Møteinnkalling

Kvæfjord kommune

Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tid:

Kvæfjord Eldreråd
Kvæfjord rådhus, møterom 2
19.02.2019
17:30 Bare Eldrerådet
18:30 Fellesmøte Ungdomsrådet og Eldrerådet

Eventuelt gyldig forfall meldes til kommunens servicekontor på tlf. 77 02 30 00 eller ved e-post:
postmottak@kvafjord.kommune.no som sørger for innkalling av varamedlem.
Varamedlem møter kun ved spesiell innkalling.

Innkalling er sendt til:
Navn
Jarle Solheim
Lillian Marie Hessen
Harry Arnesen
Kåre Bakken
Patrica Ann Bendiksen

Funksjon
Leder
Medlem
Medlem
Varamedlem
Medlem
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Representerer

2

Saksnr

Innhold

PS 1/19

Godkjenning av møtebok fra Eldrerådets møte 20.11.2018

PS 2/19

Orienteringssak fra PS 46/18: Folkehelseoversikt 2018-21, et grunnlag
for planarbeid

PS 3/19

Informasjon om "Mylderhuset" i Kvæfjord

PS 4/19

Planlegging av den internasjonale eldredagen 2019 i Kvæfjord

PS 5/19

Forberede møte med fylkeseldrerådet

PS 6/19

Generasjonskonferansen 2018 - oppfølgingssak

PS 7/19

Referatsaker
(Ingen tittel)

RS 1/19

Pasient- og brukerrettigheter i fastlegeordningen

RS 2/19

Fellesmøte i Salangen - eldrerådene i Sør-Troms

RS 3/19

Søknad om Tilskudd, 2019, Aktivitetstiltak for å motvirke ensomhet
og passivitet

RS 4/19

Høringsbrev - ny budsjett og regnskapsforskrift og ny forskrift om råd
for eldre, for personer med funksjonsnedsettelse og for ungdom

PS 8/19

Årsmelding for Kvæfjord Eldreråd 2018

PS 9/19

Fellesmøte i Salangen - eldrerådene i Sør-Troms

PS 10/19

Høringsbrev - Ny forskrift om råd for eldre, for personer med
funksjonsnedsettelse og for ungdom
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Saksframlegg

Kvæfjord kommune

Dato:
Arkivref:

Saksnr
1/19

11.02.2019
2018/186

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Utvalg
Eldrerådet

Marit Blekastad
77023336

Møtedato
19.02.2019

Godkjenning av møtebok fra Eldrerådets møte 20.11.2018
Administrasjonssjefens innstilling
Kvæfjord eldreråd godkjenner møtebok fra eldrerådets møte 21.11.2018.
Til å signere møteboka velges:
1
2…
Dokumenter i saken:
Møtebok fra Kvæfjord eldrerådets møte 21.11.2018
K-sak 68/13 Endring i kommunestyrets reglement – pkt 3 Innkalling til møter
K-sak 3/13 Kommunestyrets reglement – oppdatering
Saksopplysninger
Det følger av kommuneloven § 15 at kommunestyret fastsetter regler om føring av møtebok. Regler for
føring av møtebok er senest behandlet i K-sak 3/13 Kommunestyrets reglement - oppdatering der det
framgår at reglene for møteavvikling også gjelder for andre kommunale utvalg.
I forarbeider til kommuneloven av 1992 er det gitt prinsipper for hva som bør føres inn i møteboka.
Lovproposisjonen påpekte som vesentlig at berørt organ kan innestå for det som er protokollert og at
det av den grunn sørges for at organet godkjenner møteboka etter hvert møte. Godkjenning kan skje på
flere måter, lokal praksis er at organet selv i neste møte godkjenner (eller forkaster) møteboka samtidig
som to medlemmer som tok del i det aktuelle møte velges til å gjennomgå og underskrive møteboka på
organets vegne, jf § 5 i reglementet.
Bestemmelsen kom inn i reglementet samtidig med vedtak om elektronisk føring av møtebok. Etter
dette skal både utvalgsmedlemmer og andre ha tilgang til møtebok via kommunens hjemmeside
www.kvafjord.kommune.no. Papirversjonen kan også fås ved henvendelse til servicekontoret.
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Behandlingen av saker som lovhjemlet er unntatt offentlighet, tas ikke inn i den del av møteboka som er
åpent tilgjengelig.
Det er påpekt som ulempe at det kan være langt fram til neste møte, og at administrasjonen da kan nøle
med å iverksette et vedtak før man sikkert vet at det som er protokollert vil bli godkjent. En
godkjenningsprosedyre betyr imidlertid ikke at vedkommende organ har fri rådighet når det gjelder
møtebokas innhold. Vedtak som er gjort, kan ikke endres eller justeres kun ved senere endring av
møteboka. Om det er på det rene hvilket vedtak som ble truffet, kan administrasjonen sette det ut i livet.
Det er ikke innkommet merknader til møtebok for overnevnte møte i eldrerådet.

Ågot Hammari
Helse- og omsorgssjef
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Saksframlegg

Kvæfjord kommune

Dato:
Arkivref:

Saksnr
6/19
2/19
2/19

05.2.2019
2017/1333

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Utvalg
Levekårsutvalget
Ungdomsråd
Eldrerådet

Tor Anders Markussen
77023193

Møtedato
13.02.2019
19.02.2019
19.02.2019

Orienteringssak fra PS 46/18: Folkehelseoversikt 2018-21, et grunnlag for planarbeid

Administrasjonssjefens innstilling
Saken legges fram uten administrativ innstilling til vedtak, det vises til vedtak PS 46/18

Saksprotokoll i Levekårsutvalget - 13.02.2019

Administrasjonssjefens innstilling
Saken legges fram uten administrativ innstilling til vedtak, det vises til vedtak PS 46/18
Behandling:
Førstekonsulent Tor Anders Markussen orienterte om Folkehelseoversikt 2018-21.
Forslag fra Levekårsutvalget
1. Levekårsutvalget takker for god og informativ orientering.
2. Levekårsutvalget ber om at Folkehelseoversikt 2018-21 legges til grunn i arbeidet med
samfunnsdel av kommuneplanen.
Votering:
Begge punktene enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Levekårsutvalget takker for god og informativ orientering.
2. Levekårsutvalget ber om at Folkehelseoversikt 2018-21 legges til grunn i arbeidet med
samfunnsdel av kommuneplanen.
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Lunsj: 11.27 – 12.00

Saksprotokoll i Ungdomsråd - 19.02.2019
Administrasjonssjefens innstilling
Saken legges fram uten administrativ innstilling til vedtak, det vises til vedtak PS 46/18
1. Førstekonsulent Tor-Anders Markussen orienterte om Folkehelseoversikt 2018-2021.
2. Ungdomsrådet og Eldrerådet takket for interessant orientering.
3. Informasjonen om folkehelse som er gitt i de politiske utvalg bør også gis i
kommunestyret og danne grunnlag for arbeid med Kvæfjord kommunes planverk.
Vedtak:
Enstemmig vedtatt.
Sendes: Levekårsutvalget, Kommunestyret, Ordfører, Administrasjonssjef.
Nå forlot Kvæfjord Eldreråd, og Ungdomsrådet fortsatte sitt møte.

Dokumenter i saken:
Folkehelseoversikt 2018-21 for Kvæfjord kommune
Ungdataundersøkelse 2018 Kvæfjord kommune
Saksopplysninger
Saken var tatt opp under PS 46/18 21.11.2018. Grunnet fravær kunne ikke saksbehandler gi orientering
om dokumentet, noe som ble etterspurt av utvalgets medlemmer.
Vurderinger
Saksbehandler vil møte slik anmodet og gi et kort sammendrag om Folkehelseoversikten for
Kvæfjord kommune 2018-21. En vil her også komme litt inn på grunnlagsdokument slik som
Ungdataundersøkelsen 2018.
Det gis mulighet for å stille spørsmål etter orienteringen.
Den samme orientering vil bli gitt under fellesmøte mellom Ungdomsråd og Eldreråd 19.
februar, slik Levekårsutvalget hadde anmodet om.

Chris Tandy
Oppvekstsjef
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Saksframlegg

Kvæfjord kommune

Dato:
Arkivref:

11.02.2019
2018/186

Saksnr
3/19
1/19
2/19

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Utvalg
Eldrerådet
Ungdomsråd
Råd for funksjonshemmede

Marit Blekastad
77023336

Møtedato
19.02.2019
19.02.2019
14.03.2019

Informasjon om "Mylderhuset" i Kvæfjord

Administrasjonssjefens innstilling
Informasjon om Mylderhuset i Kvæfjord tas til orientering
Dokumenter i saken:
ELD 2/18 og UR 2/18: Orientering om Kvæfjord folkeverksted
KS
Saksopplysninger
I fellesmøte mellom Eldreråd og Ungdomsråd 13.02.2018 ble det gitt en orientering om planene for
bygging av et folkeverksted /»Mylderhus». Saken var også oppe til behandling i kommunestyremøtet i
desember 2018.
Vurderinger
Rådene ønsker å være orientert om framdriften i dette prosjektet på sitt neste felles møte 19.02.2019 da
dette er et tilbud som berører både unge og eldre i kommunen.
Råd for funksjonshemmede blir informert om saken i sitt første møte i 2019.
Ågot Hammari
Helse- og omsorgssjef
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Saksframlegg

Kvæfjord kommune

Dato:
Arkivref:

12.02.2019
2018/186

Saksnr
4/19

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Utvalg
Eldrerådet

Marit Blekastad
77023336

Møtedato
19.02.2019

Planlegging av den internasjonale eldredagen 2019 i Kvæfjord

Administrasjonssjefens innstilling
Saken legges fram uten innstilling

Dokumenter i saken:
ELD 33/18
Evaluering av Eldredagen 2018i Kvæfjord
Saksopplysninger
Etter evaluering av eldredagen 2018, tar eldrerådet sikte på et nytt eldrerådsarrangement i 2019 (vedtak i
ELD 33/18). Forberedelsene har startet med en invitasjon til Slottet ved H.M. Dronningen som dessverre
ikke hadde anledning til å være tilstede. Videre planlegging er nødvendig.

Ågot Hammari
Helse- og omsorgssjef

Vedlegg:
Invitasjon – FN`s internasjonale eldredag med svar fra Slottet
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Saksframlegg

Kvæfjord kommune

Dato:
Arkivref:

12.02.2019
2018/186

Saksnr
5/19

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Utvalg
Eldrerådet

Marit Blekastad
77023336

Møtedato
19.02.2019

Forberede møte med fylkeseldrerådet

Administrasjonssjefens innstilling
Saken legges fram uten innstilling.

Dokumenter i saken:
ELD 36/18 Dialogmøte og generasjonsarbeid

Saksopplysninger
Fylkeseldrerådet sendte i oktober ut en mail om at de gjerne kommer på besøk til de ulike eldrerådene i
Troms. Informasjonen var en oppfølging av eldre- og generasjonskonferansen som ble arrangert i Harstad
i september 2018.
Eldrerådet i Kvæfjord har takket ja til at fylkeseldrerådet kommer på besøk, jfr vedtak i sak 36/18. Avtalt
dato er 30.4. 2019. Leder og nestleder samarbeider om innhold i møtet. Eldrerådet inviteres også til å
komme med innspill i forhold til tilrettelegging og innhold i møtet.

Ågot Hammari
Helse- og omsorgssjef
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Saksframlegg

Kvæfjord kommune

Dato:
Arkivref:

Saksnr
3/19
6/19

06.02.2019
2018/854

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Utvalg
Ungdomsråd
Eldrerådet

Vivian Berg Gamst
77 02 31 96

Møtedato
19.02.2019
19.02.2019

Generasjonskonferansen 2018 - oppfølgingssak

Administrasjonssjefens innstilling
Saken legges fram uten administrasjonssjefens innstilling
Saksprotokoll i Ungdomsråd - 19.02.2019

Administrasjonssjefens innstilling
Saken legges fram uten administrasjonssjefens innstilling
1. Nestleder i Ungdomsrådet orienterte fra konferansen.
2. Kvæfjord Ungdomsråd og Kvæfjord Eldreråd vedtar felles uttalelse:
Kvæfjord Ungdomsråd og Kvæfjord Eldreråd er tilfreds med at generasjonskonferansen 2018 er
fulgt opp bl.a. ved at kommunestyret har gjort vedtak om å gi rom for 2 praktikantstillinger for
ungdom i en måned sommeren 2019, slik eldrerådet har bedt om, og at kommunen har søkt om
tilskudd fra Helsedirektoratet til gjennomføring. Dette bidrar til at prosjektet synes å kunne bli
realisert.
Begge rådene er kjent med at stillingene tenkes lagt til Kvæfjordheimen, og at de aktuelle
enhetslederne har begynt å se på hvordan de kan organiseres. Rådene slutter seg til dette.
Kvæfjord ungdomsråd og Kvæfjord Eldreråd ser at prosessen med utlysning vil være viktig, og
ber om at den blir vektlagt også gjennom utlysning på medier der ungdom møtes.
Ungdomsrådet vil eventuelt kunne bidra.

