
 

 

ÅRSMELDING 2019  

 

 
  



2019 var et valgår. Eldrerådet hadde slik sammensetning frem til 12.11.2019: 
 
Leder: Arild Sandahl (AP) til minne (1944 – 03.10.2019) 
Fung.leder: Tor Ulf Bygmester, Forsvarets seniorforbund avdeling Øvre Romerike. 
Medlem: Wenche Hoel Ulvin (H) 
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 

 

 

 

Foran fra venstre:  
Nestleder Tor Ulf Bygmester, sekr. Eli Ann R. Purser, leder Arild Sandahl (død 03.10.2019) 
Andre rekke fra venstre:  
John Granly (KRF), varamedlem for Wenche Hoel Ulvin (H).  
Tredje rekke fra venstre: 
Kjell Arne Melby, Feiring pensjonistforening, varamedlem for Hans Ekornholmen samt Ole Stein Sætre   
Bak fra venstre:  
Egil Gulbrandsen, Aktive eldre Midtbygda, varamedlem for Henning Alm-Hansen samt Trond Vidar Nilsen 
(Søndre Eidsvoll 60+) 
 

Fra og med 12.11.2019 hadde Eldrerådet slik sammensetning: 

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 10 møter og behandlet 45 saker. Dette inkluderer sakene Eventuelt og  
Orienteringer (5 orienteringer). 

 

Følgende orienteringer ble gitt i rådets møter i 2019:  

Orientering v/ virksomhetsleder Vidar Roseth angående Stortingsmelding nr. 15 - Leve 
hele livet. 

Orientering v/ virksomhetsleder Vidar Roseth angående matomsorgen for eldre i Eidsvoll. 

Orientering v/ arbeidsleder Hilde Solsrud fra Hjemmebaserte tjenester om avviksrutiner 
på sykehjemmet og i helsesektoren generelt.  
 

http://ephorte.dgi.no/ephorteeid/shared/aspx/default/details.aspx?f=ViewUB%2520(MO)&UB_ID=14904
http://ephorte.dgi.no/ephorteeid/shared/aspx/default/details.aspx?f=ViewUB%2520(MO)&UB_ID=14904
http://ephorte.dgi.no/ephorteeid/shared/aspx/default/details.aspx?f=ViewUB%2520(MO)&UB_ID=14968


Orientering v/ personalsjef Eli Nerbø om sine arbeidsoppgaver, om kommunens kort- og 
langtidssykefravær, om NED-prosjektet og oppfølging av dette.  
 
Orientering angående kommunebarometeret v/ økonomisjef David Eriksen. 

Orientering v/ assisterende rådmann Marte Hoel angående Boligsosial strategi.  

Orientering v/ økonomisjef David Eriksen angående Handlingsplan 2020-2023. Budsjett 
2020. 
 
 
Rådet har gitt sin uttalelse i følgende saker: 
 
1. Forslag til forskrift om eldreråd 
 
Uttalelse fra eldrerådet: 
 
Eidsvoll eldreråd vil si seg fornøyd med at mye fra den gamle eldrerådsloven er overført 
til den nye forskriften. 
 
Men i forskriften står det at rådets sammensetning og mandat skal vedtas av 
kommunestyret samt at forskriften «skal sikre en bred, åpen og tilgjengelig medvirkning 
fra eldrerådet i saker som angår dem». I den opprinnelige eldrerådsloven sto det at 
«Eldrerådet skal ha til handsaming alle saker som gjeld levekåra for eldre». Vi mener det 
er bedre om forskriften er tydeligere på at rådene skal involveres i alle saker som angår 
eldre, uten åpning for kommunene til å definere mandatet selv. Vi er redd at 
eldrerådenes rolle kan snevres inn når kommunestyret skal vedta mandatet. 
 
Vi ønsker at det fortsatt skal være slik at eldrerådene ikke bare skal uttale seg om 
eldreomsorg, men også om budsjetter, kommunale planprosesser, kollektivtilbud, 
utbyggingssaker, - i det hele tatt alt som angår eldres levekår. Denne intensjonen 
framgår av høringsnotatet, men ikke av forskriften. Et tydelig og bredt mandat bør 
framgå av forskriften. 
 
I forskriften står det at rådet skal gis tilstrekkelig sekretariatshjelp. Vi mener at retten til 
sekretærhjelp bør defineres som prosent av årsverk, ikke bare som «tilstrekkelig». 

Videre bør rådene minst bestå av fem medlemmer, og et flertall av dem bør være over 
65 år. Og rett til opplæring bør framgå av forskriften.  

Åpningen for å slå sammen eldreråd og råd for funksjonshemmede må begrenses 
ytterligere.  

Mange eldreråd opplever at de får sakene til uttalelse og behandling alt for seint. Tidlig 
involvering er helt avgjørende for eldrerådets arbeid. Vi sier oss derfor helt enig i 
departementets forslag om at eldrerådet skal sikres involvering på et tidlig tidspunkt i 
den kommunale saksbehandlingen, slik at rådenes uttalelse kan ha mulighet til å påvirke 
utfallet av saken.  

Den enkelte kommune må vurdere saksgangen ut i fra type sak og på bakgrunn av dette 
sikre at rådene mottar saken på tidlig tidspunkt. 

Det er viktig å merke seg at flere kommunestyrer vedtar å gi rådsmedlemmer møte- og 
talerett i kommunestyret. 

http://ephorte.dgi.no/ephorteeid/shared/aspx/default/details.aspx?f=ViewUB%2520(MO)&UB_ID=15347
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Det er bra at departementet vil utvikle en veileder i tillegg til forskriften. Det vil være 
nyttig for eldrerådene, og vil også gi større oppmerksomhet om eldrerådets rolle. 

