
 OSTERØY KOMMUNE 

 

Innkalling 
av 

Eldrerådet 
 
Møtedato: 29.01.2020 
Møtestad: Osterøy rådhus - heradsstyresalen 
Møtetid: kl. 15:00 – kl. 17:00 
 
Eventuelle forfall må meldast i Møteportalen eller til Bente Skjerping per tlf.  56192100, sms til 
41587200  
eller per epost til bente.skjerping@osteroy.kommune.no  
 
Varamedlemmer møter berre etter nærare avtale. 
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 004/20  Referatsaker og meldingar 
 
 

23. januar 2020 
 
 
  

møteleiar 
   Bente Skjerping  

                                                                                                                                                       sekretær 
 



SAKSPAPIR 
 
Saksnr Utval Type Dato 

001/20 
 

Eldrerådet PS 29.01.2020 
 
Saksbehandlar  ArkivsakID 
Bente Skjerping  20/157 
 

Godkjenning av innkalling og sakliste  
 
Innkalling og sakliste vert godkjent. 
 
Saksopplysningar: 
Innkalling med saksliste er send ut. 
 
 
 



SAKSPAPIR 
 
Saksnr Utval Type Dato 

002/20 
 

Eldrerådet PS 29.01.2020 
 
Saksbehandlar  ArkivsakID 
Bente Skjerping  19/2308 
 

Konstituering av Eldrerådet  
 

Vedlegg: 
Val av medlemmer og varamedlemmer til eldrerådet 2019-2023 
Rådmannen sitt framlegg til vedtak: 
 
 
Saksopplysningar: 
Saksopplysningar:  
 
Bakgrunn 
Heradsstyret har vald medlemmer og varamedlemmer til Eldrerådet for 2019 – 2023. 
 
Følgjande vart valde:  
 
Frå heradsstyret:                     Bjarte Aarland, KRF med vara Grethe Holsen, SV.  
Osterøy Pensjonistlag:                     Oddny Solberg, Lonevåg 
Hauge helselag:                              Ove Kleiveland med vara Esther Halland 
Bruvik helselag:                              Asbjørg Ågotnes 
Senior Norge:                              Magne Reigstad 
Haus grendaråd/ 
Seniorlaget, Mjeldalen UL:          Vigdis Fossheim 
 
Eldrerådet har etter dette 6 medlemmer mot tidlegare 7. Det er berre vald to varamedlemmer. 
 
Eldrerådet skal sjølv velja leiar og nestleiar mellom medlemmene. 
 
 
Vurdering 
Heradsstyret har vald medlemmer og varamedlemmer i samsvar med innkomne forslag. Det er litt få 
varamedlemmer, og om mogeleg bør talet på varamedlemmer tilsvara talet på medlemmer. Det må 
då haldast suppleringsval. 
 
 
Folkehelse          -           ikkje vurdert i saka 
Miljø                    -           ikkje vurdert i saka 
Økonomi          -           ikkje vurdert i saka 
 
Konklusjon 
Saka vert lagt fram for Eldrerådet for val av leiar og nestleiar. 



 
 
 
 



 

 

SAKSPAPIR 
 

Saksnr Utval Type Dato 

080/19 
 

Heradsstyret PS 27.11.2019 

007/19 
 

Valnemnd PS 25.11.2019 

 

Saksbehandlar  ArkivsakID 

Marie Koksvik Thorsen  19/2308 

 

Val av medlemmer og varamedlemmer til eldrerådet 2019-2023  
 

Vedlegg: 
E-post - innstilling til eldrerådet frå Senior Norge 
Innstilling til eldrerådet frå Senior Norge 
Innstilling til eldrerådet frå Hauge helselag 
Innstilling av medlemmer til eldrerådet via telefon 
Rådmannen sitt framlegg til vedtak: 

Rådmannen gjer ikkje framlegg.  

 

Heradsstyret - 080/19 
 

HS - behandling: 
Johannes M. Bysheim, AP, gjorde på vegner av arbeidsutvalet for innstilling i valsaker: "Medlem 
Bjarte Aarland, KRF - vara Grethe Holsen, SV, medlem Oddny Solberg, Osterøy pensjonistlag, Ove 
Kleiveland, Hauge helselag - vara Esther Halland, Hauge helselag. Asbjørg Ågotnes, Bruvik helselag, 
Magne Reigstad, Senior Norge, medlem Vigdis Fossheim, Haus grendaråd.  
 
AVRØYSTING 
Framlegget vart samrøystes vedteke 
 
 

HS - vedtak: 
Val av medlemmer og varamedlemmer til  eldrerådet: 
"Medlem Bjarte Aarland, KRF - vara Grethe Holsen, SV, medlem Oddny Solberg, Osterøy 
pensjonistlag, Ove Kleiveland, Hauge helselag - vara Esther Halland, Hauge helselag. Asbjørg 
Ågotnes, Bruvik helselag, Magne Reigstad, Senior Norge, medlem Vigdis Fossheim, Haus 
grendaråd." 
 
 

Saksopplysningar: 
Saksopplysningar:  
 
Bakgrunn 

I kvar kommune skal det vere eit eldreråd som skal veljast av kommunestyret for valperioden, jfr. 



 

 

kommunelova § 5-12. Kommunane kan vedta å oppretta eit felles råd for eldre og menneske med 
nedsett funksjonsevne, dersom det ut frå lokale tilhøve er nødvendig, jfr. forskrift om 
medvirkningsordninger § 4. 

Eldrerådet skal vere eit rådgjevande organ for kommunen. Heradsstyret vel medlemmer og 
varamedlemmer, og avgjer kor mange medlemmer rådet skal ha. Fleirtalet i rådet skal på 
valtidspunktet ha fylt 60 år. Det er vald ei valnemnd som skal gje tilråding til heradsstyret. 

Eldrerådet har i denne perioden hatt 7 medlemmer, der dei fleste har hatt eit personleg 
varamedlem. Ei felles varaliste for medlemmane kan vere eit alternativ til ordninga med personleg 
vara. Ein av medlemmane, med varamedlem, har vore politikarrepresentantar.  

Pensjonistforeningar og andre organisasjonar som driv aktivt arbeid for eldre kan koma med 
framlegg om medlemmer til rådet. Desse har med skriv av 02.10.19 vorte oppmoda om å koma med 
framlegg med svarfrist 31.10.19.  

Rådet vel sjølv leiar og nestleiar, jfr. forskrift om medvirkningsordninger § 3. For valet gjeld elles 
kommunelova sine reglar om minst 40% representasjon frå begge kjønn.  

I perioden 2015 – 2019 har eldrerådet i Osterøy kommune hatt slik samansetjing: 

Organisasjonar:                              Medlemmer:                              Varamedlemmer: 
Valestrand helselag                      Åge Clausen, leiar                    Jartru Reigstad  

Osterøy pensjonistlag                  Berge Audun Litland                Berta Vevle  

Hjellvik helselag                            Atle Eide                                    Kjell Mosevoll 

Hauge helselag                             Ove Kleiveland, nestleiar        Esther Halland 

Bruvik helselag                             Aslaug Gjerstad                        Thore Brudvik 

Senior Norge                                 Magne Reigstad                      ingen varamedlem 

Osterøy heradsstyre                    Audun Mosevoll                      Ingvald Ådland 

 

For perioden 2019-2023 har Osterøy kommune motteke følgjande forslag til medlemmer av 
eldrerådet:  

Organisasjonar:                              Medlemmer:                              Varamedlemmer: 
Osterøy pensjonistlag                 Oddny Solberg  

Hauge helselag                             Ove Kleiveland                          Esther Halland 

Bruvik helselag                             Asbjørg Ågotnes   



 

 

Senior Norge                                Magne Reigstad                     

 
 
Vurdering 
Rådmannen viser til saksopplysningane og har elles ikkje merknader. 
 
Folkehelse – ikkje vurdert i saka.  
Miljø – ikkje vurdert i saka.  
Økonomi – ikkje vurdert i saka.  

 

Konklusjon 

Saka vert lagt fram for valnemnda for innstilling til heradsstyret. 
 

 
 
 



SAKSPAPIR 
 
Saksnr Utval Type Dato 

003/20 
 

Eldrerådet PS 29.01.2020 
 
Saksbehandlar  ArkivsakID 
Bente Skjerping  20/157 
 

Godkjenning av møtebok  
 

Vedlegg: 
Protokoll - Eldrerådet - 18.11.2019 
Møtebok frå                      vert godkjend. 
 
Saksopplysningar: 
Møteprotokoll frå møtet             er send ut til godkjenning. 
 
 
 



  OSTERØY KOMMUNE  

 

Møteprotokoll 

for 

Eldrerådet 
 

Møtedato: 18.11.2019 

Møtestad: Heradsstyresalen 

Møtetid: kl. 13. 00 – kl. 15.30 

 

  
  

Frammøtte medlemmer Parti Rolle 

Audun Mosevoll KRF Medlem 

Åge Clausen  Utvalsleiar 

  
  

Forfall meldt frå  medlem Parti Rolle 

Aslaug Gjerstad  Medlem 

Atle Eide  Medlem 

Berge Litland  Medlem 

Magne Reigstad  Medlem 

Ove Kleiveland  Nestleiar 

  
Følgjande frå administrasjonen møtte:  
Sektorleiar for helse- omsorg og sosial 
Utvalssekretæren  
       
   

Sakliste 

Saknr Tittel 
        

024/19 Godkjenning av innkalling og sakliste 

025/19 Godkjenning av møtebok 

026/19 Budsjett 2020 

  

Sak til diskusjon: Alders-/omsorgsbustader; trong for heilheitleg plan?  

Orientering om budsjett 2020  

Felles orientering med råd for menneske med nedsett funksjonsevne om budsjett 2020, ved 

sektorleiar for helse- omsorg og sosial.  

 

 

 



 

 

024/19: Godkjenning av innkalling og sakliste 

 

Rådmannen sitt framlegg: 

Innkalling og sakliste vert godkjent. 

   

   

18.11.2019 ELDRERÅDET 

Møtet vart ikkje handsama fordi eldrerådet ikkje var vedtaksføre. Dei to medlemmene som møtte 
satt pris orienteringa dei fekk frå sektorleiar for helse- omsorg og sosial om sak PS 026/19: Budsjett 
2020.  
 
 

ELD - 024/19 VEDTAK: 

Saka vart ikkje handsama fordi eldrerådet ikkje var vedtaksføre.  

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

025/19: Godkjenning av møtebok 

 

Rådmannen sitt framlegg: 

Møtebok frå 14.10.19 vert godkjend. 

   

   

18.11.2019 ELDRERÅDET 

      Saka vart ikkje handsama fordi eldrerådet ikkje var vedtaksføre.  

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

026/19: Budsjett 2020 

 

Rådmannen sitt framlegg: 

      

«Budsjett  for 2020, økonomiplan 2020-2023 samt investeringsplan 2020 til 2023 vert lagt fram 
til drøfting på grunnlag av rådmannen si saksutgreiing til formannskapet inkl budsjettdukument 
og hovudoversikter, og med slike driftsrammer for 2020: 

1. Alle kommunale avgifter, gebyr, betalingssatsar og vederlag vert auka med 3 % frå 01.01.20 med 
mindre anna er nemnd særskild i budsjettpremissane, dette vedtaket eller andre reglar som 



 

 

fylgjer av lov eller føresegn.  

 

2. Føresegner for tømming av slamavskiljarar, tette tankar m.v. for Osterøy kommune vert, i 
medhald av Lov av 13.03.1981 nr. 6 om vern mot forureining og om avfall(Forureinsingslova) § 
26, 3. ledd, § 30, 2. og 3. ledd og §34, endra i tråd med vedlagde framlegg datert 13.11.2018, 
gjeldande frå 01.01.2019. 

 

3. Med verknad frå 01.01.2020 vert gebyr- og avgiftssatsane innan dei tekniske tenestene vatn, 
avlaup, slam, og feiing (sjølvkost) endra/fastsett i tråd med vedlagte dokument: «Framlegg til 
gebyr Tekniske tenester 2020» 

4. Gebyrsatsane for tekniske forvaltningstenester vert endra/fastsett frå 1.1.20 i tråd med 
vedlagte dokument: «Gebyrregulativ 2020 Plan-teknisk forvaltning  - framlegg». 

 

5. Renovasjonsgebyr. 
a. Osterøy kommune vedtek at BIR Privat AS får delegert fullmakt til fakturering og innkrevjing av 

avfallsgebyret på vegne av Osterøy kommune, jfr § 12 i Forskrift om handtering av avfall frå 
hushaldning. 

b. Prisen på renovasjonstenesta for 2019 vert sett opp med 1,0 %, med unntak av eigendelen for 
levering til gjenvinningsstasjonane og einskilde tenester utanfor standard renovasjon. Desse 
vert uendra. Kommunal påslag vert sett til kr 15. 

 

c. Osterøy kommune vedtek avfallsgebyr i tråd med vedlagte prismatrise i dokumentet: 
Renovasjonsgebyr Osterøy kommune 2020. 

 

1. Satsane for foreldrebetaling i barnehage vert halde i samsvar med statlege føringar i 
statsbudsjettet (maksimalpris). 

 

2. Betalingssatsane for Skulefritidsordning (SFO) vert slik: 
a. Mindre enn 9 timar veke                    kr.1 450 (økt med 3 %) 
b. 9-15 timar veke                                     kr.1 750 (økt med 3 %) 
c. Meir enn 15 timar veke                       kr.2 050 (økt med 3 %) 

 

1. Brukarbetaling for kulturskulen vert sett til kr 4 450 pr år (økt med 3 %). 

 



 

 

2. Fribeløp og eigendelar for kommunale helse- og omsorgstenester vert fastsett i samsvar med I-
rundskriv for 2020 frå helse- og omsorgsdepartementet.  

 

3. Husleige i kommunale bygg for løpande avtalar vert auka tilsvarande endringa i 
konsumprisindeks sidan siste regulering, så langt  anna ikkje følgjer av tidlegare vedtak i 
heradsstyret eller lov/føresegn. Ved inngåing av nye leigeavtalar vert husleiga tilpassa 
marknadspris. 

 

4. Låneopptak (nye lån) til finansiering av investeringsprosjekt budsjettert i 2020 vert kr 91,1 
millionar, herav sjølvkostlån kr 28,2 millionar. 

5. Låneopptak til formidlingslån (Husbanken) vert sett til kr 8 millionar. 

 

6. Heradsstyret vedtek gjeldande låneportefølje for Osterøy kommune som følgjer som vedlegg til 
saka. Rådmannen står fritt til å betale budsjetterte avdrag på dei låna rådmannen finn det 
føremålstenleg, uavhengig av opprinneleg vedtak. 

 

 

7. Eigedomsskatt vert vidareført på alle eigedomar i Osterøy kommune for 2020. 
a. Eigedomsskattesatsen vert sett til 7 promille (lova sin maksimalsats).   
b. Eigedomsskattesatsen for bustad- og fritidseigedomar vert sett til 5,0 promille,  jfr. 

eigedomsskattelova paragraf 12 bokstav a.  
c. Botnfrådrag for bustaddelen på eigedomar vert sett til kr 0. 
d. Det vert nytta formuesverdiar frå Skatteetaten som grunnlag for eigedomsskattegrunnlaget for 

bustadeigedomar der slike verdiar ligg føre 
e. Klagenemnda for eigedomsskatt får kompetanse til å handsama klager etter paragraf 19 i 

eigedoms-skattelova, jfr. paragraf 20 i eigedomsskattelova. 

 

1. Saker som kan medføra endring av dei vedtekne budsjettrammene skal leggjast fram for 
formannskap/heradsstyre til avgjerd før tiltak vert sett i verk. 

 

2. Rådmannen har framleis fullmakt til å gjera unntak i særskilde høve. I slike høve skal 
formannskapet/heradsstyret snarast orienterast om dette. 

 

3. Budsjettoverskridingar skal dekkast innan eige budsjettområde. 



 

 

4. Budsjettramma til Kyrkjeleg Fellesråd vert sett til kr 5,15 millionar inkl kommunal tenesteyting. 

 

 

   

06.11.2019 FORMANNSKAPET 

I saka møtte økonomisjefen, sektorleiar for helse- omsorg og sosial og sektorleiar for oppvekst- 
undervisning og kultur. 
------------------------------------------------------------ 
Gruppeleiarane Kjersti Vevatne, V, og Trude Tomren, MDG, som ikkje er medlemmer av 
formannskapet, vart gjeve talerett i saka.  
------------------------------------------------------------ 
Økonomisjefen presenterte førebels framlegg til drift- og investeringsbudsjett 2020, samt moglege 
innsparingstiltak for å saldere budsjettet.  
----------------------------------------------------------- 
Orienteringa vart teken til vitande. Det vart ikkje gjort vedtak i saka. Formannskapet kjem tilbake til 
saka i neste møte.  
 
 
 

18.11.2019 ELDRERÅDET 

      
Felles orientering for eldrerådet og rådet for menneske med nedsett funksjonsevne: Sektorleiar for 
helse- omsorg og sosial orienterte om førebels framlegg til kommunen sitt budsjett 2020, samt 
moglege innsparingstiltak for å saldere budsjettet.  
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne og eldrerådet gav slik felles uttale:  
 
"Råda vil oppmode heradsstyret til å vedta at det vert send rutinemessige informasjonsskriv frå 
ordførar til innbyggarar etter kvar års budsjetthandsaming. Slik kan innbyggarane få god informasjon 
om situasjonen i kommunen og tenestetilboda.  
 
Råda vil også oppmode til at alle innbyggarar som når ein viss alder, til dømes 80 år, får eit 
informasjonsbrev frå kommunen om helse- og omsorgstilbodet. Dette vil sikre at eldre får god 
informasjon om kva for tenestetilbod den einskilde kan nytte seg av. God informasjon vil også kunne 
vere med på å skape tryggleik blant eldre og deira pårørande." 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Eldrerådsleiar gav slik uttale på vegne av dei to medlemmane som møtte i budsjettsaka:  
"Dei to medlemmane som møtte frå eldrerådet, tar orienteringa til vitande, og gjer slik uttale:  
 
Budsjett 2020 
Osterøy eldreråd er førelagt rådmannen sitt budsjettframlegg for 2020. Med framlegg om betydelege 
reduksjonar i tiltak og tenester for sjuke eldre. Eldrerådet konstaterer at enno ein gong vert 
budsjettprosessen ei "øving", der utilsikta (?) resultat er auka utryggleik mellom eldre og deira 
pårørande. Ein utryggleik som hemmar eigen-omsorg/innsats og deltaking frå pårørande og friviljuge. 