Vedtak:
Enstemmig vedtatt.

Sendes: Levekårsutvalget, Kommunestyret, Ordfører, Administrasjonssjef.
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Dokumenter i saken:
Troms Fylkeskommune – Invitasjon til ungdoms- og generasjonskonferanse 2018
RS 3/18 Generasjonskonferansen 2018
PS 15/18 Generasjonskonferansen 2018
Saksopplysninger
I september 2018 ble det avholdt generasjonskonferanse med overordnet tema «Samarbeid på tvers av
generasjoner». Fra Kvæfjord kommune deltok Marianne og Henrik Nicolaisen fra ungdomsrådet og
representanter fra eldrerådet i Kvæfjord.
I ungdomsrådets møte 2.oktober 2018 ble det fattet følgende vedtak:
«Ungdomsrådet vil invitere eldrerådet og leder av Frivilligsentralen til neste møte 20.11.2018. Vi vil
orientere om Generasjonskonferansen og diskutere samarbeid mellom generasjonene».
I ettertid ble denne saken flyttet ut i tid da det var berammet felles møte mellom de aktuelle rådene i
februar 2019.
Leder og nestleder i ungdomsrådet har påtatt seg ansvaret for å legge fram saken i felles møte 19.februar,
både i forhold til innhold fra konferansen samt fremme forslag til samarbeid mellom generasjonene.
Saken fremmes derfor uten administrasjonssjefens innstilling.

Chris Tandy
Oppvekstsjef
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PS 7/19 Referatsaker
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Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se
mottakerliste nedenfor.

Pasient- og brukerrettigheter

Pasient- og brukerombudet
fastlegens vurderinger.
sykdommens alvorlighet

Saksbehandler:

Eli Johanne Åsgård

Direktetelefon:
Vår ref.:

+4777751000
18/8564—1

Dato:

05.11.2018

i fastlegeordningen

mottar fra tid til annen henvendelser fra pasienter som er uenig i

Det kan være uenighet i vurdering av behandling/medisinering,

uenighet om

eller uenighet om diagnosen som er satt. I mange tilfeller har pasienten

likevel tillit til og er totalt sett fornøyd med sin fastlege, og har ikke noe ønske om å bytte fastlege. I
slike situasjoner kan pasienten benytte seg av sin rett til å få en ny vurdering av sin helsetilstand

hos

en annen lege med fastlegeavtale.

Retten til fornyet vurdering er en pasientrettighet

som er hjemlet i pasient- og brukerrettighetsloven

§ 2-1 c og forskrift om pasient- og brukerrettigheter

i fastlegeordningen

§ 7.

Rettigheten gjelder personer som står på en fastleges liste, og gir rett til å få en ny vurdering av sin
helsetilstand

hos annen lege enn sin fastlege. Legen som foretar ny vurdering må være tilknyttet

fastlegeordningen.

Retten gjelder når pasienten har fått en første vurdering av fastlegen. Krav om ny

vurdering

må være relatert til samme forhold.

Vi ønsker

å presisere

at det ikke er nødvendig

med henvisning

fra fastlegen

til annen

lege. Det er nok

at pasienten ber om å bli satt opp til time hos annen lege enn fastlegen. Legen som foretar ny
vurdering skal imidlertid

sende notat fra vurderingen

til pasientens fastlege. i den nye vurderingen

kan det være behov for å foreta kliniske undersøkelser for å vurdere pasientens tilstand igjen.
Bestemmelsen

hjemler ikke noen rett for pasienten eller plikt for legen til å gjennomføre

slike

undersøkelser dersom det ikke er nødvendig for å ivareta en forsvarlig ny vurdering.

Vi har på bakgrunn av henvendelser til ombudet,

samt egne undersøkelser, grunn til å tro at

pasientens rett til å få en ny vurdering av sin helsetilstand
er kjent blant ansatte ved alle legekontorene
legekontorer

hos en annen lege med fastlegeavtale

i fylket. Vi har foretatt

stikkprøver

ikke

blant ansatte ved 33

i Troms. Ved flere legekontor er det etablert klare rutiner for hvordan slike

henvendelser skal håndteres, og pasienter som ber om en fornyet vurdering settes opp til legetime
hos en annen lege umiddelbart.
at pasienten

Pasient- og brukerombudet
Postboks
Telefon

Ved andre legekontor har vi fått opplyst at ansatte ikke er kjent med

har en slik rettighet.

212 Skøyen,

i Troms

0213 OSLO ' Besøksadresse:

Strandveien

+47 77 75 10 00 ' tromsCL?pasientogbrukerombudet.no

15

13, 9007 TROMSØ
' www.pasientogbrukerombudet.no

lil/f

Den enkelte pasient sin rett til ny vurdering er rettet mot kommunen.
fastlegene

har kapasitet

til å motta

å følge opp at fastlegene innretter
Vi ber om at kommunen
legekontor

som sikrer

om ny vurdering.

Kommunen må derfor sikre at

Videre

har kommunen

at pasientens

rett til ny vurdering

i fastlegeordningen

ivaretas.

Videre

påser at

er kjent, og etterleves slik at pasientenes interesser

ivaretas.

Odd Arvid Ryan
pasient- og brukerombud

EliJohanneÅsgård
seniorrådgiver

er godkjent

rutiner ved det enkelte

at kommunen

Med vennlig hilsen

Dokumentet

ansvar for

sin praksis i tråd med gjeldende regelverk.

bidrar til å sikre at det er etablert og implementert

pasient- og brukerrettigheter
og rettssikkerhet

henvendelser

elektronisk

Side 2 av 4
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Kopi:

Bardu legekontor
Bjarkøy

legekontor

Doktern min
Dyrøy legekontor
Dyrøy og Sørreisa legekontor, avdeling Sørreisa
ETS Medisinske senter (1)
Finnsnes

legekontor

Gratangen

/Distriktsmedisinsk

senter

legekontor

Hamnvik legekontor
Havnegata legesenter
Kaigata legekontor
Kanebogen legesenter
Karlsøy legekontor
Kommunelegen i Ibestad
Kommunelegene i Kvæfjord
Kroken

legekontor

Kvaløysletta legekontor
Kvænangen legesenter
Kåfjord legekontor
Langnes

legesenter

Legekontoret
Legekontoret

i Salangen

Lenangen legekontor
Lyngen legekontor
Meistervik legekontor
Målselv helsesenter
Nordbyen

legesenter

Rødbergveien Legesenter
Senjalegen avd. Silsand
Sjøgata legesenter
Sjøkanten legesenter
Skansen legekontor
Skjervøy

legekontor

Soløy legesenter
Storfjord legesenter
Storsteinnes legekontor
Stortoget legekontor
Sørbyen legesnter
Tromsdalen

legesenter

Utsikten legesenter
Vågsfjord legesenter
Øverbygd legetjeneste

Side 3 av 4
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Mottaker

Kontaktperson

Adresse

Post

Balsfjord kommune

Kommunalsjef for helse
og omsorg
Leder helse og omsorg
Leder helse og omsorg

Rådhusgata 11

9050 STORSTElN N ES

Postboks 401
Ingrid Bjerkås—veien 23

Leder helse og omsorg

Dyrøytunet

9365 BARDU
9385 SKALAND
9311BRØSTADBOTN

Gratangen kommune

Leder helse og omsorg

Årstein

Harstad

Kommunalsjef

c/o Postmottak,

9470 GRATANGEN
9479 HARSTAD

Postboks 1000
Kopparvika 7

9450 HAMNVIK

Bardu kommune

Berg kommune
Dyrøy kommune
kommune

helse og

omsorg

1

Ibestad kommune

Leder helse og omsorg

Karlsøy kommune

Leder helse og omsorg

Kvæfjord kommune
Kvænangen kommune

Leder helse og omsorg
Leder helse og omsorg

Bygdeveien 26

Kåfjord kommune/
Gäivuona suohkan
Lavangen kommune
Lenvik kommune

Leder helse og omsorg

Boks 74

Leder helse og omsorg
Kommunalsjef helse og
omsorg

Nesveien

7

9357 TENNEVOLL

Postboks

602

9306 FINNSNES

Leder helse og omsorg
Leder helse og omsorg

Strandveien 24
Sentrum

Skjervøy kommune
Skånland kommune
Storfjord kommune

Leder
Leder
Leder
Leder
Leder

Sørreisa

kommune

Leder helse og omsorg

kommune

Leder helse og omsorg
Leder helse og omsorg
Enhetsleder

Lyngen kommune
Målselv kommune
Nordreisa kommune
Salangen

Torsken
Tranøy
Tromsø

kommune

kommune
kommune

helse
helse
helse
helse
helse

og
og
og
og
og

omsorg
omsorg
omsorg
omsorg
omsorg

9130 HANSNES
9475 BORKENES
9161 BURFJORD
9148 OLDERDALEN

Rådhuset, Gårgu 8

Mellombygdveien

216

17

Postboks 77
ruff-kn

PUJLsJ

1; 1
IIE
..*r.»

u;

Postboks 240
Oldersletta 1
Sykehjemsveien 41
Herredshusveien 11
Vangsvikveien 298
Postboks 6900

Allmennlegetjenesten

Side 4 av 4
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9060 LYNGSEIDET
9321 MOEN
9151
9355
9189
9439
9046
9310

STORSLETT
SJØVEGAN
SKJERVØY
EVENSKJER
OTEREN
SØRREISA

9380 GRYLLEFJORD
9304 VANGSVlK
9299 TROMSØ
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Søknad om tilskudd
Mellomlagring
For å sikre at du ikke mister innhold du har skrevet inn i feltene, må du bruke
lagreknappen nederst til høyre på sidene.

Informasjon om søker
- Forhåndsutfylt informasjon er hentet fra Enhetsregisteret og kan ikke endres.
- Med prosjektet menes i skjemaet både prosjekter, tiltak eller aktiviteter som det søkes om tilskudd til.
- Dersom flere virksomheter eller organisasjoner samarbeider skal dere forklare hvem dere samarbeider med og hva
samarbeidet består av.
- Tilskudd som Helsedirektoratet innvilger, utbetales alltid til den virksomheten som har ansvaret.
- En søknad må alltid ha én søker som har ansvaret, selv om flere samarbeider om prosjektet.
Organisasjonsnummer

972417998

Organisasjonsnavn

KVÆFJORD KOMMUNE

Adresse

Bygdeveien 26

Postnr./-sted

9475

Organisasjonsform

KOMM

Kommunenummer
Kun for kommuner.

1911

Virksomhetens/organisasjonens e-postadresse

postmottak@kvafjord.kommune.no

Webadresse

www.kvafjord.kommune.no/

Kontonummer

47301999999

BORKENES
KVÆFJORD

Merknad på utbetaling av tilskudd
Oppgi hvilken merknad dere ønsker på innbetalingen dersom dere får innvilget tilskudd.

Sommeraktivitet "Unge og eldre"
Kopiadresse
Vi sender alltid brev til hovedadressen som er hentet fra Enhetsregisteret.
Dersom dere ønsker, sender vi kopi av alle brevene til den adressen dere oppgir her.
Vi ønsker kopi av brev til annen adresse
Kontaktperson
Oppgi minst én person Helsedirektoratet kan kontakte dersom vi har spørsmål om søknaden.
Fornavn

Marit

Etternavn

Blekastad

Telefonnummer
Landkode og telefonnummer

+ 47

77023336

E-postadresse

marit.blekastad@kvafjord.kommune.no

Fornavn

Lisbeth

Etternavn

Haugland

Telefonnummer
Landkode og telefonnummer
E-postadresse

+ 47

97663285

lisbeth.haugland@kvafjord.kommune.no
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Fornavn

Vera

Etternavn

Johnsen

Telefonnummer
Landkode og telefonnummer
E-postadresse

+ 47

91853995

vera.johnsen@kvafjord.kommune.no

Organisasjonsstruktur
Moder-, søster- eller datterorganisasjoner
Vi har ingen moder-, søster- eller datterorganisasjoner
Vi har moder-, søster- eller datterorganisasjon(er)
- Legg ved fullstendig organisasjonsoversikt
Vi er statlig, fylkeskommunalt eller kommunalt forvaltningsorgan
- Organisasjonsoversikt behøver ikke legges ved
Samarbeidspartnere i prosjektet
Prosjektet skal utføres i samarbeid med andre virksomheter
Skriv inn informasjon om alle andre virksomheter eller organisasjoner dere samarbeider med om prosjektet/tiltaket.
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Søknad om tilskudd
Tilskuddsordning
- Kunngjøringene under Tilskudd på www.helsedirektoratet.no inneholder nødvendig informasjon for å kunne søke om
tilskudd.
- Søknaden kan dere utdype i et eller flere vedlegg, dersom det er nødvendig.
Tema for tilskuddsordningen
Påvirker tilgjengelige valg i listen med tilskuddsordninger under.

