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Uttalelse  fra eldrerådskonferansen  2006  i Finnmark

;5-6r hcsrta

Eldrerådet  i Finnmark fylkeskommune  avvikler hver  åren eldrerådskonferanse  med deltakere
fra de kommunale  eldreråd i fylket og fylkeseldrerådet.  Temaene på disse konferansene er
eldrepolitikk  både regionalt  og lokalt.

Eldrerådskonferansen 2006 har avgitt en uttalelse  om NOU 2006:7 "Det lokale folkestyret i
endring"  som vedlagt oversendes dere til orientering.
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UTTALELSE FRA ELDRERÅDSKONFERANSEN  20061  FINNMARK
TIL NOU  2006 :7 "DET LOKALE FOLKESTYRET I ENDRING?"

Kommunale eldreråd og fylkeseldrerådet i Finnmark samlet til eldrerådskonferanse i Lakselv
18. - 20.09.06 ønsker å gi følgende uttalelse til NOU 2006:7 Det lokale folkestyret i endring?

Eldreråd i kommuner og fylkeskommuner ble lovpålagt 08.11.1991 og loven gjort gjeldende
fra 01.01.1992 Loven innebærer en plikt for kommunene og fylkeskommunene til å opprette
eldreråd for å sikre de eldres innvirkning i alle saker som vedgår eldre. Dette fordi eldre i
nominasjonen til kommune- og fylkestingsvalg sjelden nådde opp til å bli innvalgt i
kommunestyre, fylkesting. Tross gjentatte oppfordringer fra sentrale organ og fra de politiske
partier om å nominere og velge inn eldre i styrer og utvalg, har situasjonen lite endret seg.
Eldre over 65 år kommer ikke så høyt opp på listene at de blir med i styrende organ. Derfor er
det helt viktig fortsatt å ha lovpålagte eldreråd som talerør for eldres sak. Gjennom
eldrerådenes arbeid har deres erfaring og kunnskap bidratt til et bedre beslutningsgrunnlag når
vedtak fattes i saker som gjelder eldre.

1-NOU-2006:  7, Kapittel 4.5.5 Komnrisj-onen sitt syn -,-side 130;-mener flertallet i -
kommisjonen:

"-  at det må vere opp til kommunane sjølve om dei ønskjer å etablere slike råd.
Kommisjonen føreslår dermed at desse  ikkje  lenge blir lovfesta .  Gjeldande
lovpålagte ordning med eldreråd/representasjonsordning for funksjonshemma kan
gje eit 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"

Eldrerådkonferansen er helt uenig i at lovpålagte ordning med eldreråd og
representasjonsordning for funksjonshemmede kan gi slikt signal som her angis. Dette er en
oppfatning som ikke stemmer med den virkelighet vi eldre opplever. Vi har heller ikke erfart
at slike signal har vært toneangivende i offentlig debatt.

Når kommisjonen mener at det må være opp til kommunene selv å avgjøre om de ønsker å
etablere slike råd, så ser vi i dag en tendens til at kommunene spesielt velger bort alt som ikke
er lovpålagt ut fra økonomiske vurderinger.

I NOU 2006:  7 kan en ikke av utredningsteksten eller litteraturlisten se at kommisjonens
standpunkt har sitt grunnlag i en grundig behandling.  En kan heller ikke se at eldrerådene har
deltatt eller har hatt anledning til å uttale seg i de utredningene som har foregått frem til i dag.
Videre er  det ikke registrert at eldrerådenes plass i et eventuelt regionalt  politisk
beslutningsnivå har vært tatt opp til vurdering .  Kommisjonens forslag vil være en svekkelse
av eldres sak om det skulle føre fram til vedtak i Stortinget.

Finnmark fylkeskommunale eldreråd mener eldrerådene fortsatt skal være lovpålagt.
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