
 

Lyngen kommune 
 
 
 

Møteinnkalling 
 
 

Utvalg: Lyngen Råd for folkehelse 
Møtested: Møterommet 1.etg på Rådhuset, Lyngseidet 
Dato: Mandag 18.03.2019 
Tidspunkt: 09:00 

 
 
 
Medlemmene innkalles med dette til møtet.  
 
Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller mulig inhabilitet, må muntlig melde fra om 
dette snarest, slik at varamedlem kan bli innkalt. De varamedlemmene som får tilsendt 
innkallingen, møter altså bare dersom de får særskilt innkalling. Egenmeldingsskjema finnes på 
vår hjemmeside www.lyngen.kommune.no under politikk/sakspapirer. 
 
De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til 
alminnelig ettersyn på Servicekontoret, kommunehuset. 
 
De medlemmene og eventuelle innkalte varamedlemmer som skal delta i behandlingen av saker 
som er unntatt offentlighet, kan få nærmere innsyn i disse (dersom de ikke følger denne 
innkallingen) ved henvendelse til Servicekontoret. 
 
 
 

Lyngen kommune, den 08.03.19  

 
 
 
Harald Haugen   
leder  
 Inger-Helene B. Isaksen 
 utvalgssekretær 

 
 
 
VEDLEGG: 
Saksutredningene  
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http://www.lyngen.komune.no/


 

 
Kopi av innkallingen vedlagt saksutredningene sendes til orientering til: 
 Vararepresentanter  
 Rådmannen  
 Økonomisjefen  
 Sektorleder teknisk drift  
 Kommunalsjef oppvekst og kultur 
 Kommunalsjef helse- og omsorg  
 Ordfører  
 
Sendes på e-mail til:  

Kontrollutvalget (epost) 
 Fagforbundet htv, 9060 Lyngseidet (Ikke saker unntatt offentlighet) 
 Utdanningsforbundet htv, 9060 Lyngseidet (Ikke saker unntatt offentlighet) 
  
Pressen - legges ut på internett:  
 Bladet Nordlys, postboks 2515, 9272 Tromsø. (Ikke saker unntatt offentlighet.) 
 Framtid i Nord, postboks 102, 9069 Lyngseidet. (Ikke saker unntatt offentlighet.) 
 NRK Troms, 9291 Tromsø. (Ikke saker unntatt offentlighet.) 
 Biblioteket for utlegging til alminnelig innsyn. (Ikke saker unntatt offentlighet.) 
 
Kopi av innkallingen uten vedlegg: 
 Kommunekassereren 
               
NB ! De som mottar kopi av innkallingen (evt. m/vedlegg) møter kun etter eget ønske dersom de ikke blir 

innkalt særskilt.  Evt. talerett er i hht. formannskapets/utvalgets arbeidsreglement (pkt. A, § 4).
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                                        Saksliste 
 
Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

PS 1/19 Referatsaker   
RS 1/19 Protokoll fra møte i Råd for folkehelse 28.11.18  2018/101 
RS 2/19 Møteprotokoll 19.11.18 - Fylkesrådet for 

funksjonshemmede 
 2019/55 

RS 3/19 Dialogmøte mellom fylkeseldrerådet og Lyngen 
kommune v/Råd for folkehelse - 24. januar 2019 
på Sørheim Brygge, Lyngseidet 

 2019/55 

RS 4/19 Høringssvar fra Pensjonistforbundet  2019/55 
RS 5/19 Eldrerådsmøte for Eldrerådene i Nord-Troms 

23.5.19 i Kåfjord 
 2019/55 

RS 6/19 Invitasjon til årets kommunale konferanse for råd 
for mennesker med nedsatt funksjonsevne. 

 2019/55 

PS 2/19 Årsmelding 2018 - Råd for folkehelse  2019/55 
PS 3/19 Frikjøp av prosjektleder til implementering av 

mestringsteknologi i helse og omsorg 
 2015/2024 

 
 
Laila Hamnvik kommer kl. 09:00 og orienterer om sin rolle som beboerrepresentant.  
 
Ellers vil det bli gitt orientering om følgende:  

- Opplæring av brukerrepresentanter i velferdsteknologi 
(felles interkommunal kurs) 

- Datakurs for eldre 
- Eldrerådskonferansen 18. og 19. september på Finnsnes; hvem deltar?  
- Informasjon om KAD-seng v/Liv-Merethe Sørensen 
- Retningslinjer vedr. «vold og seksuelle overgrep mot voksne med utviklingshemming» 

v/Liv-Merethe Sørensen 
- Rullering/evaluering av psykiatriplan v/Liv-Merethe Sørensen 
- Orientering om smittevernplan (årlig gjennomgang) v/Liv-Merethe Sørensen 
- Edruskapspolitisk plan v/Liv-Merethe Sørensen 
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PS 1/19 Referatsaker



 

Lyngen kommune 
 

 

Møteprotokoll 
 

 

Utvalg: Lyngen Råd for folkehelse 
Møtested: Det lille møterommet, Eidebakken skole, Lyngseidet 

Dato: 28.11.2018 

Tidspunkt: 10:00 – 15:15 

 

Følgende faste medlemmer møtte: 

Navn Funksjon  

Liv Solberg Medlem  

Rolf Nilsen Medlem  

Harald Haugen Leder  

Hanne Drøge Jakobsen Medlem  

 

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 

Navn Funksjon  

Peggy Olsen Medlem  

   

 

Følgende varamedlemmer møtte: 

Navn Møtte for  

   

   

 

Merknader 

 

Innkalling og saksliste godkjent. 