 

 

Det må difor etablerast ein nær dialog med alle over 80 år for å sikra unødige skadeverknader av all 
"elendebeskrivinga" me elles ser i de offentlege rom.  
 
Alders-/omsorgsbustader  
Osterøy eldreråd har observert uroa kring disponering av aldersbustadene i Haus. Det inngår ikkje i 
eldrerådet sitt mandat å engasjere seg i kommunen sitt tilbod til einskildpersonar. Eldrerådet lærer 
imidlertid av denne saka at kommunen bør planleggje ei utnytting av desse bustadene som 
samsvarar med endra brukar/ brukargruppebehov. Ein dialog med eigarane og leigetakarane av 
bustadene kring dette vil forhåpentleg sikre forståing kring framtidig disponering av bustadene." 
 
 

ELD - 026/19 VEDTAK: 

 
Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne og eldrerådet gav slik felles uttale:  
 
"Råda vil oppmode heradsstyret til å vedta at det vert send rutinemessige informasjonsskriv frå 
ordførar til innbyggarar etter kvar års budsjetthandsaming. Slik kan innbyggarane få god informasjon 
om situasjonen i kommunen og tenestetilboda.  
 
Råda vil også oppmode til at alle innbyggarar som når ein viss alder, f.eks. 80 år, får eit 
informasjonsbrev frå kommunen om helse- og omsorgstilbodet. Dette vil sikre at eldre får god 
informasjon om kva for tenestetilbod den einskilde kan nytte seg av. God informasjon vil også kunne 
vere med på å skape tryggleik blant eldre og deira pårørande. " 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Eldrerådsleiar gav slik uttale på vegne av dei to medlemmane som møtte i budsjettsaka:  
"Dei to medlemmane som møtte frå eldrerådet, tar orienteringa til vitande, og gjer slik uttale:  
 
Budsjett 2020 
Osterøy eldreråd er førelagt rådmannen sitt budsjettframlegg for 2020. Med framlegg om betydelege 
reduksjonar i tiltak og tenester for sjuke eldre. Eldrerådet konstaterer at enno ein gong vert 
budsjettprosessen ei "øving", der utilsikta (?) resultat er auka utryggleik mellom eldre og deira 
pårørande. Ein utryggleik som hemmar eigen-omsorg/innsats og deltaking frå pårørande og friviljuge. 
Det må difor etablerast ein nær dialog med alle over 80 år for å sikra unødige skadeverknader av all 
"elendebeskrivinga"  me elles ser i de offentlege rom.  
 
Alders-/omsorgsbustader  
Osterøy eldreråd har observert uroa kring disponering av aldersbustadene i Haus. Det inngår ikkje i 
eldrerådet sitt mandat å engasjere seg i kommunen sitt tilbod til einskildpersonar. Eldrerådet lærer 
imidlertid av denne saka at kommunen bør planleggje ei utnytting av desse bustadene som 
samsvarar med endra brukar/ brukargruppebehov. Ein dialog med eigarane og leigetakarane av 
bustadene kring dette vil forhåpentleg sikre forståing kring framtidig disponering av bustadene." 
 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 



 

 

Dei to møtande medlemmane vart valde til å skrive under møteprotokollen:  

 

 

Lonevåg, 19.11.19  

 

 

Marie Koksvik Thorsen  

utvalssekretær  

 

 

 

 

 

 

---------------------------------                          -------------------------------- 

Åge Clausen                                                 Audun Mosevoll  

utvalsleiar  



SAKSPAPIR 
 
Saksnr Utval Type Dato 

004/20 
 

Eldrerådet PS 29.01.2020 
 
Saksbehandlar  ArkivsakID 
Bente Skjerping  20/157 
 

Referatsaker og meldingar  
 
Underliggjande saker: 
Saksnummer Tittel 
1 Forskrift om kommunale råd 

 
 
 
 
Saksnummer Tittel 
2 Til eldrerådet: Presentasjonar frå den kommunale eldrerådskonferansen 2019 

 
 
 
 
Saksnummer Tittel 
3 Til eldrerådet i din kommune 

 
 
 
 
Saksnummer Tittel 
4 Veileder for eldreråd 

 
 
 
 
Referatsakene vert tekne til vitande. 
 
Saksopplysningar: 
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17.06.2019 nr. 727 
 

 

Forskrift om kommunale og fylkeskommunale råd for eldre, personer med 

funksjonsnedsettelse og ungdom (forskrift om medvirkningsordninger) 
 

Hjemmel: Fastsatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet 17. juni 2019 med hjemmel i lov 22. juni 2018 nr. 83 om 

kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) § 5-12 femte ledd. 
 

§ 1. Formål 

Forskriften skal sikre en bred, åpen og tilgjengelig medvirkning fra 

a) eldre gjennom eldrerådet i alle saker som gjelder dem 
 

b) personer med funksjonsnedsettelse gjennom rådet for personer med funksjonsnedsettelse i alle saker som 

gjelder dem 
 

c) ungdom gjennom ungdomsrådet eller annet medvirkningsorgan for ungdom i alle saker som gjelder dem. 

 

 

§ 2. Oppgaver 

Eldrerådet, rådet for personer med funksjonsnedsettelse og ungdomsrådet eller et annet 

medvirkningsorgan for ungdom er rådgivende organer for kommunen og fylkeskommunen.  

Rådene har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder henholdsvis eldre, personer med 

funksjonsnedsettelse og ungdom. Slike saker skal kommunestyret, fylkestinget eller andre folkevalgte 

organer forelegge for rådene. 

Kommunestyret og fylkestinget skal etablere rutiner som sikrer at rådene mottar sakene på et så tidlig 

tidspunkt i saksbehandlingen, at uttalelsene fra rådene har mulighet til å påvirke utfallet av saken. Rådene 

kan også ta opp saker på eget initiativ. Uttalelsene skal følge saksdokumentene til det kommunale eller 

fylkeskommunale organet som avgjør saken endelig. 

Rådene skal ikke behandle saker som gjelder avgjørelser overfor enkeltpersoner. Kommunestyret og 

fylkestinget kan gi rådene myndighet til å fordele bevilgninger. 

Rådene skal hvert år utarbeide hver sin årsmelding som skal legges frem for kommunestyret eller 

fylkestinget. 

Kommunestyret og fylkestinget kan gi medlemmer av rådene møte- og talerett i folkevalgte organer. 

 

§ 3. Sammensetning og organisering 

https://lovdata.no/LTI/forskrift/2019-06-17-727
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For ev. rettelser se nederst i den elektroniske versjonen: https://lovdata.no/LTI/forskrift/2019-06-17-727 

Kommunestyret og fylkestinget vedtar sammensetningen av eldrerådet, rådet for personer med 

funksjonsnedsettelse og ungdomsrådet eller annet medvirkningsorgan for ungdom. De bestemmer også 

hvor mange medlemmer og varamedlemmer rådene skal ha. 

Organisasjoner som representerer henholdsvis eldre, personer med funksjonsnedsettelse og ungdom har 

rett til å fremme forslag om medlemmer til det rådet som representerer deres interesser. 

Rådene velger selv sin leder og nestleder blant medlemmene. 

Rådene skal gis tilstrekkelig sekretariatshjelp. 

Rådene har rett til å uttale seg før kommunestyret og fylkestinget setter ned et sekretariat, fastsetter 

saksbehandlingsreglene og vedtar budsjett for dem. 

Hvis kommunene har overført oppgavene som gjelder eldre, personer med funksjonsnedsettelse eller 

ungdom til et kommunedelsutvalg, kan det etableres et eldreråd, et råd for personer med 

funksjonsnedsettelse og et ungdomsråd eller et annet medvirkningsorgan for ungdom i alle 

kommunedelene. Kommunedelsutvalget ivaretar da kommunestyrets rettigheter og plikter overfor rådene. 

Hvis oppgavene er overført til et kommunedelsutvalg, kan det også velges et sentralt eldreråd, et sentralt 

råd for personer med funksjonsnedsettelse og et sentralt ungdomsråd eller et annet medvirkningsorgan for 

ungdom. 

 

§ 4. Felles råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse 

Kommunen eller fylkeskommunen kan opprette ett felles råd for eldre og personer med 

funksjonsnedsettelse dersom det ut i fra lokale forhold er nødvendig. 

Organisasjoner for eldre, organisasjoner for personer med funksjonsnedsettelse og etablerte råd for eldre 

og for personer med funksjonsnedsettelse i kommunen eller fylket, skal bli hørt før kommunestyret eller 

fylkestinget avgjør om det skal opprettes ett felles råd. 

 

§ 5. Ikrafttredelse 

Forskriften trer i kraft fra og med det konstituerende møtet i det enkelte kommunestyret og fylkestinget 

ved oppstart av valgperioden 2019–2023. 

https://lovdata.no/LTI/forskrift/2019-06-17-727


Fra: Marielle Solheim <Marielle.Solheim@hfk.no> 
Sendt: torsdag 21. november 2019 13:29 
Til: Kommunane i Hordaland - Alle 
Emne: Til eldrerådet: Presentasjonar frå den kommunale eldrerådskonferansen 

2019 
Vedlegg: Presentasjon aldersvennlige samfunn - et forskningsprosjekt.pdf; 

Presentasjon musikkterapi eldrerådet 05.11.19.pdf; Å være pårørende til 
personer med demens - Svendsbø, Eldrerådet 2019.pdf; 
Eldrerådskonferansen Hordaland Drevland 5. nov 2019.pdf; 
Fylkesmannen, leve heile livet.pdf; Fæø, bu heime med demens.pdf; 
Deltakarliste til utsending.xls 

 
Hei! 
 
Denne e-posten går ut til alle kommunane i Hordaland, for at den skal verte vidaresendt til eldreråda. 
Det var rett nok nokre av kommunane som ikkje var med på konferansen, men de kan kanskje ha 
nytte av dette likevel (eller ev. berre sjå vekk frå denne e-posten). 
 
Vedlagt finn de presentasjonane eg har fått lov å dele, samt deltakarliste. Sistnemnde er utan 
kontaktinformasjon ettersom det ikkje har vorten henta inn samtykke til å dele dette. 
 
 
Med vennleg helsing 
Marielle Solheim 
 
Fylkessekretariatet 
HORDALAND FYLKESKOMMUNE 
Mob: 989 06 038 
www.hordaland.no   
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Aldersvennlige samfunn – et
internasjonalt forskningsprosjekt

Presentasjon Fylkesrådet i Hordaland

Gudmund Ågotnes
Institutt for velferd og deltaking
6. november 2019



Plan for presentasjonen

› 1: Bakgrunn for prosjektet

› 2: Prosjektets design

› 3: Planer for Bergen

› 4: Spørsmål og innspill
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Så, hva handler det om?

› Meningen eller mangelen på mening som alderdom tar innen
ethvert samfunn, er selve testen for det samfunnet; det er dette
som avslører meningen eller mangelen på mening i samfunnet
som helhet. For å kunne vurdere vårt eget samfunn må vi
sammenligne løsningene det har valgt med de løsninger, sett i
lys av tid og rom, som andre har anvendt.

› Simone de Beauvoir (1970)
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Overordnet om prosjektet

› “Imagining Age-Friendly “communities within communities”: International
Promising Practices

› Aldersvennlige samfunn (communities)
› Lovende praksiser

› Hva fungerer – gitt kontekst?
› Mot en «apokalyptisk tilnærming til aldring»

› Særlig fokus på «kultur» og «kjønn»
› Diversitet: mot en globalisert verden:

› Nye spørsmål: migrasjon, seksuell orientering, urbefolkning,
funksjonsnedsettelser

› Interseksjonalitet
› Marginalisering

4

https://imagine-aging.ca/


Nettside

› https://imagine-aging.ca/
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Overordnet om prosjektet

› Altså et overordnet fokus på
› Hva som fungerer
› Hva som er presserende (hvor vi kan lære av andre)
› Særlig utsatte grupper/segmenter/problemstillinger

› Misforhold mellom «ide og praksis»?

› Flere ledd og nivåer: fra lokalmiljøet til det strukturelle:
› Å forstå det store bildet gjennom hverdagslige erfaringer
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Spørsmålet:

› «Hvordan kan «aldersvennlige samfunn»
understøtte betingelser hvor alle innen den
aldrende befolkningen ikke bare lever aktive og
friske liv, men også kan delta og skape
meningsinnhold i hverdagen?»

› Altså: fra “friskhet” til “meningsinnhold”
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Bakgrunn

› Tidligere prosjekt –komparativt institusjonsforskning
› Lignende design
› Forskningsteam
› Kjennskap til jurisdiksjoner

› Også mer krevende

› WHO
› Omfattende satsing på aldersvennlige samfunn og byer
› Norge følger etter

› Uoppdagete områder på kartet?

› Canadisk forskningsråd
› Internasjonalt samarbeid
› Samarbeid med partnere
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Prosjektets rammer

› 6 land –12 «jurisdiksjoner»
› Canada: Toronto (O), Ottawa (O), Halifax (NS), Lethbridge (A), Montreal (Q),

Yellowknife (NT), Victoria (BC)
› Norge: Bergen
› Danmark: København
› Taiwan: Taipei
› Australia: Melbourne
› New Zealand: Auckland

› 7 år
› Vekselsvis feltarbeid hver 6. mnd.

› Team
› Samlinger: forskere og partnere

› Kumulativt: lovende praksiser
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Metoder

› Feltarbeid
› Rapid team-based ethnography –en uke
› Organisasjoner
› Samlingssteder

› Observasjoner/Intervjuer

› Tett samarbeid med «stakeholders»
› Catalystic Ethnography

› For å bli informert og for å informere
› Samarbeid i forkant, underveis og i etterkant
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Bergen

› 9-15 desember

› Samarbeidsmøte mandag 9/12
› Ulike interessenter: kommune, organisasjoner, eldreråd, med mer.

› Feltarbeid: 2-sidig fokus
› Marginalisering: fattigdom/rus

› Robin Hood huset, Blå Kors
› «Byens utforming»

› Tilgjengelighet, byplanlegging, arkitektur, universell utforming,
transport med mer.

› Slettenområdet
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So what?

› Informere andre områder:
› Halifax og Melbourne

› «Norske forhold» i et internasjonalt perspektiv –nyttig for norske og
internasjonale forskere

› Utvidet samarbeid i Norge –veier videre

› Formidlingsformer
› Tradisjonell forskningsformidling
› Rapporter
› Digital formidling
› Konferanser med mer.
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Spørsmål

› Innspill/råd?

› Hva bør vi fokusere på?

› Hva er presserende i en norsk/bergensk kontekst?
› Ensomhet? Fattigdom? Språk?

› Hva kan andre lære av oss?

› Hva må vi lære mer om?
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Kontakt

› gago@hvl.no
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Takk for meg!
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Å VÆRE PÅRØRENDE TIL
PERSONER MED DEMENS

ELLEN J. SVENDSBØ



PHD MED., FØRSTEAMANUENSIS 

MASTER I HELSEFREMMENDE ARBEID OG 

HELSEPSYKOLOGI

SYKEPLEIER 

PÅRØRENDE 

ELLEN J. SVENDSBØ



SYNDROMET DEMENS OG DERES PÅRØRENDE

• HVA?

- SYKDOM SOM RAMMER HJERNENS FUNKSJONER

• HVORFOR?

• UKJENT, ARV, LIVSSTIL, MILJØ

• HVOR MANGE?

• NORGE 80.000 NÅ, MER ENN 1 00.000 OM 20 ÅR (47.5 MILLIONER I
VERDEN)

• 300.000 PÅRØRENDE



SYNDROMET DEMENS OG DERES PÅRØRENDE

NÅR?

• SJELDEN HOS 50-ÅRINGER (1 % CA4000 PERSONER UNDER 65 ÅR)

• ØKER FRA 70 ÅRS ALDER

• 1 5 % AV PERSONER OVER 75 ÅR

• MER ENN 20-40% HOS DEM OVER 80+ ÅR



HVA ER DEMENS?

• SYNDROM

• MANGE FORSKJELLIGE DIAGNOSER

• MEST VANLIGE ALZHEIMER SYKDOM, LEWY LEGEME, FRONTOTEMPORAL OG VASKULÆR
DEMENS

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi40bL1gorPAhXhPZoKHT4KA0MQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.mirror.co.uk%2F3am%2Fcelebrity-news%2Frobin-williams-suicide-was-triggered-4607779&bvm=bv.132479545,d.bGs&psig=AFQjCNGRbToxFPTHGiS49r-eFJyrG8Ka4w&ust=1473776346929871
http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjJ2a6yg4rPAhViApoKHfXCCEMQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.nydailynews.com%2Fnews%2Fnational%2Flong-struggle-gipper-dead-93-president-article-1.655972&bvm=bv.132479545,d.bGs&psig=AFQjCNFD9MzeQlHiYF9opc7L33gZqXJMJQ&ust=1473776479300070


ALZHEIMER SYKDOM
60-70 %

• REDUSERT
HUKOMMELSE

• KONSENTRASJONSVA
NSKER

• SPRÅKVANSKER, LETER
ETTER ORD, GLEMMER
NAVN PÅ PERSONER
OG TING.

