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VALG AV FELLES RÅD FOR ELDRE OG PERSONER MED 
FUNKSJONSNEDSETTELSE FOR PERIODEN 2019-2023  
 
Vedlegg:  Samlet saksfremstilling - Opprettelse av felles råd for eldre og personer med 

funksjonsnedsettelse 2019 - 2023, samt reglement for rådet, vedtatt av 
kommunestyret 31.10.2019, sak 102/19. 

 
Andre saksdokumenter (ikke utsendt): 

 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 velges felles råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse for perioden 2019 – 
2023, med 7 medlemmer og 3 varamedlemmer. 
 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
Bestemmelser i ny kommunelov, knyttet til folkevalgte organer og andre kommunale organer, 
trer i kraft fra første konstituerende kommunestyremøte. Når det i saken her er referert til 
kommuneloven, er det den nye loven det refereres til. 
 
Etter kommunelova § 5-2 og 5-12 skal alle kommuner opprette eldreråd, råd for personer med 
funksjonsnedsettelse og ungdomsråd eller annet medvirkningsorgan for ungdom.  
Tilhørende forskrift om medvirkningsordning åpner for at kommunen kan opprette et felles 
råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse, dersom det er nødvendig utfra lokale 
forhold (jf. § 4).  
 
Ifølge forskrift om medvirkningsordning § 3 vedtar kommunestyret sammensetning av 
rådene. De bestemmer også hvor mange medlemmer og varamedlemmene rådene skal ha. 
Rådene velger selv leder og nestleder blant medlemmene. 
 
Kommunestyret vedtok 31.10.2019 følgende i forbindelse med sak 102/19 om opprettelse av 
felles råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse for perioden 2019 – 2023:  
 

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/


  
 
 

  
 
 

 

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.  

 
 
Rådets formål og oppgaver. 
Ordningen skal sikre en bred, åpen og tilgjengelig medvirkning fra eldre og personer med 
funksjonsnedsettelse ved at rådet har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder de respektive 
gruppene (jf. forskrift om medvirkningsordning § 1 og 2). Rådet skal ikke behandle saker som 
gjelder avgjørelser overfor enkeltpersoner. Fokus vil være mot saker på et overordnet nivå, 
blant annet budsjett og kommuneplaner. For ytterligere eksempler på saker som er aktuelle for 
rådet, se respektive veiledere. 
 
Rådet er et rådgivende organ, dvs. deres rolle er å gi anbefalinger og innspill. Rådets 
anbefaling/uttale i en konkret sak skal følge saksdokumentene til det kommunale organet som 
avgjør saken endelig. Det skal etableres rutiner som sikrer at rådet mottar sakene på et så 
tidlig mulig tidspunkt i saksbehandlingen at uttalelsene fra rådet har mulighet for å påvirke 
utfallet av sakene. Rådet kan også ta opp saker på eget initiativ. Medlemmer i rådet skal 
representere og ivareta behovene til alle innbyggere i kommunen for gruppene eldre og 
personer med funksjonsnedsettelse, så langt det er mulig. 
 
Det vises også til reglement for råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse 2019 – 
2023, vedtatt av kommunestyret 31.10.2019, sak 102/19. 
 
 
Valg av rådet. 
Kommunestyret må ha valgt nytt råd innen årsskiftet det året det er kommunestyrevalg, (jf. 
kommunelova § 7-1):  
For folkevalgte organer der nye medlemmer ikke blir valgt i det konstituerende møtet, utvides 
de sittende medlemmenes funksjonstid til det er avholdt nyvalg, men ikke lenger enn til første 
årsskiftet i den nye valgperioden. 



  
 
 

  
 
 

 

 
Valg av medlemmer til rådet gjennomføres etter reglene i kommunelova (jf §§ 7-4 til 7-8). 
Dersom avtalevalg skal finne sted må dette fastsettes ved enstemmig vedtak av 
kommunestyret.  I henhold til kommunelova § 7-4 skal valg av medlemmer til ulike utvalg 
holdes som forholdsvalg når minst ett medlem krever det.  
 