 

Råd for folkehelse og Levekårsutvalget hadde en felles gjennomgang av økonomiplan 2019 -

2022/årsbudsjett 2019. 

 

Neste møte:  

I forkant av neste møte i Levekårsutvalget.  

 

 

 

 

Fra administrasjonen møtte: 

Navn Stilling 

Liv-Merethe Sørensen Kommunalsjef helse- og omsorg 

Anette Holst Kommunalsjef oppvekst- og kultur (på møte med Levekår) 

Inger-Helene Isaksen  Konsulent (på møte med Levekårsutvalget) 

Lillian Larsen  Rådgiver 
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Lyngseidet, 28.11.2018 

 

 

 

 

Harald Haugen 

Leder         Lillian Larsen   

         Rådgiver   
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                                       Saksliste 
 

Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

PS 13/18 Referatsaker   

RS 9/18 Protokoll - Råd for folkehelse 10.10.18  2018/101 

PS 14/18 Høring - etablering av nasjonalt Eldre-, pasient- 

og brukerombud 

 2018/101 

PS 15/18 Økonomiplan 2019-2022/årsbudsjett 2019  2018/447 

 

 

I tillegg ble flg saker diskutert eller orientert om:  

 

Datakurs for eldre:  

Råd for folkehelse samarbeider med Frivilligsentralen for å få arrangert et datakurs. Det legges 

opp til arbeidsmøte på nyåret. Det blir viktig å få kartlagt interessen for kurset. Det bør sendes 

forespørsel til blant annet sanitetsforeningene samt pensjonistforeninga, og be de om å kartlegge 

interessen.  

Frivilligsentralen jobber med å finne noen som kan holde kurset.  

Råd for folkehelse må annonsere kurset.  

 

Informasjon fra «Generasjonskos» på Lyngstunet den 18/11:  

Liv, Harald og Liv-Merethe orienterte fra arrangementet.  

Både Råd for folkehelse og Ungdomsrådet synes at tiltaket var fantastisk! Det var høytidelig 

stemning for beboerne, og mange pårørende og andre besøkende var med på arrangementet. Råd 

for folkehelse roser Ungdomsrådet. Vi har flotte ungdommer og et godt Ungdomsråd i vår 

kommune. Ungdommene snakket med de eldre og delte livserfaringer. Det var stort oppmøte på 

arrangementet! 

Liv-Merethe ser at slike tiltak og arrangement er en fin form for rekruttering til helsearbeid. De 

unge får en tilhørighet til det å holde på med helsearbeid, og man treffer de som har behov for 

helsehjelp. Slike tiltak er en god læringsarena for de unge!  

 

Dialogmøte og generasjonsarbeid med Fylkeseldrerådet; avklare møtedato, agenda, deltakere:  

Det gis tilbakemelding til Fylkeseldrerådet at deres dato, den 24. januar 2019 passer til å ha 

dialogmøte. Det tas kontakt med Sørheim brygge for å høre om møtet kan legges dit, og 

mulighetene for matservering. En satser på at møtet starter kl. 14:00.  

 

Mulige deltakere: Råd for folkehelse, ordfører, kommunalsjef helse- og omsorg, representanter 

fra Ungdomsrådet (Benjamin Johansen, Fjellstad, Else-Lill Lyngra).  

Representantene fra Ungdomsrådet deltar på det som omhandler generasjonskonferansen og hva 

som gjøres i vår kommune av tiltak for å skape relasjoner på tvers av generasjoner.  

 

Henvendelse fra Fylkesrådet for funksjonshemmede; avklare konferansedato:  

Det gis tilbakemelding til Fylkesrådet for funksjonshemmede at deres forslag til dato passer.  
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Lyngen kommune Arkivsaknr: 2018/101 -14 

Arkiv: 033 

Saksbehandler:  Lillian Larsen 

 Dato:                 21.11.2018 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

14/18 Lyngen Råd for folkehelse 28.11.2018 

 

Høring - etablering av nasjonalt Eldre-, pasient- og brukerombud 

Henvisning til lovverk: 

Lov om pasient- og brukerrettigheter 

Lov om tannhelsetjenesten 

 

Vedlegg 

1 Høringsnotat - etablering av nasjonalt Eldre-, pasient- og brukerombud og utvidelse av 

ombudsordningen til å gjelde fylkeskommunal tannhelsetjenester 

 

Saksprotokoll i Lyngen Råd for folkehelse - 28.11.2018  

 

Behandling:  

 

VEDTAK: 

Lyngen Råd for folkehelse tiltrer rådmannens innstilling til høringsuttalelse. Enst 

 

Vedtak:  

Lyngen Råd for folkehelse viser til høringsnotat om etablering av nasjonalt Eldre-, pasient- og 

brukerombud og utvidelse av ombudsordningen til å gjelde fylkeskommunale tannhelsetjenester. 

Lyngen Råd for folkehelse vil påpeke viktigheten av at opprettelsen av et nasjonalt eldre-, 

pasient- og brukerombud vil styrke det generelle arbeidet med å fremme pasienters og brukeres 

interesser. 

Videre vil Lyngen Råd for folkehelse påpeke viktigheten av at arbeidsområdene til det nasjonale 

ombudet og de lokale ombudene er avklart slik at en unngår evt. misforståelser. Det er videre 

viktig at de lokale ombudene beholder sin autoritet og den påvirkningskraften de har i dag, samt 

at de lokale ombudene fortsatt er faglig uavhengige og selvstendige i enkeltsaker. 

