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FORVALTNINGSREFORMEN. FORSLAG TIL NYE OPPGAVER
TIL DET FOLKEVALGTE REGIONALE NIVÅET.
HØRINGSNOTAT.

Departementets høringsskriv, datert 26. februar d.å.

Norsk Pensjonistforbund har lokale foreninger /lag i de fleste kommuner med et totalt antall på
170.000 medlemmer. I hvert fylke er det etablert fylkesforeninger hvor de lokale foreninger er med.
Norsk Pensjonistforbund samarbeider også med pensjonist- organisasjonene fra offentlig sektor og er
sekretariat for felles uttalelser fra samarbeidskomiteen (SAKO).

Generelt:
Gruppen eldre i vårt land utgjør ca. 650.000 personer fra 67 år og oppover. Aldersspredningen er på
mer enn 30 år. For samfunnsplanleggingen er de eldre en viktig gruppe og vi forutsetter at gruppens
behov blir ivaretatt gjennom de ordinære politiske og faglige beslutninger i den generelle
samfunnsplanleggingen. Et samfunn som er godt tilrettelagt for alle, og særlig for de svakere
befolkningsgrupper (barn og funksjonshemmede m.v.) vil være av det gode også for eldre. I det
følgende vil vi i hovedsak omtale en del spørsmål som helt spesifikt gjelder gruppen eldre i vårt
samfunn.

Saker under Helse- og omsorgsdepartementet:
Helseoppgaver:
Norsk Pensjonistforbund mener at helseoppgaver av veiledende og forebyggende art som i dag ligger
i fylkeskommunene best kan ivaretas i et regionalt system, mens primærhelsetjenesten bør ivaretas i
kommunene (lokalt). Vi er tilfreds med forslaget om at



Folkehelsearbeidet skal bli et ordinært og forpliktende område for regionene. Vi er kjent med det
høringssvar som Frivillighet Norge har utarbeidet og som vi støtter. Vi viser derfor til dette.
Tannhelse:
Det nåværende tannhelsetilbudet til prioriterte grupper har vært meget lavt prioritert i de fleste fylker
og har, hva angår de eldre syke-  og pleietrengende,  begrenset seg til det helt minimale.  Dette er
uverdig. Til tross for den lave prioritering mener Norsk Pensjonistforbund at tjenesten fortsatt bør
forankres i det regionale systemet,  under retningslinjer fra sentralt hold. Vi er ellers enig i de grunner
for regionalt ansvar som er anført i høringsskrivets side 125.

Saker under Arbeids-  og inkluderingsdepartementet:
Eldreråd .  Organisasjonenes rolle. Brukermedvirkning.
For Norsk Pensjonistforbund og de øvrige pensjonistorganisasjonene står prinsippet om
brukermedvirkning og innflytelse i forvaltningen sentralt. Vi savner derfor en analyse og forslag til
hvordan brukermedvirkningen skal ordnes i det framtidige regionale system.
Lov om eldreråd i fylkes- og primærkommunene gir pensjonistene en lovfestet rett til medvirkning.
Norsk Pensjonistforbund er representert i samtlige fylkeskommunale eldreråd.  Vi forutsetter at denne
ordningen fortsetter etter reformen.

Samferdselsdepartementet;
For gruppen eldre er en god og forutsigbar samferdselspolitikk et meget viktig velferdsgode.
Med stigende alder og nedsatt fysisk førlighet hos eldre mennesker er det behov for spesielle
tilpasninger for at de skal kunne bevege seg fritt utendørs og kunne opprettholde kontakt med familie
og venner.  De tilpasninger som gjøres for funksjonshemmede vil derfor i store trekk også være et
gode for eldre mennesker. Ansvarsforholdet i samferdselspolitikken bør være helt klar fra dag 1. Vi
savner en gjennomgang av rabattordningene i samferdselssektoren,  herunder honnørordningene for
eldre og funksjonshemmede.
Rabatt-/honnørordningene bør være et regionalt ansvar etter nasjonale retningslinjer.

Kultur- og kirkedepartementet.
Kultursektoren.
Norsk Pensjonistforbund har merket seg at viktige deler av kulturtiltak m.v. tenkes forankret til det
regionale nivået. Under henvisning til at Kultur- og kirkedepartementet planlegger en gjennomgang
av den statlige kulturforvaltningen gjennom et offentlig oppnevnt utvalg vil Norsk Pensjonistforbund
allerede nå understreke behovet for en samordnet kulturpolitikk hvor også gruppen eldre inngår. Vi
forutsetter å komme tilbake til spørsmålet under høringsrunden etter at bebudet NOU på området er
fremmet.
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