RÆLINGEN KOMMUNE
Eldrerådet

Årsmelding for Rælingen kommunale eldreråd 2021
1. Eldrerådets formål
I henhold til kommuneloven § 5.2 skal det opprettes eldreråd, råd for personer med
funksjonsnedsettelse og ungdomsråd eller annet medvirkningsorgan.Det er utarbeidet
forskrift om kommunale og fylkeskommunale råd for eldre, personer med
funksjonsnedsettelse og ungdom (forskrift om medvirkningsordning)
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 2021
Eldrerådet har i 2021 bestått av følgende medlemmer:
Leder: Halfdan Karlsen.
Nestleder: Erik Hauge
Øvrige medlemmer: Sissel Sjølli, Bjørn Gystad, Ingrid Carlsen
Varamedlemmer: Lene Haanshus, Lene Skovholt, Gunvor Fagerås Plassen, Paul Mc
Cabe, Harald Hallstensen
Av eldrerådets medlemmer er 2 valgt fra politiske partier, 2 er valgt fra
pensjonistforeningen og 1 fra Røde Kors.
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.
Observatør er ikke oppnevnt i denne kommunestyreperioden, slik at de valgte
medlemmene fra pensjonistforeningen også fungerer som kontaktpersoner tilbake til
foreningen.
Eldrerådets varamedlemmer inviteres til å delta på møtene, også når de ikke er innkalt for
medlemmer som har forfall.

3. Saker til behandling
Eldrerådet har i 2021 hatt noe redusert aktivitet grunnet koronapandemien, det er
avholdt 8 møter, disse ble avholdt som fjernmøter fram til august. Fra oktober ble
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møtene avholdt fysisk på rådhuset.

Følgene saker har vært til behandling:
Planprogram kommunedelplan idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv
Offentlig ettersyn av Detaljreguleringsplan for Borgen
Forslag til Eldrerådet - Reglement og handlingsplan
Detaljreguleringsplan for Østagløtt - Offentlig ettersyn
Høring av kommuneplan 2022-33- samfunnsdelen med arealstrategi
Fastsettelse av planprogram - Kommunedelplan klima, energi og sirkulær økonomi
2022-2033
 Forslag til Eldrerådet - Reglement og handlingsplan
 Folkehelseoversikt 2021
 Fastsettelse av planprogram - Kommunedelplan idrett, fysiskaktivitet og friluftsliv
2022 – 2033
 Tilstandsrapport natur og miljø 2021
 1. tertial
 Årsberetning 2020
 Avgift for parkering
 Trafikksikkerhetsplan 2021 – 2026
 Tilstandsrapport HOV 2021, inkl. tilstandsrapportering for barneverntjenesten
 "Leve hele livet" - tiltaksplan 2021-2023
 Årsmelding for Rælingen kommunale eldreråd 2020
 Offentlig ettersyn av detaljreguleringsplan for Strømsdalen søndre
 2. tertialrapport 2021
 Fellesområdet på Tajetun – vinterisolering
 Elsparkesykler i Rælingen
 Årsbudsjett 2022 og handlingsprogram 2022-2025








Følgende informasjon er lagt frem som referatsaker, hvor rådet har kunnet komme
med innspill.
 Referater fra møter i eldrerådet i Viken fylkeskommune
 Svar til Pensjonistforbundet - Aktivitetstilbud for eldre under
 Forvaltningsrevisjonsrapport - Kvalitet i sykehjem og hjemmesykepleie - 2019
 Melding om vedtak for detaljregulering Østagløtt
 Melding om vedtak av Detaljreguleringsplan for Borgen
 Høring - Digitalt skifte av dødsbo
 Vedtak Reglement for Rælingen eldreråd
 Kommuneplan 2022-33 - vedtak av samfunnsdel med arealstrategi
 Innstilling - høringsuttalelse om ny forskrift for tilskudd til frivilligsentraler

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:
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om koronasituasjon – vaksinering, - brukerundersøkelser og samarbeid med
pårørende på Løvenstadtunet. - Etablering av pårørendeforening, v/ enhetsleder
Grethe Lid
om Frivilligsentralen og Trivselssenteret, v/ Frivilligkoordinator Unni Aker Nylend og
kulturkonsulent Ranveig Huse
om revidering av demensplan, v/ v avdelingsleder i hjemmebaserte tjenester; Siw
Heggevik Lund
om drift og organisering av hjemmesykepleien hjemmebaserte tjenester v/
avdelingsleder i hjemmebaserte tjenester; Siw Heggevik Lund
kommunalsjef Mette Aasrud orienterte om innsparingsprosjekt i helse og
omsorgstjenestene, og Prosjekt Leve hele livet, eldrerådet ga innspill til tiltak og annet
som kan være områder å arbeide videre med.
- om besparelser i hjemmetjenesten, trygghetsalarmer, v/ enhetsleder Hanne A.
Solvang
- om oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport - kvalitet i sykehjem og
hjemmesykepleie, v/ leder av utvalg for helse og sosial Hanne F. Olsen
Om utforming av torget i Fjerdingby sentrum v/prosjektleder Rune Nilsen.

5. Møter og kurs
På grunn av Koronasituasjonen er det ikke avholdt fysiske kurs og møter i 2021, det har
vært arrangert enkelte digitale seminarer som eldrerådets medlemmer har hatt mulighet til
å delta på.
 Det er gitt tilbud om å delta på ulike digitale seminarer
 Sissel Sjølli er også medlem av eldrerådet i Viken fylkeskommune

6. Store oppgaver gjennom året
 Markering av FNs eldredag 1. oktober
Eldrerådet er innvilget kr. 30.000,- til et arrangement for å markere FNs eldredag.
eldrerådet arbeidet for å prøve å få til et arrangement også i 2021, men på grunn av
pandemien ble det ikke mulig å gjennomføre dette arrangementet for 100 eldre, men
følgende ble besluttet:
- Det bestilles marsipankake som deles ut til eldre på Løvenstadtunet og Fjerdingby
helsetun.
- På faste arrangement på Trivselssenteret 1. oktober serverer marsipankake for å markere
dagen.
- Arrangementet Aktiv i 100 serverer marsipankake for å markere dagen.

7. 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.
I tillegg har de selv initiert en del saker og arbeid, blant dette nevnes særskilt:
 Eldrerådet, arbeid og funksjon.
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Kommunestyrets budsjettvedtak 9. desember 2020
Henvendelse om eldrerådet, ledelse og arbeid fremover
Bemanning i hjemmetjenestene
Drift og organisering av hjemmetjenestene
Egenandel for utkjøring av hjelpemidler fra hjelpemiddelsentralen.
Kommuneplanen
Trygghetsalarmer
Fjerdingby Trivselssenter - organisering og drift fremover.
Oppfølging av forvaltningsrevisjon - kvalitet i sykehjem og hjemmetjenesten
FNs eldredag 1. oktober
Eldrerådet, oppgaver og funksjon.
Landskonferanse for fylkeskommunale eldreråd i Trondheim, Sissel refererte fra
konferansen
Hjemmesykepleie, inndeling i team, tidsbruk.
Ernæring på sykehjem
Innspill til budsjettinnspill sendes Halfdan som utarbeider forslag til neste
eldrerådsmøte.
Oppfølging og støtte til pårørende
Spørsmål til budsjettet, dekning av kostnader til kurs og befaring.
Pårørendekjøring til/fra dagsenter
Gratis tannbehandling

Rælingen, 30. mars 2022

Wenche F. Rustad
formannskapssekretær
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