• URO

• PERSONLIGHETSENDRING

• DEPRESJON (50-80%)

• ORIENTERING FOR TID
OG STED

• UTFØRING AV VANLIGE
AKTIVITETER

• PSYKOSE (50-80 %)

• ADFERDSFORSTYRRELSER;
AGGRESJON, VANDRING
ROPING

• PARKINSONISME; STIVHET,
SKJELVING OG
GANGVANSKER

• HALLUSINASJONER/

VRANGFORESTILLINGER

• INKONTINENS

• TRENGER HJELP TIL NESTEN
ALLE FUNKSJONER

Auguste Deter, Born 16
May 1850 (1850-05-16)
Kassel, Germany
Knownfor First diagnosis
of "Alzheimer's"
Died April 8, 1906,
Frankfurt, Germany



DEMENS MED LEWY LEGEMER

• PROTEINANSAMLINGER I HJERNEN

• MYE LIKT MED ALZHEIMER SYKDOM, MEN DET ER FORSKJELLIGE PROTEINER SOM RAMMER
ANDRE STEDER I HJERNEN.



LEWY LEGEME DEMENS
1 5-27%

• 60-90 ÅR (1 5-20%)

• FLUKTUASJONER

• VARIASJON I OPPMERKSOMHET OG GRAD AV FORVIRRING/HUKOMMELSE, FRA
SEKUND TIL MINUTT TIL TIMER TIL DAGER.

• VRANGFORESTILLINGER

• FORFØLGELSE, TYVERI, UTRO EKTEFELLE, KOMPIS FRA GAMLE DAGER



LEWY LEGEME DEMENS

• SYNSFORSTYRRELSER OG HALLUSINASJONER
• LYSGLIMT

• FOLK

• DYR

• MONSTER

• VÆR/ BYGNINGER/STED

• LUKTER

• LYD



FLERE SYMPTOM VED LEWY LEGEME DEMENS

• GANGVANSKER

• STIVHET I ARMER OG BEN

• BALANSEPROBLEM

• MASKEANSIKT

• SKJELVING

• SETTE SEG UTENFOR STOLEN (VISUOSPATSIAL SVIKT)

• EKSEKUTIV SVIKT

• SØVNFORSTYRRELSER (OFTE STORE BEVEGELSER)

• STORT BEHOV FOR SØVN PÅ DAGTID

http://www.parkinsondiary.com/wp-content/uploads/2010/01/muhammad_ali_1754426.jpg


LEWY LEGEME DEMENS

• NEVROLEPTIKA HYPERSENSITIVITET
• CA 50 % REAGERER MED ALVORLIGE BIVIRKNINGER PÅ MEDIKAMENT

MOT PSYKOSE
• STOKK STIV

• KAN IKKE GÅ

• REDUSERT BEVISSTHET

• FEBER

• FORVIRRING



STARTSYMPTOM DLB VS. AD
-RAPPORT FRA PÅRØRENDE
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FORSKNI NG OM PÅRØRENDE TIL P ERSONER MED
DEMENS

• PRESS PÅ PÅRØRENDE FYSISK, PSYKISK, SOSIALT, ØKONOMISK
• «HIDDEN VICTIMS» (SKJULTE OFFER)

• DÅRLIGERE KVALITET MELLOM DEN SOM HAR DEMENS OG DENS PÅRØRENDE

• KONFLIKT PÅRØRENDE IMELLOM

• ARBEIDS RELATERTE VANSKELIGHETER

• BISTAND FRA HELSEVESENET, FORHANDLINGSPROSESS

• ANGST

• DEPRESJON

:VIKTIGE PÅRØRENDE
• FUNKSJON
• POTENSIELLE NYE PASIENTER

(BURNS ET AL, 2000, GEORGE & GWYTHER, 1986, GONZALES-SALVADOR ET AL., 1999, LEINONENET AL, 2001, ALZHEIMERS ASSOCIATION, 2011, MOHAMED ET AL, 2010,BULLOCK ET AL, 2004, ZARIT ET AL, 1985)



HVILKE FAKTORER KAN FØRE TIL DEPRESJON HOS
PÅRØRENDE?

• PERSON MED DEMENS (PASIENT)

• YNGRE ALDER PÅ PASIENT

• AVHENGIGHET AV HJELP TIL DAGLIGDAGSE FUNKSJONER

• ATFERDSENDRINGER

• PÅRØRENDE

• LAV INNTEKT

• TIDLIGERE FORHOLD TIL PASIENT

• ANTALL TIMER SOM “AKTIV” PÅRØRENDE

• FUNKSJONELL AVHENGIGHET

• POSITIV, GODT HUMØR



HVILKE TILTAK FINNES I DAG?

• GENERELL INFORMASJON
• BØKER, BROSJYRER

• DEMENSLINJER (TELEFON)

• UNDERVISNING OM DEMENS
• PÅRØRENDESKOLER

• STØTTESAMTALER INDIVIDUELT ELLER I GRUPPE

• HJEMMESYKEPLEIE/DEMENSTEAM VIA PERSON MED DEMENS
• INFORMASJON OM SYKDOM, MESTRINGSSTRATEGIER, RÅD OG TIPS

• AVLASTNING; STØTTEKONTAKT, DAGSENTER, SYKEHJEMSPLASS

• PRAKTISK HJELP; HJEMMEHJELP, VAKTMESTERTJENESTER, HUSBANKEN

• DEMENSSKOLEN



PHD STUDIEN; PROBLEMSTILLING

• HVA OPPLEVER PÅRØRENDE TIL PERSONER MED DEMENS?

• FINNES DET ULIKHETER MELLOM DIAGNOSEGRUPPENE I OPPLEVD
PÅRØRENDE STRESS? (OPPLEVD STRESS NIVÅ, PREDIKTORER)

• HVA KAN OPPLEVES SOM STYRKENDE FOR PÅRØRENDE I DEN
SITUASJONEN DE ER I?

(HVA SAVNER PÅRØRENDE?)



DEMVEST STUDIEN

• STAVANGER, HAUGESUND OG BERGEN

• GERIATRISKE OG ALDERSPSYKIATRISKE POLIKLINIKKER

• 303 PASIENTER (23 KONTROLLER)– 268 PÅRØRENDE

• UNDERSØKELSE 1 GANG PR ÅR, 5 OPPFØLGINGER

• TILLEGGSDATA FRA HUKLI (35 PERSONER MED DLB)



ARTIKKEL1:
THE RELATIONSHIP OF SPECIFIC ITEMS ON THE

NEUROPSYCHIATRIC INVENTORY TO CAREGIVER
BURDEN IN DEMENTIA: A SYSTEMATIC REVIEW

• HENSIKT:

• HVILKE SYMPTOM HOS PERSONEN MED DEMENS ER MEST BELASTENDE FOR
PÅRØRENDE?

• RESULTAT:

• IRRITABILITET

• NATTLIGE FORSTYRRELSER

• ANGST



GRAF OVER ALLE 12 MÅLTE PUNKT:
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Mean score individual NPS and dristress score Mean score individual symptoms and overall burden, studies ranked more than 9



ARTIKKEL2:
CAREGIVER BURDEN IN FAMILY CARERS OF PEOPLE WITH

DEMENTIA WITH LEWY BODIES AND ALZHEIMER’S
DISEASE

HENSIKT:

• UNDERSØKE OG BESKRIVE PÅRØRENDE STRESS TIL PERSONER MED DLB OG AD

METODE:

• DEMVEST(N=265) & NASJONALDEMENSREGISTER (N=15 DLB), PUBLISERTJANUAR2016:



TABELL OVER PÅRØRENDE OG PASIENTMÅLINGER

AD DLB p-value

Alder 75.5 74.1 0.1 70

Kjønn pas, dame 73% 47.7% 0.001

ektefelle/barn (%) 50/50 61 .6/38.4 0.1 39

RSS total 1 5.0 1 9.9 0.005

NPI intensity 6.1 9.1 <0.0005

RDRS-2 -0.3 0.2 0.008

HVEM VAR PÅRØRENDE OG HVILKE FAKTORER VAR
BELASTENDE HOS AD OG DLB?



HVA FANT VI?

• HØYT STRESS HOS PÅRØRENDE –
FORBUNDET MED
NEVROPSYKIATRISKE SYMPTOM OG
NEDSATT ADL FUNKSJON

• NEUROPSYCHIATRIC INVENTORY, P=0.004, RAPID
DISABILITY RATING SCALE-2, P<0.0005.

• PÅRØRENDE STRESS ER HØYERE HOS
PÅRØRENDE TIL PERSONER MED DLB,
SAMMENLIGNET MED PÅRØRENDE
TIL PERSONER MED AD.

22

ALL AD DLB p-value1

RSS total

mean, SD

1 7.3 (1 0.6) 1 5.0 (9.7) 1 9.9 (1 1 .2) p=0.005

RSS ED 7.2 (4.9) 5.9 (4.2) 9.03 (5.3) p‹ 0.0005

RSS SD 6.7 (5.1 ) 5.7 (4.6) 8.1 (5.6) p=0.006

RSSNF 3.2 (2.1 ) 3.1 (2.0) 3.5 (2.2) p=0.258



ARTIKKEL 3: PATTERNS OF CARERDISTRESS OVER TIME
IN MILD DEMENTIA

HENSIKT: UNDERSØKE PÅRØRENDE STRESS OVER TID HOS PERSONER

MED DLB OG AD

METODE:

• LONGITUDINELL 1, 2 OG 3 ÅR SENERE



HVA FANT VI?

• Å VÆRE PÅRØRENDE TIL EN PERSON MED MILD
DEMENS ER FORBUNDET MED ØKT STRESS OVER TID.

• PÅRØRENDE TIL PERSONER MED AD HADDE ØKENDE
STRESS FRA START TIL TO OG TRE ÅRS OPPFØLGING.

• PÅRØRENDE STRESS TIL PERSONER MED DLB VAR HØY
VED START, MEN HOLDT SEG RELATIVT STABILT OVER
3 ÅR.



OG VI FANT OGSÅ…

•

• STRESS REDUKSJON HOS PÅRØRENDE DA
PERSONEN MED DLB BLE INNLAGT I SYKEHJEM.



ARTIKKEL 4. PERSONAL EXPERIENCES OF CARERS
TO PERSONS WITH LEWY BODY DEMENTIA AND

ALZHEIMER’S DISEASE.

HENSIKT: UNDERSØKE OG BESKRIVE HVA PÅRØRENDE TIL PERSONER MED DLB OG AD OPPLEVER.
HVILKE MESTRINGSSTRATEGIER BLIR BRUKT?

METODE:

• FOKUSGRUPPE INTERVJU X 4 (N=21)

• EKTEFELLER, VOKSNE BARN OG BARNEBARN

• FRA 43 -86 ÅR

• TETT KONTAKT MED PERSON MED DEMENS

• REKRUTTERT FRA GERIATRISKE POLIKLINIKKER PÅ VESTLANDET

• INFORMERT SAMTYKKE



HVA FANT VI?

• ULIKE DIAGNOSER –ULIK SYMPTOMER

• MESTRINGS STRATEGIER
• PROBLEM FOKUSERT STRATEGIER

• FØLELSES FOKUSERT STRATEGIER



KONKLUSJON

• PÅRØRENDE TIL PERSONER MED
DEMENS TRENGER DIAGNOSE
KUNNSKAP OM SYMPTOM OG
UTVIKLING

• PÅRØRENDE TIL PERSONER MED
DEMENS TRENGER KUNNSKAP
OM EGNE
MESTRINGSSTRATEGIER

• Å DIFFERENSIERE MELLOM
DIAGNOSENE DLB OG AD ER
VIKTIG FOR
MESTRINGSSTRATEGIENE FOR
PÅRØRENDE

• HØY PRIORITET OG STØTTE FRA
DET OFFENTLIGE
HJELPEAPPARATET ER VIKTIG
FOR PÅRØRENDES MESTRING AV
SYMPTOM OG HVERDAG.



VEIEN VIDERE

• MER KUNNSKAP SPESIFIKK KNYTTET TIL
DIAGNOSE

• PERSON MED DEMENS

• PÅRØRENDE

• PROFESJONELLE

• UNDERVISNING OG OPPLÆRING I
MESTRINGSSTRATEGIER

• HVORDAN KAN HVER ENKELT PÅRØRENDE FINNE
SINE STRATEGIER OG VÆRE BEVISST DEM



TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN!

Ellen J. Svendsbø,
ellen.svendsbo@hvl.no
Mobil nr. 48 12 27 34

mailto:Ellen.svendsbo@hsh.no


Aldersvennlig
– et ansvar på tvers

Eldrerådskonferansen 2019
Hordaland

Trude Drevland
Leder i rådet for et aldersvennlig Norge
5. november 2019



Hvorfor en satsing på eldre?

Regjeringen
ønsker å skape et

aldersvennlig
Norge

Vi lever lengre liv
og vi blir flere eldre

Aldringen av
befolkningen

endrer samfunnet



Nasjonalt program for et aldersvennlig Norge etableres som en del av 
reformen Leve hele livet

 Helsedirektoratet har fått et oppdrag for 2019 – 2020 med å 
etablere programmet. Oppdraget er organisert som et prosjekt og 
vi som jobber med det utgjør en prosjektgruppe

 Etableres et senter i Ålesund fra 2021. Skal videreføre oppdraget 
og oppgavene. 

Rådet for et aldersvennlig Norge 2019 – 2021

 Rådet skal bidra til gjennomføringen av programmet i henhold til 
mandatet som er gitt

 Helsedirektoratet v/ prosjektgruppen forestår 
sekretariatsfunksjonen

Et aldersvennlig Norge



Program for et aldersvennlig Norge

Råd

Leder:
Trude Drevland
• Pensjonist-

forbundet
• Frivillighet Norge
• KS
• NHO
• Husbanken
• IKT Norge
• Nova-OsloMet

Partnere

• Organisasjoner
• Institusjoner
• Bedrifter
• Utdanning
• Forskning
• Kommuner

Senter for et aldersvennlig Norge

Planlegg egen
alderdom

(kampanje)

Eldrestyrt
planlegging

Nasjonalt
nettverk for
kommuner

Partnerskap
på tvers av
sektorer

Senior-
ressursen

Kommunale eldreråd

Organiserin g



Hvem er vi i rådet

• Pensjonistforbundet, leder Jan Davidsen

• Frivillighet Norge,  gen. sekr. Stian S. Johnsen

• KS, ordfører Nils A. Røhne

• NHO, adm. dir. Anne Cecilie Kaltenborn

• Husbanken, adm. dir. Osmund Kaldheim

• IKT-Norge, adm. dir. Heidi Arnesen Austlid

• OsloMet – storbyuniversitetet, forskningsleder 

Hans Christian Sandlie

• Leder: Trude Drevland 

På bildet i midten statssekretær Anne Bramo



Mål for arbeidet 

Skape 
aldersvennlige 
kommuner og 
lokalsamfunn, 

organisasjoner og 
virksomheter

Bidra til at eldre 
mennesker skal 
delta og bruke 

sine evner slik de 
ønsker



Eldrepolitikk er ikke bare omsorgspolitikk

• Strategien for et aldersvennlig samfunn retter seg i hovedsak mot 
personer i 60 – 70 årene som står mellom arbeidsliv og 
pensjonisttilværelse

• Tiltak og oppgaver for i programmet og for rådet rettes hovedsakelig 
mot andre sektorer enn helse- og omsorgssektoren 

I aldersgruppen 69 til 80 år er det kun 12 prosent av befolkningen som 
mottar omsorgstjenester (SSB)



Statsminister Erna Solberg sier i forordet til regjeringens 
strategi for et Aldersvennlig samfunn:

«Denne strategien er et oppgjøre 
med tanken om at eldrepolitikk 
bare er omsorgspolitikk. Å skape 
et aldersvennlig samfunn handler 
om hva vi som samfunn kan gjøre 
for at hver enkelt skal kunne 
bruke sine ressurser»
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Programmets fem oppgaver

1. Planlegg for egen alderdom –en kampanje på tilrettelegging av bolig,
sosialt fellesskap og et aktivt liv

2. Eldrestyrt planlegging av aldersvennlige lokalsamfunn

3. Nasjonalt nettverk for aldersvennlige kommuner

4. Partnerskapordning for aldersvennlige organisasjoner,
institusjoner, bedrifter og virksomheter

5. Ta i bruk seniorressursen i arbeidsliv og frivillig arbeid



• Være pådriver, gi retning og legitimitet til arbeidet

• Forankre arbeidet i ulike organisasjoner

• Invitere til partnerskap 

• Bidra til felles forståelse på tvers av sektorer 

• Skape engasjement gjennom nytenking og idéutvikling

• Involvere, inspirere og engasjere den eldre befolkning til selv å delta

• Være en utfordrende stemme

Rådets mandat



Rådet skal og vil bidra til 
å endre holdning og utløse 
handling knyttet til eldre 

som ressurs!



Fakta og bakgrunn



Vi lever lenger

• Vi er 1 million innbyggere over 60 år

• Snitt levealder som pensjonist i 1973 var 
7,5 år

• Levealder som pensjonist i 2018 er 17.5 år 

• Mange lever en tredjedel av livet som 
pensjonist 

Kilde: SSB



I noen kommuner blir antall eldre doblet de neste 20 årene

Aldringen blir klart sterkest i distriktene, 
og flyttemønstrene forsterker aldringen 
på to måter:

• Unge mennesker i fruktbar alder 
flytter mot byen, og i tillegg blir 
dermed også barna i større grad 
født sentralt.

• De eldre blir igjen på bygda, 
og i 2040 vil mer enn hver tredje 
innbygger i en del distrikts-
kommuner ha passert 70 år.



• Antallet eldre i kommunene stiger. 

I enkelte kommuner er 25 prosent av 

befolkingen over 65 år.

• Kommunen løser sine oppgaver på forskjellig 

vis, og de har mye å lære av hverandre. 

• Rådet for et aldersvennlig Norge skal være 

pådriver for at kommunene jobber sammen 

for et aldersvennlig samfunn. 

• Rådet skal også støtte KS i etableringen av et 

nasjonalt nettverk av aldersvennlige byer og 

lokalsamfunn.

