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HØRING NY FORSKRIFT OM KOMMUNALE OG FYLKESKOMMUNALE 
ELDRERÅD  
 
Hamar Eldreråd vil gi innspill til de punkter i forskriften som omhandler kommunale 

eldreråd. 

Vi har sammenlignet dagens vilkår og praksis med forslaget til ny forskrift. 

Vi ser betydningen av at det lages en forskrift som er presis og bindende. 

Det må komme klart fram at eldrerådene skal ha rett til å uttale seg om ALLE saker 

som angår eldres levekår. 

Det er gledelig med presisering om at rådene skal involveres så tidlig at de kan 

påvirke utfallet av sakene og at rådene kan ta opp saker på eget initiativ. 

Valg av eldreråd 

- Ved valg av medlemmer til eldrerådene må den enkelte være 60 år eller eldre,  

- slik at yrkesgrupper med lav pensjonsalder ikke utelukkes. 

- Eldrerådet må bestå av minimum 5 medlemmer, men antallet må kunne 

tilpasses kommunens størrelse. 

- Varamedlemmer velges i nummerert rekkefølge, som gir bedre kontinuitet og 

kjennskap til sakene. 

- Retten til å fremme kandidater til eldreråd må være organisasjoner som 

hovedsakelig arbeider for eldres levekår og har sitt virkeområde i hele 

kommunen. 

 

At medlemmene i eldrerådene nå blir folkevalgte medfører at de kommer inn 

under samme bestemmelser som de andre folkevalgte, MÅ medføre at de blir gitt 

tilstrekkelig opplæring på lik linje med de andre folkevalgte. 

Det er svært viktig at det avsettes en fast sekretær for eldrerådet og tilstrekkelig 

tid - 30 % stilling. 



En del kommuner har gitt eldrerådet stol i kommunestyresalen og eldrerådet har 

talerett i saker som er spesielt viktige for eldre.  Det bør innføres som en rett 

eldrerådet har. 

 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Erik Helge Eriksson 
Leder Hamar eldreråd 
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