Lyngen Råd for folkehelse viser til høringsnotatet og ovenstående, og finner å støtte de forslag 

til endringer som fremgår av høringsnotatet. 
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Rådmannens innstilling 

Lyngen Råd for folkehelse viser til høringsnotat om etablering av nasjonalt Eldre-, pasient- og 

brukerombud og utvidelse av ombudsordningen til å gjelde fylkeskommunale tannhelsetjenester.  

Lyngen Råd for folkehelse vil påpeke viktigheten av at opprettelsen av et nasjonalt eldre-, 

pasient- og brukerombud vil styrke det generelle arbeidet med å fremme pasienters og brukeres 

interesser.  

Videre vil Lyngen Råd for folkehelse påpeke viktigheten av at arbeidsområdene til det nasjonale 

ombudet og de lokale ombudene er avklart slik at en unngår evt. misforståelser. Det er videre 

viktig at de lokale ombudene beholder sin autoritet og den påvirkningskraften de har i dag, samt 

at de lokale ombudene fortsatt er faglig uavhengige og selvstendige i enkeltsaker. 

Lyngen Råd for folkehelse viser til høringsnotatet og ovenstående, og finner å støtte de forslag 

til endringer som fremgår av høringsnotatet.  

 

 

Saksopplysninger 

Generelle opplysninger om saken 

Departementet foreslår at det etableres et nasjonalt eldre-, pasient- og brukerombud. 

Etableringen er blant annet et ledd i regjeringens satsing på tjenestetilbudet til eldre. Målet er å 

styrke oppmerksomheten om denne gruppens behov og å gi dem et tydelig talerør som kan sette 

tjenestetilbudet til eldre på dagsorden. Opprettelsen av et nasjonalt ombud kan bidra til at 

tjenestene organiseres slik at de møter eldre pasienter og brukere på deres premisser.  

 

Eldre er ingen skarpt avgrenset gruppe. Som for reformen «Leve hele livet», mener 

departementet at det er naturlig å ta utgangspunkt i at det nasjonale ombudet bør ha et særskilt 

fokus på personer over 65 år. Personer under 65 år vil imidlertid også få hjelp fra ombudet 

ettersom ombudet har et ansvar for alle pasienter og brukere uansett alder.  

 

Det foreslås at det etableres et nasjonalt eldre-, pasient- og brukerombud i tillegg til de lokale 

ombudene i hvert fylke. De lokale ombudene skal fortsatt beholde den autoritet og 

påvirkningskraft de har i sin lokale oppgaveløsning. De lokale ombudene bør fortsatt være 

faglig uavhengige og selvstendige i enkeltsaker. Det nasjonale ombudet skal bidra til felles 

forståelse av problemstillinger og løsning av saker som vil kunne få betydning utover det 

enkelte tilfellet. Det nasjonale ombudet vil få autoritet som felles talerør for ombudene i kraft av 

sin posisjon.  

 

Ansvarsområdet for det nasjonale ombudet og de lokale ombudene skal fortsatt være avgrenset 

til helse- og omsorgstjenester fra stat og kommune.  

 

Det tas sikte på at ordningen med nasjonalt Eldre-, pasient- og brukerombud skal tre i funksjon i 

løpet av annet halvår i 2019.  

 

Det er en klar forutsetning at eldre ikke skal prioriteres på bekostning av andre brukergrupper. 

Det er samtidig forventet at endringene vil gi flere henvendelser fra denne brukergruppen. 

Omleggingen vil kreve et tettere samarbeid mellom ombud og for eksempel eldrerådene og 

kommunale brukerråd.  

 

Det foreslås å utvide pasient- og brukerombudenes ansvarsområde til å omfatte den 

fylkeskommunale (offentlige) tannhelsetjenesten. Denne tjenesten er ikke omfattet av dagens 

pasient- og brukerombudsordning. Utvidelse av pasient- og brukerombudsordningen til å 

9



omfatte fylkeskommunale tannhelsetjenester vil særlig kunne styrke rettighetene til personer 

som ikke er i stand til å fremme sine egne behov når det gjelder tannhelsehjelp.  

 

Vurdering av alternativer og konsekvenser 

En utvidelse av dagens ombudsordning til å bli et eldre-, pasient- og brukerombud vil styrke 

oppmerksomheten på tjenestetilbudet til eldre.  

 

I tillegg vil opprettelse av et nasjonalt eldre-, pasient- og brukerombud styrke det generelle 

arbeidet med å fremme pasienters og brukeres interesser.  

 

Det vil være viktig at arbeidsområdene til det nasjonale ombudet og de lokale ombudene er 

avklart slik at en unngår evt. misforståelser. Det er videre viktig at de lokale ombudene beholder 

sin autoritet og den påvirkningskraften de har i dag. Videre er det viktig at de lokale ombudene 

fortsatt er faglig uavhengige og selvstendige i enkeltsaker. 
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Lyngen kommune Arkivsaknr: 2018/447 -44 

Arkiv: 151 

Saksbehandler:  Hilde Grønaas 

 Dato:                 09.10.2018 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

129/18 Lyngen formannskap 15.11.2018 

58/18 Lyngen næringsutvalg 22.11.2018 

42/18 Lyngen levekårsutvalg 28.11.2018 

15/18 Lyngen Råd for folkehelse 28.11.2018 

6/18 Lyngen arbeidsmiljøutvalg 27.11.2018 

59/18 Lyngen næringsutvalg 04.12.2018 

 Lyngen klima- og miljøutvalg  

 Lyngen personal- og arbeidsgiverutvalg  

 Lyngen kommunestyre  

 

Økonomiplan 2019-2022/årsbudsjett 2019 

Henvisning til lovverk: 