Eldre i norske kommuner

Registrert andel 65 år og eldre i norske 
kommuner 2017 (Statistisk Sentralbyrå)
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Arbeidet for et mer aldersvennlig Norge
angår alle deler av samfunnet

Transport Bolig

Teknologi Tilgjengelighet

Medbestemmelse Aktiviteter

Arbeidsliv Frivillighet



Og hver enkelt av oss

• Hver enkelt av oss må ta ansvar for egen alderdom
• Eldre selv må involvere seg og engasjere seg og slik være viktige

bidragsytere i lokalsamfunnet
• Eldre må selv planlegge egen alderdom med fokus på bolig, sosialt

fellesskap og et aktivt liv



Frivilligheten har aldri vært viktigere



• Uten frivilligheten knekker velferdsstaten 

• Behovet for frivillige har aldri vært større 

• Pensjonistenes frivillige arbeid i 2016 ble anslått til 25 milliarder kroner*

• Med riktig innsats kan tallet dobles mot 2030

Frivillighetens betydning

*Tall fra Ny Analyse for Statens Seniorråd



• Etterspørsel og nytte må sees i sammenheng

• Eldre vil bidra med noe som er nyttig

• Frivillig arbeid må være lystbetont og organisert

• Rekrutteringen må skje gjennom tett dialog og direkte henvendelse 

• Frivillige organisasjoner må slutte å konkurrere seg imellom om å rekruttere frivillige

• Frivilligheten og kommunene må jobbe sammen 

• Det frivillige engasjementet må skje på tvers av generasjonene 

Hvordan få flere frivillige?



Felles møteplasser for eldre og yngre

Dagens eldregenerasjon har et oppdrag om å lære den yngre 

generasjon aksept for det mangfoldet vi mennesker representerer. 

Først når vi lykkes med dette har vi et Norge som er vennlig for oss alle. 



• Myndighetene ønsker at vi skal bo hjemme så lenge som mulig 

• Det vil også de eldre selv - ni av ti sier de vil bo i der de bor i dag

• Halvparten av oss bor i en bolig som i liten grad eller overhodet ikke er tilpasset svekket mobilitet 

• En tredel har har gjort en eller annen form for endring

• Vi trenger en boligpolitikk som ivaretar den eldre befolkingen 

• Hvis det ikke skjer vil omsorgsbehovet øke betydelig

Tall fra: Pensjonistforbundet

Vi skal bo hjemme



Pensjonsårene må fylles med innhold til det beste for 
den enkelte og til det beste for samfunnet

Vi må ta ansvar for vårt eget liv

Vi kan ikke stole på at storsamfunnet 
ordner opp for oss



Takk for meg!



1© Fylkesmannen i Vestland

Innhald i reforma

Forventningar til kommunane

Organisering og gjennomføring

Korleis eldreråda kan jobbe med Leve
heile livet reforma

Eldrerådskonferansen 06.11 .2019

Korleis kan eldreråda jobbe med reforma Leve heile livet?

1 2.11 .20
1 9
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Overordna skal reforma bidra til at:

• Eldre opplever fleire gode leveår med god helse, god livskvalitet

• Eldre i større grad meistrareige liv og får god helsehjelp når dei treng hjelp

• Pårørande kan bidra utan at dei vert utslitne

• Godt arbeidsmiljø og at tilsette kan bruke kompetansen sin i tenestene

• Redusere uønska variasjon i kvaliteten på tenestetilbodeti og mellom kommunar

Målgruppe: eldre over 65 år

Målet med reforma



3© Fylkesmannen i VestlandFoto:

Ha eit tydeleg
innbyggjar-/brukar-/
pasientperspektiv i alt
vi gjer

Tenkje nytt om korleis
vi jobbar med å
utvikle tilbod, tiltak og
tenester

Tenkje nytt om
korleis vi jobbar
med planlegging

Kvifor ei ny reform? Bakgrunn og føremål
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Reformas 5 hovu dområde

Eit aldersvenleg
Norge - målet er å
skape eitsamfunn som
legg til rette for at eldre
kan bidra og delta i
samfunnet.

-Planlegg eigen alderdom
-Eldrestyrt planlegging
-Nasjonalt nettverk for
aldersvenlegekommunar
-Partnerskapsordning
-Seniorressursen

Aktivitet og
fellesskap -målet er
aukaaktivitet, gode
opplevingarog
fellesskap.

-Gode øyeblikk
-Tru og liv
-Generasjonsmøter
-Samfunnskontakt
-Sambruk og
samlokalisering

Mat og
måltider - målet er å
redusere underernæring
og skape gode mat-og
måltidsopplevingarfor
den enkelte.

-Det gode måltidet
-Måltidstider
-Valgfridom og variasjon
-Systematisk
ernæringsarbeid
-Kjøkken og kompetanse
lokalt

Helsehjelp
–målet er å auke
meistringog livskvalitet,
førebyggefunksjonsfall
og gje rett hjelp til rett
tid.

-Kvardagsmeistring
-Proaktive tenester
-Målretta bruk av fysisk
trening
-Miljøbehandling
-Systematisk kartlegging og
oppfølging

Samanheng og
overgangar i
tenestene
–målet er aukatryggleik
og forutsigbarheiti
pasientforløpet til eldre
og deirapårørande.

-Den enkeltes behov
-Avlastning og støtte til
pårørande
-Færre å forholde seg til og
aukakontinuitet
-Mjukareovergang mellom
heim og sjukeheim
-Planlagte overgangar
mellom kommunarog
sjukehus
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Råd for et aldersvennlig Norge

Program for et aldersvennlig samfunn

• Kampanje for å planlegge for eigen alderdom

• Eldrestyrt planlegging

• Nasjonalt nettverk for aldersvenlege kommunar

• Partnerskapsordning

• Seniorressursen

Eit aldersvenleg samfunn
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Gode øyeblikk

• Tilbod om minst ein times aktivitet dagleg.

Tro og liv

• Tilbud til brukarar, rettleiararfor- og opplæring av personell

Generasjonsmøter

• Etablere møteplassarmellom unge og eldre, organisere aktivitet og verksemd på
tvers av generasjonar

Samfunnskontakt

• Frivillighetskoordinator, frivilligkontakter

Sambruk og samlokalisering

• Sjukeheimar og omsorgsbustaderintegrert del av lokalmiljøet

Aktivitet og fellesskap
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Det gode måltidet

• Tilbod om næringsrik mat, sosiale måltidsfellesskap, samarbeid om innkjøp, tillaging,
servering

Måltidstider

• Nattfaste ikkje meir enn 11 timar, individuelt tilpassa, måltid spreidd meir utover, muleg
å velje meir og meir variert

Valgfrihetog variasjon

• Ivareta eigne mattradisjonar, kunne ta eigne val

Systematisk ernæringsarbeid

• Systematisk ernæringsarbeid, kunnskap og opplæring, mat og ernæringsarbeid i
kommunalt planverk

Kjøkken og kompetanse lokalt

• Kjøkken og matfagleg kompetanse i tenestene, reetablere og renovere lokale kjøkken

Mat og måltid
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Kvardagsmeistring

• «Hva er viktig for deg?», kvardagsrehabilitering, velferdsteknologiske løysingar,
helsestasjon for eldre

Proaktive tenester

• Førebyggande heimebesøk, primærhelseteam, oppfølgingsteam

Målretta bruk av fysisk trening

• Frisklivstilbod, treningsgrupper, individuelt tilpassa tilbod

Miljøbehandling

• Individretta enkelttiltak og systematiske tiltak

Systematisk kartlegging og oppfølging

• Observasjon og kartleggingsverktøy, fagleg oppdatering, kollegarettleiing

H elsehjelp
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Den enkeltes behov
• Personsentrert tilnærming, velkomstsamtale, primærkontakt, IP, jamlege pasient- og

pårørandesamtaler

Avlasting og støtte til pårørande
• Fleksible avlastingstilbod, informasjon og digitale verktøy til dialog, pårørandeskular,

samtalegrupper

Færre å forholde seg til og auka kontinuitet
• Primærkontakt, nye arbeids- og organisasjonsformer, alternative turnusordningar

Mjukare overgangar mellom eigen heim og sjukeheim
• Integrerte tenester, organisering av arbeidet, samordning og gode pasientforløp

Planlagde overgangar mellom kommunar og sjukehus
• Tidleg planlegging og sakshandsaming for utskriving, gjensidig kompetanseoverføring,

tverrfagleg vurderingsteam

Samanheng i tenestene



Forven tn i n gar ti l kom m u n an e

• Kommunane behandlar meldinga og vedtek korleis løysingane i reforma skal tilpassast lokale
forhold og gjennomførast i samarbeid med andre tenesteområde, frivillig sektor og andre aktørar i
samfunnet

• Utarbeide plan for gjennomføring og vurdere personell og kompetansebehov for å gjennomføre
valde tiltak

• Prioritere i kommunens handlingsplan /økonomiplan
• Gjennomføre planen

10

Fase 1
2019

Fase 2
2019-20

Fase 3
2021-23

Fase 4
2023

• Informasjon
• Spredning
• Oppstart

• Gjennomføring
• Implementering
• Rapportering

• Kartlegging
• Planlegging
• Beslutninger

• Evaluering
• Forbedring
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Nasjonalt: Helsedirektoratet i
samarbeid med KS og nasjonalt
fagmiljø

• Informasjonsarbeid

• Utvikle og spre fagleg kunnskap

• Lage rettleiingsmateriell

• Utvikle måleverktøy og ansvar for
følgje- forsking av reforma

• Gje fagleg støtte og bistand til det
regionale støtteapparatet

Regionalt: Fylkesmennene i samarbeid
med KS og Utviklingssentrene for
sjukeheimar og heimetenester

• Mobilisere og engasjere alle kommunane i
sitt fylke

• Spreie kunnskap om reforma - innhald og
verkemiddel

• Gje tilbod om støtte og rettleiing til utvikling,
iverksetting og evaluering av lokalt
planarbeid

• Invitere til læringsnettverk og
erfaringsdeling mellom kommunane

Nasjonalt og regionalt støtteapparat
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Informasjon på FM og regionalt støtteapparat sine nettsider

Innlegg om Leve hele livet reforma på ulike møteplassar med politikarar, rådmenn,
leiarar og tilsette i kommunane, pensjonistlag, m.m

Gjennomført Dialogmøte med alle kommunane våren 201 9

Planlagt Leve hele livet konferansar nov/desember 201 9

Tema: 1 . samfunnsplanlegging 2. samarbeid og samhandling, kommune, frivilligarbeid
og næringsliv

Arbeidet så langt
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Leve h el e l ivet – ei samfu n nsreform
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Rådene eller annet medvirkningsorgan for ungdom er rådgivende organer for
kommunen eller fylkeskommunen og har rett til å uttale seg i saker som gjelder
henholdsvis eldre, personer med funksjonsnedsettelse og ungdom.

Kommunelova § 5-12 Eldreråd, råd for personer med funksjonsnedsettelse og ungdomsråd eller annet
medvirkningsorgan for ungdom

Eldrerådets rolle og funksjon
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Eldrerådet, rådet for personer med funksjonsnedsettelse og ungdomsrådet eller et annet medvirkningsorgan for
ungdom er rådgivende organerfor kommunen og fylkeskommunen.

Rådene har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder henholdsvis eldre, personer med funksjonsnedsettelse og
ungdom. Slike saker skal kommunestyret, fylkestinget eller andre folkevalgte organer forelegge for rådene.

Kommunestyret og fylkestinget skal etablere rutiner som sikrer at rådene mottar sakene på et så tidlig tidspunkt i
saksbehandlingen, at uttalelsene fra rådene har mulighet til å påvirke utfallet av saken. Rådene kan også ta opp saker
på eget initiativ. Uttalelsene skal følge saksdokumentene til det kommunale eller fylkeskommunale organet som avgjør
saken endelig.

Rådene skal ikke behandle saker som gjelder avgjørelser overfor enkeltpersoner. Kommunestyret og fylkestinget kan
gi rådene myndighet til å fordele bevilgninger.

Rådene skal hvert år utarbeide hver sin årsmelding som skal legges frem for kommunestyret eller fylkestinget.

Kommunestyret og fylkestinget kan gi medlemmer av rådene møte-og talerett i folkevalgte organer.

Forskrift om kommunale og fylkeskommunale råd for eldre, personer med funksjonsnedsettelse og ungdom (forskrift
om medvirkningsordninger)

§ 2 Oppgåver
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• Vere pådrivar –etterspørje framdrift i kommunens arbeid med
gjennomføringa av reforma

• Ta opp saker på eige initiativ

• Gje råd og uttale til saker og kommunens planar og budsjett

• Vere «lyttepost» - ta i mot henvendelsar frå organisasjonar og
befolkninga

• Delta aktivt i kommunens planarbeid –plangrupper

Kva eldrerådet kan bidra med i kvalitetsreforma Leve heile livet
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• Etterspørje og vere pådrivar for at eit aldersvenleg lokalsamfunn vert tematisert i
kommunens plastrategi og planarbeid

• Kartlegge eigne lokalsamfunn –kva må til får å få eit meir aldersvenleg samfunn

• Lage konkrete planar for å gjere fysiske og sosiale omgjevnader, transport, service og
tenestetilbod meir aldersvenlege

Eldreråda kan involvere kommunes eldre innbyggarar (pensjonistforeningar,
frivilligsentralar, frivillige organisasjonar, seniorsenter) for å vurdere kva som fungerer og
kva som bør forbetrast

• Delta i Nasjonalt nettverk for aldersvenlege kommunar (KS)

Eldrestyrt planlegging
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Planlegging for eit samfunn med mange fleire eldre:

• Bustader og bufellesskap vi kan bli gamle i

• Skikkelege transportordningar for eldre

• Universell utforming av bygningar, teknologi, transport, informasjon og fysiske
omgjevnader

• Gode turtilhøve i nærmiljøet

• God belysning

• Godt med benkar og høve for å sitte ute

Håndbok aldersvennlig stedsutvikling

Eit aldersvenleg Norge

https://www.ressursportal.no/handbok-aldersvennlig-stedsutvikling-nal-2019
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Ressursportal

Eit viktig verktøy i kommunanes
planarbeid

Målet med ressursportal.no er å samle og
gjere tilgjengeleg relevant
styringsinformasjon som har relevans for
analyse og planlegging av Leve hele livet
og eit meir aldersvenleg Norge

ressursportal.no


20© Fylkesmannen i Vestland

Planlegg eigen alderdom

• Tilrettelegging av eigen bustad

• Fysisk aktivitet

• Grupper og individuelt

• Kognitiv aktivitet

• Sosial deltaking

• Invester i venner og sosialt nettverk

• Bidra i frivilligarbeid

• Gode mat og måltidsvanar

Bidra i kommunens planarbeid

• Nærmiljø og lokalsamfunn

Kva den enkelte av oss kan bidra med
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Kontakt: fmsfaew@fylkesmannen.no

Lykke til!



Å l eve h jem m e
m ed d em en s

Stein Erik Fæø
Sykepleier og Phd-stipendiat

Senter for Alders- og sykehjemsmedisin

UNIVERSITETET I BERGEN



• Hva bidrar til livskvalitet
og verdighet blant eldre?

• Forskning

• Implementering

• Utdanning

Hva er SEFAS?
UNIVERSITETET I BERGEN

SIDE 2



H va er demen s?
• Et syndrom – mange diagnoser

– Alzheimer ca. 60%
– Vaskulær 1 5-20 %

• Påvirker kognitive ferdigheter
– Hukommelse, læring, språk, handling,

oppmerksomhet, orientering, atferd, emosjon

UNIVERSITETET I BERGEN

SIDE 3



H va er demen s i kke?

• «Å miste seg selv»

• Tap av menneskelige behov

• Diskvalifiserende

UNIVERSITETET I BERGEN

SIDE 4



Å l eve h jem m e m ed demen s

• Flere personer med demens bor hjemme lenger

• Komplekse problemstillinger

• Høy pårørendebelastning

UNIVERSITETET I BERGEN

SIDE 5
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H va er et h jem ?
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H va n år en ram m es av dem en s?

UNIVERSITETET I BERGEN
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• Rommet skrumper inn

• Tidsforståelse – orientering

• Forstyrrelse i «det emosjonelle hjemmet»

• Å lengte hjem – når en er hjemme

UNIVERSITETET I BERGEN
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H vordan ser di sse h jem m en e u t?
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H va vi rker? H va sier forskn ingen?
• Standardisering har liten effekt
• Enkeltstående tilbud har liten effekt
• Komplekse problemstillinger krever komplekse

løsninger
– Fleksibelt
– Tilpasset
– Sammensatt

UNIVERSITETET I BERGEN
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H vordan fi n n e ri kti g h jel p?
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Koordi n ator
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• Hva er viktig for deg?

• Tilrettelegge

• Bindeledd

• Evaluere

• Støtte

UNIVERSITETET I BERGEN

VERDEN

HJEM

Koordinator



LIVE@H ome. path
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Læri n g

• Personer med demens og pårørende

• Økt innsikt i sykdom, behandling og støtte

• Refleksjon

• Bli kjent med andre i samme situasjon

UNIVERSITETET I BERGEN

SIDE 35



In n ovasjon - IKT

• Kartlegge bruk

• Kartlegge behov

• Evaluere virkning

• Utvikle og teste kommunikasjonsplattform

UNIVERSITETET I BERGEN
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Vol unteers - Fri vi ll igh et

• Gjøre erfaringer med rekruttering

• Gjøre erfaringer med oppfølging

• Gjøre erfaringer med bruk av frivillighet for

personer med demens

UNIVERSITETET I BERGEN

SIDE 37



E-en s tre si der
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E-en s tre si der
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E-en s tre si der
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Evaluere



• Hva er viktig for deg?

• Hva vil du ta vare på?

E-en s tre si der
UNIVERSITETET I BERGEN

SIDE 41

Evaluere



• Hva er viktig for deg?

• Hva vil du ta vare på?

• Hva trenger du?

• Hvordan kan vi hjelpe deg?

E-en s tre si der
UNIVERSITETET I BERGEN

SIDE 42

Evaluere

Empowerment



• Hva er viktig for deg?

• Hva vil du ta vare på?

• Hva trenger du?

• Hvordan kan vi hjelpe deg?

• Også i tiden som kommer?

E-en s tre si der
UNIVERSITETET I BERGEN

SIDE 43

Evaluere

Empowerment

End-of-Life



H va gjør koordi n ator?

