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SAMLET SAKSFREMSTILLING - OPPRETTELSE AV FELLES RÅD FOR ELDRE 
OG PERSONER MED FUNKSJONSNEDSETTELSE FOR PERIODEN 2019-2023, 
SAMT REGLEMENT FOR RÅDET 
 
 
Vedlegg:  

 Reglement for felles råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse 2019 – 
2023, forslag. 

 Evaluering av felles råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne for 
perioden 2015-2019, saksprotokoll av 7.2.2019. 

 Høringsuttalelse vedr. opprettelse av felles råd, fra SAFO (samarbeidsforum av 
funksjonshemmedes organisasjoner Høringsuttalelse vedr. opprettelse av felles 
råd, fra Vestre Gausdal Pensjonistforening og Østre Gausdal Pensjonistlag. 
 

Andre saksdokumenter (ikke utsendt): 
 Reglement for folkevalgte organer for kommunestyreperioden 2019 – 2023, vedtatt av 

kommunestyret 29.8.2019, sak 68/19. 
 Samlet saksfremstilling – opprettelse av felles råd for eldre og mennesker med nedsatt 

funksjonsevne for perioden 2015 – 2019. 
 Lov om kommuner og fylkeskommuner 
 Forskrift om kommunale og fylkeskommunale råd for eldre, personer med 

funksjonsnedsettelse og ungdom (forskrift om medvirkningsordning) 
 Veileder for eldreråd, råd for personer med funksjonsnedsettelse og ungdomsråd 

 
 
 
 
SAMMENDRAG: 
Det foreslås å videreføre ordningen med felles råd for eldre og personer med 
funksjonsnedsettelse for kommunestyreperioden 2019 – 2023. Videre skal det vedtas 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-22-83?q=lov%20om%20kommuner%20og%20fylkeskommuner
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2019-06-17-727?q=forskrift%20om%20medvirkningsordning
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2019-06-17-727?q=forskrift%20om%20medvirkningsordning
https://www.regjeringen.no/no/tema/kommuner-og-regioner/kommunalrett-og-kommunal-inndeling/veileder-for-eldrerad-rad-for-personer-med-funksjonsnedsettelse-og-ungdomsrad/id2667843/


  
 
 

 

reglement for rådet som innarbeides i Gausdal kommunes reglement for folkevalgte 
organer og andre kommunale organer. 
 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
Bestemmelser i ny kommunelov, knyttet til folkevalgte organ og andre kommunale organ, trer 
i kraft fra første konstituerende kommunestyremøte. Når det i saken her er referert til 
kommuneloven, er det den nye loven det refereres til. 
 
Alle kommuner er pålagt å opprette eldreråd, råd for personer med nedsatt 
funksjonsnedsettelse og ungdomsråd eller annet medvirkningsorgan for ungdom, jf. 
kommuneloven § 5-2 og § 5-12. Rådene er rådgivende organ for kommunen og skal sikre 
medvirkning i saker som gjelder de respektive gruppene de representerer. De har rett til å 
uttale seg i saker som gjelder sine respektive grupper. Rådene kan også ta opp saker på eget 
initiativ, men de kan ikke behandle saker som gjelder avgjørelser overfor enkeltpersoner, jf. 
forskrift om medvirkningsordning § 2. 
 
I følge forskrift om medvirkningsordning § 3 vedtar kommunestyret sammensetning av 
rådene. De bestemmer også hvor mange medlemmer og varamedlemmer rådene skal ha. 
Rådene velger selv leder og nestleder blant medlemmene. 
 
Organisasjoner som representerer henholdsvis eldre, personer med funksjonsnedsettelse og 
ungdomsråd har rett til å fremme forslag om medlemmer til det rådet som representerer deres 
interesser. 
 
Dersom nye medlemmer av rådene ikke blir valgt i konstituerende kommunestyremøte like 
etter valget, utvides de sittende medlemmenes funksjonstid til det er avholdt nyvalg, men ikke 
lenger enn til første årsskifte i den nye valgperioden, jf. kommunelova § 7-1.  
 
