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SAKSOPPLYSNINGER: 
 
BAKGRUNN:  
Kommunestyret har, gjennom reglement for folkevalgte organer for kommunestyreperioden 
2019 - 2023, vedtatt at råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse (REF) i perioden 
skal bestå av sju faste medlemmer, av dem en politikerrepresentant med personlig vara.  
Kommunen er ikke pålagt å oppnevne en politisk representant til råd for eldre og personer 
med funksjonsnedsettelse, men det har vært praksis i Gausdal å gjøre det. Dette med 
bakgrunn i et ønske om at det skal være god kontakt mellom rådet og kommunestyret. 
Politikerrepresentanten oppnevnes sammen med resten av rådet og er å betrakte som et 
fullverdig medlem av rådet, med de plikter og rettigheter det innebærer. 
Som politikerrepresentant i råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse for perioden 
2019-2023 har kommunestyret valgt Paul Kristian Lillelien (Sp), med Jon Arild Sagheim (Sp) 
som personlig vara.  
 
Medlemmene av eldrerådet regnes som folkevalgte etter ny kommunelov, og råd for eldre 
og personer med funksjonsnedsettelse er i kommuneloven definert som andre kommunale 
organer Det er de samme reglene som gjelder for andre kommunale organer som for 
folkevalgte organer.  
 



  
 
 

 

 
I henhold til kommuneloven §11-2, første ledd skal folkevalgte organer behandle saker og 
treffe vedtak i møter. Det er ikke anledning til å diskutere saker organet har til behandling i 
lukkede sammenkomster, der hele eller deler av organet deltar. Som det framgår av 
regjeringens veileder for eldreråd er det etter ny kommunelov «ikke anledning til å etablere 
en eller flere faste grupper med medlemmer fra eldrerådet for å behandle saker mellom 
rådsmøter».  
Slik råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse i Gausdal har fungert så langt denne 
perioden foregår behandlingen av saker i stor grad i utenom de åpne møtene. Uttalelsene 
fra REF er i all hovedsak ferdigskrevet før sakene tas opp til formell behandling. Rådet er 
anmodet om å endre sin praksis på dette området, slik at den blir i tråd med 
kommunelovens bestemmelser, men har så langt ikke ønsket å imøtekomme dette. 
 
Det er videre godt kjent at samarbeidet mellom REF og kommunen for øvrig ikke har vært 
godt nok i denne perioden. Det er i løpet av de siste to årene gjort flere forsøk på å finne 
fram til en felles rolleforståelse og en samarbeidsform som alle kan være tilfredse med, blant 
annet med bistand fra KS, men uten at det så langt har lykkes fullt ut.  
 
VURDERING:  
Rådets praksis med å drøfte saker det har til behandling utenom de formelle møtene, gjør at 
det blir krevende for den politiske representanten å ivareta sin rolle i rådet og samtidig 
holde seg innenfor kommunelovens regler om møteoffentlighet. I vedtatte etiske 
retningslinjer for Gausdal kommune er det framhevet at folkevalgte og ansatte skal 
overholde de lover, forskrifter og reglementer som gjelder for kommunen sin virksomhet.  
Det er samtidig utfordrende for den politiske representanten å forholde seg til beslutninger 
og uttalelser som i offentligheten framstilles som at «et samlet råd» står bak, men som 
vedkommende ikke har kjennskap til.  
 
Denne saken handler også om folkevalgtes arbeidsvilkår. Som følge av blant annet ulik 
rolleforståelse har det i møtene i råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse i 
denne perioden etablert seg det en møtekultur, en tone i diskusjonene og en måte å omtale 
andre på som i andre folkevalgte organer i Gausdal kommune ikke ville blitt akseptert. Den 
tilbakemeldingen er også gitt til rådet.  
 
I den situasjonen som har oppstått, spesielt knyttet til gjeldende saksbehandlingsregler og 
bestemmelsene om møteoffentlighet, mener ordfører det vil være riktig å trekke den 
politiske representanten ut av råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse. 
 
Det er fortsatt et ønske om å opprettholde og forbedre kommunikasjonen og samarbeidet 
med råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse. Det foreslås at ordfører ivaretar 
den videre dialogen på vegne av kommunestyret framover. Ordfører har ifølge det gjeldende 
reglement for folkevalgte organer møte- og talerett i rådet, men er ikke selv medlem av 
rådet og har ikke stemmerett.  
 



  
 
 

 

 
Leder av råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse er kjent med at denne saken 
legges fram for kommunestyret.  
 
Ordføreren foreslår at det gjøres følgende 
 
      vedtak: 
 
 
Paul Kristian Lillelien og Jon Arild Sagheim fritas fra sine verv som politikerrepresentant og 
personlig vara for politikerrepresentant i råd for eldre og personer med 
funksjonsnedsettelse. Det velges ikke nye representanter i deres sted. 
 
Ordfører ivaretar dialogen med rådet videre i perioden.  
 
 
Kommunestyret behandlet saken den 25.11.2021 sak 86/21 
 
Behandling: 
Enstemmig vedtatt.  
 
Vedtak: 
Paul Kristian Lillelien og Jon Arild Sagheim fritas fra sine verv som politikerrepresentant og 
personlig vara for politikerrepresentant i råd for eldre og personer med 
funksjonsnedsettelse. Det velges ikke nye representanter i deres sted. 
 
Ordfører ivaretar dialogen med rådet videre i perioden.  
 
 
 
 
 
 