- Alle tilskuddsordninger Tilskuddsordning

Aktivitetstiltak for å motvirke ensomhet og passivitet

År dere søker om å motta tilskudd

2019

Nytt prosjekt
Videreføring av prosjekt som har fått tilskudd av Helsedirektoratet
Helsedirektoratets referanse
Saksnummer merket "vår referanse" i siste brev dere mottok under ordningen.

Opplysninger om tilskudd/offentlig støtte
Nei

Er det søkt om tilskudd/støtte til prosjektet fra andre tilskuddsordninger i Helsedirektoratet?

Navn på tilskuddsordningene

Nei

Har virksomheten mottatt annet tilskudd/offentlig støtte de tre siste årene?
Er det søkt om annet tilskudd/offentlig støtte som dere venter på svar om innvilgelse?

Oppgi hvilket år, beløp, til hvilket formål og fra hvem dere har mottatt tilskudd/støtten fra de siste tre årene. Dersom
noe er gitt som bagatellmessig støtte skal det opplyses om det. Oppgi samme informasjon for søknader dere venter på
svar om innvilgelse.
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Søknad om tilskudd
Prosjektbeskrivelse
- Beskriv prosjektet, tiltaket eller aktiviteten dere søker om tilskudd til, og målene med dette.
- Helsedirektoratet legger særlig vekt på måloppnåelse i prosjektene ved vurdering av søknadene.
Tittel for prosjektet
Skriv inn en tittel som er beskrivende for prosjektet - maks 100 tegn.

Sommeraktivitet i Kvæfjord: "Unge og eldre"
Kort oppsummering
Skriv en kort oppsummering av prosjektet/tiltaket og hva tilskuddet skal brukes til - maks 300 tegn.

Det søkes om midler for å kunne lønne to ungdommer en måned sommeren -19, samt enkelt
materiell til ulike aktiviteter. Ungdommene knyttes opp mot Kvæfjordheimen sykehjem og Boas
leiligheter og korttidsplasser, og skal bidra til å skape økt aktivitet, trivsel og sosialt fellesskap for
pasientene.
Bakgrunn for prosjektet
Beskriv hvorfor prosjektet er nødvendig og beskriv prosjektets eventuelle historikk i korte trekk.

Om sommeren er ofte aktivitetstilbudet til eldre på sykehjem og i omsorgsboliger mindre enn
ellers i året. Faste aktiviteter fra lag og foreninger tar "sommerferie". Samtidig avvikler fast
ansatte også ferie, og det er minimumsbemanning med mange vikarer.
Eldrerådet i Kvæfjord har kommet med innspill om aktivitetstilbud også om sommeren. I tillegg
har de også ønsket at kommunen skal etablere "Livsglede(syke)hjem". Dette er det ikke funnet
rom for å budsjett 2019.
Eldrerådet og ungdomsrådet i kommunen har også vært opptatt av å skape møteplasser på tvers
av generasjonene.
13.12.2018 fattet kommunestyret følgende vedtak ifm budsjettbehandlingen: "Kommunestyret ber
om at det blir gitt rom for to praktikantstillinger for ungdom i en måned sommeren 2019 knyttet
til Boas og Kvæfjordheimen, og med ev. dekning innenfor eksisterende budsjett. Ordningen
evalueres høsten 2019." ( se vedlegg- KS-vedtak Budsjett 2019 pkt 22 forslag 4) .De aktuelle
enhetslederne har begynt arbeidet med å se på hvordan et slik aktivitetstilbud kan organiseres, og
ser at et eksternt tilskudd kan bidra til å få dette til.
Målene for året dere søker om tilskudd
Hva vil dere oppnå dersom dere får innvilget tilskudd?
Mål 1

Økt trivsel, aktivitet og sosialt fellesskap for beboere/ pasienter på Kvæfjordheimen og Boas.
Mål 2

Bidra til å opprette en arena for kontakt mellom generasjonene og mellom eldre som trenger
tilrettelegging for slik fellesskap.
Mål 3

Rekruttering: Ungdom får innblikk i eldres hverdag, og motiveres kanskje til videre utdanning og
arbeid innenfor eldreomsorgen.
Metoder, kunnskap eller erfaring
Beskriv hvilke teorier/faglige metoder dere benytter i prosjektet eller hvilken kunnskap/erfaring dere bygger på.

Studier har vist at både sosial isolasjon og ensomhet er knyttet til økt risiko for alvorlige
sykdommer som hjerte-karsykdommer og demens, og tidlig død.( www.forskning.no 5.april 2013).
Også pasienter og beboere i omsorgsboliger kan23
oppleve depresjon og ensomhet selv om de bor
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nær andre. Mange er lite i stand til å ta grep for å oppsøke sosiale aktiviteter selv på grunn av
fysiske eller psykiske begrensninger, men trenger praktisk hjelp og/ eller må motiveres.
Fysisk inaktivitet bidrar også til dårligere helse. Selv en moderat grad av aktivitet bidrar til å
forebygge fall og fare for f. eks lårhalsbrudd. En rapport fra Helsedirektoratet viser at 80 % av
alleskader og ulykker hos eldre skyldes fall. Jo eldre man blir, desto større er risikoen for at
fallskadene får alvorlige konsekvenser. Lårhalsbruddene er de mest alvorlige, og høyrisikogruppen
er eldre over 70 år. Kvinner er nesten tre ganger mer utsatt enn menn, fordi kvinner ofte har
benskjørhet. En studie fra UNN Harstad viste at 95 % av 603 lårhalsbrudd skyldtes fall, og
gjennomsnittlig levetid etter bruddet var 3 år. En annen studie viste at 60 prosent av eldre som
får lårhalsbrudd var døde etter fem år. Tilsvarende tall for kontrollgruppen som unngikk slike
brudd, var bare 25 %. Lårhalsbrudd er med andre ord livsfarlig. Årsaken er at det kan være
vanskelig å komme seg på beina igjen, også etter vellykket behandling. For mange blir
lårhalsbruddet slutten på et selvstendig liv i eget hjem og starten på et permanent opphold på
sykehjem.
Tiltaks- og fremdriftsplan for året dere søker tilskudd
Sett inn de viktigste tiltakene for å nå målene for prosjektet.
Tiltak 1
Måned

Tiltak

Mars

Planlegge innhold og organisering av tiltaket, utlysning/annonsering

Tiltak 2
Måned

Tiltak

April

Intervju aktuelle søkere med fokus på den enkeltes motivasjon og interesser

Tiltak 3
Måned

Tiltak

Mai

Ansette to ungdommer

Tiltak 4
Måned

Tiltak

Juli

Oppstart sommeraktivitet (ideliste for aktiviteter, sosiale arrangement)

Tiltak 5
Måned

Tiltak

August

Avslutning av sommeraktivitet med evaluering

Risikofaktorer
Hvilke faktorer gjør det usikkert at dere skal nå målene, selv om dere mottar tilskudd fra Helsedirektoratet?
Risikofaktor 1

Få søkere, eller at de som tilsettes trekkes seg/ slutter underveis

Risikofaktor 2

At de som tilsettes i for liten grad makter å arbeide selvstendig, men krever tett oppfølging
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Risikofaktor 3

At få av de eldre er i stand til eller ønsker å delta på aktivitetene som de unge organiserer

Kontrolltiltak
Beskriv de interne og eksterne kontrolltiltak hos dere som skal sikre korrekt rapportering og at målene nås. Beskriv
om de gjennomføres allerede eller er planlagte.
Interne kontrollaktiviteter, internrevisjon, autorisert/ikke autorisert revisor, andre offentlige tilsyn, Riksrevisjonen,
evaluering og systematisk kvalitetssikret dokumentasjon er eksempler på kontrolltiltak som kan øke sikkerheten for at
målene nås.

Ungdommene får 1-2 veiledere/ kjente ansatte som får hovedansvar for oppfølging
Ved oppstart utarbeider ei felles ideliste som de kan velge aktiviteter fra
Det forventes at ungdommene skriver daglig logg som gjennomgås med veileder på slutten av
hver uke. Dette sikrer også dokumentasjon, innsyn i hva de har gjort, gir rom for tilpasninger og
bidrar til å fremme egenrefleksjon.
Frivilligsentralen i Kvæfjord er en aktuell samarbeidspart ift aktuelle arrangement
Fysioterapeut vil bidra ift tilpasset fysisk aktivitet. Fysioterapeut som kjenner pasientene vil bidra
og sørge for at aktivitene blir tilpasset den enkelte. Fysioterapeut foreslår blant annet å prøve ut
trening via skjerm ved bruk av "Digital aktivitetsmedisin" ( www.aldringoghelse om digitale
treningsvideoer).
Ift mer individuelt fokus ( lage minnealbum f. eks) vil det også være aktuelt å samarbeid med
pårørende der dette er ønsket fra pasienten. Her kan f. eks videoen "Hjelp meg å huske" (USHT
Troms 2010) benyttes.
Merknader til søknaden

Frivilligsentralen i Kvæfjord skriver egensøknad om aktiviteter som også vil kunne ses i
sammenheng med/ være aktuelt for pasienter/ beboere i dette prosjektet.
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Søknad om tilskudd
Budsjett
Inntekter
Skriv alle beløp i hele kroner. Angi 0 dersom en kategori er uaktuell.
Søknadsbeløp

90 000

Egenfinansiering - forpliktende

45 000

Sum inntekter

135 000

Utgifter
Oppgi budsjett for hele søknadsbeløpet og egenfinansiering på følgende kategorier.
Helsedirektoratet gir ikke tilskudd til alle typer utgifter under alle ordninger - se kunngjøringen.
Dersom dere får tilskudd, må dere kunne rapportere på disse utgiftskategoriene i tillegg til å sende inn relevante
regnskapsrapporter som følger deres inndeling av regnskapet.
Oppgi alle beløp i hele kroner. Angi 0 dersom en kategori er uaktuell.
Lønnsutgifter med sosiale utgifter

80 000

Reiseutgifter, arrangement, møter og konferanser

10 000

Konsulenttjenester

0

Trykking, publikasjoner, kunngjøringer, utsending og distribusjonskostnader

0

Investeringer, inventar og utstyr
Kontroller i kunngjøringen om det gis tilskudd til dette.

0

Driftsutgifter, forbruksmatriell og kontortjenetser inkludert lokaler og energi

Andre utgifter - Spesifiser

35 000
Beløp

Div forbruksmateriell, grillmat mm

10 000

Sum utgifter

135 000

Netto
Netto regnes ut på bakgrunn av det dere har oppgitt under inntekter og utgifter.
Inntekter og utgifter må være like store i budsjettet.
Sum inntekter

135 000

Sum utgifter

135 000

Netto

0

Inntekter fra andre kilder/statlige tilskudd
Når Helsedirektoratet skal behandle deres søknad om tilskudd, trenger vi informasjon om andre inntektskilder i
prosjektet.
Inntekter fra andre kilder
Redegjør for hvilke andre inntektskilder dere har eller har søkt om til prosjektet (budsjettall). Oppgi hvem som bidrar
med finansiering, beskrivelse av finansiering og beløp.