Kommunestyret skal fastsette reglement for rådene, jf. kommunelova § 5-13 og 11-12.  
Reglementene skal inneholde: 

a) Rådets virkeområde og eventuell vedtaksmyndighet. 
b) Tidsperioden rådet er opprettet for. 
c) Eventuelle andre sentrale bestemmelser om rådets virksomhet. 

 
Med bakgrunn i kommunelova, forskrift om medvirkningsordning og kommunedirektørens 
vurderinger er det utarbeidet forslag til reglement som er vedlagt denne saken.  
 
Det kan opprettes felles råd for eldre og personer med nedsatt funksjonsnedsettelse dersom 
det er nødvendig ut fra lokale forhold, jf. forskrift om medvirkningsordning § 4: 

Kommunen eller fylkeskommunen kan opprette ett felles råd for eldre og personer med 
funksjonsnedsettelse dersom det i fra lokale forhold er nødvendig. 
Organisasjoner for eldre, organisasjoner for personer med funksjonsnedsettelse og 
etablerte råd for eldre og for personer med funksjonsnedsettelse i kommunene eller 
fylket, skal bli hørt før kommunestyret eller fylkestinget avgjør om det skal opprettes 
ett felles råd. 



  
 
 

 

 
Siden ordningen med eldreråd og råd for personer med funksjonsnedsettelse (tidligere benevnt 
som råd for funksjonshemmede, eller råd for mennesker med funksjonsnedsettelse) ble 
lovfestet i sine respektive lover (1991 og 2005), har Gausdal hatt to separate råd, med unntak 
av sist kommunestyreperiode (2015 – 2019) da det har vært felles råd. Bakgrunnen for å 
opprette felles råd var at det ikke var mulig å få tilstrekkelig antall forslag til kandidater til å 
opprette eget råd for personer med nedsatt funksjonsevne. Løsningen med felles råd ble derfor 
valgt for å oppfylle lovens krav om å ha både eldreråd og råd for personer med 
funksjonsnedsettelse, jf. kommunestyresak 13/16, 25.2.2016. 
 
Tidligere ved separate råd har begge rådene i Gausdal bestått av 5 medlemmer og 3-4 
varamedlemmer. Det var lovfestet at den ene representanten i råd for personer med 
funksjonsnedsettelse var en politikerrepresentant. Ordningen med politikerrepresentant ble 
videreført ved opprettelse av ett felles råd i 2016. Antall medlemmer ble da utvidet til 8 siden 
eldrerådet allerede var valgt før det ble aktuelt å etablere et felles råd, og ettersom rådet ble 
supplert med representanter for gruppen personer med funksjonsnedsettelse. I samme periode, 
2016-19, har det vært 5 varamedlemmer; 2 + 2 som representerer sine respektive grupper og 1 
personlig vararepresentant for politikerrepresentanten.  
 
Ordningen med felles råd ble evaluert av fellesrådet 7.2.2019. I sak 1/19 vedtok de følgende 
enstemmige uttalelse: 

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. 

 
I forkant av opprettelse av nye råd for kommende kommunestyreperiode 2019 – 2023 er det 
sendt brev til organisasjoner som representerer de eldre og personer med funksjonsnedsettelse 
med frist 1. september for å komme med forslag på medlemmer til de to rådene. Ved fristens 
utløp var det kommet inn forslag på totalt 8 medlemmer til råd for eldre samt forslag på 3 



  
 
 

 

medlemmer til råd for personer med funksjonsnedsettelse. Etter fristen har det kommet 
ytterligere et forslag vedrørende råd for personer med funksjonsnedsettelse, det vil si at det er 
kommet inn totalt 4 forslag til representanter.  
 
 
VURDERING: 
Siden det for kommende kommunestyreperiode 2019 – 2023 er kommet inn kun 4 forslag til 
medlemmer til råd for personer med nedsatt funksjonsevne, er Gausdal kommune i samme 
situasjon som for 4 år siden. Med kun 4 innkomne forslag anser kommunedirektøren at det 
ikke tilstrekkelig antall kandidater til å opprette et eget råd med tilstrekkelig antall 
medlemmer og varamedlemmer. Det er derfor nødvendig å vurdere en alternativ løsning for å 
oppfylle lovens krav.  
 
