
 

 

 

Årsmelding 2017 - Eidsvoll eldreråd 

 

Eldrerådet hadde i 2017 slik sammensetning: 

 

Leder: Arild Sandahl (AP) 

Nestleder: Tor Ulf Bygmester, Forsvarets seniorforbund avdeling Øvre Romerike. 

Varamedlem John Granly (KRF) medlem for Wenche Hoel Ulvin (permisjon i 2017) 

Medlem: Henning Alm-Hansen, Aktive eldre Midtbygda  

Medlem: Ole Stein Sætre, Nordre Eidsvoll pensjonistforening 

Medlem: Trond Vidar Nilsen, Søndre Eidsvoll 60+ 

Medlem: Hans Ekornholmen, Feiring pensjonistforening 

Eli Ann Risan er rådets sekretær. 

 

Rådet har hatt 9 møter og behandlet 39 saker. Dette inkluderer PS Eventuelt og  

PS Orienteringer (6 orienteringer). 

Følgende orienteringer ble gitt i rådets møter i 2017:  

1. Orientering v/ ordfører angående planer for utbygging av forsamlingslokaler i Eidsvoll 

kommune 

2. Orientering om hjemmetjenesten og bruk av velferdsteknologi v/ virksomhetsleder 

Hjemmebaserte tjenester Anne Kristin Holm 

3. Orientering om Den kulturelle spaserstokken og bruk av tildelte midler v/ Astrid 

Holum i Kultur 

4. Orientering og befaring i forbindelse med Frisklivssentralens arbeid 

5. Orientering v/ assisterende rådmann Marte Hoel angående Helse- og omsorgsplan for 

Eidsvoll kommune  

6. Orientering v/ avdelingsleder Plan Sissel Pettersen angående kommunedelplanens 

arealdel for Råholt 

 

 

Rådet har gitt sin uttalelse i saker angående: 

 

1. Handlingsplan 2018 – 2021 og budsjett 2018 

2. Kommunedelplan for Råholt - offentlig ettersyn 

3. Endelig behandling av Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet i 

Eidsvoll 2017 - 2027 

4. Helse- og omsorgsplan for Eidsvoll kommune 

5. Gratis wifi på Vilberg helsetun og Vilberg bosenter 

6. Forskrift om tildeling av langtidsopphold på sykehjem m.v. i Eidsvoll kommune 

7. Høringsuttalelse – Vurdering av foretakstilhørighet for Kongsvinger sykehus 

Kurs/seminar: 

Leder og sekretær var på kurs i eldrerådsarbeid 27.-29. mars i regi av 

Pensjonistforbundet. Kurset tok blant annet for seg Pensjonistforbundets politikk, 

eldrerådsarbeid og ny eldrelov, velferdsteknologi og aktivitetssenter, kommuneøkonomi 

og kommunal helse- og omsorgspolitikk. 

http://ephorte.dgi.no/ephorteeid/shared/aspx/default/details.aspx?f=ViewUB%20(MO)&UB_ID=12532
http://ephorte.dgi.no/ephorteeid/shared/aspx/default/details.aspx?f=ViewUB%20(MO)&UB_ID=12532
http://ephorte.dgi.no/ephorteeid/shared/aspx/default/details.aspx?f=ViewUB%20(MO)&UB_ID=12592
http://ephorte.dgi.no/ephorteeid/shared/aspx/default/details.aspx?f=ViewUB%20(MO)&UB_ID=12592
http://ephorte.dgi.no/ephorteeid/shared/aspx/default/details.aspx?f=ViewUB%20(MO)&UB_ID=12593
http://ephorte.dgi.no/ephorteeid/shared/aspx/default/details.aspx?f=ViewUB%20(MO)&UB_ID=12738
http://ephorte.dgi.no/ephorteeid/shared/aspx/default/details.aspx?f=ViewUB%20(MO)&UB_ID=13190
http://ephorte.dgi.no/ephorteeid/shared/aspx/default/details.aspx?f=ViewUB%20(MO)&UB_ID=13190
http://ephorte.dgi.no/ephorteeid/shared/aspx/default/details.aspx?f=ViewUB%20(MO)&UB_ID=13194
http://ephorte.dgi.no/ephorteeid/shared/aspx/default/details.aspx?f=ViewUB%20(MO)&UB_ID=13194
http://ephorte.dgi.no/ephorteeid/shared/aspx/default/details.aspx?f=ViewUB%20(MO)&UB_ID=13390
http://ephorte.dgi.no/ephorteeid/shared/aspx/default/details.aspx?f=ViewBD&BD_BEHID_US=13418&BD_DOKID_DB=510865
http://ephorte.dgi.no/ephorteeid/shared/aspx/default/details.aspx?f=ViewBD&BD_BEHID_US=13418&BD_DOKID_DB=510865
http://ephorte.dgi.no/ephorteeid/shared/aspx/default/details.aspx?f=ViewBD&BD_BEHID_US=13265&BD_DOKID_DB=501513
http://ephorte.dgi.no/ephorteeid/shared/aspx/default/details.aspx?f=ViewUB%20(MO)&UB_ID=12945
http://ephorte.dgi.no/ephorteeid/shared/aspx/default/details.aspx?f=ViewUB%20(MO)&UB_ID=12947


Leder og nestleder deltok på Akershus eldreforum mars 2017. Agenda: Drøfte eldres 

innflytelse og deltakelse i samfunnet. 

 

Nestleder deltok på erfaringskonferanse - tilskuddsordningen «Aktivitet for seniorer og 

eldre» november 2017 i regi av Helsedirektoratet. 

Arrangementer: 

Trond Vidar Nilsen orienterte om Eldredagen – som ble arrangert 29.09.17 - og fikk ros 

fra rådets medlemmer for vel gjennomført arrangement.  

Årets Eldredag ble et flott arrangement med god mat. Det var ca 130 pensjonister 

tilstede.  

Loddsalget gikk imidlertid tregt – og mange forlot festen tidlig. 5 timer ble kanskje i 

lengste laget for de fleste. 

 

 

 

Arild Sandahl 

leder 

 

 

 

 


