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Eldrerådet
Utvalg for helse og omsorg
Kommunestyret
Årsmelding 2020 for eldrerådet i Porsanger
Kommunedirektørens innstilling
Kommunestyret i Porsanger tar årsmeldingen for 2020 til eldrerådet til orientering.
Vedlegg til saken:
1 Årsmelding for Eldrerådet i Porsanger for 2020
Sakens bakgrunn
Eldrerådet har selv utarbeidet årsmelding for 2020.
Eldrerådet er et rådgivende organ i saker som gjelder eldre i kommunen. Rådet
skal i sitt arbeid ivareta eldres behov og interesser, og sette fokus på disse. Rådet
skal ha til behandling alle saker som gjelder levekår for eldre. Kommunedirektøren
samarbeider med rådet om saker av interesse for eldre som de skal ha/har til
behandling. Rådet behandler ikke saker som gjelder enkeltpersoner. Eldrerådet
arbeider med og får seg forelagt saker som gjelder blant annet:







Årsbudsjett/økonomiplaner.
Kommuneplaner.
Tiltak og planer i helse- og omsorgssektoren.
Boligprogram og reguleringssaker.
Samferdselssaker og kommunikasjonsplaner.
Kulturelle- og andre kommunale tiltak som gjelder eldre.

Eldrerådet består av 7 representanter med personlig varamedlemmer, som
oppnevnes av kommunestyret og skal bestå av politikere og alderspensjonister
Flertallet av rådsmedlemmene skal være alderspensjonister i kommunen. Ett
medlem med varamedlem velges av og blant kommunestyrets medlemmer. Forslag
på medlemmer/varamedlemmer innhentes fra pensjonistforeningene, lag og
foreninger før behandling i kommunestyret.
Eldrerådet har i løpet av 2020 avviklet 6 møter og behandlet 39 saker. Eldrerådet
har ikke vært involvert i saker fra politiske organer. Saker som omhandler eldre bør
sendes eldrerådet før politisk behandling. Med unntak av budsjettregulering og
rusmiddelpolitisk handlingsplan er det eldrerådet selv som har tatt opp sakene som
har vært behandlet.

Vurdering
Leder av eldrerådet og kommunedirektøren har etablert et samarbeid for å få til en
bedre oppfølging av eldrerådet.
Det har vært tema på kommunedirektørens ledermøter å ha bevissthet på å
involvere også rådene i pågående saker. Dette vil være et kontinuerlig arbeid.
Året 2020 var et spesielt år med tanke på saksbehandling og ledere som var store
deler av året i arbeid knyttet til krisehåndtering. Den erfaringen tar
administrasjonen med seg videre for å få til bedre involvering av eldrerådet og
rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne.
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