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Landskonferansen for fylkeskommunale eldreråd 2012 – Sogn og Fjordane 

 
 

ELDRERÅDENES ERFARINGER OG UTFORDRINGER 
 

 - KORT OPPSUMMERING FRA SAMTALENE I GRUPPER (7): 

 
HVORDAN ARBEIDER VI I ELDRERÅDENE? 

 
 Fylkeseldrerådet må være en fullverdig del av det fylkeskommunale systemet – ikke et 

      «vedlegg» 

 

 Fylkeseldrerådets arbeidsplan bør legges etter Fylkestingets møteplan – og så tidlig at de 

       kommer inn i arbeidet og kan påvirke innholdet 

 

 Fylkeseldrerådet bør lage sin egen handlingsplan for 4 år – med rullering 

 

 Fylkeseldrerådet bør ha møter med de kommunale eldrerådene 2 ganger pr. år 

 

 Fylkeseldrerådet blir invitert til Fylkeshelsekonferanse  

   

 Fylkeseldrerådene i nabofylkene møtes til regionsamlinger   

 

  Det er utarbeidet eget reglement for fylkeseldrerådet, som forpliktes av politikere og 

       administrasjon 

 

 Generelt god kompetanse i eldrerådene – men behov for mer opplæring 

 

                                                     

              HVA ER VÅRE VIKTIGSTE UTFORDRINGER? 

 
 God opplæring av eldrerådene 

 

 Eldrerådene må komme tidligere inn i prosessene- slik at det er mulig å påvirke 

innholdet i aktuelle saker 

 

 Hvordan få innflytelse -  og hvordan bli hørt? 

 

 Få flere eldre inn i politiske organer 

 

 Få svar på saker vi etterspør – ikke alltid vi får det 

 

 Samhandlingsreformen – de eldres situasjon som følge av Samhandlingsreformen. 

Fylkeseldrerådene kan inspirere kommunale eldreråd til å følge med og kartlegge 

konsekvenser av reformen. 
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 Behov for mer frivillig innsats til å utføre enkelte omsorgsoppgaver. Eldrerådene kan 

inspirere til slik innsats 

 

 Neste års landskonferanse bør få et innhold som veileder fylkeseldrerådene om 

hvordan eldrerådene kan bidra til at gjennomføringen av Samhandlingsreformen 

overfor kommunens eldre kan skje ved hjelp av en vel organisert og forpliktende 

frivillig innsats 

 

 «Se» eldre innvandrere  

 

 
KONKRETE SAKER FYLKESELDRERÅDENE KAN SAMLES OM? 
Intensjonen fra landskonferansen 2012 er at fylkeseldrerådene blir enige seg imellom 

om hvilke tre konkrete temaer de kan tenke seg å rette sin innsats spesielt mot 

kommende år. Ved neste års landskonferanse (Nord-Trøndelag) skal det meldes tilbake 

fra fylkene om status innen de tre temaene. 

  

Etter samtalene i grupper, og de syv gruppenes oppsummering i plenum, var det enighet 

om at de syv gruppelederne – sammen med leder av Statens seniorråd – skulle samles i 

den hensikt å komme til enighet om hvilke tre temaer fylkene spesielt ville rette sin 

innsats mot kommende år: 

 

TEMA 1 

FOLKEHELSE (hvert fylkeseldreråd velger selv hva de vil ha fokus   

                             på innen dette området)  
 

 

TEMA 2 

SAMHANDLINGSREFORMEN (hvert fylke velger selv hvordan  

                                                           de vil jobbe med dette temaet)                                                                                                 
 

TEMA 3 

TANNHELSE (det viktigste innen dette området er å holde «trykket  

                           oppe» i dette arbeide)  

 
 

 

KONKLUSJON: 
Ved neste års konferanse i Nord-Trøndelag melder fylkeseldrerådene status i eget 

arbeid - og oppnådde resultater innen de tre konkrete temaene.   

 

 

 

 


