
 

 
 

 
 

 

Protokoll 
 
STYRE/RÅD/UTVALG:               MØTEROM: MØTEDATO: KL.: 
    
Råd for eldre og mennesker  
med nedsatt funksjonsevne Møterom Skeikampen 26.08.2019 09:00 
 
 
Innkallingsmåte : Skriftlig 
    
Forfall : Tordis Løkken meldte forfall for sak 13/19. 
  
Vararepresentanter : Ingen 
  
Antall repr. inkl.   
varamedlemmer : 8 ved behandling av sak 11/19 og 12/19. 7 ved behandling av sak 
  13/19.  
  
Dessuten møtte : Kommunalsjef Cathrine Furu og Oddny Rakstad 
  
Møteleder : Leder Sigrun Sanden 
  
Merknader : Tidligere oppsatt møte 12.9.2019 flyttes til torsdag 17.10.2019. 
 
 
 
Godkjenning av protokoll: 
 
 
 
 
 
 
 



  

SAKER TIL BEHANDLING: 
 
Sak 11/19 ARBEIDSVILKÅR FOR FOLKEVALGTE FOR 

KOMMUNESTYREPERIODEN 2019 - 2023  
 
Sak 12/19 DIALOGPROSESSEN 2019-2023  
 
Sak 13/19 REFERAT, ORIENTERINGER OG DRØFTINGER - RÅD FOR ELDRE 

OG MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE 26.8.2019  
  
 



  

 
 
REF-11/19 
Ark.: 082 Arkivsaksnr.: 19/1241 
 
ARBEIDSVILKÅR FOR FOLKEVALGTE FOR KOMMUNESTYREPERIODEN 
2019 - 2023  

 
Rådmannen foreslår at det gjøres følgende 
 

innstilling: 
 

1. Kommunestyret vedtar reglement for arbeidsvilkår for folkevalgte for 
kommunestyreperioden 2019 – 2023, med de presiseringer som fremgår av 
vedtakspunktene 2 – 11. 
 

2. Ordførers godtgjøring for kommunestyreperioden 2019 – 2023, settes til 90 % av 
stortingsrepresentantenes godtgjøring. Godtgjøringen justeres årlig i tråd med 
Stortingets satser per 1.1. 
 

3. Kommunestyret vedtar følgende satser for fast godgjøring for kommunestyreperioden 
2019 – 2023: 

 Varaordfører, 10 % av ordførers godtgjøring i tillegg til 
formannskapsgodtgjørelse. 

 Formannskapsmedlemmer, 4 % av ordførers godtgjøring. 
 Leder av planutvalget, 6 % av ordførers godtgjøring. 
 Planutvalgets medlemmer, 2 % av ordførers godtgjøring. 
 Leder av tjenesteutvalget, 4 % av ordførers godtgjøring. 
 Medlemmer av tjenesteutvalget, 2 % av ordførers godtgjøring. 
 Leder av kontrollutvalget, 4 % av ordførers godtgjøring. 
 Leder av klageutvalget, 2 % av ordførers godtgjøring. 

 
4. Kommunestyret vedtar følgende satser for møtegodtgjørelse for 

kommunestyreperioden 2019 – 2023: 
 Faste kommunestyremedlemmer, møtegodtgjørelse tilsvarende 1 promille av 

ordførers godtgjøring per møte. 
 Faste medlemmer av kontrollutvalget, møtegodtgjørelse tilsvarende 1 promille 

av ordførers godtgjøring per møte. 
 Faste medlemmer av klageutvalget, møtegodtgjørelse tilsvarende 1 promille av 

ordførers godtgjøring per møte. 
 Faste medlemmer av råd for eldre og råd for personer med 

funksjonsnedsettelser, møtegodtgjørelse tilsvarende 1 promille av ordførers 
godtgjøring per møte. 

 Møtende medlemmer i ungdomsrådet, kr. 500 per møte. Satsen gjelder både 
faste medlemmer og varamedlemmer. 



  

 Vararepresentanter som møter i folkevalgte organer, med unntak av 
formannskapet og ungdomsrådet, møtegodtgjørelse tilsvarende 1 promille av 
ordførers godtgjøring per møte. 

 Vararepresentanter som møter i formannskapet, møtegodtgjørelse tilsvarende 2 
promille av ordførers godtgjøring per møte. 

 Nestleder i utvalg som fungerer som møteleder, møtegodtgjørelse tilsvarende 2 
promille av ordførers godtgjøring per møte. 
 

5. Folkevalgte som har vervet som sin hovedbeskjeftigelse kan søke om permisjon etter 
arbeidsmiljøloven §§ 12-1 – 12-10, 12-12 og 12-15. 
 

6. Folkevalgte som har vervet som sin hovedbeskjeftigelse kan søke om ettergodtgjøring 
for en periode på inntil tre – 3 – måneder når de fratrer vervet.  
 

