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Eldrerådet i Eidsvoll  
 

 

 
 

 
Eldrerådet i Eidsvoll er eldres talerør i kommunen, og arbeider for 
å bedre eldres levekår på alle områder. 
 
Bakgrunn 
Stortinget har bestemt at alle kommuner skal ha et eldreråd. 
 
Lov om opprettelse av fylkeskommunale og kommunale eldreråd 
ble vedtatt i 1991 og trådte i kraft fra 1992. 
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Lovens intensjon er å gi eldre medbestemmelse i den 
demokratiske prosessen i saker som angår eldres levekår. Rådet 
skal opptre partipolitisk nøytralt. 
 
Om eldrerådet 
Eldrerådet er et rådgivende organ for kommunens politiske og 
administrative ledelse. 
 
Eidsvoll kommune har vedtatt egen instruks for eldrerådet. 
 
Eldrerådet har utarbeidet eget strategidokument med tilhørende 
handlingsplan på både kort og lang sikt. 
 
Eldrerådet skal uttale seg i alle saker som gjelder levekårene for 
eldre, og uttalelsene skal følge sakene fram til det kommunale 
organ som tar den endelige beslutningen. 
 
Eldrerådet kan på eget initiativ eller også på initiativ fra andre, ta 
opp saker til behandling.  
 
Alle saker skal legges fram for eldrerådet i god tid før politisk 
behandling i hovedutvalg, formannskap og kommunestyre. 
 
Eldrerådet i Eidsvoll har sju medlemmer. To er politisk utnevnt 
og fem er valgt fra pensjonistforeningene i Feiring, Nordbygda, 
Midtbygda, Sørbygda og fra Forsvaret 
For inneværende periode 2015 - 2019 ser Eldrerådet slik ut: 

 Leder   Arild Sandahl (Arbeiderpartiet) 

 Varamedlem Hugo E. Aurdal (Pensjonistpartiet) 

 Nestleder  Tor Ulf Bygmester (Forsvaret) 
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 Varamedlem Leif Beck (Forsvaret) 

 Medlem  Wenche Hoel Ulvin (Høyre) 

 Varamedlem John Granly (Kristelig Folkeparti) 

 Medlem  Hans Ekornholmen (Feiring) 

 Varamedlem Kjell Arne Melby (Feiring)  

 Medlem  Ole Stein Sætre (Nordbygda) 

 Varamedlem Eva Valstad (Nordbygda) 

 Medlem  Egil Gulbrandsen (Midtbygda) 

 Varamedlem Henning Alm-Hansen (Midtbygda) 

 Medlem  Trond Vidar Nilsen (Sørbygda) 

 Varamedlem Berit Johnsen (Sørbygda) 
 
Møter 
Eldrerådets møter er åpne for publikum og holdes normalt i 
rådhuset. Rådet har møte en gang i måneden, unntatt juni, juli og 
desember. Møtekalender, sakslister og protokoller til det enkelte 
møte, samt annen informasjon om rådet - finner du på 
kommunens hjemmeside: https://www.eidsvoll.kommune.no  
Møtekalender for Eldrerådet: 
https://www.eidsvoll.kommune.no/motekalender/#se:utvalg/utv
algid:32 
Utvidet informasjon om Eldrerådet: 
https://www.eidsvoll.kommune.no/publisert-innhold/politikk-og-
organisasjon/om-utvalgene/#heading-h3-6 
 
Har du saker du ønsker å ta opp, eller forslag til tiltak i 
handlingsplanen, så ta direkte kontakt med rådets sekretær:  
E-post: eli.ann.risan@eidsvoll.kommune.no telefon 66107131 

eller leder Arild Sandahl a-sandah@online.no telefon 90859140 
 

https://www.eidsvoll.kommune.no/
https://www.eidsvoll.kommune.no/motekalender/#se:utvalg/utvalgid:32
https://www.eidsvoll.kommune.no/motekalender/#se:utvalg/utvalgid:32
https://www.eidsvoll.kommune.no/publisert-innhold/politikk-og-organisasjon/om-utvalgene/#heading-h3-6
https://www.eidsvoll.kommune.no/publisert-innhold/politikk-og-organisasjon/om-utvalgene/#heading-h3-6
mailto:eli.ann.risan@eidsvoll.kommune.no
mailto:a-sandah@online.no
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I 1990 opprettet FN «Den internasjonale eldredagen» 
(1.oktober). 
 
I Eidsvoll feires denne dagen årlig på den fredag som kommer 
nærmest 1. oktober. Selve arrangementet gjennomføres i 
samarbeid med pensjonistforeningene som er representert i 
eldrerådet. Program og regi styres av Eldrerådet. 
 
Selve arrangementet støttes økonomisk av kommunen. 
 
Hvorfor engasjere seg 
Eldre utgjør en stadig større del av befolkningen, men eldre er 
dessverre ofte underrepresentert i kommunenes besluttende 
organer. Derfor er eldrerådets sammensetning og aktivitet svært 
viktig for å kunne gi kommunen de beste råd og anbefalinger i 
saker som berører alle eldre.  
Eldrerådet gir eldre større mulighet til medbestemmelse i det 
lokalpolitiske arbeidet. Det er en viktig del av demokratiet.  
Det er nyttig for din framtid, at noen engasjerer seg i de lag og 
foreninger som er representert i eldrerådet. Bli med du også! Det 
er lønnsomt både for deg, og oss alle sammen. 
 
 


