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Eldrerådet hadde slik sammensetning i 2020: 

 
Leder John Granly – KRF 

Nestleder Hans Ekornholmen - Feiring pensjonistforening 

Medlem Olaf Tufte – AP 

Medlem Lene Ruud – H 

Medlem Eva Valstad – Nordre Eidsvoll pensjonistforening 

Medlem Wenke With – Aktive eldre Midtbygda 

Medlem Trond Vidar Nilsen – Søndre Eidsvoll 60+ 

Medlem Toril Altenborn – Forsvarets pensjonistforening 

Medlem Vidar Fosshaug – Pensjonistutvalget i Fagforbundet 

Eli Ann Risan Purser er rådets sekretær. 
 

Rådet har hatt 9 møter og behandlet 31 saker. Dette inkluderer sakene Eventuelt 

og Orienteringer. 

Møtene i mars, april og november ble avholdt som telefonmøter/fjernmøter, jfr. 

kommuneloven § 11-7 og Midlertidig forskrift om gjennomføring av fjernmøter i 

kommuner og fylkeskommuner for å begrense spredning av Covid-19. 

 

Følgende orienteringer ble gitt i rådets møter i 2020:  

 
Den 15.01.2020: Ass. rådmann Marte Hoel ga en orientering om reformen Leve 
hele livet og status for arbeidet i Eidsvoll.  

 
Den 19.02.2020: Orientering v/ kommunal forvaltning angående bygging i 

Eidsvoll sentrum - parkeringsmuligheter, tilgjengelighet og bruk av fellesarealer. 
 
Den 19.02.2020: Politikerkurs i Eidsvoll - orientering v/ Hans Ekornholmen 

angående lovverk og reglement som gjelder for eldrerådet. 
 

Den 18.11.2020: Orientering v/ virksomhetsleder Vidar Roseth om situasjonen 
og budsjettforslaget for Eidsvoll helse- og omsorgssenter. 
 

 
Rådet har gitt sin uttalelse i følgende saker: 

 
1. Strategiplan for helse- og omsorgstjenester – utkast til revidering 

 

Uttalelse fra eldrerådet i møtet den 18.02.2020: 
 

Eidsvoll kommune vurderer at innføring av samboergaranti kan ha flere positive 
sider, men vil påpeke at ordningen er mangelfullt utredet. Dette gjelder særlig 
spørsmål knyttet til økonomiske konsekvenser for kommunen, størrelsen på 

egenbetaling for partner, samt uklarhet rundt borett for gjenlevende ved 
dødsfall. 



 

 

 
Eldrerådet sier seg enig i at enkeltpersoner i framtida må ta større ansvar for 
egen helse, og at helse- og omsorgstjenestene skal understøtte brukerens egne 

ressurser og mestring. I framtida må eldre i større grad være en ressurs i eget 
liv. Det er også viktig og riktig med tidligere innsats fra kommunens side.  

 
Eldrerådet er enig i verdigrunnlaget som skisseres under punkt 3. Trygghet er av 
avgjørende betydning for den enkelte tjenestemottaker. Brukermedvirkning må 

vektlegges fra kommunens side. Brukermedvirkning er med på å skape trygghet 

for den enkelte tjenestemottaker.  

Eldrerådet setter pris på at kommunen vil vektlegge den enkelte brukers 
selvbestemmelse, egne ønsker og mål. Rådet sier seg også enig i planens 

overordnede mål om å sikre at den enkelte tjenestemottaker mestrer eget liv 

mest mulig selvstendig.  

Eldrerådets oppfatning er at helse- og omsorgssektoren, så vel som 
sosialsektoren i Eidsvoll har gjort og gjør en stor og absolutt akseptabel innsats. 

Rådet mener imidlertid at kommunen bør helhetstenke på nye måter i årtiet som 
kommer. Vi ser at innbyggertallet vokser raskere enn før, at det er stor 
byggeaktivitet, og at demografien i stor grad sementerer en høy grad av eldre 

befolkning. Eidsvoll har store utfordringer i mange år framover i begge ender av 
befolkningen når det gjelder alder. Skole, fattigdomsproblematikk, familierus for 

barna – og aldersrelaterte sykdommer og svekkelser hos de eldre. I noen grad 
også fattigdomsproblematikk for eldre, enslige minstepensjonister og nye 
landsmenn.  

