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Høringsuttalelse om forskrift om kommunale og fylkeskommunale 
råd for eldre, for personer med funksjonsnedsettelse og for ungdom 

 

Rådmannens innstilling: 
Eldrerådet i Gran kommune sender inn høringsuttalelse vedrørende forslag til forskrift om 
kommunale og fylkeskommunale råd for eldre, for personer med funksjonsnedsettelse og for 
ungdom.  
Eldrerådet i Gran støtter Pensjonistforbundets uttalelse og stiller seg bak den.  
 
 

Saksdokumenter Vedlagt 
Pensjonistforbundets høringsuttalelse om forskrift om kommunale og 
fylkeskommunale råd for eldre, for personer med funksjonsnedsettelse og for 
ungdom 
Argumenter til høringssvar om forskrift til kommuneloven § 5-12(«eldrerådsloven») 

Ja 
 
 
Ja 

 
 

Oppsummering 
Gran kommune har mottatt høringsnotat med forslag til forskrift om kommunale og 
fylkeskommunale råd for eldre, for personer med funksjonsnedsettelse og for ungdom. Saken var 
oppe til orientering i eldrerådet 04.02.2019. Eldrerådet bestemte da at de vil se til 
Pensjonistforbundets høringsuttalelse og vurdere å støtte den. 

 
Saksutredning 
 

Bakgrunn for saken 
Gran kommune mottok på slutten av 2018 «Høringsnotat med forslag til forskrift om kommunale og 
fylkeskommunale råd for eldre, for personer med funksjonsnedsettelse og for ungdom», høringsfrist 
er 01.04.2019. Denne ble sendt til eldrerådets medlemmer og var oppe til orientering i 
eldrerådsmøtet 04.02.2019. Det ble da bestemt at eldrerådet vil se til Pensjonistforbundets 
høringsuttalelse og vurdere å støtte den. Kommunen mottok Pensjonistforbundets høringsuttalelse 
23.02.2019.  
Pensjonistforbundet har merknader til forskriftens ulike paragrafer og ønsker en tydeliggjøring av 
eldrerådenes rettigheter og styrking av eldrerådenes innflytelse og arbeidsvilkår. 
Pensjonistforbundet ønsker primært endring i forskriften, sekundært at veilederen blir omfattende 
og tydelig, med klare føringer og eksempler på hva rådet skal arbeide med, hvilke rettigheter de har 
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til opplæring, sekretærhjelp og tidlig involvering, og at det er ønskelig at kommunestyrer og 
fylkesting delegerer vedtakskompetanse til eldrerådene og gir dem tale-, møte- og forslagsrett. 

  
Konsekvenser 
 
Lover og forskrifter 
Ikke relevant 
 
Eksisterende planer 
Ikke relevant 
 
Gjeldende vedtak 
Ikke relevant 
 
Økonomi 
Ikke relevant 
 
Bemanning 
Ikke relevant 
 
 

Uttalelse fra andre utvalg Ja/Nei 
Ungdomsrådet Nei 
Eldrerådet  
Rådet for funksjonshemmede Nei 
Andre råd eller utvalg Nei 
 
 
 

Vurdering/alternative løsninger 
Pensjonistforbundet har merknader til forskriftens ulike paragrafer og ønsker en tydeliggjøring av 
eldrerådenes rettigheter og styrking av eldrerådenes innflytelse og arbeidsvilkår. Eldrerådet kan 
skrive en selvstendig høringsuttalelse og eventuelt benytte seg av momenter Pensjonistforbundet 
har utarbeidet. 
Eldrerådet i Gran kommune har tidligere vurdert å støtte Pensjonistforbundets uttalelse. 
Pensjonistforbundet påpeker momenter eldrerådet i Gran mener er viktig for rådets funksjon som et 
rådgivende organ og dets rett til å komme med uttalelse i alle saker som gjelder levekårene for eldre.  
 
 
 

Kommunikasjons- og informasjonstiltak 
Ikke relvant 
 

 
Dato: 6. mars 2019 
Godkjent av rådmannen 
 
 