Som et alternativ til egne råd åpner lovverket for at det utfra lokale forhold kan opprettes et 
felles råd. Den eneste forutsetningen i lovverket er at organisasjoner for eldre og personer 
med nedsatt funksjonsevne skal bli hørt før kommunestyret avgjør om det skal opprettes et 
felles råd, i tillegg til at eksisterende råd har rett til å uttale seg før vedtak blir fattet. 
 
Det er utsendt brev vedrørende dette til aktuelle organisasjoner den 2.9.2019. Innen 
svarfristen har det kommet 2 uttalelser: fra SAFO (samarbeidsforum av funksjonshemmedes 
organisasjoner) og felles uttalelse fra Vestre Gausdal Pensjonistforening og Østre Gausdal 
Pensjonistlag. 
 
SAFO viser til veilederen der det står at rådet for personer med funksjonsnedsettelse skal 
jobbe med et bredt utvalg saker som er knyttet til FN-konvensjonen om rettigheter til personer 
med funksjonsnedsettelse. Den nevner følgende saksområder som rådet skal jobbe med:  

- barnehage 
- skole og utdanning 
- arbeidsdeltakelse 
- helse- og omsorgstjenester 
- plan og bygg/uteområder 
- transport 
- kultur og fritid 

 
SAFO mener at et fellesråd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse vanskelig vil 
kunne behandle et så bredt spekter av saker som det legges opp til. De ser kommunens 
utfordringer med hensyn til at det kommer inn få kandidater til rådene, men de er redd fokuset 
ofte vil rettes mot saker for eldre, og at et fellesråd mister menneskerettighetsfokuset som bør 
ligge til grunn. De mener at fokus på skole, barnehage og arbeid vil kunne få lav prioritet i et 
eldreråd. SAFO anbefaler derfor sterkt å beholde de to rådene adskilt. 
 
I felles uttale fra de lokale pensjonistforeningene går de for to separate råd. De viser til at det 
er i tråd med pensjonistforbundet sentralt, uten å grunngi synspunktet nærmere. Deres 
primære standpunkt er to råd med 3-5 medlemmer i hvert råd. 
 



  
 
 

 

Dersom det ikke er mulig å opprette to separate råd går pensjonistforeningene inn for ett felles 
råd med 7 medlemmer: 4 fra pensjonistforeningene og 3 fra personer med 
funksjonsnedsettelse. De viser til at dette er i tråd med uttalelse fra eksisterende råd, noe som 
ikke stemmer da rådet ikke har behandlet saken ennå. Eksisterende råd evaluerte derimot 
nåværende ordning med ett felles råd i februar 2019. 
 
Som sitert under saksopplysninger synes eksisterende råd at ordningen med et felles råd har 
fungert veldig greit. De påpeker at mange av sakene skal opp i begge rådene uansett og at det 
er positivt og ressursbesparende at de behandles felles. De påpeker også at det er interessant å 
jobbe med saker fra begge områdene; de får et bredere perspektiv og ser mer helheten. Dette 
forutsetter, etter rådets vurdering, at alle representanter har en fullverdig rolle og et 
helhetsperspektiv uansett hvilken gruppe de representanter, og at det tilstrebes mest mulig likt 
antall representanter fra de to gruppene. Flere representanter for den ene gruppen vil, etter 
kommunedirektørens vurdering, kunne føre til et ubalansert fokus for rådet, slik SAFO 
påpeker. Kommunedirektøren støtter således eksisterende felles råd i at et fremtidig felles råd 
bør ha like mange representanter fra hver gruppering.  
 
I tillegg til kommunelova med tilhørende forskrifter, er det også utarbeidet veiledere for 
rådene der medvirkningsordningen utdypes nærmere. Med hensyn til sammensetning av 
rådene sies det m.a. følgende: 

- Eldrerådet bør være bredt sammensatt og bestå av personer med ulik erfaring og 
bakgrunn. (…) Det er dermed kommunestyret og fylkestinget som har ansvaret for å 
sikre bredden i representasjonen. 

