
 

 

ÅRSMELDING 2021 

 

 

  



Eldrerådet hadde slik sammensetning i 2021: 

 
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 Per Ivar Lundahl – Søndre Eidsvoll 60+ 

Medlem Toril Altenborn – Forsvarets pensjonistforening 

Medlem Vidar Fosshaug – Pensjonistutvalget i Fagforbundet 

Varamedlemmer: 

Hugo Aurdal – PP 

Trond Kristian Melgård - Feiring pensjonistforening 
Tove Kjellerød - AP 

Sissel Lykke - H 
Laila Trandum - Nordre Eidsvoll pensjonistforening 
Bjarne Nordli - Aktive eldre Midtbygda 

Jenny Gunda Mortensen - Søndre Eidsvoll 60+ 
Signe A. Bengtzon - Forsvarets pensjonistforening 

Odd Gran - Pensjonistutvalget i Fagforbundet 
 

Eli Ann Risan Purser er rådets sekretær. 

 

Rådet har hatt 8 møter og behandlet 32 saker. Dette inkluderer sakene Eventuelt 

og Orienteringer. 

Møtene i februar, mars, april og mai 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 2021:  

 
Den 10.02.2021: Orientering v/ kommuneoverlege Carl Magnus Jensen om lokal 

smittesituasjon og vaksinering. 
 

Den 17.03.2021: Orientering v/ virksomhetsleder Vidar Roseth ved Eidsvoll 
helse- og omsorgssenter. 
 

Den 12.05.2021: Orientering v/ virksomhetsleder Vidar Roseth angående 
utkjøring av mat til hjemmeboende. 

 
Den 06.10.2021: Engasjement av eldre i frivilligsentralen/frivilligheten - 
orientering v/ daglig leder Irene Engeskaug. 



 

Den 06.10.2021: Orientering om Fastsettelse av planprogram - kommuneplan 
Råholt sentrum v/ Arealplanlegger Ebbe Dam Meinild v/kommunal forvaltning. 

 
 
 

Rådet har gitt sin uttalelse i følgende saker: 
 

1. Sundet omsorgsbygg - Uttalelse fra eldrerådet som vedlegg til 
husbanksøknaden: 
 

Uttalelse fra eldrerådet i møtet den 24.03.2021: 
 

Eldrerådet støtter detaljplanen for Sundet omsorgsbygg. Sundet omsorgsbygg vil 
bety et stort og viktig tilskudd til bygdas helse- og sosialsektor. 
 

 
2. Oppfølging av eldrereformen "Leve hele livet" i Eidsvoll kommune 

 
Uttalelse fra eldrerådet i møtet den 14.04.2021: 

 
Saken tas til orientering. 
 

 
3. Folkehelseprofil for Eidsvoll 2021 

 
Uttalelse fra eldrerådet i møtet den 14.04.2021: 
 

Eldrerådet støtter folkehelseperspektivet i folkehelseprofilen for Eidsvoll 2021. 
Folkehelseperspektivet må tas med i all kommunal planlegging. 

 
 
4. Fjerde søkerrunde med forslag til nye kriterier for kommunalt 

krisefond covid-19 til lag, foreninger, kultur som ikke dekkes 
tilstrekkelig fra statlige/fylkeskommunale krisepakker med 

søknadsfrist 01.09.21 – Høringsrunde 
 
Uttalelse fra eldrerådet i møtet den 12.05.2021: 

 
 

1. Eldrerådet mener det er kritikkverdig at administrasjonen i kommunen ikke 
har trukket inn alle de aktuelle rådene for flere sektorer samtidig, ved 
utarbeidelsen av rettferdige og treffende kriterier for tildelinger til hele 

bredden av kultur i Eidsvoll. 
2. Eldrerådet ser i prinsippet positivt på at idrett og kultur for barn og unge er 

blitt prioritert i de tre første tildelingene fra fondet, men mener likevel at 
kriterier for bredden av bygdas kulturliv burde vært på plass fra starten av. 

3. Ut fra anerkjente poenger i prosjektet «Leve hele livet» om seniorkultur, 

helse og trivsel, burde man hatt dette perspektivet med fra begynnelsen. 
4. I en oppdatert kriterieutforming mener Eldrerådet man bør ha med disse 

perspektivene: 
 



· Tilskudd til senior-organisasjoner som legger vekt på 

sosial trivsel og god mental helse for de eldre. 
· Tilskudd til tiltak som forebygger ensomhet. 