Med bakgrunn i kommunelova, forskrift om medvirkningsordning og tilhørende veiledere, 
listes opp følgende krav og retningslinjer for sammensetning av rådet: 

- Flertallet av medlemmene i eldrerådet skal på valgtidspunktet ha fylt 60 år 
(kommunelova § 5-12). Dette innebærer at flertallet av representantene som 
representerer de eldre i et felles råd må være over 60 år, men at personer under 60 år 
også kan velges, for eksempel pårørende. 

- De som skal representere personer med funksjonsnedsettelse (eget eller felles råd) 
trenger ikke selv å ha en funksjonsnedsettelse. Både personer med 
funksjonsnedsettelse og andre, for eksempel pårørende, kan være medlemmer. I 
veilederen for råd personer med funksjonsnedsettelse nevnes det at representanter 
foreslått av funksjonshemmede organisasjoner bør utgjøre et flertall. Det nevnes også 
at disse representantene, i så stor grad det er mulig, er representative for kommunens 
innbyggere med funksjonsnedsettelse. 

- Dersom rådet skal bestå av fire medlemmer eller flere, er det krav om at hvert kjønn er 
representert med minst 40 prosent (kommunelova §§ 7-6 og 7-7). 

- Kommunestyret har ansvaret for å sikre bredden i representasjonen: rådet bør være 
bredt sammensatt og bestå av personer med ulik erfaring og bakgrunn, for eksempel 
personer i forskjellig aldre, personer med ulik etnisk bakgrunn, personer med ulik 
funksjonsnedsettelse osv. Medlemmene i rådet skal representere interessene til de 
eldre og personer med funksjonsnedsettelse i hele kommunen. 

- Kommunestyret tar utgangspunkt i de personene som er foreslått, men kan også velge 
andre personer til rådet. 

 
 
Innkomne forslag til medlemmer av rådet. 
Det er sendt ut brev til aktuelle organisasjoner og bedt om forslag på medlemmer. Det er 
innkommet forslag på fire medlemmer fra organisasjoner som representerer personer med 
funksjonsnedsettelse. Fra organisasjoner som representerer de eldre - Vestre Gausdal 
Pensjonistforening og Østre Gausdal Pensjonistlag - kom det inn felles forslag på fire 
medlemmer og fire varamedlemmer, i nummerert rekkefølge.  
 
Pensjonistlagene er i brevs form gjort oppmerksomme på at de ikke har anledning til å 
bestemme nummereringen av kandidatene, og at valgnemnda vil se på alle de foreslåtte som 
mulige kandidater til rådet. De er også gjort oppmerksomme på at valg vil foretas m.a. med 
hensyn til kjønn og geografi slik at alle innbyggere i kommunen blir best mulig representert. 
Dette i tråd med valg av medlemmer til alle råd og utvalg i Gausdal kommune.   
 
  



  
 
 

  
 
 

 

Følgende kandidater er foreslått, sortert etter bosted.  
Fra organisasjoner som representerer personer med funksjonsnedsettelse. 
Marit Randi Solberg f. 1944 Østre Gausdal Gausdal Revmatikerforening og 

FFO Oppland 
Anne Toftemo Kvisberg f. 1941 Østre Gausdal Gausdal hørselslag 
Anne Grethe Svendsen f. 1969 Follebu SAFO Innlandet 
Einar Granum f. 1942 Follebu Gausdal hørselslag 

 
Fra organisasjoner som representerer eldre, felles forslag fra Vestre Gausdal 
Pensjonistforening og Østre Gausdal Pensjonistlag. 
Harald Ove Foss f. 1949 Svatsum Pensjonistlagene 
Else Hårstadhaugen f. 1946 Vestre Gausdal Pensjonistlagene 
Jens Johansen f. 1947 Vestre Gausdal Pensjonistlagene 
Laila Engjom f. 1951 Østre Gausdal Pensjonistlagene 
Arve Bergum f. 1944 Østre Gausdal Pensjonistlagene 
Sverre Karper f. 1943 Østre Gausdal Pensjonistlagene 
Anne Dina Bjerke f. 1951 Follebu Pensjonistlagene 
Else Svendsen f. 1938 Follebu Pensjonistlagene 

