
 

 

 

 

 

 

 

 
Strategidokument  

 

for Eldrerådet i Eidsvoll kommune 

 

2019 - 2023 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Hva skal vi med eldrerådet? 

• Eldrerådet skal gi eldre en mulighet til deltakelse, påvirkning og 
medbestemmelse i lokalsamfunnet. 

• Eldrerådet er viktig for å ivareta eldres lovbestemte krav om 
medbestemmelse. 

• Eldrerådet er viktig for at eldre skal leve i verdighet og trygghet. 

• Eldrerådet er viktig for å ivareta eldres behov for omsorg. 

• Det er viktig at eldre via eldrerådet kan fronte at eldre utgjør en 
samfunnsressurs. 

• Eldrerådet har en viktig funksjon fordi antallet eldre og andelen eldre i 
samfunnet øker, uten at denne økningen gjenspeiles i kommunestyret. 

 

Forutsetninger for et godt eldrerådsarbeid er: 

✓ tilstrekkelige ressurser 

✓ tilstrekkelig sekretærhjelp 

✓ må involveres tidlig i aktuelle saker 

✓ rådet må ha kompetente medlemmer 

✓ administrasjon og folkevalgte må kjenne til rådets rolle, mandat og 
rettigheter 

 

Rettigheter og plikter som folkevalgte 
Medlemmene av eldrerådet regnes som folkevalgte etter ny 
kommunelov, på linje med andre som sitter i folkevalgte organer.  
 
Medlemmene av eldrerådet har dermed samme rettigheter og plikter 
som andre folkevalgte. Kommunestyret kan gi eldrerådene i oppgave å 
fordele bevilgninger. 
 
Eldrerådet har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder eldre. Slike saker 
skal kommunestyret, eller andre folkevalgte organer, forelegge for rådet. 
Det er krav til at kommunestyret skal etablere rutiner som sikrer at 



 

 

eldrerådet mottar sakene på et så tidlig tidspunkt i saksbehandlingen, at 
uttalelsene fra rådet har mulighet til å påvirke utfallet av saken. 
 

Eldrerådets rolle 

• Skal være en pådriver, ei «vaktbikkje» på vegne av eldre 

• Skal være samhandlings- og rådgivende organ 

• Skal sikre medvirkning og økt deltakelse for eldre 

• Bindeledd mellom politikere, administrasjon og befolkningen 

• Avgi innstillinger og uttalelser før politisk sluttbehandling 

• Rådet er ikke et partipolitisk organ 

• Rådet skal avgi årsberetning 

• Rådet skal utarbeide, behandle og vedta en rullerende tiltaksplan der 

alle ønskede saker vurderes og prioriteres inn. 

 

Gjennomføring av tiltaksplanen 

• I rådsmøtene gjennomgås tiltaksplanen. Eventuelle nye tiltak eller 

planer tas med, og gjennomførte tiltak tas ut. 

• Rådet velger ut de sakene som skal prioriteres, og hvilket resultat en vil 

oppnå. 

• Det bestemmes hvor saken skal fremmes, av hvem og hvordan den 

skal fremmes og med ønsket tidsplan 

• På hvert møte orienteres eldrerådet om sakens gang, og rådet 

behandler eventuelle ønskede justeringer. 

• Politiske valgte fremmer saken i utvalg, eventuelt i kommunestyret 

med spørsmål til ordfører eller interpellasjon. 

 

 

 



 

 

Saker for eldrerådet  

ALT som angår eldres levekår; 

✓ Budsjett og økonomiplaner 

✓ Handlingsplaner, kommuneplaner 

✓ Tiltak og planer innen helse- og sosialsektoren 

✓ Ulike boligprogram og reguleringsplaner 

✓ Universell utforming 

✓ Samferdselssaker 

✓ Idrett og kulturelle saker 

✓ Kommunesammenslåinger 

 

Reformen «Leve hele livet» 
Reformen Leve hele livet legger opp til endringsprosesser med sterk 
medvirkning fra eldrerådene. 
 
Stikkord er:  
Eldrestyrt planlegging og aldersvennlig lokalsamfunn ved at eldres 
lovbestemte krav om medbestemmelse ivaretas.        
Bistå kommunen med råd, kompetanse og anbefalinger, partnerskap og 
seniorressursen. Deltakelse i arbeidslivet og frivillige organisasjoner, 
sosialt fellesskap, møteplasser og aktiviteter. Mat og måltider. Sikre nok 
og god mat. 
Helse. Forebyggende (trim ol), bra helsevesen, hjemmehjelp og 
hjelpemidler. Fange opp problemstillinger og komme inn i planløsninger. 
Dette kan oppnås ved å være aktive overfor og samarbeide med alle 
relevante lag og foreninger, samt det politiske miljøet. 
 

Reglement for Eidsvoll eldreråd 

Skal være rådgivende organ for kommunen i saker som har betydning for 
eldres levekår 

Skal ha seg forelagt alle saker som er viktige for eldres levekår. Skal 
orienteres om aktuelle saker under arbeid i kommunen. 



 

 

Rådet skal bl.a. uttale seg om: 

• Forslag til handlingsplan og budsjett 

• Kommuneplaner 

• Andre aktuelle saks- og planprosesser av interesse for eldres levekår 

• Kommunestyret kan gi medlemmer av rådene møte- og talerett i 

folkevalgte organer 

• Rådet kan selv ta opp saker som de mener er viktig for eldres levekår 

• Kan drive informasjonsarbeid overfor kommunen, organisasjoner og 
allmennheten 

• Samarbeid og samordning mellom kommuner 

• Rådet uttaler seg om saker før sakene behandles i formannskap og 
utvalg, og referat fra rådsmøtene følger saken til saken er avgjort 

 

Eldrerådet trenger opplæring i 
• Brukermedvirkning  

• Lov om folkehelsearbeid 

• Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester 

• Nasjonal helse og omsorgsplan med veileder 

• Lokale inngåtte avtaler mellom kommunene og HF 

• Plan- og bygningsloven 

• Fastlegeavtaler 

 

Flere må kjenne til eldrerådet 
For at eldrerådene skal være gode, må alle kjenne til rådets rolle, 
mandat og rettigheter: 
 
✓ eldrerådsmedlemmer 
✓ eldrerådssekretærer 
✓ folkevalgte  



 

 

✓ kommunedirektør  
✓ øvrig administrasjon 
✓ pensjonister 
✓ folk flest, pårørende 
 

Eldrerådets økonomi 
Det er en forutsetning etter loven at kommunestyret skal vedta budsjett 
for eldrerådet og bevilge de nødvendige midlene til å dekke 
rådsvirksomheten.  

• Møtegodtgjørelser etter kommuneloven – arbeidsgodtgjøring. 

• Befaringer, ekskursjoner 

• Eldredagen 

 

Eldrerådet er bare et rådgivende organ 

• Skal vedta uttalelse eller innstilling 

• Kan (unntaksvis) bli tillagt avgjørelsesmyndighet i noen saker 

• Kan ikke kreve gjennomslag  

• Utføre de plikter og rettigheter det medfører å være folkevalgt 
 

Det enkelte rådsmedlems ansvar 

• Utføre de plikter og rettigheter det medfører å være folkevalgt 

• Forstå at det er hele rådet som gjør sine vedtak, ikke du som 
enkeltmedlem 

• Ha en kritisk vurderende holdning og være løsningsorientert 

• Jobbe også mellom møtene 


