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MELDING OM VEDTAK

Eldrerådet behandlet i møte 25.03.2019 sak 1/19. Følgende vedtak ble fattet:

HØRINGSUTTALELSE NY FORSKRIFT TIL KOMMUNELOVENS§ 5-12,"
ELDRELOVEN"

Båtsfjord kommunes eldreråd har behandlet og sender inn følgende høringsuttalelse til
Kommunal- og modemiseringsdepartementet:

1. Forskrift veier t re enn veileder
Flest mulig av eldrerådenes rettigheter bør fremgå av selve forskriften, fordi en forskrift
veier tyngre og er mer kjent enn en veileder (på samme måte som eldrerådsloven fra
1991 var mer kjent enn det tilhørende rundskrivet fra 2007). Mye av det som fremgår av
høringsnotatet om rådenes rettigheter og virkeområde, står ikke i selve forskriften. Det
burde det gjøre. I hvert fall må dette fremgå av veilederen.

2. Like nas'onale retti heter er bedre enn lokalt handlin srom
Forskriften gir kommunene for stort handlingsrom, f.eks. kan de bestemme mandat og
antall medlemmer, samt at «tilstrekkelig sekretærhjelp» ikke er definert. Det bør være
større vekt på like nasjonale rettigheter (samme rettigheter for råd i alle kommuner), enn
lokalt handlingsrom. Dette er særlig viktig når det gjelder mandatet (hvilke saker rådene
skal uttale seg om).

3. Mandatet må resisere at rådene skal behandle alle saker som an år eldres levekår
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Forskriften/veilederen må være tydeligere på at rådene skal få til behandling alle
saker som angår eldres levekår. Eldrerådsloven fra 1991: «Eldrerådet skal ha til hand-
saming  alle  saker som gjelder levekåra til eldre.». Forslaget til forskrift § 1 a) er svakere:
«Forskriften skal sikre en bred, åpen og tilgjengelig medvirkning fra eldre gjennom
eldrerådet i  saker som angår dem».  Det er en åpenbar fare for at rådene da får færre
saker totalt, og at saksområdene snevres inn, f.eks. at man kun tas med på råd om
eldreomsorg.

4. Kriteriene for sammenslåin av råd må defineres klart
§ 4 i forslaget til forskrift er en forbedring, fordi det er tatt med at organisasjonene skal
tas med på råd:

«Kommunen eller fylkeskommunen kan opprette ett felles rådfor eldre og personer med
funksjonsnedsettelse hvis det er vanskelig åfå opprettet to separate råd Organisasjoner
for eldre, organisasjoner for personer medfunksjonsnedsettelse og etablerte rådfor
eldre og for personer medfunksjonsnedsettelse i kommunen eller fylket, skal bli hørtfør
kommunestyret eller fylkestinget avgjør om det skal opprettes ett felles råd»

Dette fremgikk tidligere kun av rundskriv 32A/2007 (og var derfor lite kjent). Men
veilederen må definere at sammenslåing kun skal være sjeldne unntak, og at det ikke er
opp til kommunene å definere hva som skal til for å tilfredsstille kriteriet «vanskelig».

5. Flertallet av medlemmene bør ha It 65 år
Eldrerådene skal oppveie eldres underrepresentasjon i kommunestyrer og fylkesting.
Forslaget til forskrift§ 1: «Flertallet av medlemmene i eldrerådet skal på valgtidspunktet
ha fylt 60 år». Det bør endres til 65 år, fordi personer opptil 65 år er godt representert i
fylkesting og kommunestyrer.

6. Leder o nestleder bør ha It 65 år
Forslaget til forskrift § 1 slår kun fast at et flertall av medlemmene skal være over 60 år
slik at leder og nestleder dermed kan velges blant personer yngre enn 60 år. Rådene
skal - som for - selv velge leder og nestleder. § 1 bør derfor endres til: «Rådene skal
selv velge leder og nestleder. Disse må være må ha fylt 65 år pa valgtidspunktet.».

7. Rådene bør ha minimum fem medlemmer
Det er ikke krav til minimum antall medlemmer i forskriften. Dette vil heller ikke fremgå
av veilederen. Forskriften bør presisere at det må være minimum 5 medlemmer, for å kunne
ta hensyn til alder, kjønn og organisasjonenes forslagsrett. Store/sammenslåtte kommuner
kan ha behov for enda flere medlemmer for å for å sikre geografisk representativitet. Dette
bør fremgå av veilederen.

