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Høringsutttalelse  til NOU 2006:7 - Ad lovfesting  av eldreråd

Akershus eldreråd har behandlet denne NOU'en i eldrerådsmøte 12.09.2006, og slutter seg ikke
til forslaget om å oppheve lovfestingen av eldreråd samt råd for funksjonshemmede på
kommunalt og fylkeskommunalt nivå.

Lovfestingen betyr svært mye for å sikre organets legitimitet i forvaltningen og ivareta en
kontinuitet i arbeidet. Dette spørsmålet har nylig også vært drøftet for både eldreråd og råd for
funksjonshemmede og medført en lovfesting av råd for funksjonsh-i irriede fra 1. januar 2006.
Kommunestyretlfylkestinget står nå fritt til å velge om de vil ha separate råd eller ett felles
brukerråd.

Akershus eldreråd vil også påpeke at evalueringen i 2001 av eldreråd og råd for
funksjonhemmede (jf Rapport 2/2001 fra Arbeidsforskningsinstituttet ved Tone Alm Andreassen:
Å ivareta underrepresenterte hensyn), konkluderte med at eldreråd og råd for funksjonshemmede
var ønsket og nyttige for kommuner og fylkeskommuner. Undersøkelsen ble gjort etter
sykehusreformen og konklusjonen var derfor at eldreråd på kommunalt nivå ble ansett som svært
nyttig og ønsket av rådmann og ordfører, mens eldreråd på fylkeskommunalt nivå fikk lavere

'Iskår, men var likevel ønsket av rådmann og ordfører. Resultatet var motsatt for råd for
funksjonshemmede i forhold til kommunalt/fylkeskommunalt nivå

På kommunalt nivå er eldrerådene viktige samtalepartnere og interne saksbehandlings- og
høringsorganer  i forhold til  kommunens eldreomsorg . På fylkesnivå  har tradisjonelt eldrerådene
vært viktige  hørings- ,  saksbehandlings -  og interesserepresentanter  i forhold til
spesialisthelsetjenesten ,  men også tannhelse ,  samferdsel  og kultur.

Eldrerådene på fylkeskommunalt nivå har idag etter sykehusreformen fått en ny og mer
selvstendig rolle som brukerorgan og hørings-, dialogpartner for Helseregionene. Alle
helseforetak i Helse Øst har idag et brukerorgan med representanter fra de fylkeskommunale
eldreråd. Dette medfører at fylkeskommunen også opprettholder en viss administrativ
kompetanse innen spesialisthelsetjenesten.
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Akershus eldreråd tror eldres interesser ikke kan ivaretas i samme grad gjennom de ordinære
folkevalgte organer i kommuner og fylkeskommuner, og ønsker derfor en fortsatt lovfesting av
rådene.

Akershus eldreråd vil også vise til møte mellom Kontaktutvalget for fylkeseldrerådene og
Kommunalministeren den 21. august 2006.

Med vennlig hilsen

Ø24£,
Aase Haug ign)
leder Akershus eldreråd
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