Eiendomskatteloven (esktl) 

Kommuneloven (kl) §§ 44 – 46 

 

 

Vedlegg 

1 Økonomiplan 2019-2022/årsbudsjett 2019 - formannskapets 

innstilling 

3 Særutskrift budsjett - driftstilskudd 25.09.18 

4 Vedtatt budsjett NTRR 2019 

5 Budsjett 2019 - Lyngen kirkelige fellesråd 

6 Investeringsbudsjett 2019-2022 - Lyngen kirkelige fellesråd 

7 Nytt orgel til Lyngen kirke 

8 Kontrollutvalgssak 31/18 - budsjettramme 2019 - kontroll og tilsyn 

9 Kontrollutvalgssak 31/18 

9 Gebyrregulativ 2019 

10 Havneregulativ 2019 

11 Budsjettnotat selvkost 2019 

12 Notat etter presentasjon formannskapet 7.11.18 
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Saksprotokoll i Lyngen Råd for folkehelse - 28.11.2018  

 

Råd for folkehelse og Levekårsutvalget hadde en felles gjennomgang av økonomiplan 2019-

2022/årsbudsjett 2019. 

 

VEDTAK:  

Råd for folkehelse tiltrer formannskapets innstilling til vedtak med følgende tillegg:  

 Råd for folkehelse gir uttrykk for bekymring på at omgjøring av Lenangen 

omsorgssenter fortsatt ligger i økonomiplanen. Dersom det blir en omgjøring av 

tjenestetilbudet i 2020, vil det forringe tilbudet til de hjelpetrengende i eldreomsorgen  

 

 Råd for folkehelse ber om at det gjøres en vurdering av om det er hensiktsmessig å 

benytte Lyngen servicesenter AS som eier/driver av kommunale bygg 

 

 Råd for folkehelse savner aktivitetstiltak under folkehelse (pkt. 1.2.2.1) som fremmer 

psykisk helse (pkt. 1.2.1 satsingsområder og tiltak 2019-2022), som for eksempel et 

dagtilbud hvor det ikke er krav om produksjonsevne  

 

 Råd for folkehelse stiller seg kritisk til den prisøkningen på husleie og gebyr som det 

legges opp til i økonomiplanen for 2019-2022, sett i relasjon til personer med lav inntekt  

 

 Det ligger inne kutt på ramme 1 vedr. reduksjon i antall folkevalgte, antall utvalg og 

endring i møtetid. Råd for folkehelse er meget bekymret for at lokaldemokratiet blir 

svekket dersom reduksjonene blir betydelige. Det kan ende opp med at det kun er et 

fåtall partier som blir representert blant de folkevalgte. I tillegg vil det kunne bli 

vanskelig å få personer å delta i det politiske livet dersom møter skal legges til kveldstid.  

Enst.  

 

Vedtak:  

Råd for folkehelse tiltrer formannskapets innstilling til vedtak med følgende tillegg:  

 Råd for folkehelse gir uttrykk for bekymring på at omgjøring av Lenangen 

omsorgssenter fortsatt ligger i økonomiplanen. Dersom det blir en omgjøring av 

tjenestetilbudet i 2020, vil det forringe tilbudet til de hjelpetrengende i eldreomsorgen  

 

 Råd for folkehelse ber om at det gjøres en vurdering av om det er hensiktsmessig å 

benytte Lyngen servicesenter AS som eier/driver av kommunale bygg 

 

 Råd for folkehelse savner aktivitetstiltak under folkehelse (pkt. 1.2.2.1) som fremmer 

psykisk helse (pkt. 1.2.1 satsingsområder og tiltak 2019-2022), som for eksempel et 

dagtilbud hvor det ikke er krav om produksjonsevne  

 

 Råd for folkehelse stiller seg kritisk til den prisøkningen på husleie og gebyr som det 

legges opp til i økonomiplanen for 2019-2022, sett i relasjon til personer med lav inntekt  

 

 Det ligger inne kutt på ramme 1 vedr. reduksjon i antall folkevalgte, antall utvalg og 

endring i møtetid. Råd for folkehelse er meget bekymret for at lokaldemokratiet blir 

svekket dersom reduksjonene blir betydelige. Det kan ende opp med at det kun er et 

fåtall partier som blir representert blant de folkevalgte. I tillegg vil det kunne bli 

vanskelig å få personer å delta i det politiske livet dersom møter skal legges til kveldstid.  
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Saksprotokoll i Lyngen formannskap - 15.11.2018  

 

Behandling: 

VEDTAK: 

Lyngen formannskap tiltrer innstillingen og fremmer dette som formannskapets innstilling til   

«Kommuneplanens handlingsdel, økonomiplan 2019-2022/Årsbudsjett 2019». Enst 

Vedtak: 

Formannskapets innstilling 

 

1) Skattevedtak 2019 

1.1 I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 skrives det ut eiendomsskatt i hele 

Lyngen kommune for skatteåret 2019. 

1.2 Kommunen skriver ut skatt på næringsdelen (bygning og grunn) i tidligere skattlagte 

verker og bruk (jf.  annet ledd i overgangsregelen til ekstl. §§ 3 og 4). 

1.3 Det skrives ut skatt på det særskilte skattegrunnlaget redusert med én syvendedel i 

2019 (overgangsregel til §§ 3 og 4 første ledd første pkt.) 

1.4 Eiendomsskattesatsen er 5 promille jf ekstl. § 13. 

1.5 Eiendomsskatten betales i to terminer. 

1.6 Gjeldende takster benyttes for skatteår 2019 jf. § 8 A-3 (2). 

1.7 Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte 

skattevedtekter. 