7. Øvrige bestemmelser vedtas slik det fremgår av rådmannens forslag til reglement. 
 

8. Ordinære kommunestyremøter avholdes normalt siste torsdag i måneden, med oppstart 
klokken 18. Kommunestyremøtene i desember og juni avholdes som dagmøter. 
Ordfører kan i spesielle tilfeller beslutte at andre kommunestyremøter flyttes til dagtid, 
eksempelvis dersom større saker skal behandles eller der saklisten er spesielt 
omfattende. 
 

9. Møter i formannskap, planutvalg, kontrollutvalg og tjenesteutvalg gjennomføres 
fortrinnsvis på dagtid og inngår i fast årlig møtekalender. 
 

10. Møter i rådsorganene gjennomføres på dagtid og inngår i fast årlig møtekalender. 
 

11. Møter i klageutvalget gjennomføres på dagtid når det foreligger saker til behandling. 
 

12. Eventuelle økonomiske konsekvenser knyttet til endringer i gjeldende satser for 
godgjøring, inntas i budsjett 2020 og økonomiplan 2020 – 2023. Eventuelle 
merkostnader i 2019 dekkes ved bruk av fond. 
 

13. Rådmannen gis fullmakt til å gjøre redaksjonelle endringer i reglementet som følge av 
lovendringer, kommunestyrevedtak som påvirker innholdet eller lignende. 
 
 

 
Behandling: 
Kommunalsjef Cathrine Furu orienterte innledningsvis. 
 
Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne har ingen merknader til saken. Rådet 
gir sin tilslutning til rådmannen sitt forslag. 
 
Uttalelsen enstemmig vedtatt. 
 



  

Vedtak: 
Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne har ingen merknader til saken. Rådet 
gir sin tilslutning til rådmannen sitt forslag. 
 
 
 
REF-12/19 
Ark.:  Arkivsaksnr.: 19/1788 
 
DIALOGPROSESSEN 2019-2023  

 
Rådmannen foreslår at det gjøres følgende 
 

innstilling: 
 

1. Dialogprosessen 2019-2023 vedtas slik den går fram av vedlegget.  
2. Dialogprosessen vurderes hvert fjerde år som en del av den politiske strukturen.  

 
 
 
Behandling: 
Kommunalsjef Cathrine Furu orienterte innledningsvis. 
 
Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne gir sin tilslutning til rådmannens 
forslag med følgende kommentarer: 

- Positivt med etablering av dialogmøte for deltidsinnbyggere. 
- Rådet stiller spørsmål ved om det også burde vært et forum for å skape dialog med de 

som ikke får de tjenestene de synes de burde hatt innenfor helse- og omsorgstjenesten. 
 
Uttalelsen enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne gir sin tilslutning til rådmannens 
forslag med følgende kommentarer: 

- Positivt med etablering av dialogmøte for deltidsinnbyggere. 
- Rådet stiller spørsmål ved om det også burde vært et forum for å skape dialog med de 

som ikke får de tjenestene de synes de burde hatt innenfor helse- og omsorgstjenesten. 
 
 
 
REF-13/19 
Ark.: 033 Arkivsaksnr.: 19/1887 
 
REFERAT, ORIENTERINGER OG DRØFTINGER - RÅD FOR ELDRE OG 
MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE 26.8.2019  



  

 
Rådmannen foreslår at det gjøres følgende 
 

vedtak: 
Sakene tas til etterretning. 
 
 
Behandling: 

1. Referatsaker. 
Dialogmøte om eldrestyrt planlegging. Nasjonalt program for et aldersvennlig Norge. 
Ola Hårstadhaugen nevnte at samlingen var en positiv opplevelse. Dagen var delt i to, 
med først å presentere utfordringer fra stedet de kom fra, deretter diskutere løsninger. 
Det er lovd referat fra møtet, men det er ikke kommet ennå. Saken settes opp igjen 
senere når referatet har kommet. 
 

2. Aktuelt ved ordfører. 
- Nedleggelse av Granheim: arbeidsgruppen leverte rapport i juni, en rapport som er 
mangelfull økonomisk og med faglig uenighet. 
- Planer om leiligheter i sentrum av Segalstad bru, på tomta sør for Kiwi. 
- Elgmerkeprosjektet: området Dokkfaret-Murudalen er definert som Nord-Europas 
største elgtrekk, men hvor vandrer elgen? Prosjektet blir fremmet politisk i Oppland 
fylkeskommune. 
- Valgtider med ulike opplegg. 
 

3. Innspill fra rådets medlemmer til framtidige saker.  
Ingen forslag utover det som allerede er planlagt. 

 
 
Vedtak: 
Sakene tas til etterretning. 
 
 
 


