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Eldrerådet
• Hjemlet i kommunelovens § 5-12 med egen forskrift

Eldre er ellers underrepresentert i det demokratiske systemet
• Nytt reglement fra 18.12

* 6 Bystyret skal etablere rutiner som sikrer at eldrerådet mottar saker
som angår rådet på et tidlig tidspunkt i saksbehandlingen
* 8 Eldrerådet har rett til å uttale seg i saker som gjelder eldre.

Eldrerådet

• Et rådgivende organ som skal sette fokus på eldres behov
• Gir råd til både byrådssiden og bystyret
• Oppnevnes av bystyret – dere skal få oppnevne våre etterfølgere i
desember
• Det at vi er oppnevnt av bystyret betyr at vi er deres organ. Bruk oss, spør
oss om råd.
• 7 medlemmer – fem fra organisasjoner for eldre og to politikere
.

Våre hovedsaker denne perioden
• Sykehjemsplasser
• Vi må ha trygghet for at man kan få en sykehjemsplass den dagen man trenger det

• Tillits- og faglighetsreformen
• Gode arbeidsvilkår for de som arbeider i hjemmetjenestene

Eldre i Bergen har det godt, men
• Eldre skal gis mulighet til å bo hjemme så lenge de ønsker og det kan
gjøres med verdighet
- Men det er en utfordring når det kommer 20-30 ulike personer for å pleie deg
- Utfordringer i hjemmesykepleien både for den som behandler og for den som får hjelp

• Slutten av livet
- Mange blir en kasteball mellom hjem – sykehus – korttidsopphold
- Runddansen går stadig fortere og kan føre til at fysisk og psykisk helse reduseres
- Mange dør uten å oppleve den tryggheten man burde ha i livets siste fase

Verdighetsgarantien – vedtatt i 2010
• En eldreomsorg som gir et verdig og så langt liv som mulig, i samsvar med
individuelle behov
• Tjenestetilbudet skal innrettes i respekt for den enkeltes
selvbestemmelsesrett, egenverd og livsførsel og sikre at medisinske behov
blir ivaretatt.