 
Eidsvoll har til nå på en overbevisende måte ifølge Kostra-tall, klart å få til en 

rimelig og bra eldreomsorg, men dette tviler eldrerådet på er mulig å klare 
videre framover. Det er mange utfordringer kommunen bør besvare. Flere 
sentralt beliggende og smarte, tilrettelagte omsorgsboliger for syke, 

funksjonshemmede og eldre – som erstatning for eldre boligmasse hvor det er 
tidkrevende og ressurskrevende å tilrettelegge en god og mer rasjonell/effektiv 

offentlig omsorgstjeneste. Å bygge flere slike botilbud i grendene våre, er 
dessuten miljøvennlig med mindre kjøring for omsorgstjenestene. Grunnkravet 
må være nærhet til butikk, men helst også lege og apotek.  

De fleste eldre ønsker å fortsette å bo i det området av kommunen som de er 
vant til. Derfor er det viktig at kommunen bygger omsorgsboliger i alle deler av 

kommunen.  
 
 

Velferdsteknologi skaper trygghet for eldre. Innføring av velferdsteknologi er 
først og et viktig tillegg til «de varme hender», tilsyn og omsorg som 

hjemmetjenesten kan gi. Med velferdsteknologi kan mange eldre bo lenger 
hjemme i eget hus eller leilighet, og erfaring viser at det reduserer behovet for 
sykehjemsplasser.  

 
Det haster med en behovsundersøkelse for alle over 75 år som ønsker det: Hvor 

og hvordan vil de tilbringe sin alderdom i Grunnlovsbygda, hva tenker de at de 



kan trenge av råd og veiledning f eks, forebygge fall i hjemmet, hva vil de trenge 

av hjelpemidler og fysisk hjelp, og hvilke kravspesifikasjoner har de utover dette 
til det kommunale hjelpeapparatet. Eldrerådet mener kommunen trenger råd fra 

de nåværende og framtidige brukerne først og fremst for å utvikle den riktige 
helse- og omsorgen i bygda framover. Utfordringen nå er ikke bare veksten og 
behovene, men trolig mer å tenke og arbeide annerledes for å få mest ut av de 

fortsatt knappe ressursene.  
 

Eldrerådet vil understreke betydningen av at kommunen iverksetter utkjøring av 
mat til hjemmeboende eldre som trenger det.  
 

Eldrerådet ser ikke bort fra at interkommunale samarbeidsprosjekt om 
eldreomsorg kan være aktuelt i framtida. Et felles «Sol og glede-hjem» for 

demente, med besøks- og overnattingsplasser for pårørende ved Hurdalsjøen 
eller annet sentralt sted kommunikasjonsmessig. Et annet alternativ kan være 
fellesdrift av institusjoner for eldre gjennom interkommunalt samarbeid, for å 

utnytte hverandres spesialiteter og kompetanse. Framtidas eldreomsorg har et 
stort og sterkt økende press over seg, dagens ansatte helsearbeidere bør få 

attraktive lønns- og pensjonstilbud for å stå i jobb til de er over 70 – hvis de 
orker, og hvis kommunen tar utfordringen med riktig tilrettelegging.  

 
Eldrerådets oppfatning er at Eidsvoll allerede har gjort mye positivt innen helse- 
og omsorg for eldre. «Sertifiseringen» med strenge krav til drift ved Vilberg 

helsetun er et viktig skritt videre. Derfor burde kommunen også ha en 
«sertifisert» omsorgstjeneste. Det betyr blant annet at eldre som flytter til bygda 

er sikret plass på ei fastlegeliste. I dag er det fortsatt tilflyttede eldre som må 
bruke sin gamle fastlege på Nedre Romerike, i Oslo og vest eller sør for Oslo. 
Man antar at 3.000-4.000 innbyggere i Eidsvoll ennå ikke har lokal fastlege. 

Dette må løses.  
 

Ordet «grender» sløyfes.  
 
