
 
 
Hvorfor et eldreråd 
 
For bedre å sikre eldre en stemme og innflytelse i kommunalt styre og stell vedtok Stortinget 
en egen lov i 1991: Lov om kommunale og fylkeskommunale eldreråd. Der står det at ”i hver 
kommune (bydel) skal det være et eldreråd som skal velges av kommunestyret for 
valgperioden.” 
 
Det er de eldre som skal foreslå medlemmer til eldrerådet: ”Pensjonistforeninger har rett til å 
komme med forslag om medlemmer til eldrerådet. Flertallet av rådsmedlemmene skal være 
alderspensjonister i kommunen (bydelen).” 
 
Mandatet eller oppgavene til eldrerådet er gitt i loven: Rådet er et rådgivende organ for 
kommunen (bydelen). Rådet skal ha til behandling alle saker som gjelder levekårene for 
eldre. Eldrerådet kan på eget initiativ ta opp saker som angår eldre i kommunen (bydelen).  
 
Med dette har lovgiverne lagt til rette for at eldre kan få økt innflytelse på avgjørelser som 
angår dem der de bor, og eldres brukerinteresser blir sikret bedre. 
 
Loven er det sentrale grunnlaget for virksomheten i eldrerådene. Et eget rundskriv utdyper de 
forskjellige paragrafene, og den enkelte kommune kan vedta egne reglement. For Oslos del er 
det vedtatt et Reglement for bydelene, der finner vi et punkt om at det skal være et lokalt 
eldreråd i hver bydel og som er rådgivende for bydelsutvalget. 
 
Eldrerådet i Bydel St. Hanshaugen har fått dette mandatet eller oppdraget fra bydelsutvalget: 
”Eldrerådet er rådgivende for bydelsutvalget i alle saker som angår eldre i bydelen. Dette 
gjelder således for alle tiltak og planer i sosial- og helsesektoren, boligprogram, 
reguleringsplaner, samferdselssaker, kulturtiltak og andre tiltak som vedkommer eldre. Rådet 
skal tilsvarende uttale seg til årsbudsjett og økonomiplan, strategisk plan og årsplaner.” 
 
Dette åpner for store muligheter for bydelens eldre til å øve innflytelse på bydelens politikk 
gjennom eldrerådet. Eldrerådet sine muligheter til å påvirke er derfor i stor grad avhengig av 
engasjementet til de som har valgt dem – bydelens eldre. Eldrerådet på sin side er opptatt av 
økt brukermedvirkning i plan- og gjennomføringsprosesser i bydelen. Det kan vi oppnå ved at 
medlemmer av eldrerådet får plass i plan-, prosjekt- og referansegrupper og lignende hvor 
mye av grunnlaget for seinere politiske vedtak blir lagt.  
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