8. Forsla sretten bor kun elde for rene ens'onistor anisas'oner
Begrepet «pensjonistorganisasjoner» som ble brukt i§§ 2 og 6 i eldrerådsloven (1991)
om hvem som har forslagsrett til medlemmer i eldrerådene, er i forskriften endret til



«organisasjoner for eldre og andre organisasjoner som representerer eldre». Det betyr at
organisasjoner som Røde Kors o.l. - som har (noen) eldre som medlemmer - kan foreslå
eldrerådsmedlemmer. Det innebærer en svekkelse av forslagsretten for Pensjonist-
forbundet o.l. pensjonistorganisasjoner. Forslagsretten bør være forbeholdt
organisasjoner med et flertall av eldre som medlemmer og som jobber hovedsakelig
med å forbedre eldres levekår.

9. «Tilstrekkeli sekreterh'el » ma tallfestes
De to viktigste forutsetningene for at eldrerådene skal ha innflytelse, er tidlig involvering
og tilstrekkelig sekretærhjelp. Disse henger sammen, fordi sekretæren ofte er den som
vurderer om saker angår eldre og som sørger for at rådene involveres. Forslaget til forskrift
$ 2 er bra på tidlig involvering og dårlig på tilstrekkelig sekretærhjelp:

«Kommunestyret og fylkestinget skal etablere rutiner som sikrer at rådene mottar sakene
på et så tidlig tidspunkt i saksbehandlingen, at uttalelsene fra rådene har mulighet til å
påvirke saken.» «Rådene skal gis tilstrekkelig sekretariatshjelp.».

Verken i høringsnotatet eller i selve forskriften er det noen form av tallfesting av hva
«tilstrekkelig» innebærer. De fleste råd mottar mindre enn 20 prosents hjelp. Forarbeidet
til eldrerådsloven ( 1991) anslo behovet til om lag en tredjedels årsverk. Det bør derfor
presiseres i veilederen at eldrerådene har rett til sekretariatshjelp tilsvarende en tredjedels
årsverk.

10. Rett til o lærin må frem å av forskriften
Rett til opplæring for eldrerådene er ikke nevnt i forskriften (eller omtalt i høringsnotatet).
Men f.o.m. valget i 2019 regnes eldrerådsmedlemmer som folkevalgte. Bestemmelsene
for folkevalgte gjelder dermed også medlemmer i medvirkningsorganene, herunder også
rett til opplæring. Det må føre til at kommuner og fylker tar ansvaret for opplæring av
eldrerådene mer alvorlig enn de har gjort hittil. Rett til opplæring bør likevel fremkomme
klart av forskriften og omtales i veilederen.

11. Kommunest rene o lkestin ene bør i rådene møte o talerett
Det enkelte kommunestyret kan vedta å gi medlemmer av eldrerådene møte- og talerett i
kommunestyremøter. Dette fremkommer ikke av forskriften, fordi det er hjemlet andre
steder i kommuneloven. Men det må omtales og oppfordres til i veilederen.

12. Eldrerådene bør ha forsla srett
Eldrerådene kan fremme og behandle saker på eget initiativ, men kommunestyrene/
fylkestingene har ingen plikt til å behandle saker som eldrerådene fremmer. Forskriften
burde hjemle en slik plikt. Veilederen burde omtale at det er ønskelig for å ivareta eldres
representasjon at kommunestyrer og fylkesting behandler saker som eldrerådene
fremmer.

13. Eldrerådene bør få dele ert vedtakskom etanse



Forslag til forskrift§ 2 presiserer at eldrerådene ikke kan få delegert vedtaksmyndighet.
Eldrerådene burde få beholde en begrenset vedtakskompetanse, fordi det ansvarliggjør og
vitaliserer rådene. Forskriften burde presisere at kommunestyrer og fylkesting kan innvilge
rådene en begrenset vedtakskompetanse på saker som er særlig viktige for eldre. Da kunne
f.eks. rådene disponere (begrensede) midler til kulturtiltak spesielt for eldre.

Med vennlig hilsen
Båtsfjord kommune

Aslaug Erikseri
leder eldrerådet
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