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Årsmelding for Rælingen kommunale eldreråd 2017 
 
 

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 2017 

Eldrerådet har i 2017 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.. 

 

Eldrerådets varamedlemmer er etter innspill oppfordret til å delta på møtene, også når de 

ikke er innkalt for medlemmer som har forfall. 

 

3. Saker til behandling 

Eldrerådet har i 2017 avholdt 8 møter og behandlet følgende saker: 

 Høring av forslag til kommunedelplan idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2017-2028 for 

Rælingen kommune 

 Høringsnotat om forslag til forskrift om rett til opphold i sykehjem - kriterier og 

venteliste, Rælingen kommune, Akershus 

 Årsmelding for Rælingen kommunale eldreråd 2016 

 Offentlig ettersyn av forslag til områderegulering for Fjerdingby 
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 Høring av forslag til kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer 2017 - 2028 

for Rælingen kommune 

 Oppstart av planarbeid - området omkring Haugen gård og Hammarsvegen 

 Revidert temaplan - tjenester i avdeling psykisk helse og avhengighet 

 Budsjett for eldrerådet 

 Offentlig ettersyn av reguleringsplan for gang- og sykkelvei i Gamle Strømsvei 

 Årsbudsjett 2018 og handlingsprogram 2018-2021 

 Høring - offentlig ettersyn - av reguleringsplan for Strandveien 

 

 

Følgende informasjon er lagt frem som referatsaker, hvor rådet har kunnet komme 

med innspill. 

 Referater fra alle møter i eldrerådet i Akershus fylkeskommune 

 Referat fra fellesmøte for eldrerådene på Nedre Romerike 26.10.2016 

 Melding om vedtak av reguleringsplan for Aamodthellinga 2 gnr 102/134 

 Fordeling av midler til den kulturelle spaserstokken 2017 

 Svar på melding om vedtak vedr Frisklivssentralen 

 Årsrapport 2016 - Statens seniorråd 

 Årsmelding 2016 for Akershus eldreråd 

 Folkebibliotekene og eldres digitale deltagelse 

 Invitasjon fra Helse- og omsorgsdepartementet - dialogmøte - Leve hele livet 

 Konseptvalgutredning Helsehus for voksne 

 Evaluering av vår bruk av lindrende enhet 

 Evaluering av vår bruk av KAD 

 Innføring av egenandeler for kommunale fysioterapitjenester 

 Bussrute 872 

 Tilstandsrapport helse, omsorg og velferd 2016-2017 

 Årsberetning 2016 

 1. tertialrapport 2017 

 Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid for Nordby idrettslag 

 Kommunedelplan idrett - fysisk aktivitet og friluftsliv 2017-2028 – vedtatt 

 Høringssvar - forslag til veileder for kommunens oppfølging av pasienter og brukere 

med store og sammensatte behov 

 Info fra helsedirektoratet - Ny retningslinje om demens - god diagnostikk og 

behandling 

 2. tertialrapport 2017 

 Referat og presentasjoner fra fellesmøte 26.10.17 

 

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 Linda Nystedt Sivesind orienterte om korttid/rehabiliteringsavdelingen 

og brukerundersøkelsen fra 2016 

 Prosjektleder Hanne Solvang orienterte om konseptvalgutredning for nytt helsebygg – 

til erstatning for Fjerdingby omsorgssenter. 

 Omvisning på Løvenstadtoppen av leder av dagsenteret Vibeke Herrebrøden. 

 Enhetsleder familie og helse, Brynhild Belsom orienterte om høring av ekspertrapport 

hjelpemidler. 
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 Representant fra tjenestekontoret; Kathe Simensen og eldrerådet diskuterte 

utarbeidelse av en felles brosjyre for eldre i Rælingen. 

 Enhetsleder institusjonstjenester Grethe Lid og avdelingsleder Anne Guro Høye 

Strøm ved Løvenstadtoppen orienterte om virksomheten på Løvenstadtoppen og 

demensomsorg. 

 Enhetsleder hjemmebaserte tjenester; Cathrine Pedersen orienterte om hva som 

ligger til grunn for «avvik» i rapporteringer fra enhet for hjemmebaserte tjenester og 

enhet for tilrettelagte tjenester. 

 Fagleder demensteam; Cecilie Aalborg orienterte om demensarbeid i 

hjemmetjenesten. 

 

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 

 Felles eldrerådsmøter på Romerike 

 

 

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. 

I tillegg har de selv initiert en del saker og arbeid, blant dette nevnes særskilt: 

 Informasjonsbrosjyre om tilbud til alle eldre i kommunen 

 FNs eldredag 

 Jubileumsfeiring av pensjonistforeningen 

 Buss 872 

 Løvenstadtoppen, ny avdeling for pasienter som lider av demens.  

 Kontigenter ved kulturaktiviteter for eldre 

 Status Fjerdingbyutviklingen 

 Videre utbygging på Fjerdingby Trivselssenter 

 

 

 

 

 

Rælingen, 06. februar 2018 

 

 

 

Wenche F. Rustad 

formannskapssekretær 