 

 

2) Økonomiplan 2019-2022 

2.1 Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for 2019. 

2.2 Det vedtas følgende endringer i budsjettrammene for 2019-2022: 

Ramme 1: 2019 2020 2021 2022 

Økte valgutgifter 2019-2022            85            -             55            -    

Nord-Troms Regionråd - økt kommunal egenandel          112         112         112         112  

Reduksjon Kommunestyret          -66       -163       -163       -163  

Inndekning rammekutt            65         163         163         163  

Reduksjon Formannskap          -40       -272       -272       -272  

Inndekning rammekutt             -           152         272         272  

Reduksjon politiske utvalg             -         -208       -208       -208  

Inndekning rammekutt             -              -             80           80  

Kontrollutvalget økning            98           98           98           98  
Innsparing kontrollutvalg - abonnement Kommunal 
rapport          -19          -19          -19          -19  

          235       -137         118           63  

Ramme 2:         

K-sak 77/18 - økt stilling adm. omorganisering          685         685         685         685  

IKT - økte lisenskostnader          350         350         350         350  

      1 035      1 035      1 035      1 035  

Ramme 3:         

Barnehager - spesialpedagogikk             -           500         500         500  

Utekontakt (Forebyggende enhet)          400         400         400         400  
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Nord-Troms museum - reversering av utmelding          200         200         200         200  

Vakanse Kavringen barnehage        -709            -              -              -    

        -109      1 100      1 100      1 100  

Ramme 4:         

Praktisk bistand - økning avlastning og BPA          250         250         250         250  

Tiltak eldre og funksjonshemmede          150         150         150         150  

Barnevernstjenesten - 1 årsverk akuttberedskap, mv.          448         448         448         448  

Barnevernstjenesten - 1 årsverk akuttberedskap, mv.            89           89           89           89  

Krisesenter- økt kommunal egenandel          110         110         110         110  

Solhov bo- og aktivitetssenter - økt bemanning          900         900         900         900  

Innsparing ufordelte budsjettmidler        -290       -290       -290       -290  

Reduksjon kvalifiseringsstønad        -250       -250       -250       -250  

Ikke-gjennomført sparetiltak - omorg. Rus og psykiatri      1 000      1 000      1 000      1 000  

      2 407      2 407      2 407      2 407  

Ramme 5:         

Teknisk - etterslep vedlikehold veilys          200         200         200         200  

Bygg og anlegg - leiekostnader tilvisningsboliger            40           40           40           40  

Lyngsdalen - brannvarsling          200     

Lyngsdalen oppv. - lys og varme          150         150   

Lyngsdalen - vindu, oljetank          150     

Lyngsdalen - fasade, trapp, toaletter, mv.          100         200         200  

Drift av off. toaletter og parkeringsplasser - renhold          100         100         100         100  

Drift av off. toaletter og parkeringsplasser - brøyting            50           50           50           50  

Teknisk - vakttelefon          130         130         130         130  

Teknisk - Drift festivaltelt            15           15           15           15  

Teknisk - Lyngenhallen klatrevegg            35           35           35           35  

Teknisk - leasingbiler vaktmestere          150         250         250         250  

Teknisk - veranda Lyngstunet             -           150            -              -    

Teknisk - renholdsleder          230     

Innsparing renhold        -230       -230       -230       -230  

Økt husleie Bibliotek/turistinfo            30     

Festivalutstyr - leie av garasje            15           15            -              -    

Eidebakken skole - ballnett mot bebyggelse            80            -              -              -    

Husleie omsorgsboliger KPI - 2,0 %          -85          -85          -85          -85  

Husleie rådhus ved kjøp/makebytte        -632       -843       -843       -843  

Reduksjon husleieinntekter          549         732         732         732  

Reduserte driftskostnader komm.boliger        -283       -377       -377       -377  

Reduksjon driftskostnader bibliotek        -266       -355       -355       -355  

Husleie industriutleiebygg Furuflaten (30 mill. 2020)      -1 300    -1 300  

Ikke-gjennomført sparetiltak - bygningsdrift Lenangen      1 088      1 088      1 088      1 088  

Overflytting av tjeneste (3602)            10           10           10           10  

Feiing og brannberedskap - nye uniformer            80            -              -              -    
Feiing og brannberedskap - nye dekk og vedlikehold 
brannbiler          120           50           50           50  

Feiing – reduksjon gebyr            94           94           94           94  

Ny brannordning - interkommunalt samarbeid          376         376         376         376  

      2 246      1 695         330         180  

Ramme 6:         
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Kjøp plantjenester drift          500         500         500         500  

Utvikling - næringsrådgiver          363         725         725         725  

Utvikling – næringsrådgiver (pensjon)            70         140         140         140  

Overflytting av tjeneste (3602)          -10          -10          -10          -10  
Tilskudd næringsfond dekkes av midler fra 
Havbruksfondet        -700       -700       -700       -700  

Vakanse næringsrådgiver        -150     

Festeavgifter Myra        -598       -598       -598       -598  

        -526           57           57           57  

Ramme 7:         

Effektivisering og digitalisering        -750    -1 500    -1 500    -1 500  

Ramme 8:         

Avsetning disposisjonsfond -1 972     2 958      5 510      3 952  

Økonomiplan 2019-2022 - rådmannens forslag renter            81      1 218      2 727      3 316  

     -1 891      4 176      8 237      7 268  

SUM NYE PRIORITERTE DRIFTSTILTAK      2 647      8 833   11 784   10 610  

 

2.3 Årsbudsjett/økonomiplan 2019-2022 vedtas med følgende netto budsjettrammer 

drift: 

