
 

 

Høring - ny forskrift om kommunale og fylkeskommunale råd  
 
Uttalelse fra Trondheim eldreråd, vedtatt 26.02.2019. 
 
1.1. Det er svært viktig  at rådene får aktuelle saker til behandling tidlig og før rådmannen 

har skrevet sitt endelige forslag. Dersom saken i realiteten er avgjort på det tidspunktet 
rådet mottar saken, vil ikke rådet kunne utføre sin lovpålagte oppgave som rådgivende 
organ for kommunen. 

1.2. Det sikres best ved at sekretærfunksjonen legges til rådmannen. Noe som bør tas inn i 
forskrift og/eller tilhørende veileder. 

1.3. Møtehyppigheten og møtelengden må også være med på å sikre det overordnede mål 
om tidlig behandling i eldrerådet. Dette må sikres gjennom de årlige budsjettvedtak. 

1.4. Eldrerådene skal ha rett til å behandle alle saker i bystyre og formannskap som gjelder 
eldres levekår. 

 
2.1. Eldrerådet skal være et uavhengig høringsorgan og høringsnotatet understreker hvor 

viktig innbyggernes medvirkning i kommunale beslutningsprosesser er for et levende 
lokaldemokrati. 
Derfor er vi enige i at rådets medlemmer skal oppnevnes etter forslag fra de eldres 
interesseorganisasjoner og at rådene ikke skal gis vedtaksmyndighet. 
Av dette følger at medlemmer i bystyret som representerer politiske  partier og 
fortløpende fatter vedtak ikke kan være valgbare til eldrerådet. Dette er et viktig 
prinsipp som må tas inn i forskriften. 
I motsatt fall vil vi få A og B medlemmer med kryssende bindinger og mulighet til å gå 
imot rådets uttalelser når saken kommer til bystyre/formannskap.  
Dette forhindrer ikke at tidligere folkevalgte kan velges som representanter for en 
eldreforening.  

2.2. Av departementets målsetning om å gi rådet en sterk og uavhengig status følger også 
forslaget om at rådet selv skal velge leder og nestleder. Dette ser Trondheim eldreråd 
som meget viktig. Hvis rådet fratas denne myndigheten, øker muligheten for at det 
lettere kan bli et politisk styrt råd. 

2.3. I den grad den enkelte kommune har fastsatt vedtekter som er i strid med den 
kommende forskriften, forutsetter vi at.dette harmoniseres i samband med 
oppnevning av medlemmer til det nye eldrerådet høsten 2019. 