• Hjemmebesøk

– Hva er viktig for deg?

– Foreslå muligheter

– Gi tid

UNIVERSITETET I BERGEN

SIDE 44



• Månedlig telefonkontakt

– Evaluere

– Støtte

– Opprettholde kontakt

• Tilgjengelighet

UNIVERSITETET I BERGEN
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• Forhåndssamtale med fastlege

– Verdier

– Forståelse

– Planlegge

– Legemidler

UNIVERSITETET I BERGEN
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H vordan vi rker dette?
Erfari n ger fra en pi l otstu di e

UNIVERSITETET I BERGEN
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Deltagere

• 1 6 personer med demens og deres pårørende

• Alder: 52-83

• 4 kvinner – 1 2 menn

• 1 2 bodde med ektefelle/samboer

• MMSE 1 6-24

UNIVERSITETET I BERGEN
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Koordi n atoren e

• Erfarne spesialsykepleiere

• Kjenner tjenestene

• Fleksibel arbeidssituasjon

• Løsrevet fra øvrige tjenester

UNIVERSITETET I BERGEN
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Oppføl gi n g

• Hjemmebesøk

• Månedlig telefonkontakt

• Tilgjengelighet

• Minus forhåndssamtaler med fastlege

UNIVERSITETET I BERGEN
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• Tilpasset tilbud om:

– Kurs

– IKT

– Frivillige

– Annet

• Basert på eksisterende strukturer

UNIVERSITETET I BERGEN
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Datainnsamling

• Baseline og 6-måneders follow-up

– RUD, P/I-ADL, NPI, CDSS, QoL-AD, IQ-CODE, RSS, GDS

• Ressursbruk – koordinatorer

• Kvalitative intervju

• Kontinuerlig prosessevaluering

UNIVERSITETET I BERGEN
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Erfari n ger

• Ressurser

– 20 % stilling per 1 5-20 pasienter

– Fleksibilitet

– Lederskap

UNIVERSITETET I BERGEN

SIDE 53



Tre fun ksjon er

• Sikkerhetsnett

• Koordinering – Stifinner

• Støtte og veiledning

• Balanse – snarvei eller omvei til tjenester?

UNIVERSITETET I BERGEN
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• Rett hjelp til rett tid – ta tiden til hjelp

– De små tingene

• Tilpasning og rådgivning mot hjemmesykepleie

• «Oppmykning» av sykehjemsterskelen

UNIVERSITETET I BERGEN
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Erfaringer med L-I-V-E

• Learning – Oppleves nyttig

• ICT – Nyttig hvis det tilpasses

• Volunteer – Kan være bra – vanskelig å få til

• Empowerment – Utfordrende

UNIVERSITETET I BERGEN
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H va si er del tagern e?

«… så fikk jeg ikke tak i henne den dagen. Jeg kjente
at jeg fikk nesten sånn(kvelning)… Men så kom jeg

gjennom, også er det en halvtime også er alle
problemene løst. Pluss noen jeg ikke visste jeg

hadde.»

UNIVERSITETET I BERGEN
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«En føler en ikke er alene, liksom»

«En som kjenner oss etter hvert»

«også var det masse telefoner… Altså jeg ringte til
feile. Men så kom jeg til en… også fikk jeg

nummeret til… »

UNIVERSITETET I BERGEN

SIDE 58



«Vi er veldig glad for at vi er kommet med på dette
og føler oss i veldig trygge hender … men foreløpig

så har vi jo ikke noe behov for det»

«Jeg føler kanskje at det var for sent til å få hjelp, at
den hjelpen vi trengte den fant vi ut av på egen

hånd. (… ) Men hadde jeg hatt noen å spille ball med
fra start...»

UNIVERSITETET I BERGEN
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H ovedstu di en

• Startet våren 201 9

• 300 deltagere fra 3 kommuner

• Stegvis intervensjon over to år

UNIVERSITETET I BERGEN
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Fri vi l l i g?

• Vi trenger frivillige!

• Ønsker du å gjøre noe du liker med en annen?

• Et par timer en gang i uken eller hver 1 4. dag?

• Ta kontakt med eirin.hillestad@uib.no

UNIVERSITETET I BERGEN

SIDE 61



Takk for meg!
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Namn på eldreråd Fornamn Etternamn Kommentar e-post

Askøy kommune Ronald Berntzen

Askøy kommune Ranveig Skjønborg

Austevoll eldreråd Bjørn Eirik Klepsvik

Austrheim Eldreråd Idar Hopland

Bergen Arne Trædal

Bergen Per Stiegler

Bergen Willy Gustafson ikkje møtt

Bergen Inger Johanne Knudsen

Bergen Einar Drageland

Bømlo kommune Annbjørg Legland

Bømlo kommune Ruth-Berny Lønning

Bømlo kommune Synnøve Totland

Eidfjord eldreråd Marete Sæbø

Eidfjord eldreråd Liv Medhus

Etne kommune Eindride Aakra

Etne kommune Siri Klokkerstuen

Fedje Erling Herøy

Fitjar eldreråd Eva Pernille Tufteland

Fitjar eldreråd Torun Johansen

Fjell eldreråd Berit Anita Larsen

Fusa senior- og funksjonsråd Toralv Huse

FYEL Gunda Falao Sparre leiar fylkeseldrerådet HFK gunda.sparre@gmail.com

FYEL Martin Monrad Reigstad nestleiar fylkeseldrerådet HFK m-reigst@online.no

FYEL Odd Himle

FYEL Inger M. Lingjerde

FYEL Inger Sjong

FYEL / Odda eldreråd Gunvor Riim Opedal

HFK Marielle Solheim administrativ kontaktperson ut 2019 marielle.solheim@hfk.no

HFK Dagmar Hillestad kontaktperson FYEL VLFK frå 2020 dagmar.hillestad@hfk.no

Kvam herad Annlaug Vik

Kvam herad Marie Skutleberg

Kvinnherad Vidar Ask

Kvinnherad eldreråd Øyvind Skogseth

mailto:gunda.sparre@gmail.com#
mailto:m-reigst@online.no#
mailto:marielle.solheim@hfk.no#
mailto:dagmar.hillestad@hfk.no#


Masfjorden eldreråd Ivar Haukeland

Meland eldreråd Sigurd Knudsen

Meland eldreråd Klara Hansen

Odda eldreråd Ola Torbjørn Sekse

Os eldreråd Bjørn Sivertsen

Os eldreråd Elsie Krey Solnes Grotle

Osterøy eldreråd Magne Reigstad

Radøy kommune Jostein Dale

Radøy kommune Helge Kolås

Radøy kommune Norvald Elvik

Seniorrådet Ulvik Berit Aarekol

Seniorrådet Ulvik Hildeborg Dalaker

Stord eldreråd Tove Dypå Lunde

Stord eldreråd Randi Helland

Stord eldreråd Nils Tore Gram Økland

Sund kommune Anny Karin Sangolt

Sund kommune Sverre Bungum

Sveio kommune Einar Halleland

Sveio kommune Helge Matre

Ullensvang eldreråd Sjur K. Jaastad

Ullensvang eldreråd Jan Inge Næss

Voss seniorråd Kirsten Takvam

Voss seniorråd Solveig Anderson



Fra: Tone Bye <Tone.Bye@pensjonistforbundet.no> 

Sendt: onsdag 8. januar 2020 08:26 

Til: sentralpost@ostfoldfk.no; postmottak@halden.kommune.no; 
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postmottak@hvaler.kommune.no; post@aremark.kommune.no; 
postmottak@romskog.kommune.no; 
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postmottak@akershus-fk.no; post@vestby.kommune.no; 
postmottak@ski.kommune.no; post@as.kommune.no; 
postmottak@frogn.kommune.no; post@nesodden.kommune.no; 
postmottak@oppegard.kommune.no; post@baerum.kommune.no; 
post@asker.kommune.no; postmottak@aurskog-
holand.kommune.no; postmottak@sorum.kommune.no; 
postmottak@fet.kommune.no; postmottak@ralingen.kommune.no; 
postmottak@enebakk.kommune.no; 
postmottak@lorenskog.kommune.no; 
skedsmo.kommune@skedsmo.kommune.no; 
postmottak@nittedal.kommune.no; 
postmottak@gjerdrum.kommune.no; 
postmottak@ullensaker.kommune.no; postmottak@nes-
ak.kommune.no; post@eidsvoll.kommune.no; 
postmottak@nannestad.kommune.no; 
postmottak@hurdal.kommune.no; postmottak@oslo.kommune.no; 
postmottak@hedmark.org; postmottak@kongsvinger.kommune.no; 
postmottak@hamar.kommune.no; 
postmottak@ringsaker.kommune.no; post@loten.kommune.no; 
post@stange.kommune.no; postmottak@nord-odal.kommune.no; 
postmottak@sor-odal.kommune.no; 
postmottak@eidskog.kommune.no; post@grue.kommune.no; 
post@asnes.kommune.no; postmottak@vaaler-he.kommune.no; 
postmottak@elverum.kommune.no; 
postmottak@trysil.kommune.no; postmottak@amot.kommune.no; 
postmottak@stor-elvdal.kommune.no; 
postmottak@rendalen.kommune.no; 
postmottak@engerdal.kommune.no; 
postmottak@tolga.kommune.no; 
postmottak@tynset.kommune.no; 



postmottak@alvdal.kommune.no; 
postmottak@folldal.kommune.no; postmottak@os.kommune.no; 
postmottak@oppland.org; postmottak@lillehammer.kommune.no; 
postmottak@gjovik.kommune.no; 
postmottak@dovre.kommune.no; postmottak@lesja.kommune.no; 
post@skjaak.kommune.no; post@lom.kommune.no; 
postmottak@vaga.kommune.no; post@nord-fron.kommune.no; 
postmottak@sel.kommune.no; postmottak@sor-fron.kommune.no; 
post@ringebu.kommune.no; postmottak@oyer.kommune.no; 
postmottak@gausdal.kommune.no; postmottak@ostre-
toten.kommune.no; post@vestre-toten.kommune.no; 
postmottak@jevnaker.kommune.no; post@lunner.kommune.no; 
postmottak@gran.kommune.no; epost@sondre-land.kommune.no; 
postmottak@nordre-land.kommune.no; postmottak@sor-
aurdal.kommune.no; postmottak@etnedal.kommune.no; 
nak@nord-aurdal.kommune.no; post@vestre-slidre.kommune.no; 
post@oystre-slidre.kommune.no; post@vang.kommune.no; 
postmottak@bfk.no; kommunepost@drmk.no; 
postmottak@kongsberg.kommune.no; 
postmottak@ringerike.kommune.no; 
postmottak@hole.kommune.no; postmottak@flaa.kommune.no; 
postmottak@nes-bu.kommune.no; postmottak@gol.kommune.no; 
postmottak@hemsedal.kommune.no; 
postmottak@aal.kommune.no; postmottak@hol.kommune.no; 
post@sigdal.kommune.no; 
krodsherad.kommune@krodsherad.kommune.no; 
post@modum.kommune.no; post@ovre-eiker.kommune.no; 
post@nedre-eiker.kommune.no; postmottak@lier.kommune.no; 
postmottak@royken.kommune.no; 
postmottak@hurum.kommune.no; 
postmottak@flesberg.kommune.no; 
postmottak@rollag.kommune.no; postmottak@nore-og-
uvdal.kommune.no; firmapost@vfk.no; 
postmottak@horten.kommune.no; 
postmottak@holmestrand.kommune.no; 
postmottak@tonsberg.kommune.no; 
postmottak@sandefjord.kommune.no; post@larvik.kommune.no; 
postmottak@svelvik.kommune.no; postmottak@sande-
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Til leder av eldrerådet 
 
Innen 2020 skal alle kommuner i Norge ha startet arbeidet med å innføre 
velferdsteknologi som en del av det ordinære tjenestetilbudet.  Pensjonistforbundet er 
svært opptatt av at det kommunale velferdsteknologitilbudet skal involvere 
brukerrepresentanter i alle ledd. Pensjonistforbundet ønsker derfor å få en 
tilbakemelding fra eldrerådet i din kommune, ved eldrerådets leder, om dere er 
involvert i kommunens arbeid med velferdsteknologi. Se vedlagt brev.  
      
                                                                              
Med vennlig hilsen 
Tone Bye 
Prosjektleder  
Pensjonistforbundet                                 
 

 



Postadresse: Besøksadresse:
Pb. 6714 St. Olavspl.
0130 Oslo

Torggata 15 pf@pensjonistforbundet.no
www.pensjonistforbundet.no

Telefon: 22 34 87 70
Faks: 22 34 87 83

Bankgiro: 9001.05.50202
Org.nr.: 970 323 910

Er ditt eldreråd engasjert som brukerrepresentant i
kommunens arbeid med velferdsteknologi?

Innen 2020 skal alle kommuner i Norge ha startet arbeidet med å innføre
velferdsteknologi som en del av det ordinære tjenestetilbudet. Velferdsteknologi er
svært viktig for eldres muligheter til trygghet, mestring og en aktiv hverdag.
Velferdsteknologi redder liv.

Pensjonistforbundet er svært opptatt av at det kommunale velferdsteknologitilbudet
skal involvere brukerrepresentanter i alle ledd. Både den delen av virksomheten som
retter seg mot den enkelte bruker og i utviklingen, innføringen og driften av
velferdsteknologi som en tjeneste.

Pensjonistforbundet ønsker derfor å få en tilbakemelding fra eldrerådet i din kommune,
ved eldrerådets leder, om dere er involvert i kommunens arbeid med velferdsteknologi.

Kjenner dere til om det er andre brukere, organisasjoner eller
velferdsteknologiambassadører som er involvert i arbeidet med velferdsteknologi i
kommunen, vil vi også gjerne ha beskjed om det.

Svar kan sendes på eposttil prosjektleder velferdsteknologi i Pensjonistforbundet,
Tone Bye, tone.bye@pensjonistforbundet.no - med navn på brukerrepresentanten i
deres kommune.
Dersom eldrerådet ikke har en brukerrepresentant som er involvert i kommunens
arbeid med velferdsteknologi, vil vi gjerne vite hvorfor.

Med vennlig hilsen
Tone Bye
Prosjektleder
Pensjonistforbundet

Til eldrerådet i din kommune 07.01.2020

mailto:tone.bye@pensjonistforbundet.no
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1 Hva er et eldreråd? 

1.1 Rådgivende medvirkningsorgan i kommune og 
fylkeskommune 

Eldrerådet er et rådgivende medvirkningsorgan i kommuner og fylkeskommuner. Hver 
kommune og fylkeskommune skal ha eldreråd. Alle saker som gjelder eldre, skal forelegges 
for rådet. Eldrerådet kan også ta opp saker på eget initiativ. 

Formålet med eldrerådet er å bidra til å sikre en bred, åpen og tilgjengelig medvirkning i 
saker som gjelder eldre.  

Det er behov for eldreråd fordi eldre ofte er underrepresenterte i folkevalgte organer. Det er 
viktig at synspunkter fra eldre blir ivaretatt i kommunale og fylkeskommunale 
beslutningsprosesser og det er derfor krav om eldreråd i hver kommune og fylkeskommune. 

1.2 Hva innebærer det at eldreråd er regulert i ny kommunelov? 
I ny kommunelov er det innført plikt for kommuner og fylkeskommuner til å opprette eldreråd, 
råd for personer med funksjonsnedsettelse og ungdomsråd eller annet medvirkningsorgan 
for ungdom. En rekke av bestemmelsene i ny kommunelov gjelder for medvirkningsrådene. 
Det er også gitt en ny forskrift om kommunale og fylkeskommunale råd for eldre, personer 
med funksjonsnedsettelse og ungdom (forskrift om medvirkningsordninger).  

Samtidig med at ny kommunelov og forskriften om medvirkning trer i kraft fra høsten 2019, vil 
lov om eldreråd og lov om råd eller anna representasjonsordning i kommunar og 
fylkeskommunar for menneske med nedsett funksjonsevne m.m, bli opphevet.  

At råd for eldre, personer med funksjonsnedsettelse og ungdom tas inn og forankres i  
kommuneloven, betyr at alle de tre medvirkningsordningene har lik forankring, noe som kan 
bidra til å forenkle regelverket for medvirkning. 

Medlemmene av eldrerådet regnes som folkevalgte etter ny kommunelov, på linje med andre 
som sitter i folkevalgte organer. Medlemmene av rådet har dermed samme rettigheter og 
plikter som andre folkevalgte. Eldrerådet er definert som andre kommunale organer i 
kommuneloven. Samme regler gjelder for andre kommunale organer som for folkevalgte 
organer. Det betyr at flere av bestemmelsene i ny kommunelov som gjelder for folkevalgte 
organer også gjelder for eldrerådene.  

Denne veilederen vil gi oversikt over det mest sentrale bestemmelsene som gjelder for rådet 
og for medlemmene av rådet. 

Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) (Lovdata) 

Forskrift om kommunale og fylkeskommunale råd for eldre, personer med 

funksjonsnedsettelse og ungdom (forskrift om medvirkningsordninger) (Lovdata) 

§ 5-12.Eldreråd, råd for personer med funksjonsnedsettelse og ungdomsråd eller annet 

medvirkningsorgan for ungdom (Lovdata) 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-22-83/KAPITTEL_10#KAPITTEL_10
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2019-06-17-727
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2019-06-17-727
https://lovdata.no/lov/2018-06-22-83/%C2%A75-12
https://lovdata.no/lov/2018-06-22-83/%C2%A75-12
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§ 5-2.Andre kommunale organer  
 

1.3 Hvilke saker jobber et eldreråd med? 
Eldrerådet er et rådgivende organ for kommunen og fylkeskommunen i alle saker som 
gjelder eldre. Rådet har rett til å uttale seg i sakene. Rådets rolle er da å gi anbefalinger og 
innspill, det er opp til kommunen og fylkeskommunen å fatte vedtak i de enkelte saker. 
Rådets anbefalinger i den konkrete saken skal følge saksdokumentene til det kommunale 
eller fylkeskommunale organet som avgjør saken endelig. Rådene vil kunne jobbe med en 
rekke ulike type saker og vil kunne bidra til å belyse sakene og sikre at perspektivet til eldre 
blir synliggjort. Som rådgivende organ vil rådenes fokus være mot saker på et overordnet 
nivå, blant annet budsjett og kommuneplaner. Eldrerådet kan behandle saker innen ulike 
områder, for eksempel: 

- Årsbudsjett og økonomiplaner 

- Plansaker, blant annet lokaliseringspolitikk, byutvikling, nærmiljøutvikling 

- Transport og tilgjengelighet 

- Boligutbygging og reguleringssaker 

- Helse-, pleie og omsorg, herunder folkehelse og forebyggende tiltak 

- Kultur, idrett og friluftsliv 

- Frivillighetspolitikk 

- Tilsynssaker 

- Digitalisering 

- Medvirkning og eldre som ressurs 

- Årsmeldinger og rapporter fra etater innen saksområder som gjelder eldre 

- Andre aktuelle saker  

Kommunestyret og fylkestinget kan gi eldrerådene i oppgave å fordele bevilgninger, det 
innebærer at rådene kan gis rett til å avgjøre hvordan midler skal bevilges. Kommunestyret 
og fylkestinget kan gi medlemmer av rådene møte- og talerett i folkevalgte organer. Rådene 
skal ikke behandle saker som gjelder avgjørelser overfor enkeltpersoner. 

https://lovdata.no/lov/2018-06-22-83/%C2%A75-2
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Boks 1.1 Eksempel på saker 
Reformen Leve hele livet – en kvalitetsreform for eldre Meld.St.15 (2017–2018) legger 
opp til endringsprosesser med sterk medvirkning fra blant annet eldrerådene.  

Det er også etablert et program for et aldersvennlig Norge. Programmet skal utfordre den 
eldre befolkning til selv å engasjere seg i planlegging av egen alderdom og utforming av 
sine omgivelser.  

Metoden Seniortråkk, som er testet ut i flere kommuner, har vist hvordan eldrerådene 
selv kan delta aktivt i kartlegging og planlegging av et trygt og aldersvennlig nærmiljø. 
Eldrerådene kan for eksempel involvere kommunens eldre innbyggere for eksempel i 
samarbeid med pensjonistforeninger, seniorsenter, frivilligsentraler og frivillige 
organisasjoner for å vurdere hva som fungerer bra, hva som må endres og hva som 
mangler for å tilrettelegge et mer aldersvennlig lokalsamfunn. I dette arbeidet vil både 
ungdomsråd, eldreråd, ideelle og frivillige foreninger og organisasjoner være viktige 
bidragsytere og samarbeidspartnere. Felles møter mellom eldreråd og barne- og 
ungdomsråd, kunne for eksempel sette utvikling av gode generasjonsmøteplasser og 
aktiviteter på agendaen. 

 

2 Valg av eldreråd 

2.1 Forslag til kandidater 
Prosessen med å få valgt et nytt eldreråd starter tidlig. Kommunen gir informasjon til 
organisasjoner som representerer eldre om at de har rett til å foreslå medlemmer til rådet. 
Dette bør gjøres i god tid før valget, slik at organisasjonene får tid til å foreslå aktuelle 
kandidater til eldrerådet. 

Lokalt kan det være en rekke ulike organisasjoner som representerer eldre og ulike typer 
frivillige organisasjoner og foreninger som driver aktivt arbeid blant eldre. Eksempler på 
landsomfattende organisasjoner som representerer eldre er Pensjonistforbundet, Senior 
Norge, Seniornett, Forsvarets seniorforbund og Landslaget for offentlige pensjonister. Det er 
organisasjoner som representerer eldre som har rett til å foreslå kandidater, men andre kan 
også sende inn forslag. 

Før en organisasjon foreslår en kandidat, bør de ha gitt vedkommende tilstrekkelig med 
informasjon om hva vervet som rådsmedlem vil innebære og forsikret seg om at 
vedkommende er motivert for oppgaven. Organisasjonen bør begrunne sine forslag til 
kandidater med f.eks. kandidatens interessefelt og kompetanse.  
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Boks 2.1 Eksempel – hvordan nå ut til organisasjoner 
For å nå ut til ulike organisasjoner som representerer eldre, satte Bergen kommune inn 
en annonse i Bergens Tidende. Dermed kunne de nå ut til organisasjoner som 
kommunen ikke kjente til fra før, slik at også disse organisasjonene fikk informasjon om 
rett til å foreslå kandidater til eldrerådet. 

 

2.2 Hvem velger eldrerådet? 
Kommunestyret og fylkestinget velger eldrerådet. Kommunestyret og fylkestinget beslutter 
både sammensetningen av rådet og hvor mange medlemmer rådet skal ha.  

2.3 Når velges nytt eldreråd? 
Valgperioden for eldrerådet er inntil fire år. Nytt eldreråd skal velges hver høst etter at 
kommunestyre- og fylkestingsvalget er gjennomført. Kommunestyre- og fylkestingsvalget 
skal holdes i september hvert fjerde år.  

Etter at valgoppgjøret i kommunestyret- og fylkestingsvalget er avsluttet, skal det nyvalgte 
kommunestyret og fylkestinget ha et konstituerende møte. Eldrerådet kan bli valgt på det 
første møtet, men det er det ikke krav om. Dersom eldrerådet ikke velges på det første møtet 
til nytt kommunestyre eller fylkesting, utvides funksjonstiden til de sittende rådene. 
Utvidelsen av funksjonstiden gjelder ikke lenger enn til årsskiftet. Dette betyr at 
kommunestyret og fylkestinget må ha valgt et nytt råd innen årsskiftet det året det er 
kommunestyre- og fylkestingsvalg. Det er imidlertid en fordel at eldrerådet velges så tidlig 
som mulig, slik at det nye rådet kan komme i gang med sitt arbeid. 

2.4 Hvem kan velges og hvordan skal eldrerådet være 
sammensatt? 

Eldrerådet bør være bredt sammensatt og bestå av personer med ulik erfaring og bakgrunn. 
Det er kommunestyret og fylkestinget som skal velge eldrerådet. Det er dermed 
kommunestyret og fylkestinget som har ansvaret for å sikre bredden i representasjonen. 

Eldrerådet skal representere interessene til eldre i kommunen. Utgangspunktet er dermed at 
enhver eldre person kan velges til å sitte i rådet. Det er imidlertid noen krav til 
sammensetningen av rådet. Flertallet av medlemmene i eldrerådet skal på valgtidspunktet ha 
fylt 60 år. Dette innebærer at også personer under 60 år kan velges, så lenge flertallet av 
medlemmene i rådet har fylt 60 år. Pårørende til eldre kan dermed også velges til å sitte i 
eldrerådet. 

Dersom eldrerådet skal bestå av inntil tre medlemmer, er det krav om at begge kjønn er 
representert. Dersom rådet skal bestå av fire medlemmer eller flere, er det krav om at hvert 
kjønn er representert med minst 40 prosent. 
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Det er ikke er krav om at en må være folkeregistrert som bosatt i kommunen eller i en av 
kommunene i fylket, for å kunne velges til å sitte i eldrerådet. For valg av medlemmer til 
rådene gjelder dermed ikke valgbarhetskravene i kommuneloven. 

Flere steder har man gode erfaringer med å ha et kommunstyremedlem med i rådet. En 
"politikerrepresentant" vil kunne styrke kontakten mellom rådet og kommunestyret og 
kommunale utvalg. Som medlem av rådet vil denne personen representere eldre i 
kommunen eller fylket. 

Personer som har vært valgt som rådsmedlem tidligere, kan velges til å sitte i rådet på nytt. 
Det er ingen grense i kommuneloven for hvor mange ganger et medlem kan velges. 

Når det foreslås kandidater til rådet, er det en fordel om det også er med en begrunnelse for 
valget med informasjon om for eksempel alder, yrkeserfaring, interessefelt og annen 
kompetanse som vedkommende kan bringe inn i rådet.  

§ 5-12.Eldreråd, råd for personer med funksjonsnedsettelse og ungdomsråd eller annet 

medvirkningsorgan for ungdom (Lovdata) 

§ 7-6.Valgoppgjør ved forholdsvalg (Lovdata) 

§ 7-7.Avtalevalg (Lovdata) 

2.5 Antall medlemmer av eldrerådet 
Kommunestyret og fylkesting bestemmer hvor mange medlemmer eldrerådet skal. Rådet må 
ha tilstrekkelig antall medlemmer til at eldrerådet kan utføre sine oppgaver som rådgivende 
organ.  

2.6 Hvordan gjennomføres valget i kommunestyret og 
fylkestinget? 

Kommunestyret i kommunen og fylkestinget i fylket velger eldrerådet. Kommunestyret og 
fylkestinget tar utgangspunkt i de personene som er foreslått, men kan også velge andre 
personer til rådet.  

Valget av medlemmene til rådet gjennomføres etter reglene i kommuneloven. Det nye rådet 
trer i funksjon så snart det er valgt. 

§ 5-12.Eldreråd, råd for personer med funksjonsnedsettelse og ungdomsråd eller annet 

medvirkningsorgan for ungdom (Lovdata) 

§ 7-1.Konstituerende møte i kommunestyret og fylkestinget (Lovdata) 
 

 

https://lovdata.no/lov/2018-06-22-83/%C2%A75-12
https://lovdata.no/lov/2018-06-22-83/%C2%A75-12
https://lovdata.no/lov/2018-06-22-83/%C2%A77-6
https://lovdata.no/lov/2018-06-22-83/%C2%A77-7
https://lovdata.no/lov/2018-06-22-83/%C2%A75-12
https://lovdata.no/lov/2018-06-22-83/%C2%A75-12
https://lovdata.no/lov/2018-06-22-83/%C2%A77-1
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Boks 2.2 Nærmere om valg av medlemmer til rådet 
Kommunestyret og fylkestinget kan enstemmig beslutte at valget av medlemmer til 
eldrerådet skal gjennomføres ved avtalevalg. Valget gjennomføres da ved at en innstilling 
legges frem for kommunestyret og fylkestinget. Innstillingen inneholder forslag til 
medlemmer og varamedlemmer til eldrerådet. For at rådet skal velges på denne måten, 
må innstillingen vedtas enstemmig av kommunestyret og fylkestinget. Dersom et medlem 
av kommunestyre eller fylkestinget krever det, skal medlemmene vil eldrerådet velges 
ved forholdsvalg i stedet. Valg av medlemmer til rådet gjennomføres da på grunnlag av 
lister med forslag til kandidater. 

§ 7-4.Forholdsvalg, avtalevalg eller flertallsvalg 

§ 7-5.Listeforslag ved forholdsvalg 

§ 7-7.Avtalevalg 

 

2.7 Unntaksregel om felles råd 
Hovedregelen er at det skal opprettes separate råd for eldre og råd for personer med 
funksjonsnedsettelse i alle kommuner og fylkeskommuner. Det følger av forskriften om 
medvirkningsordninger at kommunen eller fylkeskommunen kan opprette ett felles råd for 
eldre og personer med funksjonsnedsettelse dersom det ut i fra lokale forhold er nødvendig.  

Muligheten for felles råd er en unntaksregel for de tilfeller hvor det er nødvendig med felles 
råd, fordi det er vanskelig å etablere separate råd ut fra lokale forhold. For eksempel i mindre 
kommuner kan det være vanskelig å finne tilstrekkelig antall medlemmer til å opprette to 
separate råd. Eldre og personer med funksjonsnedsettelser har ikke alltid sammenfallende 
interesser og saksfeltet for felles råd kan bli stort. Hovedregelen er derfor separate råd. 
Organisasjoner for eldre og organisasjoner for personer med funksjonsnedsettelse og 
etablerte råd for eldre og for personer med funksjonsnedsettelse i kommunen eller fylket, 
skal høres før kommunestyret eller fylkestinget avgjør om det skal opprettes ett felles råd. 
Felles råd kun kan opprettes dersom det ut i fra lokale forhold er nødvendig.  

§ 4.Felles råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse (Lovdata) 

2.8 Kommuner med kommunedelsutvalg 
Hvis kommunene har overført oppgavene som gjelder eldre til et kommunedelsutvalg, kan 
det etableres et eldreråd i alle kommunedelene. Kommunedelsutvalget ivaretar da 
kommunestyrets rettigheter og plikter overfor rådene. Hvis oppgavene er overført til et 
kommunedelsutvalg, kan det også velges et sentralt eldreråd. Dersom kommunen har 
overført oppgavene som gjelder eldre til et kommunedelsutvalg, men ikke opprettet et eget 
eldreråd for kommunedelen, er det eldrerådet for kommunen som skal forelegges saker som 
behandles i kommunedelsutvalget. I større kommuner vil det være en klar fordel med 
eldreråd i hver kommunedel og et sentralt eldreråd. 

https://lovdata.no/lov/2018-06-22-83/%C2%A77-4
https://lovdata.no/lov/2018-06-22-83/%C2%A77-5
https://lovdata.no/lov/2018-06-22-83/%C2%A77-7
https://lovdata.no/forskrift/2019-06-17-727/%C2%A74
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§ 3.Sammensetning og organisering (Lovdata) 

3 Oppstart av et nytt eldreråd 

3.1 De første rådsmøtene 
På det første møtet kan rådsmedlemmene få informasjon om eldrerådets oppgaver og 
funksjon. Eldrerådet kan også gis en oversikt over hvordan kommunen eller fylkeskommunen 
er organisert.  

Eldrerådet bør på første møte velge leder og nestleder. Rådet kan også avklare spørsmål 
knyttet til organisering, det kan f.eks. fastsettes en møteplan for de første månedene.  

Etter at eldrerådet har arbeidet noe tid og har fått en tilstrekkelig god oversikt over eldres 
situasjon i kommunen eller fylkeskommunen, kan rådet velge å drøfte hvilke saker det bør 
konsentrere seg om. På grunnlag av en slik drøfting kan rådet utarbeide en arbeidsplan for 
resten av valgperioden. Rådet kan f.eks. velge ut større og overgripende saker. 

For at eldrerådet skal få bedre kjennskap til tilbudet til eldre i kommunen eller fylket, kan 
eldrerådet planlegge besøk til ulike tjenestesteder i kommunen eller fylkeskommunen, eller 
invitere representanter for lokale organisasjoner etc. for å få deres synspunkter. 

3.2 Valg av leder og nestleder 
Det er eldrerådet selv som velger leder og nestleder for rådet. Både leder og nestleder skal 
velges blant medlemmene i rådet.  

Valget skal gjennomføres som flertallsvalg. Det er den personen som har fått mer enn 
halvparten av de avgitte stemmene som velges. Hvis ingen får mer enn halvparten av 
stemmene, holdes en ny avstemning. Den som får flest stemmer ved den nye avstemningen, 
blir valgt. Hvis to eller flere kandidater får like mange stemmer, avgjøres valget ved 
loddtrekning. For å velge nestleder holdes det et nytt flertallsvalg etter samme regler som for 
valg av leder. 

§ 3.Sammensetning og organisering (Lovdata)  

§ 7-4.Forholdsvalg, avtalevalg eller flertallsvalg (Lovdata)  

§ 7-8.Flertallsvalg (Lovdata)  
 

3.3 Hva er oppgavene til lederen av rådet? 
Lederen av eldrerådet skal sette opp en saksliste for hvert møte. Innkallingen til møtet skal 
inneholde sakslisten. Lederen kan få hjelp av sekretariatshjelpen til rådet til å sette opp en 
saksliste.  

Møtene i rådet skal ledes av leder eller nestleder. Dersom verken leder eller nestleder deltar 
på møtet, velger rådet en møteleder ved flertallsvalg. Alle medlemmene i rådet kan stille 
spørsmål til lederen, også om saker som ikke står på sakslisten.  

https://lovdata.no/forskrift/2019-06-17-727/%C2%A73
https://lovdata.no/forskrift/2019-06-17-727/%C2%A73
https://lovdata.no/lov/2018-06-22-83/%C2%A77-4
https://lovdata.no/lov/2018-06-22-83/%C2%A77-8
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Lederen kan kalle inn til møter i rådet, dersom lederen mener det er nødvendig.  

Lederen kan bestemme å behandle en sak skriftlig eller i hastefjernmøte hvis det er 
nødvendig for å få avgjort en sak før neste møte, og det enten ikke er tid til å holde et 
ekstraordinært møte, eller saken ikke er så viktig at et ekstraordinært møte anses som 
nødvendig. 

§ 11-3.Innkalling og saksliste (Lovdata)  

§ 11-2.Møte (Lovdata)  

§ 11-8.Hastesaker (Lovdata)  
 

3.4 Opplæring 
Eldrerådet bør få informasjon og opplæring, slik at medlemmene blir i stand til å ivareta 
oppgaven som rådsmedlem. Rådet kan få informasjon om kommunens organisering og 
forholdet mellom folkevalgte organer og administrasjonen, eldrerådets oppgaver og 
samarbeid med ulike deler av kommunen. I tillegg kan rådet også få informasjon om aktuelle 
forhold i kommunen som har betydning for de eldre, herunder sentrale lover og 
bestemmelser som gjelder eldre.  

Kommuneloven og forskriften om medvirkningsordningsordninger inneholder ikke 
bestemmelser som gir rådet rett til en bestemt opplæring. Hvilken opplæring rådet skal få, 
avgjøres dermed i den enkelte kommune. Rådet kan for eksempel få tilbud om delta i 
folkevalgtopplæring i kommunene som arrangeres av KS. Folkevalgtopplæringen gir blant 
annet innblikk i det politiske oppdraget, sammensetning av kommunale og fylkeskommunale 
organer, forholdet mellom folkevalgte og administrasjonen, og kommunale og 
fylkeskommunale styringsinstrumenter. 

3.5 Reglement for eldrerådet 
Kommunestyret og fylkestinget skal fastsette et reglement for råd for eldre. Reglementet skal 
fastsette organets virkeområde og eventuelle vedtaksmyndighet, tidsperioden som organet 
er opprettet for og eventuelle andre sentrale bestemmelser om organets virksomhet. 
Kommunestyret og fylkestinget kan også fastsette nærmere regler om saksbehandlingen i 
rådet i et reglement. 