Ikke søkt andre om støtte til prosjektet
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Søknad om tilskudd
Sjekkliste for vedlegg
Dere kan utdype søknaden i ett eller flere vedlegg dersom det er nødvendig.
Klikk fanen "Oversikt - Skjema og vedlegg" oppe til venstre for å laste opp elektroniske vedlegg.
Fullstendig organisasjonsoversikt

Elektronisk

Post

Tilleggsinformasjon til søknad

Elektronisk

Post

Dokumenter som ikke kan legges ved, sendes per post til:
Helsedirektoratet
PB 7000 St. Olavs plass
0130 Oslo
Norge
Merk forsendelsen med kvitteringsnummeret du får opplyst ved innsending av søknaden.
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Søknad om tilskudd
Godkjenning
Den som har rollen 'Begrenset signeringsrettighet' skal signere i Altinn på vegne av enheten. Med enheten mener vi
organisasjonen eller virksomheten med eget organisasjonsnummer i enhetsregisteret. Skjema går automatisk til alle
med denne rollen i enheten når du sender skjema til signering.
Den som signerer bekrefter følgende:
- Jeg kjenner vilkårene og kravene i kunngjøringen
- Jeg bekrefter at opplysningene i søknaden er korrekte og et godt grunnlag for å vurdere å tildele
statstilskudd
Jeg ønsker at vedtaket sendes elektronisk til virksomhetens e-postadresse som er oppgitt på side 1 i skjemaet.
Merk at epostadresse på side 1 må fylles ut for at du skal kunne velge elektronisk vedtak.
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trutt)

krittiitut

DET KONGELIGE
KOMMUNALOG MODERN]SERINGSDEPARTEMENT
————

Deres

ref

Høringsbrev

- ny budsjett

for eldre, for personer

Var ref

Dato

18/55614

19. desember

og regnskapsforskrift

moderniseringsdepartementet
forbindelsen

sender departementet

om budsjett

Departementet

Høringsuttalelsene

og

lden

som hører til kommuneloven.

blir publisert pa departementets

nettsider.

og regnskap

foreslar en ny budsjett- og regnskapsforskrift.
(budsjettforskriften,

Høringsuttalelser

til budsjett— og regnskapsforskriften

regnskapsforskriften

Denne vil erstatte tre av
og særbudsjettforskriften).

skal avgis digitalt her:

‘erin en.no/id2622959

Høringsfristen
Forskrift

og for ungdom

nå på høring forslag til to nye forskrifter.

dagens forskrifter

www.re

om råd

Som følge av dette. vil Kommunal-

revidere alle forskriftene

Alle kan avgi høringsuttalelse.
Forskrift

og ny forskrift

med funksjonsnedsettelse

Stortinget vedtok 11. juni 2018 ny kommunelov.

2018

til budsjett— og regnskapsforskriften

er 12. april 2019.

om medvirkningsordninger

Itillegg foreslår departementet
funksjonsnedsettelse
saksbehandling
Departementet

en ny forskrift om kommunale

og for ungdom. Forslaget omhandler

råd for eldre, for personer med

oppgaver, organisering

og

for radene.
oppfordrer

kommuner

og fylkeskommuner

rad for personer med funksjonsnedsettelse

og ungdomsrad

til å sende høringen til eldrerad.
i kommunen

eller

fylkeskommunen.

Postadresse
Postboks 8112 Dep
0032 Oslo
postmottak@kmd,dep.no

Kontoradresse
Akersg. 59
www.kmd.dep.no

Telefon"
22 24 90 90
Org.nr.
972 417 858
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Avdeling

Saksbehandler
Erland Aamodt
22 24 68 28

:r-ii

Det er lagt ut korte spørsmål og svar for ungdom om høringen her:
www.re

'erin enno/s

Høringsuttalelser
www.re

m svar un domsraad

til forskriften

om medvirkningsordninger

skal avgis digitalt her: :

'erin en.no/id2623250

Høringsfristen

til denne forskriften

er 1. april 2019.

Flere høringer

til våren

Departementet

vil i løpet av første halvår 2019 sende ut flere forskrifter

det planlagt at forskrift om kontrollutvalg
om selvkost,

forskrift

om garantier,

forskrift

om finansforvaltning

og forskrift

sendes på høring i løpet av våren.

Med hilsen

Siri Halvorsen

(e.f.)

avdelingsdirektør
Erland Aamodt
utredningsleder
Dokumentet

Side

er elektronisk

signert

og har derfor

på høring. Ijanuar

er

og revisjon kommer på høring. Etter dette vil forskrift

ikke håndskrevne

2
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signaturer

om KOSTRA

Høringsnotat

med forslag til forskrift om

kommunale og fylkeskommunale
eldre, for personer

med

funksjonsnedsettelse
Kommunal—
19. desember

Høringsfrist

råd for

og for ungdom

og moderniseringsdepartementet
2018

1. april 2019

Side

1 av 19
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1

Innledning

og bakgrunn

1.1 Innledning
ldette høringsnotatet
for eldreråd,

medvirkningsorgan
Stortinget

foreslår Kommunal-

og moderniseringsdepartementet

råd for personer med funksjonsnedsettelse

vedtok ny lov om kommuner

ungdomsråd
virkning

og fylkeskommuner

skal opprette eldreråd,

råd for personer

eller annet medvirkningsorgan

råd for personer

medvirkningsorgan

for ungdom

Kommunestyret
funksjonsnedsettelse

med funksjonsnedsettelse

for ungdom. Denne bestemmelsen
og fylkestingsvalget

med funksjonsnedsettelse

og fylkestinget

og

og

får først

i 2019.

Ungdomsrådet

eller annet medvirkningsorgan

i eldrerådet

skal på valgt/dspunktet

eller annet medvirkningsorgan

inntil to år. Medlemmene

og ungdomsråd

eller annet

skal selv velge et eldreråd, et råd for personer

og et ungdomsråd

Flertallet av medlemmene

i ungdomsrådet

med

for ungdom.
ha fylt 60 år.

for ungdom skal ha en valgperiode

eller annet medvirkningsorgan

på

for ungdom skal på

ikke ha fylt 19 år.

Rådene eller annet medvirkningsorgan
kommunen

11. juni 2018.

§ 5-12 lyder:

§ 5-12. Eldreråd,

valgtidspunktet

(kommuneloven)

§ 5-12 er det fastsatt at kommuner

når nye råd skal velges etter kommunestyre-

Ny kommunelov

eller annet

for ungdom.

Loven vil tre i kraft i løpet av 2019. l ny kommunelov
fylkeskommuner

en felles forskrift

og ungdomsråd

eller fylkeskommunen

eldre, personer

Kommunenes
kommunelov

videreføres.

med forskrift.

fylkeskommune

organisering

og saksbehandling

for rådene

for ungdom.

og fylkeskommunenes

funksjonsnedsettelse

og ungdom.

gir forskrift om oppgaver,

eller annet medvirkningsorgan

organer for

og har rett til å uttale seg i saker som gjelder henholdsvis

med funksjonsnedsettelse

Departementet

for ungdom er rådgivende

plikt til å opprette råd for eldre og personer
Det nye er at reguleringen

flyttes fra særlover

l § 5—12er det også lovfestet at hver kommune

skal opprette et ungdomsråd

og

eller et annet medvirkningsorgan

Dermed får ungdom en lovfestet rett til medvirkning

med
til ny

for ungdom.

på linje med eldre og personer

med

funksjonsnedsettelse.
Det følger av ny kommunelov
organisering
Rammene

og saksbehandling

5—12i den nye kommuneloven.

får hjemmel til å gi forskrift om oppgaver,

for rådene eller annet medvirkningsorgan

for medvirkningsordningene

være en videreføring
personer

at departementet

Det er forutsatt

av gjeldende

i forarbeidene

vedtak av §

at reglene i all hovedsak

skal

rett som følger av særlover for eldreråd og råd for

med funksjonsnedsettelse.

Departementet

foreslår at reglene så langt som mulig bør være like for de tre

medvirkningsordningene,

med mindre det er behov for ulik regulering.

annet medvirkningsorgan

for ungdom foreslår derfor departementet

tilsvarende

for ungdom.

er allerede i stor grad lagt ved Stortingets

forskriftsregler

som for de to øvrige rådene.
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For ungdomsråd

i all hovedsak

eller

Det som er gjenstand

for høring, er forslaget til ny forskrift.

om medvirkningsordninger

føringer for medvirkningsordningene

er heller ikke disse gjenstand

Kommunelovens

bestemmelse

fylkeskommuner.

For å forenkle fremstillingen

følgende

kommune

om medvirkningsordninger

som fellesbetegnelse

annet fremgår av sammenhengen.
kun kommunale

for kommune

bruker departementet

og fylkeskommune,

og
i det

hvis ikke noe
i det følgende

også gjelder for tilsvarende

organer.

Ungdomsråd

og annet medvirkningsorgan
Departementet

ungdom også skal reguleres

for ungdom er regulert på lik måte i ny

foreslår at ungdomsråd

og annet medvirkningsorgan

for

likt i forslaget til forskrift. For å forenkle fremstillingen

bruker departementet

både ungdomsråd

1.2

for denne høringen.

På samme måter omtaler departementet

kommunelov.
høringsnotatet

bestemmelse

også har vedtatt

gjelder for både kommuner

i høringsnotatet

organer, selv om høringsforslaget

fylkeskommunale

Kommunelovens

er ikke på høring, og i den grad Stortinget

i det følgende

og annet medvirkningsorgan

ungdomsråd

i

som fellesbetegnelse

for

for ungdom.

Bakgrunn

Lokaldemokratiet

i Norge er bygd opp rundt en representativ

sine lokale ledere, representanter
de oppgavene

kommunen

hvordan kommunens

eller folkevalgte

har. Dette betyr at innbyggernes

oppgaver

skal prioriteres,

ordning.

innbyggerne

representanter

hvordan tjenestetilbudet

tar stilling til
skal være og legger

rammer for hvordan lokalsamfunnet

skal utvikles. En viktig del av de folkevalgtes

skje i et samspill med innbyggerne.

Innbyggernes

beslutningsprosesser

medvirkning

og ungdom er ofte underrepresentert

Ungdom under 18 år kan ikke velges inn i kommunestyret

muligheter

for å få valgt inn representanter

kommunestyret.

beslutninger

i folkevalgte

og debatten før kommunestyret

medvirkningsordninger

være del av
For å sikre at
at

og ungdom får uttale seg. Lovfestede

sikrer en bred, åpen og tilgjengelig

medvirkning

i saker som gjelder

og bidrar til at saken blir bedre opplyst.

Uten en lovfestet plikt til medvirkning
avgjøre hvorvidt de ville opprettet
eventuelt

fatter sine beslutninger.

skulle utformes.

forhold i kommunen

for disse gruppene,

medvirkningsordninger

Medvirkningsordningene

— f.eks. avhengig

medvirkningsordningene
variert fra kommune

av størrelsen

ville hver enkelt kommune

og hvordan disse ordningene

kunne dermed vært mer tilpasset
på kommunen.

for eldre, personer med funksjonsnedsettelse

til kommune,

selv

og noen kommuner

Konsekvensen

lokale

ville bli at

og ungdom ville

kunne også valgt ikke å opprette noen

form for medvirkning.
Stortinget
spørsmålet

har i og med vedtakelsen

av ny kommunelov

om valg av tiltak for å sikre medvirkning,

fylkeskommuner

i

og ungdom ofte

for berørte grupper er vurdert, er det nødvendig

eldre, personer med funksjonsnedsettelse
disse gruppene

som kan påvirke direkte i saker som behandles

organer, vil ikke alltid deres synspunkter

ikke tas før konsekvenser

i folkevalgte

og har da heller ikke

l og med at både eldre, personer med funksjonsnedsettelse

er underrepresentert
saksgrunnlaget

arbeid vil

i kommunale

er derfor en viktig del av et levende lokaldemokrati.

Eldre, personer med funksjonsnedsettelse
organer.

velger

som gis fullmakt til å ivareta ansvaret for

til å opprette eldreråd,

§ 5—12allerede tatt stilling til

og i loven er det plikt for kommuner

rad for personer med funksjonsnedsettelse
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og

og

ungdomsråd

eller annet medvirkningsorgan

hvilken rolle medvirkningsorganene
rådgivende

organer for kommuner

gjelder henholdsvis
har myndighet
Forskriften
organer.

for ungdom. Stortinget

skal ha. Av ny kommunelov
og fylkeskommuner

og har rett til å uttale seg i saker som

eldre, personer med funksjonsnedsettelse

til å gi forskrift om oppgaver,

organisering

Det er samtidig viktig å unngå omfattende
det lokale handlingsrommet.

og ungdom.

og unødvendig

ikke gis rettigheter

eller oppgaver

med kommunelovens
Regelverket

av rollen til andre kommunale

departementer.

