
 

Fylkesordførers svar på interpellasjon fra representanten Steinar 

Bergstøl Andersen (FrP) 

 

Denne interpellasjonen er et politisk signal og det er vanskelig å bidra 

med «faglige» innspill. Nedenfor stående stikkord er ment som mulige 

talepunkter. 

 

Agder fylkeskommune har i tillegg til fylkeseldreråd; 3 

oppvekstombud, personvernombud og eget NAV ombud. 

 

Da et enstemmig storting opprettet Eldreombudet ved lov i 2020, var 

hensikten klar: Eldre skal ha Eldreombudet til å tale sin sak på alle 

samfunnsområder, slik barn og unge har i Barneombudet. «Høringen 

knyttet til lov om Eldreombudet viser at det er stor støtte til at det 

etableres et eldreombud etter modell av Barneombudet», skrev en 

samlet helse- og omsorgskomite i sin innstilling. 

 

Eldreombudslovens § 3 Oppgaver: «Eldreombudet skal på alle 

samfunnsområder arbeide for å fremme eldres interesser overfor det 

offentlige og private og følge med på utviklingen i eldres situasjon.» 

 

En annen viktig grunn til at vi har et eldreombud, er at det blir flere 

eldre i Norge. De neste 30 årene vil antallet mennesker over 70 år 

dobles. Det gjør at behovet for et uavhengig eldreombud som fremmer 

eldres interesser på alle samfunnsområder, ikke blir mindre i årene 

framover. 

Det er liten grunn til å tro at det framover vil bli mindre behov for et 

eldreombud. Vi vet også om dette med digitalt utenforskap. 

 

Eldreombudet avvikles fra 1. juli 2023, foreslår regjeringen. De 

foreslåtte innsparingene er beskjedne. 

 

Høyres Erlend Svardal Bøe tok opp saken i Stortingets spørretime 

den 25.05.2022 og spurte bla: «Mener statsråden avviklingen av 

Eldreombudet styrker eller svekker arbeidet med å skape et mer 

aldersvennlig samfunn og ivaretakelsen av eldre sine rettigheter?» 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2020-06-19-80


Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol bruker økonomi som 

hovedbegrunnelse. I seg selv vil ikke avviklingen spare statskassa for 

de store summene - det er snakk om noen få millioner. 

 

Jeg støtter interpellantens forslag om at: «Agder fylkesting ber 

Agderbenken arbeide for at eldreombudet ikke legges ned, men 

videreføres.» 

 

 

Lov om eldreombud: 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2020-06-19-80 

 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2020-06-19-80

