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EL  RERO SF RSKRl E F RFYLKESK ER K ER-H Rl S LSE.

°  rsmøte i Pensjonistforbundet Finnmark i Lakselv 5.  — 7. mars 2019 har gitt uttalelse om

eldrerådsforskri en for lkeskommuner og kommuner.

Viser til Kommunal og moderniseringsdepartementets høring ad nye forskri er for

kommunale og lkeskommunale eldreråd.

Årsmøte i Pensjonistforbundet Finnmark representerer pensjonistforeningene i Finnmark.

Vi vet at eldre er underrepresentert rundt  i  kommunestyrer og fylkesting i Finnmark. For at

eldre over 67 år skal få en forholdsmessig representasjon i de organene, må andelen

representanter nesten tredobles.

Vi er svært opptatt av at eldrerådene har gode arbeidsvilkår og reell innfl else.

Pensjonistforbundet Finnmark er bekymret for at endringene i forskri en kan medføre

terligere innskrenkninger i eldrerådenes arbeidsvilkår og rettigheter. Samtidig ser vi at en

forskrift kan åpne for raskere endringer i positiv retning.

Vi er bekymret for den endringen av 1a hvor det heter: Forskri en skal sikre en bred, åpen

og tilgjengelig medvirkning fra eldre gjennom eldrerådet i saker som angår dem. Da var den

gamle teksten mer konkret!

Det er en åpenbar fare for at mandatet innsnevres. Videre sies det at fylkesting og

kommunestyrer kan fastsette mandat for eldrerådene. andatet må være lik for hele

landet

Årsmøte krever at formuleringen fra 1991 opprettholdes da den er mer omfattende.

Videre forutsetter vi at teksten i forskri ens 1 endres til «alle saker som gjeld levekåra til

eldre» samt at 3 endres slik at kommunestyrer og fylkesting lKKE kan bestemme

eldrerådenes mandat.

Sammenslåing av eldreråd og råd for personer med funksjonsnedsettelse er ikke en aktuell

politikk —— vi eldre er lKKE syk! Dette vil videre undergrave arbeidet for de eldres kår.

edlemmer av eldrerådene må være 65 år og eldre og at eldrerådet skal bestå av et flertall

fra Pensjonistforeningene i det aktuelle Ike kommune.

Viktig at Eldrerådet sjøl velger sin leder og nestleder.

pplæring av Eldrerådene må v re likestilt med den Øvrige folkevalgtoppl ringen

Årsmøtet ønsker endringer i forskri en, sekund rt at veilederen blir omfattende og tydelig,

med klare føringer og eksempler på hva rådet skal arbeide med, hvilke rettigheter de har til
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oppl ring, sekret rhjelp og tidlig involvering, og at kommunestyrer og fylkesting delegerer

vedtakskompetanse til eldrerådene og gir dem tale—, møte— og forslagsrett samt økonomiske

rammer til å gjennomføre sitt arbeid.

Tana, 14.3.2019
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