 
 
VURDERING: 
Når det gjelder antall medlemmer og varamedlemmer til et felles råd for eldre og personer 
med funksjonsnedsettelse, vises det til kommunestyrets møte 31.10.2019 der det ble vedtatt at 
rådet skal bestå av 7 faste medlemmer og 3 varamedlemmer. Det ble videre vedtatt at det skal 
være felles varaliste for medlemmene som representerer de eldre og personer med nedsatt 
funksjonsevne, og personlig vara for politikerrepresentanten.  Denne sammensetningen er en 
følge av at det kom inn bare fire forslag på representanter fra organisasjoner for personer med 
funksjonsnedsettelse, og at det ble ansett som viktig at gruppene skal være likt representert i 
et felles råd, både med hensyn til medlemmer og varamedlemmer.  
 
Sentrale føringer påpeker at rådene, så langt det er mulig, skal representere interessene og 
ivareta behovene til alle innbyggerne i de respektive gruppene i hele kommunen. Det er 
kommunedirektørens vurdering at innkommet forslag fra pensjonistlagene, der det foreslås at 
faste medlemmer kommer fra det ene dalføret av kommunen og varamedlemmer fra det 
andre, ikke er i tråd med de sentrale føringene. Det er kommunestyret som skal vedta 
sammensetningen av rådet, og som har ansvaret for å se på totaliteten og sikre at et felles råd 
blir så bredt sammensatt som mulig ut fra de forslag til representanter som er innkommet. 
Organisasjonene ble derfor ikke bedt om å skille mellom forslag på medlemmer og 
varamedlemmer. Kommunedirektøren anbefaler således at kommunestyret likestiller alle de 
foreslåtte kandidatene i forbindelse med valg av medlemmer og varamedlemmer. Det foreslås 
at rådets sammensetning gjenspeiler en bredde i bosted, alder og organisasjoner, i tillegg til 
kjønnsmessig balanse. For at et felles råd skal fungere etter intensjonen er det en forutsetning 
det blir valgt medlemmer som i størst mulig grad vil evne å se helheten, slik at rådet skal 
kunne ivareta interessene for begge gruppene.  
Det vil også være hensiktsmessig for rådet å velge en leder som evner å virke samlende. 
 



  
 
 

  
 
 

 

 
 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

innstilling: 
 
Som felles råd for eldre og mennesker med funksjonsnedsettelse for perioden 2019 – 2023 
velges: 
 

 3 medlemmer som representerer de eldre: 
1. 
2. 
3. 
 

 3 medlemmer som representerer personer med funksjonsnedsettelse: 
1. 
2. 
3. 
 

 1 politikerrepresentant/kommunestyremedlem: ………………………………… 
 

 2 felles varamedlemmer som representerer de eldre og personer med 
funksjonsnedsettelse. Det velges 1 representant fra hver gruppe: 
1.  

 2.  
 

 Som personlig varamedlem til politikerrepresentant: ……………………………. 
 
 
 
 
Valgnemnda behandlet saken, saksnr. 13/19 den 19.11.2019. 
 
 
Behandling: 
 
Enstemmig konklusjon: Forslag blir fremmet i kommunestyret.   
 
 
Innstilling: 
Som felles råd for eldre og mennesker med funksjonsnedsettelse for perioden 2019 – 2023 
velges: 
 

 3 medlemmer som representerer de eldre: 
1. 
2. 



  
 
 

  
 
 

 

3. 
 

 3 medlemmer som representerer personer med funksjonsnedsettelse: 
1. 
2. 
3. 
 

 1 politikerrepresentant/kommunestyremedlem: ………………………………… 
 

 2 felles varamedlemmer som representerer de eldre og personer med 
funksjonsnedsettelse. Det velges 1 representant fra hver gruppe: 
1.  

 2.  
 Som personlig varamedlem til politikerrepresentant: ……………………………. 

 


