
Forslag til uttalelse vedtatt på årsmøtet til Pensjonistforbundet Hordaland: 

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet 

Postboks 8112 Dep 

0032 Oslo 

 

Høringsuttalelse om forskrift om kommunale og fylkeskommunale råd 

for eldre, for personer med funksjonsnedsettelse og for ungdom (deres 

ref. 18/5561). 

 

Årsmøtet i Pensjonistforbundet Hordaland slutter seg i hovedsak til den 

uttalelsen som er avgitt av Pensjonistforbundet 22.02.2019. 

 

Vi ønsker å komme med noen ytterligere betraktninger og kommentarer.  

 

Mandat 

Vi støtter Pensjonistforbundets uttalelse om et nasjonalt vedtatt mandat.  

 

Hvis det enkelte kommunestyre skal vedta mandatet vil det kunne medføre at 

det blir ulikt mandat i nabokommuner. Det vil gjøre arbeidet vanskeligere i 

forhold til en felles opplæring av eldrerådene, både på lokalt-, fylkes- og 

nasjonalt nivå.  

 

Kommunestyrene kan legge for store begrensninger i utformingen av mandatet 

ut fra utenforliggende årsaker, noe som vil være svært uheldig. 

 

Det er avgjørende for tilliten til Eldrerådene at det er et felles mandat fastsatt på 

nasjonalt nivå.  

 

Sammenslåing av råd 
Sammenslåing av råd ser vi på som uheldig.  Yngre personer med 

funksjonshemming fortjener ikke å bli satt i bås med eldre og vice versa. 

 

Rådenes sammensetning 

Pensjonistorganisasjonene må ha flertall i rådene dersom troverdigheten skal 

være til stede.  

 

Leder og nestleder bør velges blant pensjonistorganisasjonenes representanter. 

Ellers kan vi risikere at bindingen til politiske partier/kommunestyre medfører at 

Eldrerådet kommer i miskreditt.  

 

Forslagsrettet til hvem som skal være medlem må være som nå, nemlig at 

pensjonistorganisasjoner har forslagsretten. Hvis det åpnes for formuleringen 

«organisasjoner for eldre og andre organisasjoner som representerer eldre» kan 

en risikere at mindre interesseorganisasjoner med et snevert interessefelt 

kommer inn. Dermed kan tilliten til Eldrerådet som egnet organ svekkes.  



 

Det må stilles krav til organisasjonene som nominerer at de har en aktiv 

organisasjon i kommunen for kommunale råd, og på fylket for fylkesrådene. Det 

er kommunens/fylkets innbyggere sine interesser som skal ivaretas av disse 

folkevalgte representantene, og da må de ha sin forankring i lokale 

organisasjoner.   

 

Aldersgrense 

Representantene fra pensjonistorganisasjonene bør velges blant medlemmer 

med en nedre aldersgrense på 62 år.  

 

Tidlig involvering  

I høringsbrevet og forskriften oppfattes det at mye er beskrevet i forhold til 

vedtak i Kommunestyret. Mange har delegert til komiteer, utvalg og 

formannskap omfattende vedtaksmyndighet.  

 

Involveringen av Eldrerådene må skje før sakene kommer til behandling i 

vedtaksføre organ i kommunen, og slik at uttalelser fra Eldrerådet følger saken 

fra første behandling i politisk organ. Dette må medføre at møteplanen for 

Eldrerådene legges opp i forhold til saksgangen i øvrige kommunale organ.  

 
Sekretariatshjelp. 

Det må være tilgang til sekretariatshjelp i forbindelse med møtene, hjelp som 
sørger for innkalling til møtene, tilrettelegger det praktiske for møtene, fører 

møtebok og som sender ut relevante vedtak som eldrerådet har  gjort. I tillegg 
til dette må sekretæren finne frem saker i det kommunale system som rådet 
etter loven skal behandle. 

 
Opplæring. 

Det presiseras at det er svært viktig å gi eldrerådsmedlemmene god opplæring.  
Helst lik med den de folkevalte får i den enkelte kommune.  Viss denne skjer 
sammen med de folkevalte, vil det også knytes verdifulle kontakte. 

 

Vedtakskompetanse 

Det er svært få saker der Eldrerådet fatter vedtak som dreier seg om bruk av 

penger. Når innbyggerne skal involveres til mer aktiv deltagelse er det ikke 

forenlig med å begrense rådenes vedtaksmyndighet. 

 
Eldrerådene bør få vedtaksmyndighet i saksområde som er særlig eldrerettet, for 
eksempel bruken av avsatte midler til «den kulturelle spaserstokken».  

 
Pensjonistforbundet i Hordaland 
 
Atle Lerøy 

leder 
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