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Forskrift til ny lov om Råd for eldre og Rådfor personer med nedsatt

funksjonsevne i kommuner og fylkeskommuner - høring

Ny lov om Eldreråd i kommuner og fylkeskommuner trer i kraft fra 01.01.2020. Den største

endringen ligger i at den tidligere loven som var en særlov, nå skal bli et eget kapitel i

Kommuneloven. I tillegg til selve loven, er det foreslått å etablere egen forskrift som vil ha som

formål å konkretisere viktige deler av lowerkets intensjoner.

Forslag til forskrift er nå ute til høring og ----Vi—,4'rensjonistforening/lag vil gi følgende

høringsuttalelse:

I det foreliggende forslag til forskrift, er det foreslått at rådenes mandat skal vedtas på

kommunalt og fylkeskommunalt nivå.

Pensjonistforening/lag vil understreke viktigheten av at det skal være

likhet for loven og at den beste måten å oppnå det på, er at rådenes mandat fastlegges

nasjonalt.

Eldrerådet skal være sammensatt av minst 5 medlemmer med 5 personlige varamedlemmer

der flertallet skal være over 65 år.

Forskriften må understreke at Eldrerådets medlemmer har rett til opplæring på lik linje med

andre folkevalgte i kommunen.

Forskriften må fastsette Eldrerådets rett til å uttale seg i alle saker som angår de eldre sine

levekår og livsstandard, samt rett til tidligst mulig innsyn i kommunens planarbeid før

sakene leggesfrem for politiske utvalg.

Det opprettes sekretariats ordning for Eldrerådet i minimum 1/3 stilling.

Sammenslåing av flere råd, kan bare skje unntaksvis. Kriterier for eventuell sammenslåing

må defineres klart i forskriften.

Rett til å foreslå kandidater til Eldrerådet bør bare gjelde for rene pensjonistorganisasjoner.

Kommunestyret bør gi Eldrerådet møte og talerett.

Kommunestyrets plikt til å behandle forslag fremmet av Eldrerådet, må innarbeides i

forskriften.

Rådene skal ha egne budsjett for sin drift.

NB! Skriv inn navnet på pensjonistforeningen/laget og send uttalelsen til:

Kommunal- og moderniseringsdepartementet Postboks8112 Dep 0032 Oslo
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