Det var bakgrunnen

kommuneloven

om egne råd for disse gruppene

regelverket

om medvirkning

mer oversiktlig
Endringer

blir det ett ansvarlig

Bakgrunnen

kommuneloven

til Stortinget,

våren 2017, jf. lovvedtak

i gjeldende

for ungdom, eldre og personer

å forvalte medvirkningsordningene.
Prop. 65 L (2016—2017), som ble

90 (2016—2017). Årsaken til at ny § 10 b i

fortsatt ikke er trådt i kraft, er fordi arbeidet med den nye

lforslaget til ny kommunelov,
(2017— 2018). I innstillingen

ble vedtatt.

ble § 10 b foreslått videreført
fra Kommunal-

skulle reguleres

eller annet medvirkningsorgan

i § 5-11, jf. Prop. 46 L

og forvaltningskomiteen
i ny kommunelov

var det flertall for at

§ 5—12og at også ungdomsråd

for ungdom skulle være obligatorisk,

(2017— 2018). Dette ble vedtatt av Stortinget
lovvedtak

og dermed

jf. Innst. 319 L (2016—2017). Stortinget

hadde kommet langt da bestemmelsen

medvirkningsordningene

departement,

for forslaget var blant annet å sikre like regler og å

og fylkeskommunene

i kommunal— og forvaltningskomiteen,
kommunelov

i

og kommunene.

og fylkeskommuner

ble fulgt opp med iovproposisjon

vedtok lovendringene
gjeldende

av flere

forskrift. Ved å samle

sendte i 2016 på høring forslag om en ny bestemmelse

med funksjonsnedsettelse.
Høringen

i ulike lover og administrert

har blitt foreslått flere ganger i løpet av de siste par

- § 10 b om råd i kommuner

gjøre det enklere for å kommunene
behandlet

rolle og som er i strid

organer.

med tilhørende

for både innbyggerne

i medvirkningsordningene

kommunelov

kan dermed i forskrift

for at det ble foreslått en ny bestemmelse

i kommuneloven,

og brukervennlig

årene. Departementet

med rollen til øvrige

Medvirkningsorganene

har til nå vært fragmentert

i forskrift

skal være rådgivende

som går ut over deres lovfestede

regulering

om medvirkning

detaljregulering

Medvirkningsorganene

organer —f.eks. kommunestyret.

for rådene.

kan utøve sin rolle som rådgivende

organer, og deres rolle må dermed også sees i sammenheng
kommunale

Departementet

og saksbehandling

skal bidra til å sikre at medvirkningsorganene

som begrenser

har også tatt stilling til

følger det at rådene er

jf. Innst. 369 L

da forslaget til ny kommunelov

ble behandlet,

81 (2017—2018).

Departementet

viser til bakgrunn,

medvirkningsordningene

begrunnelse

og kunnskapsgrunnlag

som er omtalt i tidligere forarbeider,

om

blant annet Prop. 65 L

(2016— 2017).

2
2.1

Gjeldende

rett

Innledning

Det er bare to grupper, eldre og mennesker
lovfesting

har egne representasjonsordninger

Side
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som gjennom

De fleste kommunene

har

jf.

imidlertid vedtatt en rekke ordninger
å ivareta

som sikrer andre særlige grupper og aktører arenaer for

sine interesser.

Mest utbredt er ulike former for medvirkningsordninger
Kommunal-

og moderniseringsdepartementets

76 prosent av kommunene
ungdommens

database for kommunal

i 2016 opprettet

kommunestyre.

ungdomsråd

2.2

organisering

hadde

og 24 prosent hadde barn- eller
og

Samlet hadde ca. 90 prosent av kommunene

og

en av de to eller begge formene for representasjonsordning.

Eldreråd

Kommuner

og fylkeskommuner

følger av lov 8. november
(eldrerådsloven)

skal opprette eldreråd for hver valgperiode.

1991 nr. 76 om kommunale

avgjørelser
Eldrerådet

og fylkeskommunale

§§ 1 og 5. Formålet med eldrerådene

saker som gjelder eldres levekår. Eldrerådets

Denne plikten
eldreråd

er å sikre at eldre gis innflytelse

syn i disse sakene blir del av grunnlaget

i
for de

som fattes i kommunen.
er et rådgivende

som gjelder levekårene

organ for kommunen

og eldrerådet

for eldre, jf. eldrerådsloven

legges frem for eldrerådet
Eldrerådene

har ikke avgjørelsesmyndighet.

foreslå at kommunestyret
Antall medlemmer

behandler

og oppnevnelse

at saken bør forelegges

av medlemmene

medlemmer

i eldrerådet.

eldrerådet.

blir besluttet av kommunestyret
i eldrerådet

i kommuneloven

til rådet. Kommunen

skal være alderspensjonister

§ 10 nr. 3 atdet

og fylkeskommunen

råd for eldre og personer med nedsatt funksjonsevne,

medvirkning

eller

har rett til å komme med forslag til

Flertallet av medlemmene

Det er en forutsetning

Råd og annen

skal

sakene. Dersom det er tvil

setter saker på dagsordenen.

jf. §§ 2 og 6. Pensjonistforeninger

varamedlemmer

i alle saker

De kan ta opp saker av eget initiativ og kan

fylkestinget,
i kommunen.

kan gi uttalelser

§§ 3 og 7. Alle saksdokumenter

i god tid før kommunestyret

om saken gjelder eldre, følger det av forarbeidene

2.3

tall fra

57 prosent av fylkene hadde barne— og/eller ungdomsråd

67 prosent hadde barn og unges fylkesting.
fylkeskommunene

for barn og unge. Ifølge

også skal velges

kan vedta at det opprettes

et felles

jf. §§ 4a og 8a.

for personer

med

funksjonsnedsettelse
Alle kommuner
mennesker

og fylkeskommuner

skal ha et råd eller annen representasjonsordning

med nedsatt funksjonsevne,

representasjonsordning
funksjonsevne
Kommunene

i kommunar

jf. lov 17. juni 2005 nr. 58 om råd eller anna

og fylkeskommunar

for menneske

med nedsett

m.m. §§ 1 og 2.
skal sørge for at mennesker

bred og tilgjengelig

medvirkning

med nedsatt funksjonsevne

og likeverdige

blir sikret en åpen,

i arbeidet med saker som er særlig viktige for dem. Dette

gjelder blant annet arbeid mot diskriminering
tilgjengelighet

for

tjenester.

på grunn av nedsatt funksjonsevne,

Medvirkning

skal i hovedsak

skje gjennom

rådgivning

og uttalelser.
Intensjonen

med rådene er blant annet å medvirke til at mennesker

funksjonsevne
lovpålagte

får tilgang til nødvendige

og ikke—lovpålagte tjenester.

kommunale

tjenester.

med nedsatt

Det vil kunne gjelde både

Rådet skal medvirke til å synliggjøre

som ulike grupper med nedsatt funksjonsevne

Side
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Kommunestyret
alternativer

2.4

avgjør hvor mange medlemmer

for organisering

å velge mellom:

-

Eget råd for mennesker

-

Interkommunale

-

Et felles råd for mennesker

-

Andre representasjonsordninger

med nedsatt funksjonsevne

representasjonsordninger/råd

Ungdomsråd

lokalpolitikken

(§ 3)

ungdomsmedvirkning
å bestemme

stemmerett,

har de ikke samme mulighet til deltakelse
Det er få organisasjoner

de fleste er knyttet til idrett og andre aktiviteter.
og medvirkning

Barn og unge har derfor
medvirkning.

for ungdom kan f.eks. være i form av ungdomsråd,

og ungdommens

med ungdomsråd

myndighet

disse rådene har, varierer.

En

barn- og unges

er mest brukt, men det er ulike typer organisering.
Ungdomsrådene

saker til kommunestyret.

skolene,

som oftest med bistand av elevrådene.

delegert

beslutningsmyndighet

og hvilken

tar opp saker på eget initiativ og

Rekrutteringen

foregår med utgangspunkt

Noen kommuner

i

har gitt ungdomsrådene

over en tildelt sum i budsjettprosessen.

mangler et klart lovfestet mandat og formalisering.
og fylkeskommune

og

fylkesting.

Ordningen

uttaler seg om relevante

i

inngår. Mange kommuner

har derfor iverksatt tiltak for å sikre denne gruppen

medvirkningsordning

kommune

i lokal politikk som personer med

for barn som driver med medvirkning

ikke mange arenaer der samfunnsengasjement

kommunestyre

vært mindre aktive i

Fordi barn og unge under 18 år ikke har

stemmerett.

fylkeskommuner

om den ønsker å ha en formell

Barn og unge har tradisjonelt

enn den øvrige befolkningen.

samfunnsprosesser,

og eldre (§ 4)

(§ 2).

og annen
for ungdom.

(§ 2)

med nedsatt funksjonsevne

Det har vært opp til den enkelte kommune
medvirkningsordning

rådet skal ha. Etter loven er det ulike

Ungdomsrådene

Det har derfor i stor grad vært opp til hver

hvordan rådene skal organiseres

og hvor stor innflytelse

de

skal få.
Det følger av Grunnloven

§ 104 at barn har rett til å bli hørt i spørsmål

Barns mening skal tillegges vekt i overensstemmelse

2.5

Det europeiske

charteret

tilleggsprotokoll
Norge ratifiserte
inneholder

bestemmelser

noen av artiklene
ikke inkorporert

om lokalt

selvstyre

1989 Det europeiske

charteret

om lokalt selvstyre.

om lokalt selvstyre og om forholdet

med sikte på å sikre lokalt selvstyre.

i charteret og er folkerettslig

mellom nasjonale
Norge reserverte

forpliktet av alle bestemmelsene.

som en del av norsk rett. Det innebærer

på norsk rett som et tolkningsmoment

Norge ratifiserte
charteret

16. desember

om lokalt selvstyre.

myndigheter.

Charteret

mellom de lokale myndighetene
medlemsstatenes

omfatter forholdet

utvider virkeområdet
og innbyggerne.

om innbyggerdeltakelse

til

mellom staten og lokale

for charteret til å omfatte forholdet

Protokollen
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Charteret er

kan likevel ha en viss

inneholder

ansvar for å legge til rette for innbyggerdeltakelse
Side

myndigheter

seg ikke mot

der norsk rett er uklar.

2009 også en tilleggsprotokoll

Tilleggsprotokollen

Charteret

at norsk rett vil gå foran dersom det

skulle være motstrid mellom charteret og norsk rett. Charteret
påvirkning

og

om innbyggerdeltakelse

1. september

og lokale myndigheter

som gjelder dem selv.

med deres alder og utvikling.

bestemmelser

om

lokalt - ikke bare i valg —

men også mellom valg. Medlemsstatene
innbyggerdeltakelse.
prosedyrer
myndigheter
oppfyller

2.6

ulike tiltak realisere retten til

Dette kan blant annet skje gjennom

for involvering

av innbyggerne,

og mekanismer

det regelverket

skal gjennom
ordninger

for håndtering

vi har i kommuneloven,

informasjonstiltak,

for dokumentinnsyn

etablering

av

hos lokale

av klager. Fra norsk side vurderte man det slik at

forvaltningsloven

og offentlighetsloven

til sammen

kravene i tilleggsprotokollen.

FNs konvensjon

om rettighetene

til mennesker

med nedsatt

funksjonsevne
FNs konvensjon

om rettighetene

til mennesker

sikre lik tilgang til menneskerettighetene
Konvensjonens
nødvendig

funksjonsevne.

virkeliggjøre

en rekke bestemmelser

bygger på en erkjennelse

de rettigheter

fullt ut,

som angir

med nedsatt

av at de andre FN—konvensjonene

med nedsatt funksjonsevne,

økonomiske,

Norge ratifiserte

tiltak, også gjennom

som er nedfelt i konvensjonen

sosiale

og kulturelle

konvensjonen

FNs konvensjon

og bekjempe

med nedsatt funksjonsevne
Konvensjonen

lovgivning,

diskriminering

jf. artikkel 4. Statene skal respektere

beskytte personer

andre, og iverksette tiltak for å fremme likestilling.

for å

av

den enkeltes rett

mot diskriminering

fra

omfatter både sivile,

rettigheter.

i 2013. Konvensjonen

om barnets

er ikke inkorporert

i norsk lov.

rettigheter

Barn og unges rett til å si sin mening og å bli hørt er hjemlet i FNs konvensjon
rettigheter

og at det er

effektive for å hindre barrierer som først og fremst rammer

har plikt til å treffe alle nødvendige

til ikke å bli diskriminert,

2.7

og udelelige,

kan nyte sine rettigheter

med nedsatt funksjonsevne.

Konvensjonspartene

politiske,

er allmenne

skal forstås når det gjelder mennesker

Konvensjonen

ikke har vært tilstrekkelige

inneholder

fra 2006 skal

med nedsatt funksjonsevne.

med nedsatt funksjonsevne

Konvensjonen

hvordan menneskerettighetene

personer

for personer

fortale uttaler at menneskerettighetene

å sikre at mennesker

uten forskjellsbehandling.

personer

med nedsatt funksjonsevne

om barnets

artikkel 12.

Det følger av artikkel 12 at barnet skal ha rett til å gi uttrykk for sine synspunkter
berører det, og at barnets synspunkter
og modenhet.

Barnekonvensjonen,

har vært

anbefalt norske myndigheter
deres synspunkter

og forvaltningssaker.

prinsipp. Det vil være opp til statene å presisere

på de forskjellige

i saker som

behørig vekt i samsvar med dets alder

Denne retten gjelder også i rettssaker

uttrykk for et generelt
bestemmelsen

skal tillegges

Bestemmelsen

og konkretisere

saksområder.

gjeldende

som

norsk

lov siden

2003.