· Tilskudd til tiltak som er helseforebyggende for hele 
mennesket – og kan spare eldre for plagene ved å bli 
passivisert – samtidig som det virker sosialt og reduserer 

behovet for medisinsk hjelp og pleie. 
· Tilskudd til Frivilligheten som bidrar til å kombinere helse- 

og sosialtilbudet, f.eks møteplasser, sang og musikk, trim, 
utendørs aktiviteter m.m for seniorer. 

· Tilskudd til tydelige oppstartsarrangementer for seniorer 

høsten 2021 og våren 2022, samlinger, aktiviteter, kurs 
(data og Smart-telefoner, matglede og riktig ernæring. 

· Tilskuddet bør tildeles med f.eks 88 kroner per 
medlem/deltaker, det samme som er brukt som kriterium 
for musikk og idrett. 

 
5. Eldrerådet ber om at eldreaktiviteter tilgodeses ved denne fjerde utdeling fra 

covid-19 fondet. 
 

 
5 Gjennomgang av delegeringsreglement jf. kommunestyrevedtak 

21/03 

 
Uttalelse fra eldrerådet i møtet den 06.10.2021: 

 
Delegeringsreglement tas til orientering. 
 

 
6 Oppvekstplan for Eidsvoll kommune 

 
Uttalelse fra eldrerådet i møtet den 06.10.2021: 
 

Eldrerådet har følgende innspill til oppvekstplan for Eidsvoll kommune: 
 

· flere parker/arenaer hvor unge og eldre kan møtes 
· at det settes større fokus på de negative trender i samfunnet  
· at alle barn har mulighet til å være med på normale aktiviteter 

· at det innføres skolemat 
· at det arbeides for flere arbeidsplasser for ungdom 

 
 
7 Handlingsplan 2022-2025. Budsjett 2022 

 
Uttalelse fra eldrerådet i møtet den 17.11.2021: 

 
Eldrerådet tar kommunedirektørens grunnlagsdokument til orientering med 
følgende tillegg: 

 
Eldrerådet ber om at følgende blir utredet: 

 
Helsestasjon for eldre som et forebyggende tiltak.  



Flere Smart-boliger for eldre.  

 
Styrke Hjemmebaserte tjenester etter vurdering av økte behov, eventuelt etter 

råd fra trygghetssykepleier om forhold eldre i bygda lever under, blant annet 
problematikken rundt rus og medisinbruk.  
 

 
 

Rådet har selv gitt følgende uttalelse/innspill til administrasjonen: 
 
Tilgjengeligheten i Eidsvoll sentrum - Sundet 

 
Uttalelse/innspill fra eldrerådet i møtet den 10.02.2021: 

 
Eldrerådet ber kommunens øverste myndighet raskt lage en totalplan for 

løsninger om bedre framkommelighet, parkering og andre nødvendige 

trafikktiltak i Sundet. I denne planen må man ta høyde for de utfordringene 

utbyggingen av Wergelandskvartalet vil føre til. Hovedpoenget er at Eldrerådet 

ber kommunen sørge for at bygdas administrasjonssentrum fungerer bedre for 

alle besøkende, og at Sundet bør ha fortrinn med gratis, men begrenset 

parkering i tid. 

 

1. De tre viktigste punktene der feil og mangler synes, er for høye 
fortauskanter/kantsteiner i begge ender av gangfelt. 
 

2.  For dårlig oppmerking – eller manglende oppmerking – der det faktisk er god 
senking av fortauskantene.  

 
3. For høy barriere for små rullestol-forhjul på rampe inn til Kafé 
Henrik/biblioteket haster å utbedre. 

 
4. Reklameskilt bør ikke stå til hinder for svaksynte, funksjonshemmede og 

barnevogner. 
 

 
 

Gjennomføring av Eldredagen: 

På grunn av mangel på stort nok lokale samt koronasituasjonen, ble Eldredagen 
avlyst. 

 

Annet: 

Rådet har gjennom året jobbet med revidering av Tiltaksplanen og 

Strategidokumentet.  

Tiltaksplanen er eldrerådet sitt arbeidsdokument hvor eventuelle nye tiltak eller 

planer tas med, og gjennomførte tiltak tas ut. 



Strategidokumentet for Eldrerådet finner du på kommunens hjemmeside: 

https://www.eidsvoll.kommune.no/publisert-innhold/skatt-politikk-og-

organisasjon/om-utvalgene/ 
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