Strategidokument
for
eldrerådet i Eidsvoll kommune

Innledning
Eldrerådet valgt i 2015 for perioden frem til 2019 har etter kort tid i stolene
erfart at behovet for langsiktig tenkning er svært viktig for å kunne gi
kommunen de beste råd i de saker som berører bygdas eldre.
Med kommunens visjon “Trivsel og vekst i grunnlovsbygda” og med en
målsetning om “å forvalte på en måte som sikrer gode levekår for alle”,
er det enkelt for eldrerådet å slå fast at kommunen står foran svært store
utfordringer relatert til de eldre i årene som kommer. Jo lengre frem i tid, jo
større blir utfordringene. Alt i 2016 synes utfordringene mer enn store nok.
Dette skyldes blant annet:




At samhandlingsreformen krever nytenkning, og er svært
ressurskrevende for kommunen å gjennomføre.
At Eidsvoll er blitt en vesentlig tilflytterkommune, med alt det innebærer
av planlegging og tilrettelegging.
At kommunen er omorganisert og sliter med gammel tenkning, selv etter
at et modernisert styringsmønster er innført.

Eldrerådet i Eidsvoll møter nye og krevende utfordringer i takt med at
kommunen og samfunnet rundt oss er under endring.
Fra tidligere å være en kommune med relativ stor grad av lokal handlefrihet,
er Eidsvoll i likhet med svært mange andre kommuner, i ferd med å bli en
kommune med nødvendig hovedfokus på stram økonomistyring, sentralt styrte
bindinger og hurtig vekst. I tillegg forventes en generell økt levealder.
Dette gjør det ekstra viktig med langsiktighet i den strategiske planleggingen
og i utarbeidelsen av Handlingsplaner på kort og lang sikt.
Eldrerådet vil avhjelpe med dette innenfor det seniorpolitiske området, slik at
kommunens administrasjon på alle plan, og kommunens politiske
beslutningstagere kan innhente solide og faglig kompetente utredninger, og
anbefalinger.
Eidsvoll, mars 2016

Arild Sandahl
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Rådsidé
For å kunne levere produkter av høy kvalitet til beslutningstakerne i
kommunen, bør eldrerådets medlemmer delta aktivt i debatter, utredninger,
analyser og dokumentasjon av økonomiske og sosiale forhold som har
betydning for livssituasjonen til kommunens seniorer, slik at deres levekår blir
gode livet ut.

Eldrerådets virksomhet er styrt av «Lov om
kommunale Eldreråd» og «Reglement for
Eldrerådet i Eidsvoll kommune».
Rådet ser for seg 3 tungtveiende Hovedmål
Eldrerådet skal:
1. Sikre og forankre behovene til bygdas eldre i et strategisk overordnet
langsiktig seniorpolitisk dokument.
2. Fremføre seniorenes interesser og behov som innbyggere, gjennom
faglig, saklig anbefaling og utøve aktivt seniorpolitisk påtrykk hos
politikere og administrativ ledelse i Eidsvoll kommune, på et etisk
forsvarlig grunnlag.
3. Være «vaktbikkje» og gi faglig gode seniorpolitiske anbefalinger til
kommunens virksomhet og sikre seniorenes levekår i Eidsvoll kommune.

Veien til suksess
For å kunne realisere kommunens visjon og målsetning relatert til bygdas
seniorer, må eldrerådet:







Utarbeide en funksjonell langsiktig handlingsplan som gir mulighet for
riktig innspill i tide, for å oppnå innflytelse og reell seniorpolitisk
påvirkning.
Etablere relevante arenaer for samarbeid og påvirkning.
Utvikle og eller tilknytte seg relevant utredningskompetanse.
Kartlegge og utvikle en enhetlig og offensiv profil for markedsføring og
tilbakemelding fra bygdas mange seniororganisasjoner.
Oppfordre til lokalt engasjement i lag og foreninger som organiserer
eldre, i arbeidet med å vedlikeholde og videreformidle eldrerådets
langsiktige planverk.
Alltid uttale seg om seniorpolitiske saker i Eidsvoll kommune.

Hovedmål 1.
Sikre og forankre behovene til bygdas eldre i et strategisk overordnet
langsiktig seniorpolitisk dokument.