I 1000 kroner   Budsjett   Budsjett   Budsjett   Budsjett 

Budsjettskjema 1A - drift 2019 2020 2021 2022 

Skatt på inntekt og formue           65 414            65 414            65 414            65 414  

Ordinært rammetilskudd         156 173          155 954          154 947          154 271  

Skatt på eiendom              6 900               6 900               6 900               6 900  

Andre direkte eller indirekte skatter                    -                       -                       -                       -    

Andre generelle statstilskudd              4 985               3 736               2 506               1 824  

Sum frie disponible inntekter         233 472          232 004          229 767          228 409  

       

Renteinntekter og utbytte              1 452                  909                  869                  830  

Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler)                    -                       -                       -                       -    

Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg.           11 898            14 354            17 377            18 390  

Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)                    -                       -                       -                       -    

Avdrag på lån           19 994            19 994            19 994            19 994  

Netto finansinnt./utg.          -30 440           -33 439           -36 502           -37 554  

       

Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk                    -                       -                       -                       -    

Til ubundne avsetninger              1 054               6 581               6 031               4 473  

Til bundne avsetninger                    -                       -                       -                       -    

Bruk av tidligere regnks.m. mindreforbruk                    -                       -                       -                       -    

Bruk av ubundne avsetninger                 924                     -                       -                       -    

Bruk av bundne avsetninger                    -                       -                       -                       -    

Netto avsetninger               -130             -6 581             -6 031             -4 473  

       

Overført til investeringsbudsjettet              1 157               1 657               1 657               1 657  

Til fordeling drift         201 745          190 327          185 577          184 725  

1 POLITIKK OG LIVSSYN              7 621               6 824               7 084               6 824  

2 STAB/STØTTE           21 290            19 951            19 951            19 951  

3 OPPVEKST OG KULTUR           62 823            61 120            59 069            59 329  
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4 HELSE OG OMSORG           89 927            84 099            84 099            84 099  

5 TEKNISK DRIFT           20 906            18 955            15 915            15 040  

6 UTVIKLING              1 710               2 303               2 327               2 351  

7 ANDRE UTGIFTER OG INNTEKTER            -2 540             -2 933             -2 875             -2 875  

8 BUDSJETTSKJEMA 1A 8  
                     

8  
                     

7  
                     

6  

 Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)         201 745          190 327          185 577          184 725  

 Mer/mindreforbruk                    -                       -                       -                       -    

 

2.4 Rådmannen gis fullmakt til å fordele avsetning til lønnsreserve fra ramme 7 til 

ramme 1-6 i henhold til lønnsoppgjør i 2019. 

2.5 Rådmannen gis fullmakt til å fordele avsatte midler til pensjonspremie fra ramme 7 

til ramme 1-6. 

2.6 Rådmannen gis fullmakt til å fordele sentral budsjettpost på lærlinger fra ramme 2 til 

ramme 3-5. 

2.7 Viderefordeling av driftsbudsjettet innenfor rammeområdene delegeres rådmannen. 

2.8 Rådmannen gis fullmakt til å overføre mellom de ulike rammeområdene innenfor 

delegasjonsreglementet. 

2.9 Avgifter, brukerbetalinger, leier, gebyrer og kontingenter mv. vedtas slik det fremgår 

av budsjett og økonomiplan kapittel 2.1.1 og vedlagte gebyrregulativ. 

Barnehagesatsene følger statens maksimalpriser. 

2.10 Investeringsbudsjettet forutsettes finansiert i samsvar med budsjettskjema 2 A: 

Budsjettskjema 2A - investering   Budsjett 2019   Budsjett 2020   Budsjett 2021   Budsjett 2022 

Investeringer i anleggsmidler                 44 750                  65 700                  24 700                     9 200  

Utlån og forskutteringer                 10 000                  10 000                  10 000                  10 000  

Kjøp av aksjer og andeler                    1 157                     1 157                     1 157                     1 157  

Avdrag på lån                    2 650                     2 760                     2 769                     2 779  

Dekning av tidligere års udekket                          -                             -                             -                             -    

Avsetninger                          -                             -                             -                             -    

Årets finansieringsbehov                 58 557                  79 617                  38 626                  23 136  

Finansiert slik:     

Bruk av lånemidler                 53 115                  75 200                  34 100                  18 700  

Inntekter fra salg av anleggsmidler                          -                             -                             -                             -    

Tilskudd til investeringer                          -                             -                             -                             -    

Kompensasjon for merverdiavgift                          -                             -                             -                             -    

Mottatte avdrag på utlån og refusjoner                    2 650                     2 760                     2 769                     2 779  

Andre inntekter                          -                             -                             -                             -    

Sum ekstern finansiering                 55 765                  77 960                  36 869                  21 479  

Overført fra driftsbudsjettet                    1 157                     1 657                     1 657                     1 657  

Bruk av tidligere års udisponert                          -                             -                             -                             -    

Bruk av avsetninger                    1 635                           -                          100                           -    

Sum finansiering                 58 557                  79 617                  38 626                  23 136  

Udekket/udisponert                          -                             -                             -                             -    
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2.11 Kommunestyret vedtar å ta opp lån i samsvar med formannskapets forslag til 

investerings- og finansieringsplan for 2019.  

2.12 Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å ta opp likviditetslån på inntil 5 mill. 

kroner i budsjetterminen 2019 dersom drifts- eller likviditetsmessige forhold skulle 

gjøre dette nødvendig. 