å styrke barn og unges muligheter

blir tillagt vekt.
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FNs barnekomite

til deltakelse

har

samt sikre at

gir

3

Forskrift

til kommuneloven

vurderinger
3.1

og forslag

Innledning

§ 5-12 om medvirkning

-

fra departementet

og kort oversikt

over bestemmelsene

i ny

kommunelov
Stortinget

har vedtatt at regulering

av råd for eldre, personer

ungdom eller annet medvirkningsorgan
forskrift.

De gjeldende

særlovene

funksjonsnedsettelse,
medvirkning

om henholdsvis

eldreråd og råd for personer med

oppheves fra det tidspunktet

ny kommunelov

§ 5—12fastslår at det er kommunestyret

og ny forskrift om

og fylkestinget

et råd for personer med funksjonsnedsettelse

medvirkningsorgan

for ungdom.

organ for kommunen
henholdsvis

og medlemmene

eller annet medvirkningsorgan

I samme bestemmelse

skal være et rådgivende

og ungdom.

på valgtidspunktet

skal på valgtidspunktet

eller et annet

som har rett til å uttale seg i saker som gjelder

eldre, personer med funksjonsnedsettelse

at for ungdomsråd

som selv velger et

og et ungdomsråd

Rådene og medvirkningsorgan

eller fylkeskommunen,

eldreråd skal flertallet av medlemmene

Loven fastslår også at for

ha fylt 60 år. Loven regulerer

for ungdom er valgperioden

på inntil to år

slås det fast at departementet

kan gi forskrift om oppgaver,
for ungdom. l

organisering

og saksbehandling

for rådene og annet medvirkningsorgan

til ny kommunelov

er det lagt til grunn at reglene fra de to særlovene

videreføres

§ 5-2 at medvirkningsorganene

organer. Av samme bestemmelse

som gjelder for folkevalgte
innebærer

i all

med noen endringer.

Det følger av ny kommunelov
andre kommuna/e

også

ikke ha fylt 19 år.

forarbeidene
hovedsak

og

§ 5—12med tilhørende

trer i kraft.

Ny kommunelov
eldreråd,

med funksjonsnedsettelse

skal følge av ny kommunelov

er omfattet av definisjonen

går det også frem at de bestemmelsene

organer også skal gjelde for andre kommunale

at bestemmelser

i ny kommunelov

gjelder for medvirkningsordningene.

som gjelder for folkevalgte

organer. Dette
organer, også

Noen av de mest sentrale bestemmelsene

er i kapittel 7

om valg til organet og i kapittel 11 om saksbehandling.
Med folkevalgte
personer

menes i ny kommunelov

som et folkevalgt

kommunestyret

eller fylkestinget,

betyr dette at medlemmene

skal velges av
inngår i definisjonen

av

som gjelder for folkevalgte

i medvirkningsorganene.

Noen av de mest sentrale

er i kapittel 8 om rettigheter

Lik regulering

og

i den nye kommuneloven

vil dermed også gjelde for medlemmene

3.2

og fylkestinget

organ eller et annet kommunalt

til medvirkningsorganene

etter § 5-1. Bestemmelsene

bestemmelsene

av kommunestyret

organ har valgt inn i et folkevalgt

organ etter § 5—2.Siden medlemmene
folkevalgte

medlemmer

og plikter for folkevalgte.

av de tre medvirkningsordningene

så langt

som mulig
De tre medvirkningsordningene
medvirkningsordningene

foreslår at utgangspunktet

er rådgivende

er imidlertid

organer innen ulike saksområder.

det samme

— å sikre

medvirkning.

er like regler for de tre medvirkningsordningene,

er særlige grunner som taler for at det er behov for ulik regulering.
bestemmelser

om oppgaver,

organisering

og saksbehandling
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Målet med

Departementet

med mindre det

Lik utforming

av

for rådene vil innebære

at

regelverket

for de tre rådene blir mer oversiktlig.

medlemmer

i rådene, kommuneadministrasjonen

Siden det i de to eksisterende
nedsatt funksjonsevne,
endringer

særlovene

tilsvarende

og politikerne

for henholdsvis

er noe ulik regulering,

i den nye forskriften

all hovedsak

Dette vil kunne være en fordel for både

eldreråd og råd for personer med

vil dette innebære

sammenliknet

med gjeldende

rett. For ungdomsråd

foreslås i

at reglene gis i en felles forskrift.

Klar ordlyd

Den nye forskriften
lokalpolitikere

vil blant annet bli benyttet av medlemmer

og ansatte

i administrasjonen

i samtlige

det ekstra viktig at ordlyden i forskriftene
En klar ordlyd vil sikre at regelverket

i rådene, itillegg

kommuner.

som vil rette seg mot personer med ulik erfaringsbakgrunn

rett. Departementet

tilstrekkelig

Siden

og tilknytning

til

dette

er en forskrift

til lokalpolitikken,

er

er klar.

er brukervennlig

ved at det er enkelt både å forstå og å

bruke i praksis. Det kan også bidra til å forhindre feiltolkninger
gjeldende

3.4

at det foreslås enkelte

regler som for de to øvrige rådene. Siden det i all hovedsak foreslås

like regler for de tre rådene, foreslår departementet

3.3

i kommunen.

ber spesielt om høringsinnspill

og usikkerhet

om hva som er

om hvorvidt ordlyden er

klar eller om det er deler av ordlyden som bør klargjøres

ytterligere.

Veiledere

En forutsetning
tilgjengelig

for at regelverket

og klar informasjon

for medvirkningsordningene

om regelverket.

ulike typer veiledningsmateriale.

er det også utarbeidet

medvirkningsordningen
Departementet

For gjeldende

regulering

er det utarbeidet

For eldreråd er det laget både veileder og rundskriv.

samme gjelder for rådet for mennesker
ungdomsråd

skal fungere, er at det gis

med nedsatt funksjonsevne.

en del informasjonsmateriale,

ikke har vært lovregulert

Det

Når det gjelder
selv om denne

tidligere.

foreslår at det i tillegg til en ny felles forskrift for medvirkningsordningene,

også bør lages veiledere for hver av de tre rådene. Veilederne

vil f.eks. inneholde

over hvilke regler som gjelder for rådene, både i ny kommunelov
i ny forskrift om medvirkning.

Veilederne

vil også inneholde

oversikt

og andre relevante

praktisk informasjon

lover, og

om arbeidet

i rådet og gode eksempler.
Veilederne
arbeidet

bør være tilgjengelig

med veilederne

fra samme tidspunkt

vil det være av stor betydning

som den nye forskriften

trer i kraft. i

å få innspill fra personer som har

praktisk erfaring med arbeid i medvirkningsordninger.

3.5

Målform

Departementet

har vurdert målformen

fylkeskommunale
fylkeskommunar

for den nye forskriften.

Både lov om kommunale

eldreråd og lov om råd eller anna representasjonsordning
for menneske

med nedsett funksjonsevne

kommunelov

er på bokmål. For å sikre god sammenheng

og forskrift som gis med hjemmel i kommuneloven,

om medvirkning

gis på bokmål.
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i kommunar

og

mm er på nynorsk, mens ny

kommunelov
forskriften

og

i regelverket

mellom ny

foreslår departementet

at

involvering

3.6 Tidlig

slik at rådenes uttalelse kan ha mulighet til å påvirke utfallet

saksbehandlingen,

kommunale

skal

lov om eldreråd følger det blant annet at alle saksdokumenter

av saken. I gjeldende

følger også av lov om råd for menneske

rundskriv A—32/2007 til eldrerådsloven
på et tidspunkt

sakene for eldrerådet

saken, jf. §§ 3 og 7. Tilsvarende

behandler

legges frem for rådet i god tid før kommunestyret
bestemmelse

i den

på et tidlig tidspunkt

foreslår at rådene skal sikres involvering

Departementet

§ 5. I

med nedsatt funksjonsevne

legger frem

fremgår at det er viktig at kommunene

"...der rådet har høve til å påverke

i saksbehandlingen

sakene."
organer for kommunen.

til rådene er å være rådgivende

Oppgaven

Rådene har rett til å
og

eldre, personer med funksjonsnedsettelse

uttale seg om saker som gjelder henholdsvis

ungdom. For at rådenes rettighet til å uttale seg skal være en realitet, er det en forutsetning
at rådene mottar saker på et så tidlig tidspunkt at rådets uttalelse kan ha mulighet til å
påvirke utfallet av saken. Dersom saken i realiteten er avgjort på det tidspunktet rådet mottar
saken, vil ikke rådet kunne utføre sin lovpålagte

oppgave som rådgivende

organ for

kommunen.
fastsettes

foreslår at det i forskriften

Departementet

at saker skal sendes rådene på et tidlig

slik at rådets uttalelse kan ha mulighet til å påvirke utfallet i
saken. Dette følger allerede av gjeldende rett slik gjeldende eldrerådslov er tolket i rundskriv.
Departementet foreslår at dette skal følge direkte av ordlyden i ny forskrift, slik at det fremgår

tidspunkt

i saksbehandlingen,

klart at saken skal legges frem på et tidspunkt
endelige vedtaket.

de tilfellene kommunen

er i tvil om saken skal forelegges

En rekke ulike typer saker skal forelegges
Det vil derfor være lite hensiktsmessig
ulike sakstyper

slik at rådene har mulighet til å påvirke det

Det er likevel unntak f.eks. for hastesaker

skal forelegges

fra type sak og på bakgrunn

§ 11-8. I

etter kommuneloven

rådene, bør rådenes syn innhentes.

rådene, eksempelvis

kommuneplaner

å foreslå en mer detaljert regulering

rådene. Den enkelte kommunen

og budsjett.

i forskrift av når
uti

må vurdere saksgangen

at

av dette sikre at rådene mottar saken på så tidlig tidspunkt

rådets uttalelse kan ha mulighet til å påvirke utfallet i saken.

3.7

til møte- og talerett

Mulighet

Spørsmålet
ungdomsråd

om medlemmer

råd for personer

av eldreråd,

skal få møte— og talerett har vært praktisert

Etter gjeldende

kommunelov

er det kun medlemmene

verv har møte— og talerett i saker som kommunestyret
direkte i ordlyden
2 at medlemmene
nye kommuneloven

i gjeldende

kommunelov,

i kommunestyret

ulikt fra kommune

i kommunestyret
behandler.

til kommune.

Møte og taleretten

opp til kommunestyret

står ikke

§ 40 nr. 1 og

har både en rett og en plikt til å møte og stemme.

kan på eget initiativ ta opp saker innenfor sitt saksområde

og

som i kraft av sitt

men det følger av kommunelovens

følger denne møte- og stemmeretten

følge opp saken. Det er imidlertid

med funksjonsnedsettelse

I den

av § 8—1.Medvirkningsordningene
og anmode kommunestyret

om å

selv å avgjøre om de vil behandle

saken.
Både etter den gamle og den nye kommuneloven er det bare kommunestyremedlemmer
som i kraft av sitt verv har ordinær tale—,forslags— og stemmerett i saker som kommunestyret
kan vedta å gi medlemmer av rådene møte— og
behandler. Det enkelte kommunestyret
talerett i kommunestyremøter.
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Kommuneloven

- både den gjeldende

og den nye —åpner derfor ikke for at departementet

forskrift kan gi medlemmene

i eldreråd,

ungdomsråd

enn det som er fastsatt i kommuneloven.

flere rettigheter

råd for personer

foreslår dermed ingen forskriftsbestemmelser

3.8 Valg av medlemmer

med funksjonsnedsettelse
Departementet

om møte— og talerett.

til rådene

Utgangspunktet

er at valg av medlemmer

og varamedlemmer

kommuneloven

kapittel 7. Departementet

har vurdert om det i tillegg er behov for

særregulering

av valg av medlemmer

På grunn av at medlemmer

og varamedlemmer

til rådene er regulert i den nye

til rådene i forskriften.

til rådene velges på bakgrunn

av at de representerer

eldre, personer med funksjonsnedsettelse

eller ungdom, antar departementet

fleste tilfeller trolig vil være enstemmighet

i kommunestyret

rådene. Departementet
å gjennomføre

i

og

henholdsvis

at det i de

ved valg av medlemmer

til

er ikke kjent med at det har vært tilfeller hvor det ikke har vært mulig

valg av medlemmer

funksjonsnedsettelse,

til eldreråd eller råd for personer med

selv om det for disse to rådene etter gjeldende

særlover

kun har vært

mulig å benytte avtalevalg.
Siden avtalevalg
nødvendig

er betinget av et enstemmig

er enighet i kommunestyret.
kommunestyret
bakgrunn

Forholdsvalg

innebærer

av sin erfaring som henholdsvis

avtalevalg.

vil det være

for de tilfeller hvor det ikke

at partier eller grupper representert

leverer hver sin liste med kandidater.

ungdom og ordningen
flertallet

vedtak i kommunestyret,

med en annen måte å regulere valg på enn avtalevalg
Medlemmer

i

til rådene velges på

eldre, person med funksjonsnedsettelse

eller

med lister fra partier og grupper vil derfor trolig være mindre egnet enn

Ved forholdsvalg

til eldreråd,

må listene til partiene utformes slik at det sikres at

i rådet er over 60 år. Ved valg til samtlige råd vil det være viktig å sikre at

medlemmene

som velges har ulik bakgrunn.

