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Tilbakemelding. 
  
  
Eldrerådet har i møte den 31.01,23 drøftet henvendelsen fra kontrollutvalget i Indre Fosen  
kommune i skriv av 28.11.22 om 
involvering av politiske råd og utvalg i plansaker  i kommunen. 
Det ble vedtatt at leder av rådet skulle utarbeide en tilbakemelding fra Eldrerådet i saken. 
  
" Når det gjelder plansaker blir eldrerådet involvert ved at plansjefen i kommunen  
orienterer om status og framdrift i de overordnede     
 plansaker under veis i planprosessen ,og hvor rådsmedlemmene får høve til å stille 
spørsmål og komme med ev. innspill til planen. 
Likeså deltar eldrerådet som høringsingstans og hvor de også kan avgi uttalelse til  selve 
planutkastet. 
  
Dette er vel og bra, men det er en form for involvering som  gir svært begrensede 
muligheter til å kunne påvirke innholdet i planen. 
Derfor ønsker eldrerådet en mer proaktiv rolle og tilnærming gjennom hele planprosessen. 
Vi må her være klar over at eldrerådet er et eksplisitt rådsorgan uten noen som helst 
beslutningsmyndighet.I plansaker er det nettopp 
en slik arena hvor en bør kunne utøve  denne rådsfunksjonen  som Eldrerådet er tillagt.   
Dette må en hensynta allerede når man organiserer planarbeidet  - og spesielt  bør 
eldrerådet være representert i prosjektgrupper som  
arbeider med saker som har relevans til målgruppen eldre - og de er det mange av. 
  
Konklusjon: 
  
Eldrerådet mener det er mulig å styrke og utvikle involveringen  fra råd og utvalg i 
overordnede plansaker - og her må en ikke glemme at  
kanskje den viktigste er kommunens økonomiplan . årsbudsjett og langtidsbudsjett - som 
rulleres årlig. 
Vi ønsker fortsatt at orientering fra plansjefen blir gitt  i eldrerådets møter, samt at vi også 
består som høringsinstans slik som tidligere. 
Men selve planprosessen kan og bør forbedres ,og det kan skje ved at eldrerådet som et 
rådsorgan får en mer proaktiv  rolle og involveres." 
mer direkte i selve planarbeidet. 
  
  
mvh.     -    Per Tronstad.   (Leder i Eldrerådet i Indre Fosen kommune) 
  
  
  

  