- Eldre og personer med funksjonsnedsettelser har ikke alltid sammenfallende interesser 
og saksfeltet for felles råd kan bli stort. Hovedregelen er derfor separate råd. 

- Rådet for personer med funksjonsnedsettelse bør være bredt sammensatt. Det bør 
bestå av personer med ulik erfaring og bakgrunn, for eksempel personer i forskjellige 
aldre, med ulik etnisk bakgrunn, ulike funksjonsnedsettelser eller ulikt bosted i 
kommunen eller fylket. 

 
For å sikre intensjonen i veilederne med at rådene skal være bredt sammensatt og ha personer 
med ulik erfaring og bakgrunn, mener kommunedirektøren at de bør ha minst 5-6 medlemmer 
og 3 varamedlemmer.  
 
Videre er det i begge veilederne (for eldre og personer med funksjonsnedsettelse) anbefalt at 
rådene bør ha en politikerrepresentant: 

- Flere steder har man gode erfaringer med å ha kommunestyrerepresentanter med i 
rådet. En politikerrepresentant vil kunne styrke kontakten mellom rådet og 
kommunestyret og kommunale utvalg. 

 
Dette støttes av eksisterende fellesråd, jf. evaluering av nåværende ordning med et felles råd. I 
tråd med veilederne og anbefaling fra eksisterende fellesråd forslår rådmannen at ordningen 
med å ha en kommunestyrerepresentant i rådene, videreføres. 
 
I og med at det har kommet inn forslag på bare 4 kandidater til råd for personer med nedsatt 
funksjonsevne, vil et eget råd her kunne bestå av 3 eller 4 faste medlemmer. Om ordningen 



  
 
 

 

med politisk representasjon skal videreføres i dette rådet, vil rådet være sammensatt av 2-3 
representanter for personer med funksjonsnedsettelse og 1 politikerrepresentant, med 2-3 
varamedlemmer (1-2 representanter for personer med funksjonsnedsettelse + 1 for den 
politiske representanten). Kommunedirektørens vurdering er at dette ikke er tilstrekkelig 
antall medlemmer for å sikre et godt fungerende og bredt sammensatt råd.  
Selv om det, som SAFO og pensjonistforeningene påpeker, ideelt sett ville vært best å 
opprette to separate råd, foreslår kommunedirektøren at ordningen med felles råd videreføres, 
og at rådet består av 3 representanter fra hver av de to gruppene og 1 politikerrepresentant, 
dvs. totalt 7 medlemmer. Det foreslås i tillegg at rådet har 3 varamedlemmer: 2 (1+1) som 
representerer gruppene eldre og personer med funksjonsnedsettelse og 1 personlig 
vararepresentant for politikerrepresentanten. 
 
For at rådet skal fungere etter intensjonen, forutsettes det at de valgte representantene er 
innstilt på å ta et helhetsperspektiv og arbeide til det beste for begge de representerte 
gruppene. For å oppnå dette, vil det være hensiktsmessig for rådet å velge en leder som evner 
å virke samlende. 
 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 
      innstilling: 
 

1. Felles råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse videreføres som 
medvirkningsorgan for kommunestyreperioden 2019 – 2023. 
 

2. Rådet skal for perioden 2019 – 2023 bestå av 7 faste medlemmer: 3 som representerer 
de eldre, 3 som representerer personer med funksjonsnedsettelse og 1 
politikerrepresentant. Det velges 3 varamedlemmer: 1 som representerer de eldre, 1 
som representerer personer med funksjonsnedsettelse og en politikerrepresentant. 
Politikerrepresentanten har personlig vara, for øvrig er det felles varaliste for begge 
gruppene. 
 

3. Rådet har møte- og talerett i kommunestyret i forbindelse med fremlegging av 
årsmeldingen.  
 

4. Møtefrekvensen for rådet videreføres med fem ordinære møter i året. Møteplan for 
rådet fastsettes i forhold til andre politiske råd og utvalg, med spesielt hensyn til 
møteplan for formannskap og kommunestyre. 
 

