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Årsmelding for Rælingen kommunale eldreråd 2018 
 
 

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 2018 

Eldrerådet har i 2018 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 2018 avholdt 10 møter og behandlet følgende saker: 
 Planer for eldrebrosjyre 2018 
 FNs eldredag mandag 1. oktober 2018 - innspill eldrerådet i Rælingen 
 Årsmelding for Rælingen kommunale eldreråd 2017 
 Tilstandsrapport helse, omsorg og velferd 2018 
 1. tertialrapport 2018 

https://int-eph5web-01.ansatt.oikt.net/ePhorteRAL/shared/aspx/default/details.aspx?f=ViewUB%20(MO)&UB_ID=15945
https://int-eph5web-01.ansatt.oikt.net/ePhorteRAL/shared/aspx/default/details.aspx?f=ViewUB%20(MO)&UB_ID=15944
https://int-eph5web-01.ansatt.oikt.net/ePhorteRAL/shared/aspx/default/details.aspx?f=ViewUB%20(MO)&UB_ID=15942
https://int-eph5web-01.ansatt.oikt.net/ePhorteRAL/shared/aspx/default/details.aspx?f=ViewUB%20(MO)&UB_ID=16274
https://int-eph5web-01.ansatt.oikt.net/ePhorteRAL/shared/aspx/default/details.aspx?f=ViewUB%20(MO)&UB_ID=16230
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 Årsberetning 2017 
 2. tertialrapport 2018 
 Meld. St. 15. (2017-2018) - Leve hele livet - en kvalitetsreform for eldre 
 Årsbudsjett 2019 og handlingsprogram 2019-2022 
 Offentlig ettersyn av reguleringsplan for område F5 på Hektneråsen 
 Offentlig ettersyn av områdereguleringsplan for Hansefellåsen 

 
Tre av møtene har vært avholdt som arbeidsmøter med tema FNs eldredag og 
eldrebrosjyren 

 
Følgende informasjon er lagt frem som referatsaker, hvor rådet har kunnet komme 
med innspill. 
 Statens seniorråd - Seniorpolitisk redegjørelse 2014-2017 - Flere eldre - flere 

muligheter 
 Protokoller fra alle møter i eldrerådet i Akershus fylkeskommune 
 Ny kunnskap om hva som kan bidra til et aldersvennlig samfunn - info fra 

helsedirektoratet 
 Varsel om oppstart av detaljregulering for Buholen boliger 
 Varsel om planoppstart del av gnr 99 bnr 13, Rælingen kommune - Hansefellåsen 
 Svar fra eiendomsenheten på henvendelse vedr utendørsbelysning ved Fjerdingby 

Trivselssenter 
 Info fra Helsedirektoratet - Eldre ønsker mer veiledning etter opplæring i digitale 

verktøy 
 Årsrapport 2017 for Lørenskog eldreråd 
 Boligsituasjonen for eldre i Rælingen 
 Brukerundersøkelser i hjemmetjenesten - psykisk helse og avhengighet - 

pårørendeskole og samtalegrupper - hjemmehjelp 
 Offentlig ettersyn av reguleringsplan for Elgtråkket - gnr/bnr 103/415 
 Offentlig ettersyn av forslag til detaljreguleringsplan for Hektneråsen nord 
 Forebyggende hjemmebesøk evaluering og tanker fremover 

 
 

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: 

 
  Systemrådgiver helse og omsorg, Marianne Sætehaug orientere om bruk av 

velferdsteknologi i hjemmene.  
  Daglig leder ved frivilligsentralen Unni Aker Nylend orienterte om frivilligsentralens 

oppgaver og funksjoner.  
  Enhetsleder hjemmebaserte tjenester; Cathrine Pedersen orienterte om 

hjemmehjelpstjenesten i Rælingen kommune.   
  Enhetsleder for institusjonstjenester orienterte om planer for bruk av den avdelingen 

som har stått tom på Løvenstadtunet. Langtidsavdelingen på Fjerdingby 
omsorgssenter flyttes til Løvenstadtunet  