2.13 Låneramme for startlån 2019 settes til 10 mill. kroner. 

 

 

 

 

 

  

Budsjett Økonomiplan

2019 2020 2021 2022

14129 OPPGRADERING KOMMUNALE VEIER 4 000                4 000                4 000                4 000                

14139 RÅDHUS 16 000             -                    -                    -                    

15010 LYNGSEIDET SENTRUM - FYSISKE TILTAK 500                   -                    -                    -                    

15014 FURUFLATEN - NY VEI OG NYTT KRYSS GRØNVOLLVEIEN 2 500                -                    -                    -                    

15710 AVLØPSSEKTOREN - OPPGRADERING -                    3 000                2 500                2 500                

15711 VANNLEDNINGSNETT - OPPGRADERING -                    13 000             13 500             2 000                

16006 OPPGRADERING LYNGEN KIRKE 500                   500                   500                   500                   

16010 VELFERDSTEKNOLOGI 1 000                -                    -                    -                    

17003 ELEV- OG ANSATTE PC 100                   100                   100                   -                    

18002 UTEOMRÅDER BARNEHAGE OG SKOLE 200                   -                    -                    -                    

18007 INDUSTRIUTLEIEBYGG ØRA -                    30 000             -                    -                    

18011 LENANGEN BRANNSTASJON - UTVIDELSE -                    -                    4 000                -                    

19001 SKOLE OG BARNEHAGE - DIGITALE HJELPEMIDLER 250                   100                   100                   200                   

19002 INNLØSNING FESTEIEINDOMMER OVF 18 000             -                    -                    -                    

19003 SOLAVSKJERMING LYNGSTUNET 200                   -                    -                    -                    

19004 SOLHOV NYBYGGET - CARPORT 250                   -                    -                    -                    

19005 BRANN OG REDNING - HJELMER 250                   -                    -                    -                    

19006 TEKNISK/BRANN - NYBYGG -                    15 000             -                    -                    

19007 NYTT SAK OG ARKIVSYSTEM 1 000                -                    -                    -                    

SUM INVESTERINGER I ANLEGGSMIDLER 44 750             65 700             24 700             9 200                
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Formannskapets innstilling 

 

1) Skattevedtak 2019 

1.1 I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 skrives det ut eiendomsskatt i hele 

Lyngen kommune for skatteåret 2019. 

1.2 Kommunen skriver ut skatt på næringsdelen (bygning og grunn) i tidligere skattlagte 

verker og bruk (jf.  annet ledd i overgangsregelen til ekstl. §§ 3 og 4). 

1.3 Det skrives ut skatt på det særskilte skattegrunnlaget redusert med én syvendedel i 

2019 (overgangsregel til §§ 3 og 4 første ledd første pkt.) 

1.4 Eiendomsskattesatsen er 5 promille jf ekstl. § 13. 

1.5 Eiendomsskatten betales i to terminer. 

1.6 Gjeldende takster benyttes for skatteår 2019 jf. § 8 A-3 (2). 

1.7 Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte 

skattevedtekter. 

 

 

2) Økonomiplan 2019-2022 

2.1 Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for 2019. 

2.2 Det vedtas følgende endringer i budsjettrammene for 2019-2022: 

Ramme 1: 2019 2020 2021 2022 

Økte valgutgifter 2019-2022            85            -             55            -    

Nord-Troms Regionråd - økt kommunal egenandel          112         112         112         112  

Reduksjon Kommunestyret          -66       -163       -163       -163  

Inndekning rammekutt            65         163         163         163  

Reduksjon Formannskap          -40       -272       -272       -272  

Inndekning rammekutt             -           152         272         272  

Reduksjon politiske utvalg             -         -208       -208       -208  

Inndekning rammekutt             -              -             80           80  

Kontrollutvalget økning            98           98           98           98  
Innsparing kontrollutvalg - abonnement Kommunal 
rapport          -19          -19          -19          -19  

          235       -137         118           63  

Ramme 2:         

K-sak 77/18 - økt stilling adm. omorganisering          685         685         685         685  

IKT - økte lisenskostnader          350         350         350         350  

      1 035      1 035      1 035      1 035  

Ramme 3:         

Barnehager - spesialpedagogikk             -           500         500         500  

Utekontakt (Forebyggende enhet)          400         400         400         400  

Nord-Troms museum - reversering av utmelding          200         200         200         200  

Vakanse Kavringen barnehage        -709            -              -              -    

        -109      1 100      1 100      1 100  

Ramme 4:         

Praktisk bistand - økning avlastning og BPA          250         250         250         250  

Tiltak eldre og funksjonshemmede          150         150         150         150  

Barnevernstjenesten - 1 årsverk akuttberedskap, mv.          448         448         448         448  

Barnevernstjenesten - 1 årsverk akuttberedskap, mv.            89           89           89           89  

Krisesenter- økt kommunal egenandel          110         110         110         110  

Solhov bo- og aktivitetssenter - økt bemanning          900         900         900         900  
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Innsparing ufordelte budsjettmidler        -290       -290       -290       -290  

Reduksjon kvalifiseringsstønad        -250       -250       -250       -250  

Ikke-gjennomført sparetiltak - omorg. Rus og psykiatri      1 000      1 000      1 000      1 000  

      2 407      2 407      2 407      2 407  

Ramme 5:         

Teknisk - etterslep vedlikehold veilys          200         200         200         200  

Bygg og anlegg - leiekostnader tilvisningsboliger            40           40           40           40  

Lyngsdalen - brannvarsling          200     

Lyngsdalen oppv. - lys og varme          150         150   

Lyngsdalen - vindu, oljetank          150     

Lyngsdalen - fasade, trapp, toaletter, mv.          100         200         200  

Drift av off. toaletter og parkeringsplasser - renhold          100         100         100         100  