I dag er det slik at eldrerådets funksjonstid følger valgperioden. Enkelte eldre kan vegre 
seg mot å bli valgt eller ta gjenvalg fordi det gjelder for fire år. Vi mener det bør 
vurderes å kunne gi en åpning for nyvalg etter to år. 

 
2. Høring – mulig utvidelse av Kongsvinger sykehus sitt opptaksområde 
 
Uttalelse fra eldrerådet: 

 
 Ahus bør fortsatt være lokalsykehus for Eidsvoll, men avlastningsavtalene kan 

videreføres, eventuelt utvides for enkelte behandlingstyper i dialog med kommunen. 
 

 Kongsvinger bør organiseres som en fagdivisjonalisert modell under Ahus. 
 

 Den videre prosessen forutsettes godt forankret og i dialog med kommunen og med 
basis i de lovpålagte og inngåtte avtalene. Kommunene forutsetter at Kongsvinger 
sykehus følger tilsvarende avtaleverk i samhandlingen.  
 

 Innbyggere/pasienter i Eidsvoll skal sikres et godt organisert og forutsigbart 
spesialisthelsetilbud også framover. 

 
 
3. Bygging av ny kirke i sørbygda - avklaring av livssynsnøytralt seremonirom 
 
Uttalelse fra eldrerådet: 
 
Eidsvoll eldreråd ber Eidsvoll kommune starte planlegging og utredning av ny kirke på 
Råholt, gjerne som multikulturelt senter. 

  
4. Boligsosial strategi for Eidsvoll kommune 

Uttalelse fra eldrerådet: 
 
Eidsvoll eldreråd ber kommunen øke tallet på omsorgsboliger snarest råd, eksempelvis 
Gladbakk.  

De sykeste i alle aldre, hovedsakelig eldre, øker sterkt i antall de nærmeste årene. Derfor 
ber eldrerådet kommunen sikre seg nok sykehjemsplasser. Et nytt sykehjem bør 
lokaliseres til mestvoksende sørbygda, gjerne i nærheten til nye Gladbakk. 
 

5. Høring – lov om eldreombud 
(Høringssvaret er sendt til Helse- og omsorgsdepartementet) 

Uttalelse fra eldrerådet: 
 
Forslag til lovfesting av Eldreombud som uavhengig forvaltningsorgan støttes. Det er 
viktig at Eldreombudet sikres formell og reell frihet til å fremme de eldres sak overfor 
både offentlige og private aktører.  
 
Det er av avgjørende betydning at Eldreombudet er synlig og deltar i samfunnsdebatten - 
spesielt i media. 

http://ephorte.dgi.no/ephorteeid/shared/aspx/default/details.aspx?f=ViewUB%2520(MO)&UB_ID=15583


6. Høring - forslag til Frivilligstrategi for Eidsvoll kommune 
 

Uttalelse fra eldrerådet: 
 
Eldrerådet gir sin tilslutning til Forslag til Frivilligstrategi for Eidsvoll kommune. 
 

7. Høring - Endringer i forskrift om en verdig eldreomsorg - samboergaranti 
(Høringssvaret er sendt til Helse- og omsorgsdepartementet) 

Uttalelse fra eldrerådet: 
 
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. 

 
8. Handlingsplan 2020 – 2023 og budsjett 2020 

 
Uttalelse fra eldrerådet: 

 Prosjektere og starte bygging av nytt sykehjem på Råholt med ferdigstillelse i 2025 
 Sikre tomter og bygge omsorgsboliger sentralt i alle deler av bygda 
 Tilsette Trygghetssykepleier 
 Tilsette Koordinator Velferdsteknologi 
 Det igangsettes en utredning angående utkjøring av middag til hjemmeboende eldre 
 Det opprettes fast stilling som sjåfør på kjølebil i forbindelse med utkjøring av middag 

til hjemmeboende eldre. I tillegg må en del av en stilling benyttes til pakking 
 
Eldrerådet i Eidsvoll ser svært alvorlig på flere av rådmannens kuttforslag. Skulle noen av 
forslagene bli vedtatt vil det ramme hjelpetrengende, syke og eldre mennesker i en 
svært sårbar livssituasjon.  

Det er viktig å hegne om hjelpetiltak for de som trenger det mest. Eldrerådet ber derfor 
om at kommunestyret: 
Opprettholder full stilling som kreftkoordinator 
Opprettholder frisklivstilbudet 
Opprettholder hel stilling som aktivitør ved Vilberg helsetun. 

Gjennomføring av Eldredagen: 

Gjennomføring av Eldredagen fungerte veldig bra.  
 
Kveldens hovedtaler var tidligere finansminister og fylkesmann Sigbjørn 
Johnsen. 
Kveldens musikkinnslag – sang ved Mannskvartetten «RØST» og musikk 
ved Bæljtrøkken samt kveldens hovedtaler - var populære innslag. 
 
Det var ca 140 personer tilstede. Maten var også som vanlig god. 
 
Eldrerådet takker spesielt Hans Ekornholmen som konferansier og Søndre Eidsvoll 60+ 
for gjennomføring av dagen. 
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Annet: 

Fungerende leder Tor Ulf Bygmester og medlem Hans Ekornholmen var deltakere på 
årets Eldreforum.  
 
Fungerende leder Tor Ulf Bygmester var tilstede ved offisiell åpning av nytt bygg, 
byggetrinn II ved Vilberg kompetansesenter torsdag 17. oktober.  
 
Hans Ekornholmen var tilstede ved den offisielle åpningen av nytt hovedkjøkken ved 
Vilberg helsetun 28. november.  
 
 
 

 

 

 