Forholdsvalg

gjennomføre

valg av medlemmer

gjennomføre

valget på. Andre måter å gjennomføre

f.eks. flertallsvalg
medlemmer

er trolig en mindre egnet måte å

til rådene på, men det er likevel en mulig måte å
valg på enn avtalevalg

som gjelder ved valg av leder og nestleder,

til rådene. Forholdsvalg

og forholdsvalg,

er ikke egnet ved valg av flere

vil dermed være det eneste aktuelle alternativet

for de

tilfeller der det ikke er enighet om avtalevalg.
Departementet

kan på denne bakgrunn

valgordningen

for valg av medlemmer

bestemmelser

i ny kommunelov

3.9

Nærmere

Departementet
forskriften
personer

ikke se at det er behov for særregulering
og varamedlemmer

til rådene, utover de

som gjelder for valg til rådene.

om forslag

om formål

foreslår at formålet

fremgår av forskriften

§ 1. Det foreslås at formålet

skal være å legge til rette for en bred, åpen og tilgjengelig
med funksjonsnedsettelse

Med bred medvirkning

rådene bør ha ulike erfaringer.
å sikre kunnskap
medlemmer

i eldrerådet

rådet representerer

med

fra eldre,

uttalelse i et bredt spekter

vises det også til at de som velges som medlemmer
Eldrerådet

til

bør bestå av personer med et vidt aldersspenn

om ulike deler av alderdommen.

funksjonsnedsettelse

medvirkning

og ungdom i saker som gjelder dem.

menes at rådet har rett til å gi rådgivende

av saker. Med bred medvirkning

av

skal ha fylt 60 år på valgtidspunktet.

bør bestå av personer

Rådet for personer

med ulik erfaring og bakgrunn

personer med ulike funksjonsnedsettelser.
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for

Det følger av loven at flertallet av
med

for å sikre at

Ungdomsrådet

bør bestå av

ungdom i forskjellige
ungdomsgrupper

aldre, med ulik erfaring og utdannelse

blir representert.

Med åpen og tilgjengelig
relevante

medvirkning

menes at kommunen

saker hvor rådene kan avgi uttalelse.

møtene og rådets uttalelser

inneholder

for enhver som ønsker å overvære

skal være offentlige.

foreslår at formålet

opplisting

må sikre at rådene mottar alle

Rådene kan også ta opp saker på eget

initiativ. Møtene i rådene skal være åpne og tilgjengelige

Departementet

for å sikre at forskjellige

angis på et overordnet

av eksempler

nivå, og at formålet

dermed ikke

på hvilke saker som skal legges frem for rådene. Siden

rådene vil kunne ta opp et bredt spekter av ulike saker, kan en opplisting

av eksempler

tolkes

som en avgrensning.

3.10 Nærmere
Departementet

om forslag

om oppgaver

foreslår at bestemmelser

om rådenes oppgaver følger av forskriften

Rådene har som oppgave å være et rådgivende
kommunelov

organ for kommunen,

§ 5-12. Rådene har rett til å komme med rådgivende

gjelder henholdsvis

eldre, personer med funksjonsnedsettelse

§ 2.

dette følger av ny

uttalelser

i saker som

og ungdom og kan også ta

opp saker på eget initiativ. Rådene vil kunne komme med uttalelse i en rekke ulike type
saker og vil kunne bidra til å belyse sakene og sikre at perspektivet
funksjonsnedsettelse

og ungdom blir synliggjort.

være mot saker på et overordnet
Departementet
bestemmelse

Som rådgivende

skal forelegge

saker som gjelder eldre, personer

rett følger av eldrerådsloven.

rådenes mulighet til å utføre sin oppgave som rådgivende
oppdatert

på relevante

tolkningen

er viktig for

organ og sikrer at rådet holdes

saker. For at rådenes rettighet til å uttale seg skal være en realitet, er
at rådets uttalelse kan ha

skal etablere rutiner som sikrer dette,

omtalt i punkt 3.6 i høringsnotatet.

Rådenes funksjon
Departementet

av tilsvarende

Bestemmelsen

at rådene mottar saker på et så tidlig tidspunkt

mulighet til å påvirke utfallet av saken. Kommunestyret
dette er nærmere

organ vil rådenes fokus

og ungdom for rådene. Dette er en videreføring

som etter gjeldende

det en forutsetning

med

nivå, blant annet budsjett og kommuneplaner.

foreslår at kommunestyret

med funksjonsnedsettelse

til eldre, personer

og rolle tilsier at de ikke skal behandle

foreslår derfor å videreføre

av de to særlovene

funksjonsnedsettelse.

om henholdsvis

Departementet

saker som gjelder enkeltpersoner.

dette prinsippet,

som etter gjeldende

eldreråd og råd for personer

rett følger av

med

foreslår at dette bør følge direkte av ordlyden

i ny

forskrift.
Rådet for eldre, for personer
kompetanse

til å gi rådgivende

kommunestyret

kan delegere

innenfor rammene
oppgave

med funksjonsnedsettelse
uttalelser.
myndighet

av kommuneloven.

er å være rådgivende

innskrenker

muligheten

Bakgrunnen
rådgivende

organer, vurderer departementet

i forskriften

er at
organer

at § 5-12 dermed

til rådene etter § 5-3. Selv om

av den nye kommuneloven,

foreslår departementet

at det

at rådene ikke kan få delegert vedtakskompetanse.
er utenfor det mandatet

I en rekke kommuner

delegert vedtakskompetanse

etter ny kommunelov

Siden det følger av loven at medvirkningsordningenes

er at utøvelse av myndighet
organer.

Utgangspunktet

til å treffe vedtak til andre folkevalgte

til å delegere vedtakskompetanse

dette allerede følger av tolkningen
fremgår av ordlyden

og ungdom er i § 5-12 gitt

er det eksempler

rådene har fått som

på at kommunestyret

til rådene, slik at rådene for eksempel
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kan disponere

har
og fordele

midler. Etter ny kommunelov

vil dette være mulig ved at kommunestyret

vurdering

i saken, før kommunestyret

Uttalelser

fra rådene skal følge saken til det organet i kommunen

Kommunestyret

fatter vedtak om tildeling av midlene.

er ikke forpliktet til å følge uttalelsene

følge saken slik at dette er del av grunnlaget
tar sin avgjørelse.
Departementet
tilsvarende

bestemmelse

Nærmere

Bestemmelser

følger etter gjeldende

av innholdet

rett av de to særlovene.

Departementet

i årsmeldingen.

vurderer at det ikke er

Årsmeldingen

og organisering

og et ungdomsråd,

Valgreglene

i løpet av

og organisering

av rådene foreslås

selv som velger et råd for eldre, et råd for personer

funksjonsnedsettelse

vil f.eks. kunne

av rådets uttalelser.

om sammensetning

om sammensetning

en årsmelding,

mandat og hvilke saker rådet har behandlet

til en oppsummering

om forslag

er kommunestyret
ikke delegeres.

må vurdere før de

om at rådene hvert år skal utarbeide

om årsmelding

oversikt over medlemmer,

året som har gått, itillegg

3.11

i saken som kommunestyret

skal legges frem for kommunestyret.

behov for detaljert regulering
inneholde

som avgjør saken.

fra rådene, men rådenes uttalelse skal

Rådets uttalelser er offentlige.

foreslår en bestemmelse

Årsmeldingen

ber om rådenes

i § 3 i ny forskrift.

dette følger av ny kommunelov

følger av ny kommunelov,

Det

med

dette er nærmere

§ 5—12. Valget kan
omtalt under punkt

3.8 i dette høringsnotatet.
Det foreslås at det også skal være opp til kommunestyret
varamedlemmer

behov for å regulere antallet medlemmer
lokalt handlingsrom,
medlemmer,

bør innhente

med funksjonsnedsettelse

bestemmelser,

vedtar mandatene

følger etter gjeldende

Kommunestyret

fastsetter

Departementet

foreslår at det er henholdsvis

gjeldende

mandat

og ungdomsrådet

leder og nestleder.

kompetanse

eldre, personer

i de ulike rådene fastsettes.

for og sammensetningene

rett av særloven

og saksgang.

av

for råd for personer
naermere

Rådene har rett til å uttale seg før

for rådene.

lov om råd for menneske

oppnevner

for henholdsvis

til rådene.

kan i mandatet for rådene fastsette

f.eks. om rådets arbeidsmåte

at det er

kan velge råd som består av færre

uttalelser fra organisasjoner

kommunestyret

funksjonsnedsettelse

Det er derimot hensiktsmessig

og ungdom før antallet medlemmer

regulering

med funksjonsnedsettelse.

og

kan ikke se at det er

kan stå fritt til å velge flere medlemmer

Det foreslås videre at kommunestyret
rådene. Tilsvarende

i forskriften.

slik at f.eks. mindre kommuner

mens større kommuner

Kommunestyret

å avgjøre antallet medlemmer

som skal velges til de tre rådene. Departementet

eldrerådet,

råd for personer

med

som selv velger sin leder og nestleder.

med nedsett funksjonsevne

Etter

er det kommunestyret

som

Valg av leder og nestleder er en oppgave som rådet bør gis

til å utføre selv. Departementet

viser til at dette har vært gjeldende

rett for valg

av leder og nestleder til eldreråd,

og kan ikke se at det er noen grunner som tilsier at valg av

leder og nestleder

annerledes

Leder og nestleder

skal reguleres

for råd for personer med funksjonsnedsettelse.

skal velges blant medlemmene

hvordan valget skal gjennomføres,

i rådet. Det følger av ny kommunelov

blant annet at leder og nestleder

skal velges ved

flertallsvalg.
Departementet

foreslår at organisasjoner

funksjonsnedsettelse
Etter eldrerådsloven
medlemmer

for henholdsvis

eldre, personer

med

og ungdom skal ha rett til fremme forslag om medlemmer
er det pensjonistforeninger

til eldrerådet.

Betegnelsen

som har rett til å fremme forslag om

organisasjoner
Side
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for eldre som foreslås

i forskriften

vil

omfatte både pensjonistforeninger
Departementet

og andre organisasjoner

foreslår å videreføre

funksjonsnedsettelse

at organisasjoner

skal ha rett til fremme forslag om medlemmer

funksjonsnedsettelse.

Departementet

foreslår at organisasjoner

skal ha rett til fremme forslag om medlemmer
fritidsklubber

og ungdomshus

mottar informasjon
medlemmer

eldre.

til rådet for personer

som representerer

til rådet. Dette inkluderer

m.v. Kommunen

om retten til å fremme forslag om medlemmer

med

ungdom

også elevråd,

må kontakte organisasjonene

slik at de

i god tid før valget av

til rådene skal gjennomføres.

For at rådene skal kunne utføre sine oppgaver
sekretariatshjelp,
eldreråd

som representerer

for personer med

dette følger etter gjeldende

er det nødvendig

rett av de to særlovene

og råd for personer med funksjonsnedsettelse.

for eksempel

møteinnkalling,

møtereferat

og utsending

tilstrekkelig

sekretariatshjelp.

Departementet

utforming

av sakslister,

av rådenes uttalelser.

foreslår en videreføring

til å uttale seg før kommunestyret

at rådene får tilstrekkelig
om henholdsvis

Det vil kunne være behov for hjelp til
bestilling av møterom,

Departementet

av eldrerådslovens

setter ned sekretariat,

føring av

foreslår at rådene skal gis

bestemmelse
fastsetter

om at rådet har rett

saksbehandlingsregler

og

vedtar budsjett for rådet. Rådene kan dermed blant annet komme med uttalelse om hvor i
kommunens

administrasjon

sekretariatet

ha og hvor stor stillingsprosent
detaljregulering

skal plasseres,

sekretariatet

av saksbehandlingsreglene

kommunestyret.

som kommunestyret

og forvaltningsloven.

