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NOU 2006:7 - DET LOKALE FOLKESTYRET I ENDRING.
OM DELTAKING OG ENGASJEMENT I LOKALPOLITIKKEN.
HØRINGSUTTALELSE.

Det vises til departementets brev av den 28.4.d.å.

Ringsaker kommunes eldreråd har i møtet den 25.d.m. drøftet punktet i kommisjonens
flertallsinnstilling som anbefaler at Lov av 8. nov. 1991 om kommunale og fylkeskommunale
eldreråd blir opphevet.
Ringsaker eldreråd har vedtatt slik enstemmig uttalelse:

Lov orri Icoirimurtzle  og fylkeslommunale  eldreråd var i utgangspunktet tenkt som en
midlertidig lov som skulle  gjelde fram til de eldre  blir representert  i folkevalgte, styrende
organer i et antall som står i forhold til deres  andel av befolkningen . En har forstått det slik
at inntil dette blir en realitet ,  ønsker Stortinget å gi de  eldre en formalisert  mulighet til å
kunne ta del i og påvirke de beslutningene  som former  samfunnsutviklingen .  Stortinget har
valgt å gjøre  dette i lovs form.

En har forstått  lovens intensjon slik at det er ønsket at eldres behov  for å bli hørt, blir
ivaretatt av et ansvarsbevist organ hvor  flertallet  av representantene kommer  fra de eldres
organisasjoner.

I NOU2006: 7 anbefales  at eldrerådene ikke lenger skal. være lovpålagte .  En kan ikke av
utredningsteksten eller litteraturlisten se at kommisjonens  standpunkt  har sitt grunnlag i en
grundig behandling Det sies at loven "....kan gje et uheldig signal om at  desse gruppene
ikkje bør  nominerast eller delta på lik linje med andre i det representative systemet, og kan
såleis vere med å legitimere at dei trekker  seg frå politisk  virke . "  Dette er  en oppfatning som
ikke stemmer med den virkelighet vi eldre  opplever.

Siden loven  trådde i kraft i 1992 har de poliske  partiene ikke vist vilje til å gjøre loven
overflødig  ved å nominere  eldre så høyt oppe  på listene at de kommer inn i bestemmende
organer . Vi ser  videre en tendens til at spesielt kommunene velger bort alt som ikke er
lovpålagt

Det er vår  oppfatning  at kommisjonens  forslag vil  være en svekkelse av eldres sak om det
skulle føre fram til vedtak  i Stortinget. Fra loven om  eldre ble innført i i 992 og fram  til i dag,
har eldrerådene  utviklet seg til å bli  gode  talerør  for eldres sak. Gjennom  rådenes arbeid har
deres erfaring  og kunnskap  kommet fram  og bidratt til et bedre beslutningsgrunnlag når
vedtak fattes  i saker som  gjelder eldre.

Postadresse: Kontoradresse :  Telefon : 62 33 50 00
Postboks 13 Ringsakervegen  1 Telefaks: 62 33 50 31
2380 BRUMUNDDAL 2380 BRUMUNDDAL  Organisasjonsnummer : 864 950 582

E-mail :  postmottak @ringsaker .kommune.no



Når det gjelder Ringsaker  kommunes  eldreråd spesielt, er det vår oppfatning at rådet
fungerer godt og i samsvar med de retningslinjene som er gitt. Rådet har god kontakt med
pensjonistgrupper  i kommunen. Vi opplever videre at våre rådgivende uttalelser blir
hensyntatt  når kommunen  skal fatte beslutninger i saker som angår alderspensjonister.

Som kommisjonen også påpeker, er Ringsaker eldreråd opptatt av at alderspensjonister deltar
i det representative systemet. Rådet har derfor sendt en anmodning til de politiske partiene i
kommunen om å nominere  alderspensjonister på listene til lokalvalget i 2007. Eldrerådet ser
et behov for å ha "et talerør" direkte inn i kommunestyret.

Eldre er en stor brukergruppe  av kommunale  tjenester, og prognoser viser at antall eldre vil
øke betydelig i årene framover. Det er viktig at de eldre blir hørt i saker som angår deres
levekår, og eldrerådene er i så henseende et hensiktsmessig organ.

Vår konklusjon er følgelig at eldrerådene må opprettholdes som lovpålagte organ.

Med hilsen

Oddvar Spongber
Eldrerådets leder
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