§ 5-13.Reglement for folkevalgte organer (Lovdata)  

§ 11-12.Reglement for saksbehandling (Lovdata)  
 

Eksempler på hva et reglement for eldreråd kan inneholde: 

I. Navn på rådet , samt eventuell forkortelse 
II. Formål – f.eks.: Rådet skal bidra til at eldre blir sikret bred, åpen og tilgjengelig 

medvirkning i alle saker som gjelder dem. Rådet tar ikke opp saker som gjelder 
enkeltpersoner, men saker av prinsipiell karakter som berører eldre som gruppe. 
Rådet kan ta opp saker på eget initiativ. 

https://lovdata.no/lov/2018-06-22-83/%C2%A711-3
https://lovdata.no/lov/2018-06-22-83/%C2%A711-2
https://lovdata.no/lov/2018-06-22-83/%C2%A711-8
https://lovdata.no/lov/2018-06-22-83/%C2%A75-13
https://lovdata.no/lov/2018-06-22-83/%C2%A711-12
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III. Valg og sammensetning 
i. Hvordan skal rådets medlemmer velges? Det er 

kommunestyret/fylkestinget som formelt vedtar sammensetningen av 
rådet (forskrift om medvirkningsordninger § 3).  

ii. Antall medlemmer og varamedlemmer. Det er 
kommunestyret/fylkestinget som fastsetter hvor mange medlemmer og 
varamedlemmer rådet skal ha (forskrift om medvirkningsordninger § 
3). 

iii. Virkeperiode (inntil fire år – kommuneloven § 5-12) 
iv. Alderssammensetning: Rådet skal så langt det er mulig ha en bred 

alderssammensetning blant medlemmene 
IV. Hva slags oppgaver skal rådet ha? (forskrift om medvirkningsordninger § 2) 

i. Skal rådet ha møte- og talerett i folkevalgte organer?  
ii. Skal rådet delegeres myndighet til å bevilge midler? 

V. Økonomi og administrasjon 
i. Skal rådet ha et eget budsjett? 
ii. Omfanget og innholdet av sekretraiatshjelp og opplæring 

VI. Saksbehandling og rutiner 
i. Bestemmelse om det skal utarbeides sakslister til rådsmøtene 

(kommuneloven § 11-3) 
ii. Bestemmelse om det skal føres møtebok for møtene (kommuneloven 

§ 11-4) 
iii. Rutiner som sikrer at rådene mottar sakene på et så tidlig tidspunkt i 

saksbehandlingen, at uttalelsene fra rådene har mulighet til å påvirke 
utfallet av saken (forskrift om medvirkningsordninger § 2) 

iv. Rådene har rett til å uttale seg før kommunestyret og fylkestinget 
setter ned et sekretariat, fastsetter saksbehandlingsreglene og vedtar 
budsjett for dem. Rådet skal hvert år utarbeide en årsmelding som skal 
legges frem for kommunestyret eller fylkestinget, som blant annet kan 
gi oversikt over hvilke saker rådet har arbeidet med det siste året. 

VII. Annet 
 

§ 3.Sammensetning og organisering  

§ 5-12.Eldreråd, råd for personer med funksjonsnedsettelse og ungdomsråd eller 

annet medvirkningsorgan for ungdom  

§ 2.Oppgaver  

§ 11-3.Innkalling og saksliste  

§ 11-4.Møtebok  
 

 

https://lovdata.no/forskrift/2019-06-17-727/%C2%A73
https://lovdata.no/lov/2018-06-22-83/%C2%A75-12
https://lovdata.no/lov/2018-06-22-83/%C2%A75-12
https://lovdata.no/forskrift/2019-06-17-727/%C2%A72
https://lovdata.no/lov/2018-06-22-83/%C2%A711-3
https://lovdata.no/lov/2018-06-22-83/%C2%A711-4
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3.6 Budsjett 
Forskrift om medvirkningsordninger forutsetter at kommunestyret eller fylkestinget bevilger 
nødvendige midler til drift av eldrerådet. Kommunen eller fylkeskommunen kan velge å vedta 
et eget budsjett for rådet, slik at rådet kan planlegge virksomheten sin for det kommende 
året. 

Eldrerådet har rett til å uttale seg før kommunestyret eller fylkestinget vedtar budsjett for 
rådet. 

4 Hvordan eldrerådet arbeider 

4.1 Eldrerådet behandler saker i møter 
Eldrerådet skal behandle saker og treffe vedtak i møter. Når rådet skal behandle saker, så 
må dermed dette gjøres i et rådsmøte. Rådet kan ikke behandle saker ved at lederen ringer 
rundt til resten av medlemmene for å innhente deres synspunkter.  

Det er lederen for rådet som setter opp saksliste for hvert enkelt møte. Innkalling til møtet 
skal sendes til medlemmene med rimelig varsel. Kravet om at innkallingen må være sendt 
med rimelig varsel betyr at innkallingen skal sendes så tidlig at medlemmene kan innrette 
seg etter dette tidspunktet eller sørge for at varamedlemmene blir varslet tidsnok til å møte. 
Medlemmene må bli varslet om møtetidspunktet så tidlig at de får tid til å sette seg inn i 
sakene før møtet. 

§ 11-2.Møte (Lovdata)  

§ 11-3.Innkalling og saksliste (Lovdata)  
 

4.2 Hva kan eldrerådet uttale seg om? 
Eldrerådet kan uttale seg som alle saker som gjelder eldre. Rådet skal få forelagt alle saker i 
kommunen eller fylkeskommunen som gjelder eldre. Rådet kan også ta opp saker på eget 
initiativ. 

Kommunestyret og fylkestinget skal etablere rutiner som sikrer at eldrerådet mottar sakene 
på et så tidlig tidspunkt i saksbehandlingen, at uttalelsene fra rådene har mulighet til å 
påvirke utfallet av saken. Uttalelsene til rådet skal følge saksdokumentene til det kommunale 
eller fylkeskommunale organet som avgjør saken endelig. 

Eldrerådet har rett til å uttale seg før kommunestyret og fylkestinget setter ned et sekretariat, 
fastsetter saksbehandlingsreglene og vedtar budsjett for dem. Rådet skal hvert år utarbeide 
en årsmelding som skal legges frem for kommunestyret eller fylkestinget, som blant annet 
kan gi oversikt over hvilke saker rådet har arbeidet med det siste året.  

https://lovdata.no/lov/2018-06-22-83/%C2%A711-2
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Boks 4.1 Involvering etter plan- og bygningsloven 
Kommunen har etter plan- og bygningsloven et særlig ansvar for å sikre aktiv 
medvirkning fra grupper som krever spesiell tilrettelegging. Grupper og interesser som 
ikke er i stand til å delta direkte, skal sikres gode muligheter for medvirkning på annen 
måte. Det er et særlige ansvar for å sikre aktiv medvirkning fra bl.a. eldre. Medvirkningen 
skal skje blant annet gjennom råd og uttalelser.  

Veilederen for medvirkning i planlegging omtaler prinsipper og har gode eksempler for 
hvordan medvirkning i kommunale og regionale planprosesser kan skje.  

 

4.3 Hvor ofte og hvor skal møter holdes? 
Eldrerådet kan ut ifra antall saker vurdere hvor ofte det er behov for møter. Rådet kan f.eks. 
velge å sette opp en møteplan for året slik at tidspunktet for møtet kan settes god tid i 
forveien. 

Rådet skal ha møte hvis ett av vilkårene under er oppfylt: 

• rådet selv, kommunestyret eller fylkestinget vedtar det. 

• rådets leder mener det er nødvendig. 

• minst 1/3 av medlemmene krever det. 

Det er vanlig at møtene holdes i kommunens lokaler. Siden møtene skal være åpne, må 
møtene holdes et sted hvor andre som ønsker å overvære møtene har mulighet til å komme.  

§ 11-2.Møte  

4.4 Åpne møter 
Møtene til eldrerådet skal være åpne, det betyr at enhver kan være tilstede på møtene. 
Møteoffentlighet gjør det enklere for f.eks. innbyggerne i kommunen eller media å få oversikt 
over og følge med på hvilke saker rådet behandler. Personer som kommer for å være til 
stede på møtet, har ikke rett til å ta ordet i møtet eller forstyrre møtet på noen måte. Siden 
møtene skal være åpne, skal møtet kunngjøres på en hensiktsmessig måte. Det må dermed 
legges ut informasjon om hvor og når møtet skal være, f.eks. på kommunens nettside. 
Sakslisten til møtet og andre dokumenter som ikke er unntatt offentlighet, skal også være 
tilgjengelige for enhver.  

I noen unntakstilfeller skal møtet lukkes, f.eks. dersom rådet skal behandle en sak som 
inneholder opplysninger underlagt taushetsplikt. I andre unntakstilfeller kan rådet velge å 
lukke møtet, f.eks. dersom hensynet til personvern tilsier at møtet bør lukkes. At møtet lukkes 
betyr at andre personer, ikke får adgang til å være til stedet i møtet. Rådet eller lederen kan 
bestemme at debatt i rådet for å avgjøre om et møte skal lukkes eller ikke, skal holdes i et 
lukket møte. Avstemning om møtet skal lukkes, skal holdes i et åpent møte.   

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/Medvirkning-i-planlegging/id764244/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/Medvirkning-i-planlegging/id764244/
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Hvis noen ber om det, og hvis det ikke virker forstyrrende på gjennomføringen av møtet, skal 
møtelederen gi tillatelse til at det kan gjøres opptak av eller overføring lyd eller bilde fra åpne 
møter.  

§ 11-3.Innkalling og saksliste (Lovdata)  

§ 11-5.Møteoffentlighet (Lovdata)  

§ 11-6.Lyd- og bildeopptak (Lovdata)  
 

 

4.5 Når skal eldrerådet motta saker? 
Eldrerådet har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder eldre. Slike saker skal 
kommunestyret, fylkestinget eller andre folkevalgte organer forelegge for rådene. Det er krav 
til at kommunestyret skal etablere rutiner som sikrer at rådene mottar sakene på et så tidlig 
tidspunkt i saksbehandlingen, at uttalelsene fra rådene har mulighet til å påvirke utfallet av 
saken.  

Dersom eldrerådet bestemmer seg for å komme med en uttalelse til en sak, er det krav til at 
uttalelsen skal følge saksdokumentene til det kommunale eller fylkeskommunale organet 
som avgjør saken endelig. 

Kommunestyret, fylkestinget, eller et kommunalt organ kan gi en tilbakemelding til rådet om 
resultatet av saksbehandlingen. Det vil bidra til å styrke dialogen og kontakten mellom rådet 
og kommunen eller fylkeskommunen, og kan være særlig viktig i større og prinsipielt viktige 
saker. Dette er imidlertid ikke krav om dette i kommuneloven. 

§ 2.Oppgaver (Lovdata) 

4.6 Hvordan behandler eldrerådet saker? 
Lederen har ansvar for å sette opp en saksliste for hvert enkelt møte. Leder og sekretær kan 
samarbeide om å utforme saksdokumenter. Sekretær sender saksdokumentene til rådets 
medlemmer i god tid før møtet finner sted. En sak skal settes på sakslisten hvis minst 1/3 av 
organets medlemmer krever det. 

På møtet går eldrerådet gjennom sakene på sakslisten for møtet. Rådet diskuterer sakene 
og kan prøve å bli enig om en felles uttalelse. Alle medlemmer kan stille spørsmål til lederen, 
også om saker som ikke står på sakslisten. 

4.7 Hvordan tar eldrerådet avgjørelser? 
For at et eldreråd skal kunne treffe et vedtak, må minst halvparten av medlemmene ha vært 
til stede mens saken diskuteres i rådet og avgitt stemme i den aktuelle saken. At rådet treffer 
et vedtak, betyr at rådet tar en avgjørelse f.eks. at rådet bestemmer hvilke innspill rådet skal 
ha til en sak som skal behandles i kommunestyret.  

Medlemmer i rådet som er tilstede i møtet har plikt til å stemme når en sak tas opp til 
avstemning. Det er adgang til å stemme blankt ved valg. 

https://lovdata.no/lov/2018-06-22-83/%C2%A711-3
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https://lovdata.no/lov/2018-06-22-83/%C2%A711-6
https://lovdata.no/forskrift/2019-06-17-727/%C2%A72


Side 15 av 23 

 

Et vedtak treffes med flertallet av de avgitte stemmene. Møtelederens stemme er avgjørende 
hvis antallet stemmer for og imot et forslag er likt. Det er enkelte mindre unntak.  

Rådet kan fatte vedtak i en sak som ikke er oppført på sakslisten eller fatte vedtak i en sak 
der saksdokumentene ikke er sendt ut sammen med innkallingen, hvis ikke møtelederen 
eller 1/3 av de møtende medlemmene motsetter seg det.  

§ 11-9.Vedtaksførhet og avstemninger (Lovdata)  

§ 8-1.Rett og plikt til å delta i møte (Lovdata)  
 

4.8 Organisering av arbeidet i eldrerådet 
Etter ny kommunelov er det ikke anledning til å etablere en eller flere faste grupper med 
medlemmer fra eldrerådet for å behandle saker mellom rådsmøter. Det kan utpekes ett eller 
flere medlemmer som skal være saksansvarlige og som får ansvaret for å sette seg ekstra 
godt inn i en sak og legge den fram for resten av rådet. Det kan ikke være de samme 
medlemmene som får denne oppgaven, men må variere fra sak til sak. 

4.9 Dialog med organisasjoner mv. 
Eldrerådet kan innhente organisasjonenes synspunkter og innspill til hvilke saker rådet bør 
ha fokus på. Hvilke organisasjoner det kan være relevant å ha dialog med, vil avhenge ut i 
fra hvilket saksfelt det er tale om. Relevante organisasjoner kan f.eks. være 
pensjonistforeninger, frivillige organisasjoner, organisasjoner for pårørende, 
pasientorganisasjoner og organisasjoner for andre interessegrupper. Rådet er ikke 
organisasjonenes direkte talerør, men dialog og samhandling er viktig for å kunne ta felles 
initiativ dersom det er aktuelt, for eksempel overfor media. 

4.10 Samarbeid med andre eldreråd og kommunen 
Mange fylkeskommunale eldreråd arrangere årlige samlinger for de kommunale eldrerådene 
i fylket. Det er viktig at rådet er representert for å få informasjon om aktuelle temaer. 
Samlingene gir også muligheter til å knytte kontakter og utveksle erfaringer med andre råd i 
kommunen.  

Eldrerådet kan invitere personer fra administrasjonen for å gi orienteringer i viktige saker og 
gi innspill direkte. Dette kan være en måte for rådet å påvirke på, før sakene er ferdig utredet 
og klare for vedtak i kommunestyret. Møtene bør følges opp med skriftlige innspill fra rådet 
slik at rådets syn kommer tydelig frem. 

4.11 Hvordan kan eldrerådsmedlemmer påvirke? 
Nær kontakt med politisk ledelse i kommunen eller fylkeskommunen kan øke muligheten for 
gjennomslag for eldrerådets synspunkter. Eldrerådet kan for eksempel ta initiativ til at det 
etableres en ordning med faste årlige møter med ordfører eller andre 
kommunestyremedlemmer i kommunen.  

https://lovdata.no/lov/2018-06-22-83/%C2%A711-9
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Boks 4.2 Eksempel på faste kontaktmøter 
I Oslo kommune har eldrerådet hatt god erfaring med møter mellom det sentrale 
eldrerådet, bydelseldrerådene og byråd for eldre, helse og arbeid. 

 

4.12 Eldrerådet kan gis i oppgave å fordele bevilgninger 
Kommunestyret og fylkestinget kan gi rådene i oppgave å fordele bevilgninger. Det 
innebærer at rådet avgjøre hvordan midler skal bevilges.    

§ 2.Oppgaver (Lovdata) 

4.13  Hvordan informere lokalsamfunnet om eldrerådet? 
Eldrerådet kan innta en aktiv rolle i å skaffe seg oversikt og ha kontakt med eldre og eldres 
organisasjoner i kommunen eller fylkeskommunen. Det er en fordel om informasjon om 
eldrerådet er lett tilgjengelig på kommunenes og fylkeskommunenes nettsider, slik at eldre 
får informasjon om rådets oppgaver og hvordan de kan kontakte rådet. Informasjon om 
eldrerådet kan også for eksempel gis i form av brosjyre utlagt på sykehjem, eldresentre eller 
legekontorer.  

Eldrerådet kan velge å arrangere åpne informasjons- og debattmøter for å få direkte innspill 
fra eldre i kommunen eller fylket. Medlemmene i eldrerådet bør ha oppdatert kunnskap om 
relevante saker av betydning for eldre i kommunen eller fylket.  

4.14  Årsmelding 
Eldrerådet skal en gang i året utarbeide en årsmelding som skal legges frem for 
kommunestyret og fylkestinget. Årsmeldingen vil f.eks. kunne inneholde oversikt over 
medlemmer, mandat og hvilke saker rådet har behandlet i løpet av året som har gått, i tillegg 
til en oppsummering av rådets uttalelser. 

§ 2.Oppgaver (Lovdata)  

5 Eldrerådsmedlemmers oppgaver 

5.1 Hva er din rolle som rådsmedlem? 
Oppgaven til medlemmene er å ivareta interessene til eldre i kommunen eller fylket, og bidra 
til at eldres syn kommer frem. Medlemmer av eldrerådet bør derfor så langt som mulig være 
representative for kommunens og fylkets eldre innbyggere. Eldrerådsmedlemmer som er 
foreslått av en organisasjon, representerer alle eldre i kommunen eller fylket når de deltar i 
rådet, ikke kun organisasjonens medlemmer.  

Eldrerådet har en viktig rolle i å bidra til at kommunen og fylkeskommunen har god kunnskap 
om eldre og deres levekår. Rådet fungerer som talerør og brobygger mellom 

https://lovdata.no/forskrift/2019-06-17-727/%C2%A72
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eldrebefolkningen og kommunens administrative og politiske ledelse. Det er derfor viktig at 
eldrerådet og de enkelte rådsmedlemmene har en åpen og utadrettet kommunikasjon mot 
kommunens innbyggere.  