Nåsituasjon


Strategisk overordnet langsiktig seniorpolitisk plandokument er ikke
utarbeidet

Utfordringer




Å skape forståelse og aksept for at et strategisk langsiktig seniorpolitisk
dokument vil lette arbeidet i fremtiden.
Å utvikle seniorpolitiske holdninger og planer i alle kommunale etater og
motivere alle politiske partier å lage sine egne.
Videreutvikle samarbeidet med fylket og nabokommunene, for å skape
forståelse for forutsigbarhet og strategisk langsiktig planlegging av
seniorpolitikken innenfor et større geografisk område.

Hovedstrategi 1


Arbeide for å skape en fast møtekalender på relevant nivå i
administrasjonen og den politiske ledelsen.

Delstrategier


Målbevisst å utvikle samarbeid innenfor strategisk seniorpolitikk med
relevante organisasjoner.



Utvikle dialog med aktuelle sjefer og stabsledd, samt med den politiske
ledelse av kommunen.



Aktivt å søke deltakelse i aktuelle prosjekter/studier også
interkommunalt på Øvre Romerike og i fylket innenfor fagområdet.



Motivere for at Eidsvoll kommune snarest lager en folkehelseplan og
bekjentgjør denne.



Arbeide for at et nytt helsehus blir etablert i Eidsvoll, gjerne i tilknytning
til Gladbakk aktivitetssenter.

Hovedmål 2.
Fremføre seniorenes interesser og behov som innbyggere, gjennom
faglig, saklig anbefaling, og utøve aktivt seniorpolitisk påtrykk hos
politikere og administrativ ledelse i Eidsvoll kommune, på et etisk
forsvarlig grunnlag.

Nåsituasjon


Eldrerådet forsøker etter beste evne fra sak til sak å gi de uttalelser som
kreves, uten at det så langt har hatt særlig langsiktig preg.

Utfordringer




Rådet kommer fort i tidsnød, da sakene som forutsettes uttalelse om,
blir forelagt rådet på kort varsel.
Det umuliggjør tyngre saksbehandling og innhenting av ekspertuttalelser
før rådet kan uttale seg.
Det vanskeligjør å opprettholde den opprinnelige intensjon og ambisjon i
«eldrerådsloven» og «kommunens reglement for eldrerådet».

Hovedstrategi 2


Aktiv påvirkning mot beslutningstagere på berørt nivå.

Delstrategier


Gi rådets medlemmer utviklingsmuligheter, eller tilknytte seg relevant
utredningskompetanse.



Etablere arenaer for samarbeid og påvirkning.



Utvikle en informasjons - og påvirkningsstrategi.

Hovedmål 3.
Være «vaktbikkje» og gi faglig gode seniorpolitiske anbefalinger og
råd til kommunens virksomhet og sikre seniorenes levekår i Eidsvoll
kommune.

Nåsituasjon




Eldrerådets posisjon og status i Eidsvoll-samfunnet er på mange måter
synonymt med graden av etikk som kommunen til en hver tid framstår
med, relatert til den seniorpolitikk som føres.
Med økende åpenhet og krav om innsyn i alle sammenhenger, er det
særlig viktig at et maktorgan som det kommunen er, har en høy status
og bred støtte i lokalsamfunnet når det gjelder seniorpolitikken. (Etikk)
Altfor ofte har dagspressen de siste årene rapportert om kritikkverdige
håndteringer av hjelpeløse seniorer i Eidsvoll kommune.

Utfordringer




Å skape interesse for betydningen av eldrerådets arbeid.
Å skape aksept for at eldrerådets anbefaling skal høres før beslutninger
tas som har betydning for bygdas seniorer.
Å sikre seniorene samme kvalitet på levekår som for øvrige innbyggere
samt slå ned på aldersdiskriminerende forhold.

Hovedstrategi 3


Opprettholde integritet i påvirkning og utførelse på et etisk nivå, basert
på faglig grunnlag, og uavhengig av partipolitiske interesser.

Delstrategier





Utvikle en offensiv profil for markedsføring.
Oppfordre til lokalt engasjement i arbeidet med å utforme en god
seniorpolitikk.
Oppfordre til samarbeid og innhenting av manglende kompetanse der det
trengs for et godt sluttresultat.
Det må bli like moro å være innbygger i Eidsvoll kommune helt fra vugge
til grav. For å lykkes trengs gode etiske retningslinjer – og de må følges.