 

2. NOU 2020:5 Likhet for loven - Høringssvar 
 

Uttalelse fra eldrerådet i møtet den 16.09.2020: 
 
Høringssvar som beskrevet i pkt. 2 i saksfremlegget oversendes Justis- og 

beredskapsdepartementet.: 
 

Eidsvoll kommune støtter forslaget om ny rettshjelpslov.  
Som kommentar til ny lovs § 2 andre ledd fremkommer følgende:  
 

«For det første regnes ikke støtte til rettshjelp som nødvendig dersom behovet 
for bistand kan dekkes gjennom andre ordninger eller tilbud, for eksempel 

forsvarer- eller bistandsadvokatordningen eller gjennom det offentliges 
veiledningsplikt. At det finnes andre ordninger eller tilbud som er ment å dekke 
behovet for bistand, er ikke tilstrekkelig til å avslå søknader om støtte. Det 

avgjørende er om bistanden som tilbys, er tilstrekkelig til å sikre at den enkelte 
kan identifisere og ivareta sine rettslige interesser.» 

 
 



For kommunen vil ny lov med dette kunne innebære at våre innbyggere 

muligens vil kunne få en større tilgang til advokatbistand i sitt møte med 
kommunen enn tidligere, herunder spesielt på barnevernsfeltet.  

 
Eidsvoll kommunen bestreber til en hver tid å ha korrekt saksbehandling, og 
mener en økt grad av profesjonalisering på vegne av innbyggeren er en god 

korreks for kommunen fokus på veiledningsplikten etter forvaltningsloven.  
 

Eidsvoll kommune tiltrer videre vurderingen av at Helserettens område holdes 
utenfor de prioriterte områdene for rettshjelp, jfr. NOU`ens kap. 24:  
 

«Saksområdet egner seg ikke så godt for lovfesting av rett til støtte til rettshjelp. 
En del av behovet for rettslig bistand dekkes av pasient- og brukerombudene. 

Ombudene gir råd og veiledning i enkeltsaker og kan hjelpe til med å skrive 
klager. Det eksisterer videre flere interesseorganisasjoner som tilbyr rådgivning 
og bistand i saker på helserettens område. Det bør innvilges støtte etter 

skjønnsbestemmelsen i saker av stor betydning hvor rettslig bistand er 
nødvendig. Uttalelser fra helse- og pasientombudene bør tillegges stor vekt i 

vurderinger etter skjønnsbestemmelsen. Også anbefalinger fra 
interesseorganisasjoner som gir råd og veiledning, blant annet 

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon, bør vanligvis tillegges stor vekt.»  
 
Eidsvoll kommunen samtykker også i at opplæringslovas område skal holdes 

utenfor de prioriterte områdene for rettshjelp, ettersom sakenes betydning kan 
variere mye, og det vil være vanskelig å fastslå hvem som skal vurderes 

økonomisk for bistand; foreldre eller elev. 
 
 

3. Handlingsplan 2021-2024. Budsjett 2021 
 

Uttalelse fra eldrerådet i møtet den 18.11.2020: 
 
Eldrerådet slutter seg til rådmannens framlegg til budsjett for helse- og omsorg, 

med følgende tilleggskommentarer: 
 

· Rådet ser det som viktig at kommunen er forutseende og sikrer tilstrekkelig 
med plasser og ressurser både i sammenheng med Covid19 og samtidig økt 
antall eldre over 80 år med økende og varierende omsorgs- og pleiebehov i 

bygda. 
· For lavtlønte eldre og syke hjemmeboende i egen bolig, bør det være gode 

unntaks- eller utjevningsordninger for kommunale avgifter/gebyrer og 
eiendomsskatt. Dette kan bidra til at eldre kan bo lenger hjemme. 

· Eldrerådet ser fram til styrket demenstilbud med bygging av nytt 

omsorgssenter i Sundet. 
 

 

Gjennomføring av Eldredagen: 

På grunn av covid-19 situasjonen ble Eldredagen avlyst. 

 

 



Annet: 

Eldrerådet gjennomførte befaring i Eidsvoll sentrum for å sjekke tilgjengeligheten 
for handicappede i nærmiljøet. Rådet vil også i 2021 gjennomføre slike 

befaringer i Eidsvoll kommune.  
 

 

 