  Enhetsleder institusjonstjenester, Grethe Lid orienterte om situasjonen på Fjerdingby 
omsorgssenter i sommer, hvordan varmen ble håndtert for brukerne. Ordfører Øivind 
Sand orienterte om opplevelse av situasjonen på Fjerdingby omsorgssenter i sommer.  

https://int-eph5web-01.ansatt.oikt.net/ePhorteRAL/shared/aspx/default/details.aspx?f=ViewUB%20(MO)&UB_ID=16218
https://int-eph5web-01.ansatt.oikt.net/ePhorteRAL/shared/aspx/default/details.aspx?f=ViewUB%20(MO)&UB_ID=16569
https://int-eph5web-01.ansatt.oikt.net/ePhorteRAL/shared/aspx/default/details.aspx?f=ViewUB%20(MO)&UB_ID=16738
https://int-eph5web-01.ansatt.oikt.net/ePhorteRAL/shared/aspx/default/details.aspx?f=ViewUB%20(MO)&UB_ID=16577
https://int-eph5web-01.ansatt.oikt.net/ePhorteRAL/shared/aspx/default/details.aspx?f=ViewUB%20(MO)&UB_ID=16748
https://int-eph5web-01.ansatt.oikt.net/ePhorteRAL/shared/aspx/default/details.aspx?f=ViewUB%20(MO)&UB_ID=16746
https://int-eph5web-01.ansatt.oikt.net/ePhorteRAL/shared/aspx/default/details.aspx?f=ViewUB%20(MO)&UB_ID=15667
https://int-eph5web-01.ansatt.oikt.net/ePhorteRAL/shared/aspx/default/details.aspx?f=ViewUB%20(MO)&UB_ID=15667
https://int-eph5web-01.ansatt.oikt.net/ePhorteRAL/shared/aspx/default/details.aspx?f=ViewUB%20(MO)&UB_ID=15742
https://int-eph5web-01.ansatt.oikt.net/ePhorteRAL/shared/aspx/default/details.aspx?f=ViewUB%20(MO)&UB_ID=15452
https://int-eph5web-01.ansatt.oikt.net/ePhorteRAL/shared/aspx/default/details.aspx?f=ViewUB%20(MO)&UB_ID=15452
https://int-eph5web-01.ansatt.oikt.net/ePhorteRAL/shared/aspx/default/details.aspx?f=ViewUB%20(MO)&UB_ID=15720
https://int-eph5web-01.ansatt.oikt.net/ePhorteRAL/shared/aspx/default/details.aspx?f=ViewUB%20(MO)&UB_ID=15772
https://int-eph5web-01.ansatt.oikt.net/ePhorteRAL/shared/aspx/default/details.aspx?f=ViewUB%20(MO)&UB_ID=15612
https://int-eph5web-01.ansatt.oikt.net/ePhorteRAL/shared/aspx/default/details.aspx?f=ViewUB%20(MO)&UB_ID=15612
https://int-eph5web-01.ansatt.oikt.net/ePhorteRAL/shared/aspx/default/details.aspx?f=ViewUB%20(MO)&UB_ID=16239
https://int-eph5web-01.ansatt.oikt.net/ePhorteRAL/shared/aspx/default/details.aspx?f=ViewUB%20(MO)&UB_ID=16239
https://int-eph5web-01.ansatt.oikt.net/ePhorteRAL/shared/aspx/default/details.aspx?f=ViewUB%20(MO)&UB_ID=16188
https://int-eph5web-01.ansatt.oikt.net/ePhorteRAL/shared/aspx/default/details.aspx?f=ViewUB%20(MO)&UB_ID=16146
https://int-eph5web-01.ansatt.oikt.net/ePhorteRAL/shared/aspx/default/details.aspx?f=ViewUB%20(MO)&UB_ID=16077
https://int-eph5web-01.ansatt.oikt.net/ePhorteRAL/shared/aspx/default/details.aspx?f=ViewUB%20(MO)&UB_ID=16077
https://int-eph5web-01.ansatt.oikt.net/ePhorteRAL/shared/aspx/default/details.aspx?f=ViewUB%20(MO)&UB_ID=16464
https://int-eph5web-01.ansatt.oikt.net/ePhorteRAL/shared/aspx/default/details.aspx?f=ViewUB%20(MO)&UB_ID=16463
https://int-eph5web-01.ansatt.oikt.net/ePhorteRAL/shared/aspx/default/details.aspx?f=ViewUB%20(MO)&UB_ID=16676
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  om hjelpemiddelsentralen og fallforebyggende gruppe. v/ fagleder Anne Kopperud, 
ergoterapeut Rikke Glader og fysioterapeut Ase-Gro Christiansen; avdeling for 
mestring og rehabilitering 
 