For å kunne utføre oppgaven som rådgivende organ på en god måte, er det viktig at 
rådsmedlemmene har kunnskap om situasjonen til de eldre i sin kommune eller sitt fylke. For 
å kunne ivareta eldre innbyggeres perspektiv i ulike saker, bør medlemmene av rådet ha 
bred oversikt og kunnskap om de ulike saksområdene som kan ha betydning for eldres 
interesser og situasjon. Medlemmene av eldrerådet må sette seg inn i sakene som skal 
behandles i rådet i forkant av møtene. Å være medlem i eldrerådet krever dermed innsats fra 
hvert enkelt medlem gjennom hele året, ikke kun på møtene i rådet. 

5.2 Rettigheter og plikter 
Medlemmene av eldrerådet regnes som folkevalgte etter ny kommunelov, på linje med andre 
som sitter i folkevalgte organer. Etter ny kommunelov gjelder derfor de samme reglene for 
eldrerådet som for folkevalgte organer, og medlemmene av rådet har samme rettigheter og 
plikter.  

5.2.1 Møteplikt og forfall 
Medlemmer av eldrerådet har plikt til å delta i rådets møter hvis de ikke har gyldig forfall. 
Dersom et medlem er syk, vil det være en gyldig forfallsgrunn. Et annet eksempel kan være 
at et medlem er bortreist. Det kan også være andre forhold som gjør det umulig eller 
uforholdsmessig vanskelig å delta på møtet.  

Dersom et medlem ikke kan komme på et møte, må medlemmet gi beskjed om dette til enten 
sekretæren for rådet eller til administrasjonen i kommunen, så raskt som mulig. 

§ 8-1.Rett og plikt til å delta i møte (Lovdata) 

5.2.2 Plikt til å stemme 
Medlemmer i eldrerådet som er tilstede i møtet, har plikt til å stemme når en sak tas opp til 
avstemning. Det er adgang til å stemme blankt ved valg. 

§ 8-1.Rett og plikt til å delta i møte (Lovdata)  

5.2.3 Møtegodtgjørelse 
Eldrerådsmedlemmer har krav på godtgjøring for sitt arbeid. Det er kommunestyret eller 
fylkestinget som selv gir en forskrift om slik godtgjøring, i forskriften fastsettes blant annet 
hvor mye godtgjøring en har krav på. 

§ 8-4.Arbeidsgodtgjøring (Lovdata)  

5.2.4 Reisegodtgjørelse 
Medlemmer i eldrerådet har krav på skyss-, kost- og overnattingsgodtgjøring for reiser i 
forbindelse med vervet. Kommunestyret eller fylkestinget gir en forskrift om godtgjøringen. 

§ 8-3.Dekning av utgifter og økonomisk tap (Lovdata)  

https://lovdata.no/lov/2018-06-22-83/%C2%A78-1
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5.2.5 Rett til fri fra jobb 
Eldrerådsmedlemmer som er arbeidstakere har rett til fri fra sitt arbeid når det er nødvendig 
på grunn av møter i rådet. 

§ 8-2.Rett til fri fra arbeid (Lovdata)  

5.2.6 Inhabilitet 
Et eldrerådsmedlem som har vært med på å forberede eller treffe vedtak i en sak som ansatt 
i kommunen eller fylkeskommunen, er inhabil til senere å behandle den samme saken i 
rådet. Dette gjelder ikke ved behandling av årsbudsjett, økonomiplan, kommuneplan, 
regional planstrategi og regional plan i rådet. Bestemmelsene i forvaltningsloven om 
inhabilitet gjelder også, med de særreglene som står i kommuneloven. 

§ 11-10.Inhabilitet for folkevalgte (Lovdata)  

5.2.7 Fritak i behandling av en sak 
Et medlem av eldrerådet kan søke om å bli fritatt fra å delta i behandlingen av en sak av 
personlige grunner. Rådet avgjør om han eller hun skal fritas. Det kreves vektige personlige 
grunner for fritak i den enkelte saken. Den som ønsker fritak må selv be om det, rådet avgjør 
om personen får fritak. Eksempel på grunn for fritak kan være dersom et medlem er i en 
situasjon som ligger nært opp til at personen er inhabil. 

§ 11-11.Fritak av personlige grunner (Lovdata)  

5.2.8 Fritak fra vervet som eldrerådsmedlem 
Dersom det er vanskelig for et eldrerådsmedlem å delta i eldrerådet, er det mulig å søke om 
fritak. Fritak betyr at personen enten midlertidig eller for resten av valgperioden, kan bli fritatt 
fra vervet sitt som rådsmedlem. Medlemmer av eldrerådet kan for eksempel søke om fritak 
på grunn av sykdom eller dersom personen har flyttet og dermed fått lang reisevei.  

For å få fritak fra vervet som rådsmedlem, er det krav om at personen ikke kan ivareta vervet 
sitt uten at det fører til vesentlig ulempe for han eller henne. Søknad om fritak sendes 
kommunestyret. Kommunestyret kan velge å gi fritak etter søknad. Fritak kan gis enten 
midlertidig eller for resten av valgperioden. Dersom det gis et midlertidig fritak, trer personen 
inn i vervet sitt igjen når fritaksperioden er over.  

I vurderingen av søknaden, skal det legges vekt på om grunnen for søknaden var kjent på 
det tidspunktet medlemmet valgte å samtykke til å bli valgt.  

§ 7-9.Uttreden og fritak (Lovdata) 

5.2.9 Mulighet for å få møte- og talerett 
Kommunestyret og fylkestinget har mulighet til å gi eldrerådsmedlemmer møte- og talerett i 
kommunestyre- og fylkestingsmøter, og møter i andre folkevalgte organer. Talerett kan, som 
et eksempel, brukes til å presentere rådets årsmelding for kommunestyret. Eldrerådet kan for 
eksempel orientere om saker som det har fått gjennomslag for og saker som fortsatt står 
uløst, hvor det er behov for videre arbeid for å finne gode løsninger. 

https://lovdata.no/lov/2018-06-22-83/%C2%A78-2
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I noen kommuner kan for eksempel mye av saksbehandling skje i utvalg. For 
eldrerådsmedlemmene kan det derfor være mer hensiktsmessig å anmode om å få møte- og 
talerett i disse organene enn i kommunestyret. 

§ 2.Oppgaver (Lovdata) 

5.2.10 Taushetsplikt 
Eldrerådene er et forvaltningsorgan i henhold til forvaltningsloven. Rådets medlemmer har 
derfor taushetsplikt etter forvaltningsloven. 

§ 13. Taushetsplikt. (Lovdata) 

6 Oppgavene til administrasjonen 

6.1 Tilstrekkelig sekretariatshjelp 
Eldrerådet skal gis tilstrekkelig sekretariatshjelp. Det betyr at omfanget og innholdet av 
sekretariatshjelpen må være tilstrekkelig til at rådet kan utføre sine oppgaver som eldreråd 
på en god måte. Omfanget av hjelpen vil kunne variere på grunn av f.eks. antallet saker 
rådet behandler. I den første tiden etter at rådet er valgt, vil rådet i mange tilfeller kunne ha 
behov for mer bistand enn etter noe tid, når rådet har blitt mer kjent med sine oppgaver.  

Kommunestyret eller fylkestinget avgjør hvordan sekretariatshjelpen til rådet skal 
organiseres. Kommunen kan for eksempel ansette en eller flere sekretærer for rådet. Det vil 
kunne være behov for hjelp til en rekke ulike oppgaver, for eksempel møteinnkalling, 
utforming av sakslister, bestilling av møterom, føring av møtereferat, utsending av 
eldrerådenes uttalelser og andre oppgaver. 

I mange tilfeller vil sekretæren være bindeleddet mellom eldrerådet og andre folkevalgte 
organer. Kommunestyret og andre folkevalgte organer må sikre at de har rutiner som gjør at 
rådet mottar saker på et så tidlig tidspunkt at rådets uttalelser har mulighet til å påvirke 
utfallet av saken. Kommunen kan dermed velge å opprette rutiner som gjør at sakene blir 
sendt til rådets sekretær som deretter har kontakt med rådet. 

Sekretæren er ansatt i kommunens administrasjon. Det varierer hvilken avdeling sekretæren 
tilhører, men i mange kommuner er det vanlig at stillingen ligger i et politisk sekretariat eller i 
kommunedirektørens stab. I flere kommuner brukes stillingsbetegnelsen sekretær, i andre 
kommuner brukes andre stillingsbetegnelser. I denne veilederen brukes begrepet sekretær 
om den eller de som er ansatte for å gi rådet sekretariatshjelp. 

§ 3.Sammensetning og organisering (Lovdata) 

6.2 Oppgaver 
Rollen som sekretær for rådet er mangfoldig. Først og fremst handler det om å tilrettelegge 
for at rådet kan gjøre jobben sin på en god måte. Det handler både om den praktiske 
tilretteleggingen og om oppfølging av rådet og rådets medlemmer. Rådet vil kunne ha behov 
for hjelp og bistand til en rekke ulike oppgaver, for eksempel møteinnkalling, utforming av 
sakslister, bestilling av møterom, føring av møtebok, utsending av rådenes uttalelser og 

https://lovdata.no/forskrift/2019-06-17-727/%C2%A72
https://lovdata.no/lov/1967-02-10/%C2%A713
https://lovdata.no/forskrift/2019-06-17-727/%C2%A73
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andre oppgaver. I mange tilfeller vil sekretæren være bindeleddet mellom rådet og øvrige 
deler av kommunen.  

Eldrerådet skal gis tilstrekkelig sekretariatshjelp. Oppgavene til sekretæren er imidlertid ikke 
detaljregulert i kommuneloven eller forskriften. Den enkelte kommune og fylkeskommune må 
konkret avklare hva som skal være sekretærens rolle og oppgaver. Under følger en oversikt 
over eksempler på oppgaver som det kan være hensiktsmessig at sekretæren for rådet får 
ansvar for, siden det vil kunne sikre at rådet gis tilstrekkelig sekretarietshjelp. 

§ 3.Sammensetning og organisering (Lovdata) 

 

6.2.1 Oversikt over saker  
Det er viktig at eldrerådets sekretær har oversikt over og kjennskap til sakene i kommunen 
som gjelder eldre og kan holde lederen av rådet oppdatert om saker som kan være relevante 
for rådet. I tillegg til å forberede og følge opp eldrerådets møter, bør også sekretæren være 
oppdatert på tiltak og politikk lokalt og nasjonalt som gjelder eldre.  

Kommunestyret og fylkestinget skal etablere rutiner som sikrer at rådene mottar sakene på 
et så tidlig tidspunkt i saksbehandlingen, at uttalelsene fra eldrerådene har mulighet til å 
påvirke utfallet av saken. Det kan innebære at sekretæren må følge med på kommunens 
saksbehandling og begynne saksforberedelsene på et tidlig nok stadium til at rådets 
behandling kan påvirke utfallet av saken. 

Sekretæren kan hjelpe rådet med spørsmål og bidra til at rådet gjøres kjent med sine 
rettigheter og plikter.  

6.2.2 Møter i eldrerådet 
Lederen av rådet har det formelle ansvaret for å sette opp sakslister til rådsmøtene. 
Sekretæren kan bistå lederen i arbeidet med å utforme saksliste og saksdokumenter, og 
sende saksdokumentene til medlemmene i rådet i god tid før møtet finner sted og reservere 
møterom.  

Sekretæren har kontakt med den avdelingen i kommunen eller fylkeskommunen som saken 
gjelder. I omfattende saker kan det være behov for at sekretæren oppsummerer saker for 
rådet. Framstillingen av en sak kan inneholde en redegjørelse for hva som er de vesentligste 
momentene i saken, en kort begrunnelse for hvorfor saken legges fram for rådet og en 
redegjørelse for hvordan saken kan tenkes å påvirke situasjonen for eldre. Det er viktig å 
bruke et klart og tydelig språk i saksframstillingen.  

Etter møtet kan sekretæren bistå med å skrive rådets uttalelse basert på rådets drøftelser og 
vedtak. Sekretæren kan også ha i oppgave å sende rådets uttalelser til det eller de organene 
som skal behandle saken videre, slik at rådets uttalelse følger saken frem til det organet som 
endelig avgjør saken. En annen oppgave sekretæren kan ha, er å følge med på videre 
behandling av saken og informere rådet om resultatet. Kommunestyret, fylkestinget, eller et 
annet folkevalgt organ kan velge å gi en tilbakemelding til rådet om resultatet av 
saksbehandlingen. Det vil bidra til å styrke dialogen og kontakten mellom rådet og 
kommunen eller fylkeskommunen. Dette er imidlertid ikke et krav i kommuneloven. 

https://lovdata.no/forskrift/2019-06-17-727/%C2%A73
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6.2.3 Føre møtebok 
Det skal føres møtebok for eldrerådets møter, samme krav gjelder for folkevalgte organer i 
kommunen. Møteboken gir en oversikt over møtene til eldrerådet. Å føre møtebok vil kunne 
være en oppgave som er lagt til sekretæren.  

Det skal føres møtebok for alle møtene i rådet. Møteboken skal inneholde opplysning om:  

- tid og sted for møtet 

- hvem som møtte, og hvem som var fraværende 

- hvilke saker som ble behandlet 

- hvilke vedtak som ble truffet 

- avstemningsresultat. 

Møteboken skal være tilgjengelig for offentlighet, med unntak av deler som er unntatt 
offentligheten. Hvis det blir vedtatt at et møte skal lukkes, skal hjemmelen for vedtaket tas 
inn i møteboken. Det samme gjelder for vedtak om at et medlem av organet er inhabil eller 
dersom vedkommende får fritak av personlige grunner. 

§ 11-4.Møtebok (Lovdata)  

 

6.2.4 Kunngjøring av møter 
Eldrerådets møter er åpne og det må derfor legges ut informasjon om hvor og når møtene 
skal holdes. Møtene skal kunngjøres på en hensiktsmessig måte. Det må dermed legges ut 
informasjon om hvor og når møtet skal være, f.eks. på kommunens nettside. Sakslisten til 
møtet og andre dokumenter som ikke er unntatt offentlighet, skal også være tilgjengelige for 
enhver. Dette er oppgaver som sekretæren vil kunne bistå rådet med. 

§ 11-3.Innkalling og saksliste (Lovdata)  

6.2.5 Andre oppgaver 
En annen oppgave som kan bli lagt til sekretæren er å organisere opplæring og informasjon 
til rådet. Sekretæren kan selv stå for opplæringen eller innhente andre aktører. Sekretæren 
kan også få andre oppgaver, f.eks. oppgaven med å bistå rådet med planlegging og 
gjennomføring av arrangementer.   

 

7 Mer informasjon 

7.1 Nyttige lenker 
 

Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven): 
https://lovdata.no/dokument/LTI/lov/2018-06-22-83 

 

https://lovdata.no/lov/2018-06-22-83/%C2%A711-4
https://lovdata.no/lov/2018-06-22-83/%C2%A711-3
https://lovdata.no/dokument/LTI/lov/2018-06-22-83
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Forskrift om kommunale og fylkeskommunale råd for eldre, personer med 
funksjonsnedsettelse og ungdom (forskrift om medvirkningsordninger): 
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2019-06-17-727 

 

KS for deg som folkevalgt: 

https://www.ks.no/fagomrader/demokrati-og-styring/for-deg-som-folkevalgt/ 

 

Klarspråk:  

https://www.sprakradet.no/Klarsprak/ 

 

Veileder om medvirkning i planprosessen etter plan- og bygningsloven: 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/Medvirkning-i-planlegging/id764244/ 

 

Regjeringens strategi for et aldersvennlig samfunn – Flere år – flere muligheter: 
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/flere-ar--flere-muligheter/id2477934/ 
 
Leve hele livet, En kvalitetsreform for eldre (Meld.St.15 (2017-2018) 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-15-20172018/id2599850/ 

 
Nasjonalt program for et aldersvennlig Norge: 

www.aldersvennlig.no 

 

Statistisk sentralbyrå (SSB) – Kartverktøy med befolkningsframskrivinger fram til 2040 for 
hver enkelt kommune: 

https://www.ssb.no/befolkning/artikler-og-publikasjoner/befolkningsframskrivinger-fram-til-
2040-for-hver-enkelt-kommune-sok-i-kart 

 

Norske arkitekters landsforbund (NAL) - Håndbok i aldersvennlig stedsutvikling:  

https://www.arkitektur.no/handbok-i-aldersvennlig-stedsutvikling 

 

Framtidens eldre i by og bygd. Befolkningsfremskrivninger, sosiodemografiske mønstre og 
helse (SSB: 2017/32). https://www.ssb.no/befolkning/artikler-og-
publikasjoner/_attachment/328026?_ts=15f811146d0 

 

Folkehelseprofiler, Folkehelseinsituttet: 

https://www.fhi.no/hn/helse/ 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2019-06-17-727
https://www.ks.no/fagomrader/demokrati-og-styring/for-deg-som-folkevalgt/
https://www.sprakradet.no/Klarsprak/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/Medvirkning-i-planlegging/id764244/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/flere-ar--flere-muligheter/id2477934/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-15-20172018/id2599850/
http://www.aldersvennlig.no/
https://www.ssb.no/befolkning/artikler-og-publikasjoner/befolkningsframskrivinger-fram-til-2040-for-hver-enkelt-kommune-sok-i-kart
https://www.ssb.no/befolkning/artikler-og-publikasjoner/befolkningsframskrivinger-fram-til-2040-for-hver-enkelt-kommune-sok-i-kart
https://www.arkitektur.no/handbok-i-aldersvennlig-stedsutvikling
https://www.ssb.no/befolkning/artikler-og-publikasjoner/_attachment/328026?_ts=15f811146d0
https://www.ssb.no/befolkning/artikler-og-publikasjoner/_attachment/328026?_ts=15f811146d0
https://www.fhi.no/hn/helse/
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Folkehelseinsituttet, Eldres helse:  

https://www.fhi.no/hn/eldre/ 
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