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Storbykonferansens innspill til ny forskrift for eldrerådene.
Storbykonferansen for eldreråd 2018 har gjennom gruppearbeid og plenumsdebatt kommet
frem til følgende forslag til punkter som bør tas med i arbeidet med ny forskrift for
eldrerådene. Forslaget er blant annet inspirert av forelesning av professor emeritus Jan
Fridtjhof Bernt på konferansen.
Den nåværende loven om eldreråd har vært en god lov, og det er mange velfungerende
eldreråd rundt om i landet. Nå skal fylker og kommuner slås sammen, og da er det klok
politikk å ta med erfaringene fra det som virker inn i nye konstellasjoner på fylkesplan og i
kommunene.
Foruten å sikre innflytelse fra eldre i folkevalgte organer, er poenget med både lov, forskrifter
og Eldreråd å sikre så langt mulig at eldre mennesker med behov for sykehjem eller annen
pleie, ikke blir kasteballer i et stort og uoversiktlig system.
Gjennom Eldrerådet i kommunen skal de eldre i kommunen være sikre på at deres stemme
blir hørt og at brukernes innspill tas med når beslutninger fattes.
Det er godt nok dokumentert at det blir flere eldre her i landet de kommende tiårene. Denne
utviklingen kan bety økt behov for offentlige tjenester og dermed økte kostnader til det som
faller inn under samlebegrepet eldreomsorg.
Riktig bruk av offentlige midler er et felles ansvar.
GENERELLE KRAV SOM BØR VURDERES VED REVISJON AV FORSKRIFT TIL
ELDRERÅDSLOVEN.
1. Representanter til Eldrerådet velges av kommunestyret/bystyret. Valgperioden følger
kommunevalget.
2. Flertallet i Eldrerådet bør være fra pensjonistorganisasjonene.
3. Politikere med plass i kommunestyret og med kjennskap til og interesse for saksfeltet
kan sitte i Eldrerådet.
4. Eldrerådet velger selv sin leder og nestleder.
5. Ledere skal være fra pensjonistorganisasjonene.
6. Alle medlemmer i Eldrerådet må sikres en grundig innføring i Eldrerådets funksjoner
og mandat. Opplæring må skje så raskt som mulig etter at valget er gjennomført.

7. Kommunen har plikt til overfor alle de politiske partiene i kommunen, etter nyvalg, å
orientere om valg av eldrerådene og deres funksjon i saksbehandlingen.
8. Sekretærfunksjonen i Eldrerådet skal vurderes ut fra kommunens størrelse til 1/1
stilling, men aldri mindre enn halv stilling. Sekretæren må ha nødvendig kjennskap til
fagfeltet.
9. Det er ønskelig med en mer utførlig bestemmelse om sekretariatets uavhengige
stilling, at dette er uavhengig av rådmannens apparat og bare kan instrueres av
denne i rent administrative anliggender
10. Eldrerådet skal gi uttalelse i alle saker, som blir behandler i kommunestyre/bystyre,
som angår eldre. Eldrerådet kan selv reise saker.
11. Kommunen har plikt til, i god tid før en sak skal behandles, å sende saken over til
Eldrerådet for uttalelse. Dersom en sak som angår eldre ikke har vært til behandling i
Eldrerådet, kan Eldrerådet kreve saken stoppet.
12. Uttalelsen fra Eldrerådet skal følge saken til den er ferdigbehandlet.
13. Eldrerådet må få adgang til å møte med talerett i alle kommunale komiteer og råd der
saker som angår eldre drøftes.
14. Eldrerådet skal legges inn i kommunens organisasjonskart. Dette for at all relevant
informasjon fortløpende kommer ut til Eldrerådet. Dette er også viktig av hensyn til
innbyggerne i kommunen.
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