 

5. Møter og kurs 
Eldrerådets medlemmer har deltatt på kurs og møter både internt i kommunen og eksternt. 
Blant annet:  

 
 Akershus eldreforum 
 Eldrerådskurs i Melsomvik 
 Felles eldrerådsmøter på Romerike 

 
 
 

6. Store oppgaver gjennom året 
 
 Eldrebrosjyre «Aktive eldre i Rælingen» 
I løpet av 2018 har eldrerådet i samarbeid med Rælingen kommunen utarbeidet en 
eldrebrosjyre som har samlet informasjon om «tilbud, tjenester og aktiviteter» til/for eldre på 
ett sted, enkelt og oversiktlig. Eldrerådet finansierte brosjyren ved annonsesalg. Brosjyren 
ble sendt alle husstander samtidig med informasjon om kulturuka, den er lagt ut på 
legekontorene, trivselssenteret, frivilligsentralen og hjemmetjenesten tar den med ut til sine 
brukere. 
Lenke til brosjyren på nettsiden til kommunen: 
https://www.ralingen.kommune.no/brosjyre-aktive-eldre-i-raelingen.6139502-464799.html 
 
 
 Markering av FNs eldredag 1. oktober 
Eldrerådet fikk innvilget kr. 20.000,- til et arrangement for å markere FNs eldredag. 
Det ble arbeidet mye med arrangementet gjennom året, lokasjon, underholdning, 
bevertning mm. 
Arrangementet ble gjennomfør på Fjerdingby Trivselssenter 1. oktober kl. 18.00-21.00. 
Arrangementet hadde plass til 130 personer, servicetorget administrerte påmeldingene fra 
innbyggerne. 
Dette var et gratis arrangement for deltakerne, hvor det ble servert varm mat, kaffe og 
kringle. 
Innlegg ved eldrerådsleder, ordfører, kultursjef og leder av pensjonistforeningen. 
Kunstneriske innslag var ved Seniorkoret, Trekkspillklubben, Rannveig Huse og Ingrid 
Dominique. 
Arrangementet ble vellykket og eldrerådet vil forsøke å markere eldrerådsdagen fremover. 
Det kan være dette må gjøres i et tettere samarbeid med pensjonistforeningen. 
 
 
 
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: 

https://www.ralingen.kommune.no/brosjyre-aktive-eldre-i-raelingen.6139502-464799.html
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 Utarbeidelse av informasjonsbrosjyre om tilbud til alle eldre i kommunen 
 Rehabilitering av sykehjem, leie av plasser utenfor kommunen, hva skjer med 

Fjerdingby omsorgssenter.  
 Parkeringslapp på fjerdingby omsorgssenter Slutt på rekvisisjon til fysioterapi  
 Evaluering av besøk hos eldre over 80 år ønskes. 
 FNs eldredag 1. oktober 
 Situasjonen på Fjerdingby omsorgssenter med overoppheting og dehydrering tatt opp 
 Bommene i Bystadlia – Blystadringen. 
 Innspill til budsjett for 2019 
 NOU Leve hele livet 
 
 
 
 
 

 
Rælingen, 25. februar 2019 
 
 
 
Wenche F. Rustad 
formannskapssekretær


