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Årsmelding for Rælingen kommunale eldreråd 2020 
 
 

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 2020 

Eldrerådet har i 2020 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.  
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. 
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 2020 hatt noe redusert aktivitet grunnet koronapandemien, det er 
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avholdt 5 møter og eldrerådet har deltatt på opplæring i rådsarbeid som var ønsket fra 
rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne. De fleste møtene ble avholdt som 
fysiske møter, men fra senhøst gikk også eldrerådet over til digitale møter. 
 
Følgene saker har vært til behandling:  

 Gjennomføring av byggeprosjekt - Ravinen familie og kultursenter  
 Tilstandsrapport HOV (Helse, omsorg og velferd) 2020 
 1. tertial 
 Årsberetning 2019 
 Høring NOU 2020:6 - Frie og hemmelige valg - Ny valglov 
 2. tertialrapport 2020 
 Pårørendeinvolvering i sykehjem 
 Årsbudsjett 2021 og handlingsprogram 2021-2024 
 

 
 

Følgende informasjon er lagt frem som referatsaker, hvor rådet har kunnet komme 
med innspill. 
 Eldrerådene må tas med på råd, oppfordring fra pensjonsistforbundet om å involvere 

eldrerådene i arbeidet med å bekjempe korona-viruset. 
 Protokoller fra alle møter i eldrerådet i Akershus fylkeskommune 
 Covid-19 koronavirus, status om kommunens krisehåndtering pr mai 2020 
 Detaljreguleringsplan for Gangvei Borgensberget - Nyland  
  Revidert demensplan 

 
 
 

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: 

 
  Om koronapandemien og mulighet for gjennomføring av FNs eldredag. 

Kommuneoverlege Magnus Jonsbu deltok i møtet og besvarte spørsmål om 
pandemien og arrangementet.  

 Kommuneplanlegger Line B. Husem orienterte om arbeidet med kommuneplanen og 
muligheter for brukermedvirkning.  Blant annet gjestebud. 

 Enhetsleder Løvenstadtunet orienterte om driften, utfordringer som har vært, 
organisering, videre planer mm. ved Løvenstadtunet. 

 om digitalt tilsyn i hjemmesykepleien v/ fagleder hjemmesykepleie Marianne 
Andreassen Bhatti og rådgiver i digitaliseringsavdelingen Ida Johansen. 

  
 

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

 
 Akershus eldreforum 
 Felles eldrerådsmøter på Romerike 

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
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 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 2020, men på grunn av 
pandemien ble det ikke mulig å gjennomføre dette arrangementet for 100 eldre, men 
følgende ble besluttet: 
 
- Det bestilles marsipankake som kan 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: 
 
 FNs eldreråd 
 Utarbeidelse av informasjon til eldre. 
 Handlingsplan for eldreråd 
 Etablering av pårørendeforening 
  Orientering om forvaltningsrevisjonsrapporten, koronasituasjonen, bemanning, 

kapasitet og ventelister, legedekning, håndtering av akuttmedisinske hendelser 
  Avlastning 
  Anticac / håndsprit ved trivselssenteret 
 Trygghetsalarmer, kostnader ved anskaffelse og bruk 
 Endring i styret i Fjerdingby Trivselssenter fra sommeren 2021 
 Undersøkelse fra pensjonistforbundet om aktivitetstilbud for eldre under 

koronapandemien. 
 
 
 
 

 
Rælingen, 13. april 2020 
 
 
 
Wenche F. Rustad 
formannskapssekretær 


