforum
 Eldrerådskurs i Melsomvik
 Eldrerådskonferanse i Sørum
 Felles eldrerådsmøter på Romerike
 Informasjonsmøte om Fjerdingbyutviklingen

6. Saker drøftet under eventuelt i møtene
Eldrerådets medlemmer har i løpet av året orientert om viktige saker og hendelser i andre
utvalg og foreninger i kommunen. Blant dette nevnes særskilt:
 Uttalelse til kommunereform
 Oppussing av Trivselssenteret
 Det må sikres avlastning for pårørende til eldre i ferien.
 Bussforbindelse mellom Fjerdingby og Strømmen.
 Orienterte fra møter i pensjonistforeningen og kulturrådet.
 Orientering om ny KOLS-gruppe i Rælingen.
 Toalett og HC-toalett på Øvre Rælingen kirke.
 Eldre og IKT
Ruter – skal ikke lenger selge billetter på bussene.

Rælingen, 17. mars 2017

Wenche F. Rustad
formannskapssekretær

