
Statens seniorråd 

 Er ikke et lovbestemt organ. 

 Gir råd til sentrale myndigheter. 

 Har ikke beslutningsmyndighet. 

 Er ikke overordnet lokale eldreråd. 



Kommunale og fylkeskommunale 
eldreråd 

Er lovbestemte organ. 

 Gir råd til lokale myndigheter. 

 Har ikke beslutningsmyndighet. 

 Er ikke underordnet Statens seniorråd. 



Lov om kommunale og 
fylkeskommunale eldreråd 

Formål 

 Å øke eldres innflytelse på avgjørelser som 

angår dem i kommuner og fylker. 

 Å sikre eldres brukerinteresser bedre. 



Kommunalt eldreråd 

 Gir råd til kommunestyret i saker som angår 

eldre i kommunen. 

 Gir råd til eventuelle andre utvalg/instanser som 

er gitt beslutningsmyndighet av kommunestyret. 

 

    Verken fylkeseldrerådet eller Statens seniorråd 

er overordnet organ eller klageinstans angående 

eldrerådsloven. 



Fylkeskommunalt eldreråd 

 Gir råd til fylkestinget i saker som angår eldre i 

fylket. 

 Gir råd til eventuelle andre fylkeskommunale 

utvalg som er delegert avgjørelsesmyndighet av 

fylkestinget. 

 

   Fylkeseldrerådet er ikke et overordnet ledd for de 

kommunale eldrerådene. 



Sakene skal legges fram i god tid 
fra Rundskriv A-32/2007 Om kommunale og fylkeskommunale 
eldreråd 

 § 3 og 7 

 ”For å sikre eldre større innverknad i saker som 

vedkjem dei, er det viktig at 

kommunane/fylkeskommunane legg sakene fram 

for eldrerådet på eit tidspuntk i 

sakshandsaminga der rådet har høve til å 

påverke sakene.                                                                     



Forts. fra rundskriv 

 Det følgjer av dette at 

kommunen/fylkeskommunen må rekne med 

saksførebuing og sakshandsaming i eldrerådet 

når den skal fastsetje tidspunkt for når saker skal 

handsamast i kommunestyret/fylkestinget.” 

 



Protokollen fra rådsmøtet 

 Ifølge kommuneloven skal møteleder sørge for at 

det føres protokoll over rådets vedtak. 

 Protokollen skal inneholde opplysninger om: 
• Tid og sted for møtet 

• Møtedeltakere/fravær 

• Hvilke saker ble behandlet 

• Avgjørelser 

• Avstemningsresultet 

Protokollen skal følge saksdokumentene til de 

som gjør vedtak 



Eksempler på sakstyper 

 Årsbudsjett / økonomiplaner. 

 Kommune- og fylkesplaner. 

 Tiltak og planer i helse- og sosialsektoren. 

 Boligprogram og reguleringssaker, universell 

utforming 

 Samferdselssaker og kommunikasjons- planer. 

 Kulturelle og andre tiltak som gjelder eldre. 

 



Universell utforming 

 Universell utforming er utforming av bygninger, 

omgivelser, transportmidler og produkter på en 

slik måte at de kan brukes av alle, i så stor 

utstrekning som mulig, og uten behov for 

tilpasning og spesiell utforming for enkelte. 



§ 4 Øvrige bestemmelser 

 Kommunestyret oppretter høvelig sekretariat. 

 Det kan gis supplerende saksbehandlings-regler. 

 Bestemmelsene i kommunestyreloven om 

kommunale nemnder gjelder så langt de ikke 

kolliderer med eldrerådsloven. 

 Melding om eldrerådets virksomhet sendes 

kommunestyret. 



Økonomiske vilkår 

 Midler til eldrerådsvirksomheten inngår i 

rammetilskuddet – de er ikke øremerket. 

 Kommunestyret skal vedta budsjett og bevilge 

nødvendige midler til å dekke driften: 

o Sekretariatsfunksjon 

o Møtegodtgjørelse 

o Utgifter til reise, kost og evt. overnatting etter 

vedtatte satser  



Sekretærfunksjonen 

 Fastsetting av møtetidspunkt 

 Innkalling og forberedelse til møtene 

 Utarbeide forslag til rådsuttalelser 

 Utarbeide møtebok/protokoll 

 Utarbeide årsmelding 



Årsmelding – forslag innhold 

 Oversikt over rådets medlemmer. 

 Antall møter og saker. 

 Oversikt over hvilke instanser som har sendt 
saker til rådet. 

 Omtale av rådets uttalelser i saker til høring og i 
saker rådet har tatt opp på egen hånd. 

 Utfallet i de saker rådet har behandlet – er det tatt 
hensyn til rådets tilrådinger?  



Saksbehandlingsregler 

 Møteprinsippet. 

 Fastsetting av møter. 

 Møteinnkalling. 

 Saksliste og saksdokumenter. 

 Møteledelse. 

 Protokoll. 

 Vedtaksførhet. 

 Avstemminger. 



Reglement - eksempler 

 Antall medlemmer i eldrerådet. 

 Minste antall møter. 

 Når saksdokumentene skal legges fram for rådet. 

 Rett til å innkalle administrasjonen til å gjøre 

rede for saker/planer. 

 Evt. Deltakelse i plan- og byggekomiteer 

 Sekretærordningen. 

 Forslag til eldrerådets budsjett. 



Folkevalgtes rettigheter og plikter 
- eksempler 

 Møterett og møteplikt. 

 Inhabilitet. 

 Tale- og forslagsrett. 

 Stemmerett – stemmeplikt. 

 Godtgjøring. 

 Skyss-, kost- og overnattingsgodtgjøring. 

 Taushetsplikt. 



Grunndata om fylkeskommunen 

 Befolkning, befolkningssammensetning, 

befolkningsutvikling. 

 Bosetting: spredt, konsentrert, endringer. 

 Geografi, transport, kommunikasjon. 

 Sysselsetting, næringsgrunnlag. 



Hvordan oppnå innflytelse 

 God praktisk tilrettelegging (saksgang, 

sekretariat). 

 Godt samarbeid med administrasjon og 

folkevalgte. 

 Samspill med eldre i kommunen. 

 Kvalitet på eldrerådets tilrådinger – bli etterspurt! 

 Bakgrunnskunnskap, argumentasjon og dialog. 

 På offensiven: ”Følge med” og fange opp saker. 

 



Hvor finnes det data? 

 Fylkeskommunens dokumenter (budsjett, planer, 
konsekvensanalyser etc.) 

 Statistisk sentralbyrå (SSB) – statistikk 

 KOSTRA (KOmmune STat RApportering) 

 Departementenes og direktoratenes 
hjemmesider: nyheter, offentlige utredninger 
(NOU), stortingsmeldinger, rundskriv, lover og 
forskrifter 

 Seniorporten (www.seniorporten.no)  

http://www.seniorporten.no/


www.seniorporten.no 

 Relevant informasjon for eldrerådsmedlemmer, 

for eksempel: 

• Nyhetsstoff 

• Temaside om eldrerådsarbeid 

• Bokhylla med offentlige publikasjoner, slik 

som: nasjonale planer, utredninger, 

stortingsmeldinger, lover og forskrifter 

• Lenkesamling 



Samarbeid 

 Å komme sammen er begynnelsen    

 Å holde sammen er fremskritt 

 Men, å arbeide sammen er suksess 

      Henry Ford 