5. Kommunestyret vedtar reglement for felles råd for eldre og personer med 
funksjonsnedsettelse slik det framgår av vedlegg til saken. Reglementet innarbeides i 
reglement for folkevalgte organer og andre kommunale organer i Gausdal kommune 
for perioden 2019 – 2023. 

 



  
 
 

 

 
Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne behandlet saken den 17.10.2019 
sak 14/19 
 
Behandling: 
Saksbehandler Oddny Rakstad orienterte innledningsvis. 
 
Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne gir sin tilslutning til 
kommunedirektørens innstilling. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne gir sin tilslutning til 
kommunedirektørens innstilling. 
 
 
Formannskapet behandlet saken den 22.10.2019 sak 72/19 
 
Behandling: 
Enstemmig tiltrådt.  
 
Innstilling: 

1. Felles råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse videreføres som 
medvirkningsorgan for kommunestyreperioden 2019 – 2023. 
 

2. Rådet skal for perioden 2019 – 2023 bestå av 7 faste medlemmer: 3 som representerer 
de eldre, 3 som representerer personer med funksjonsnedsettelse og 1 
politikerrepresentant. Det velges 3 varamedlemmer: 1 som representerer de eldre, 1 
som representerer personer med funksjonsnedsettelse og en politikerrepresentant. 
Politikerrepresentanten har personlig vara, for øvrig er det felles varaliste for begge 
gruppene. 
 

3. Rådet har møte- og talerett i kommunestyret i forbindelse med fremlegging av 
årsmeldingen.  
 

4. Møtefrekvensen for rådet videreføres med fem ordinære møter i året. Møteplan for 
rådet fastsettes i forhold til andre politiske råd og utvalg, med spesielt hensyn til 
møteplan for formannskap og kommunestyre. 

5. Kommunestyret vedtar reglement for felles råd for eldre og personer med 
funksjonsnedsettelse slik det framgår av vedlegg til saken. Reglementet innarbeides i 
reglement for folkevalgte organer og andre kommunale organer i Gausdal kommune 
for perioden 2019 – 2023. 

Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 102/19 den 31.10.2019. 
 
Behandling: 



  
 
 

 

Viggo Haugen, Bygdalista, satte fram følgende forslag til nytt punkt 2:  
 
«Rådet skal for perioden 2019-2023 bestå av 9 faste medlemmer: 4 som representerer de 
eldre, 4 som representerer personer med funksjonsnedsettelse og 1 politikerrepresentant. Det 
velges 5 varamedlemmer som representerer begge gruppene (felles varaliste), og 1 politiker-
vararepresentant. Politikerrepresentanten har personlig vara.    
 
Votering:  

 Punkt 1 ble enstemmig vedtatt.  
 Innstillingens punkt 2 ble vedtatt med 20 stemmer. 2 stemte for forslaget til Viggo 

Haugen.   
 Punkt 3-5 ble enstemmig vedtatt.   

 
 
Vedtak: 

1. Felles råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse videreføres som 
medvirkningsorgan for kommunestyreperioden 2019 – 2023. 
 

2. Rådet skal for perioden 2019 – 2023 bestå av 7 faste medlemmer: 3 som representerer 
de eldre, 3 som representerer personer med funksjonsnedsettelse og 1 
politikerrepresentant. Det velges 3 varamedlemmer: 1 som representerer de eldre, 1 
som representerer personer med funksjonsnedsettelse og en politikerrepresentant. 
Politikerrepresentanten har personlig vara, for øvrig er det felles varaliste for begge 
gruppene. 
 

3. Rådet har møte- og talerett i kommunestyret i forbindelse med fremlegging av 
årsmeldingen.  
 

4. Møtefrekvensen for rådet videreføres med fem ordinære møter i året. Møteplan for 
rådet fastsettes i forhold til andre politiske råd og utvalg, med spesielt hensyn til 
møteplan for formannskap og kommunestyre. 
 

5. Kommunestyret vedtar reglement for felles råd for eldre og personer med 
funksjonsnedsettelse slik det framgår av vedlegg til saken. Reglementet innarbeides i 
reglement for folkevalgte organer og andre kommunale organer i Gausdal kommune 
for perioden 2019 – 2023. 

 
 
 
 
 
 