Utgangspunktet

er at det skal opprettes

kommunedelsutvalg

og et ungdomsråd

med
kan velge å opprette

Kommuner

som gjelder eldre, personer

og ungdom til kommunedelsutvalgene.

eldreråd,

et sentralt råd for personer med funksjonsnedsettelse
Departementet

Departementet
gruppene

i tillegg til et sentralt

og et sentralt ungdomsråd

reguleringen

om eldreråd i kommunedelsutvalg

er i tvil om det er nødvendig

i de tilfeller kommuner

høringsinnspill

for hvert kommunedelsutvalg,

foreslår tilsvarende

med

l disse tilfeller skal det

råd for alle disse tre gruppene

følger av eldrerådsloven

og sentralt eldreråd.

med krav om et sentralt råd for disse tre

velger å opprette råd for hvert bydelsutvalg,

og ber om

til dette.
har det også vært adgang til å opprette eldreråd for annet geografisk

område i kommunen

etter søknad til Arbeids— og sosialdepartementet.

at det ikke er behov for tilsvarende

muligheten

3.12

for

i forskrift som det som

Etter eldrerådsloven
vurderer

for

vedtar, må være i tråd med

for hver kommune.

opprettes

hele kommunen.

foreslår ikke en

et eldreråd, et råd for personer

og overføre oppgaver

funksjonsnedsettelse

skal

som følger av relevant regelverk for rådet, herunder

kommuneloven

funksjonsnedsettelse

skal gis. Departementet

sekretariatet

for rådene, slik at det gis lokalt handlingsrom

Saksbehandlingsreglene

kravene til saksbehandling

hvilke oppgaver

bestemmelse

Departementet

i ny forskrift fordi denne

i svært liten grad har vært benyttet.

Mulighet

for felles

råd for eldre

og personer

med

funksjonsnedsettelse
Utgangspunktet

er at hver kommune

funksjonsnedsettelse.
være vanskelig
en unntaksregel

Departementet

å få tilstrekkelig

skal opprette separate råd for eldre og personer

med

ser imidlertid at det for spesielt mindre kommuner

mange medlemmer

for de tilfeller der det vanskelig

til to separate

lar seg gjøre. Etter gjeldende
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kan

råd. Det bør derfor være
rett følger

adgang til å opprette felles råd av særlovene

om eldreråd og råd for personer

funksjonsevne.

ikke noen vilkår for å opprette felles råd. Det

Ordlyden

står i rundskrivet

i lovene inneholder

til eldrerådsloven

ikkje opplever

at dersom personer med funksjonsnedsettelse

å ha sterke nok felles interesser

råd, så vil ikkje eit felles råd oppfylle formålet
Departementet

foreslår at muligheten

funksjonsnedsettelse

er kun mulig når det er vanskelig

å få opprettet to separate

organisasjoner

for personer

for eldre, organisasjoner

råd for disse gruppene
Departementet
to separate

og eksisterende

råd finner at et felles
må sørge for at

for personer med funksjonsnedsettelse

blir hørt, før kommunen

og etablerte

avgjør om felles råd skal opprettes.

av at felles råd kan opprettes

råd. Kommunestyret

vurderer at

for eldre,

blir ivaretatt. Kommunestyret

lordlyden foreslås

foreslår at dette følger direkte av ordlyden i forskriften.

også en presisering

råd, felles råd

råd. Departementet

for at et felles råd skal fungere, er at både organisasjoner
med funksjonsnedsettelse

med

er separate

en forutsetning

organisasjoner

til eit felles

med lova.”

Den klare hovedregelen

interesser

og eldre

og dermed ikkje vil medverke

for felles råd for eldre og personer

følger av forskriften.

råd kan sikre at begge gruppers

med nedsett

i de tilfeller det er vanskelig

å få opprettet

må dermed i første omgang vurdere opprettelse

av to

separate råd. Felles råd kan kun opprettes i de tilfeller hvor det vanskelig lar seg gjøre å
opprette separate råd. Dette innebærer at terskelen for å opprette felles råd skal være høy,
og forbeholdt

de tilfeller hvor det f.eks. ikke er mulig å finne nok medlemmer

som kan påta

seg et slikt verv.

3.13

lkrafttredelsestidspunkt

Ny kommunelov

er vedtatt av Stortinget

vurderer at det er hensiktsmessig
konstituerende

særlovene

funksjonsnedsettelse,

blir opphevet.

det konstituerende

lkrafttredelsestidspunktet

et konstituerende

vil dermed kunne være noe
vil avhenge

av tidspunktet

møte i kommunestyret

senest innen

§ 7—1at dersom ikke nye

møtet, kan funksjonstiden

til de sittende

i den nye valgperioden.

Siden departementet

legger opp til at særlovene
oppheves

konstituerende

møtet, vil det dermed kunne gå noe tid fra gjennomføringen

møtet til nye råd blir valgt. Det vil derfor kunne være behov for

overgangsbestemmelser

som sikrer at eksisterende

overgangsbestemmelser

om

fra og med det

konstituerende

av det

råd kan fortsette frem til nye råd er valgt.

vil bli vurdert og eventuelt foreslått

i egen felles forskrift

om overgangsbestemmelser.

4

Økonomiske

Departementet
særlovene

for

i rådene utvides til det er avholdt nyvalg, men ikke lenger enn til første

eldreråd og råd for personer med funksjonsnedsettelse

Eventuelle

opp til at

med

møtet i kommunen.

blir valgt i det konstituerende

medlemmene

med

og

legger departementet

av oktober måned. Det følger videre av ny kommunelov

medlemmer

kraft i forbindelse

eldreråd og råd for personer

siden ikrafttredelsestidspunktet

Etter valget skal det gjennomføres

årsskifte

treri

etter at kommunestyre-

Fra samme tidspunkt

om henholdsvis

ulikt for hver enkelt kommune,

om medvirkning

eller fylkestinget

i 2019 er gjennomført.

de to eksisterende

utgangen

at forskriften

møte i kommunestyret

fylkestingsvalget

og skal tre i kraft i løpet av 2019. Departementet

og administrative

foreslår i all hovedsak

at regelverket

konsekvenser
som etter gjeldende

om eldreråd og råd for personer med funksjonsnedsettelse,
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rett følger av
videreføres

i

forskriften.

Departementet

kommuner

og fylkeskommuner

administrative

foreslår i all hovedsak tilsvarende

konsekvenser

Ny kommunelov
ungdomsråd.

innebærer

innebærer

at kommuner

i 2016 opprettet

kommunestyre.

prosent

database

Departementet

for kommunal

ungdomsråd

ungdomsråd

for ungdom,

og 67 prosent

til eldrerådet

57 prosent

av fylkene

for ungdom

for ungdomsråd

har

lalt har 89

i 2016.

for eksempel

vil kunne

og rådet for personer med funksjonsnedsettelse.

av de ulike medvirkningsordningene

forskrift bidra til en administrativ

forenkling,

eller administrative

konsekvenser

i kommuneloven

også av ordningene

allerede er pålagt å ha. Departementets

ikke vil ha økonomiske

en av de to eller begge

har barn og unges fylkesting.

en medvirkningsordning

Videre vil en samling av regulering
og fylkeskommunene

hadde 76 prosent av

Tall fra databasen viser også at de fleste

legger til grunn at sekretariat

med sekretariatet

med tilhørende

organisering,

og 24 prosent hadde barn- eller ungdommens

har medvirkningsordninger

av fylkeskommunene

samordnes

har allerede en form for

Ifølge tall fra Kommunal— og

formene for medvirkningsordning.
barne— og/eller

eller

også får plikt til å ha

Samlet hadde ca. 90 prosent av kommunene

fylkeskommuner

økonomiske

og fylkeskommuner

og fylkeskommuner

for ungdom.

moderniseringsdepartementets
kommunene

derfor ikke forslaget

For

av betydning.

De fleste kommuner

medvirkningsordning

regler for ungdomsråd.

vurdering

kommunene

er derfor at forslaget

av betydning

for kommuner

og

vil være innenfor fagområdet

til Kommunal-

og

fylkeskommuner.
Regelverket

om medvirkningsordningene

moderniseringsdepartementet.
nye fagoppgave

For departementet

blir dette en ny oppgave.

gjelder medvirkningsordningene,

omsorgsdepartementet

mens det fremdeles

som er fagdepartement

likestillingsdepartementet

Kommunal-

som er fagdepartementet

ikke vil ha økonomiske

for saker som gjelder barn og ungdom,

konsekvenser

5

eller administrative

og modemiseringsdepartementet.
for departementet

Forslag

vil dette

er Helse— og

for saker som gjelder eldre og Barne- og

og saker som gjelder personer med funksjonsnedsettelse.
endringen

Departementets

Departementet

konsekvenser

Dersom endringen

dekkes

innenfor

vurderer at

av betydning for
har økonomiske

departementets

egne

rammer.

til forskrift

Forskrift

om kommunale

og fylkeskommunale

personer

med funksjonsnedsettelse

og ungdom

råd for eldre,
(forskrift

om

medvirkningsordninger)

Fastsatt av Kommunal— og moderniseringsdepartementet
2018 nr. 83 om kommuner og fylkeskommuner
§ 5-12.

XXXX med hjemmel i lov 22. juni

§ 1 Formål
Forskriften
a)

skal sikre en bred, åpen og tilgjengelig

eldre gjennom eldrerådet

medvirkning

i saker som angår dem
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fra

b)
c)

personer med funksjonsnedsettelse
gjennom rådet for personer med
funksjonsnedsettelse
i saker som angår dem
ungdom gjennom ungdomsrådet eller annet medvirkningsorgan
for ungdom i
saker som angår dem.

§ 2 Oppgaver
Eldrerådet,
medvirkningsorgan

rådet for personer med funksjonsnedsettelse
og ungdomsrådet eller annet
for ungdom er rådgivende organer for kommunen og fylkeskommunen.

Rådene har rett til å uttale seg i saker som gjelder henholdsvis eldre, personer med
funksjonsnedsettelse
og ungdom. Slike saker skal kommunestyret
og fylkestinget forelegge
for dem. Kommunestyret og fylkestinget skal etablere rutiner som sikrer at rådene mottar
sakene på et så tidlig tidspunkt i saksbehandlingen,
at uttalelsene fra rådene har mulighet til
å påvirke utfallet av saken. Rådene kan også ta opp saker på eget initiativ.
Uttalelsene skal følge saksdokumentene
organet som avgjør saken endelig.

til det kommunale

eller fylkeskommunale

Rådene skal ikke behandle saker som gjelder enkeltpersoner.
få delegert vedtaksmyndighet.
Rådene skal hvert år utarbeide
kommunestyret
eller fylkestinget.

§ 3 Sammensetning

hver sin årsmelding

Rådene kan heller ikke

som skal legges frem for

og organisering

Kommunestyret
og fylkestinget vedtar mandatet for og sammensetningen
av
eldrerådet, rådet for personer med funksjonsnedsettelse
og ungdomsrådet eller annet
medvirkningsorgan
for ungdom. De bestemmer også hvor mange medlemmer og
varamedlemmer
rådene skal ha.
Rådene velger selv sin leder og nestleder

blant medlemmene.

Organisasjoner for eldre, for personer med funksjonsnedsettelse
rett til å fremme forslag om medlemmer til det rådet som representerer
Rådene skal gis tilstrekkelig

og for ungdom har
deres interesser.

sekretariatshjelp.

Rådene har rett til å uttale seg før kommunestyret
og fylkestinget setter ned et
sekretariat, fastsetter saksbehandlingsreglene
og vedtar budsjett og mandat for dem.
Hvis kommunene har overført oppgavene som gjelder eldre, personer med
funksjonsnedsettelse
eller ungdom til kommunedelsutvalg,
skal det være et eldreråd, et råd
for personer med funksjonsnedsettelse
og et ungdomsråd eller annet medvirkningsorgan
for
ungdom i alle kommunedelene.
Kommunedelsutvalget
ivaretar kommunestyrets
rettigheter
og plikter overfor rådene. Hvis oppgavene er overført til kommunedelsutvalg,
skal det også
velges et sentralt eldreråd, et sentralt råd for personer med funksjonsnedsettelse
og et
sentralt ungdomsråd eller annet medvirkningsorgan
for ungdom.

§ 4 Felles råd for eldre og personer

med funksjonsnedsettelse
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Kommunen eller fylkeskommunen
kan opprette ett felles råd for eldre og personer
med funksjonsnedsettelse
hvis det er vanskelig å få opprettet to separate råd.
Organisasjoner for eldre, organisasjoner for personer med funksjonsnedsettelse
og
etablerte råd for eldre og for personer med funksjonsnedsettelse
i kommunen eller fylket,
skal bli hørt før kommunestyret eller fylkestinget avgjør om det skal opprettes ett felles råd.

§ 5 lkrafttrede/se
Forskriften treri kraft fra og med det konstituerende møtet i det enkelte
kommunestyret
og fylkestinget ved oppstart av valgperioden 2019—2023.
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PS 8/19 Årsmelding for Kvæfjord Eldreråd 2018
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PS 10/19 Høringsbrev - Ny forskrift om råd for eldre, for personer med
funksjonsnedsettelse og for ungdom
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