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Vedlegg: Ingen 
 
Andre saksdokumenter (ikke utsendt): 

- Lov om kommunale og fylkeskommunale eldreråd. 
- Lov om råd eller anna representasjonsordning i kommunar og fylkeskommunar for 

mennesker med nedsett funksjonsevne m.m. 
 
 
SAMMENDRAG: 
Ordningen med felles råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne for 
perioden 2015-2019 legges fram for fellesrådet til evaluering. 
 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
Lov om kommunale og fylkeskommunale eldreråd trådte i kraft 1992 og Gausdal kommune 
opprettet et eldreråd samme år. I 2005 kom lov om råd eller anna representasjonsordning i 
kommunar og fylkeskommunar for mennesker med nedsett funksjonsevne m.m. og Gausdal 
kommune opprettet et slik råd f.o.m. kommunestyreperioden 2007-2011. Medlemmer til 
rådene blir valgt av kommunestyret etter at aktuelle organisasjoner har kommet med forslag på 
kandidater. 
 
I forbindelse med oppnevnelse av medlemmer til disse to rådene for kommunestyreperioden 
2015-2019 kom det inn for få forslag på kandidater til å opprette råd for mennesker med 
nedsatt funksjonsevne. Siden begge lovene åpner for å kunne ha felles råd for eldre og 
mennesker med nedsatt funksjonsevne, vedtok kommunestyret 25. februar 2016 opprettelse av 
et felles råd – ks 13/16. 



  
 
 

 

 
I vedtaket er det forutsatt at «ordningen med felles råd evalueres i forbindelse med ordinær 
evaluering av politisk organisering, som skjer i slutten av kommunestyreperioden». Ordningen 
med felles råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne legges derfor nå fram for 
fellesrådet til evaluering. 
 
 
Saken legges fram uten innstilling. 
 
 
 
Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne behandlet saken den 07.02.2019 
sak 1/19 
 
Behandling: 
Cathrine Furu orienterte kort om politisk organisering i forhold til kommunevalget til høsten. 
Evaluering av felles råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne er en del av dette 
arbeidet.  
 
Ved evaluering av felles råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne, har rådet 
følgende synspunkt: 

- Det har fungert veldig greit her i Gausdal denne valgperioden, de har ikke merket så 
mye til at det er et felles råd – ikke noe som er negativt, men man kan ikke vite sikkert 
for framtidige råd. 

- Det blir flere saker, men det er interessant å få saker fra begge områdene.  
- Ingen har vondt av et bredere perspektiv og se helheten – felles råd er et framsteg. 
- Mange saker skal opp i begge rådene, er bare positivt at de behandles felles. 
- Alle representanter har hatt en fullverdig rolle uansett gruppe. 
- Felles råd er ressursbesparende. 
- Mener at de som er negative til felles råd, ikke har prøv det selv – om en velger å 

problematisere så finner en problem. 
- Veldig positivt at en politisk representant er med i rådet, noe det gamle eldrerådet ikke 

hadde. 
- Om ordningen skal fortsette bør det tilstrebes mest mulig lik fordeling av representanter 

fra de to gruppene. 
 

Konklusjon: rådet anbefaler at Gausdal kommune fortsetter med felles råd for eldre og 
mennesker med nedsatt funksjonsevne. 

 
Uttalelsen enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Ved evaluering av felles råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne, har rådet 
følgende synspunkt: 



  
 
 

 

- Det har fungert veldig greit her i Gausdal denne valgperioden, de har ikke merket så 
mye til at det er et felles råd – ikke noe som er negativt, men man kan ikke vite sikkert 
for framtidige råd. 

- Det blir flere saker, men det er interessant å få saker fra begge områdene.  
- Ingen har vondt av et bredere perspektiv og se helheten – felles råd er et framsteg. 
- Mange saker skal opp i begge rådene, er bare positivt at de behandles felles. 
- Alle representanter har hatt en fullverdig rolle uansett gruppe. 
- Felles råd er ressursbesparende. 
- Mener at de som er negative til felles råd, ikke har prøv det selv – om en velger å 

problematisere så finner en problem. 
- Veldig positivt at en politisk representant er med i rådet, noe det gamle eldrerådet ikke 

hadde. 
- Om ordningen skal fortsette bør det tilstrebes mest mulig lik fordeling av representanter 

fra de to gruppene. 
 

Konklusjon: rådet anbefaler at Gausdal kommune fortsetter med felles råd for eldre og 
mennesker med nedsatt funksjonsevne. 
 
 
 
 