Drift av off. toaletter og parkeringsplasser - brøyting            50           50           50           50  

Teknisk - vakttelefon          130         130         130         130  

Teknisk - Drift festivaltelt            15           15           15           15  

Teknisk - Lyngenhallen klatrevegg            35           35           35           35  

Teknisk - leasingbiler vaktmestere          150         250         250         250  

Teknisk - veranda Lyngstunet             -           150            -              -    

Teknisk - renholdsleder          230     

Innsparing renhold        -230       -230       -230       -230  

Økt husleie Bibliotek/turistinfo            30     

Festivalutstyr - leie av garasje            15           15            -              -    

Eidebakken skole - ballnett mot bebyggelse            80            -              -              -    

Husleie omsorgsboliger KPI - 2,0 %          -85          -85          -85          -85  

Husleie rådhus ved kjøp/makebytte        -632       -843       -843       -843  

Reduksjon husleieinntekter          549         732         732         732  

Reduserte driftskostnader komm.boliger        -283       -377       -377       -377  

Reduksjon driftskostnader bibliotek        -266       -355       -355       -355  

Husleie industriutleiebygg Furuflaten (30 mill. 2020)      -1 300    -1 300  

Ikke-gjennomført sparetiltak - bygningsdrift Lenangen      1 088      1 088      1 088      1 088  

Overflytting av tjeneste (3602)            10           10           10           10  

Feiing og brannberedskap - nye uniformer            80            -              -              -    
Feiing og brannberedskap - nye dekk og vedlikehold 
brannbiler          120           50           50           50  

Feiing – reduksjon gebyr            94           94           94           94  

Ny brannordning - interkommunalt samarbeid          376         376         376         376  

      2 246      1 695         330         180  

Ramme 6:         

Kjøp plantjenester drift          500         500         500         500  

Utvikling - næringsrådgiver          363         725         725         725  

Utvikling – næringsrådgiver (pensjon)            70         140         140         140  

Overflytting av tjeneste (3602)          -10          -10          -10          -10  
Tilskudd næringsfond dekkes av midler fra 
Havbruksfondet        -700       -700       -700       -700  

Vakanse næringsrådgiver        -150     

Festeavgifter Myra        -598       -598       -598       -598  

        -526           57           57           57  

Ramme 7:         

Effektivisering og digitalisering        -750    -1 500    -1 500    -1 500  
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Ramme 8:         

Avsetning disposisjonsfond -1 972     2 958      5 510      3 952  

Økonomiplan 2019-2022 - rådmannens forslag renter            81      1 218      2 727      3 316  

     -1 891      4 176      8 237      7 268  

SUM NYE PRIORITERTE DRIFTSTILTAK      2 647      8 833   11 784   10 610  

 

2.3 Årsbudsjett/økonomiplan 2019-2022 vedtas med følgende netto budsjettrammer 

drift: 

I 1000 kroner   Budsjett   Budsjett   Budsjett   Budsjett 

Budsjettskjema 1A - drift 2019 2020 2021 2022 

Skatt på inntekt og formue           65 414            65 414            65 414            65 414  

Ordinært rammetilskudd         156 173          155 954          154 947          154 271  

Skatt på eiendom              6 900               6 900               6 900               6 900  

Andre direkte eller indirekte skatter                    -                       -                       -                       -    

Andre generelle statstilskudd              4 985               3 736               2 506               1 824  

Sum frie disponible inntekter         233 472          232 004          229 767          228 409  

       

Renteinntekter og utbytte              1 452                  909                  869                  830  

Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler)                    -                       -                       -                       -    

Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg.           11 898            14 354            17 377            18 390  

Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)                    -                       -                       -                       -    

Avdrag på lån           19 994            19 994            19 994            19 994  

Netto finansinnt./utg.          -30 440           -33 439           -36 502           -37 554  

       

Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk                    -                       -                       -                       -    

Til ubundne avsetninger              1 054               6 581               6 031               4 473  

Til bundne avsetninger                    -                       -                       -                       -    

Bruk av tidligere regnks.m. mindreforbruk                    -                       -                       -                       -    

Bruk av ubundne avsetninger                 924                     -                       -                       -    

Bruk av bundne avsetninger                    -                       -                       -                       -    

Netto avsetninger               -130             -6 581             -6 031             -4 473  

       

Overført til investeringsbudsjettet              1 157               1 657               1 657               1 657  

Til fordeling drift         201 745          190 327          185 577          184 725  

1 POLITIKK OG LIVSSYN              7 621               6 824               7 084               6 824  

2 STAB/STØTTE           21 290            19 951            19 951            19 951  

3 OPPVEKST OG KULTUR           62 823            61 120            59 069            59 329  

4 HELSE OG OMSORG           89 927            84 099            84 099            84 099  

5 TEKNISK DRIFT           20 906            18 955            15 915            15 040  

6 UTVIKLING              1 710               2 303               2 327               2 351  

7 ANDRE UTGIFTER OG INNTEKTER            -2 540             -2 933             -2 875             -2 875  

8 BUDSJETTSKJEMA 1A 8  
                     

8  
                     

7  
                     

6  

 Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)         201 745          190 327          185 577          184 725  

 Mer/mindreforbruk                    -                       -                       -                       -    

 

2.4 Rådmannen gis fullmakt til å fordele avsetning til lønnsreserve fra ramme 7 til 

ramme 1-6 i henhold til lønnsoppgjør i 2019. 
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2.5 Rådmannen gis fullmakt til å fordele avsatte midler til pensjonspremie fra ramme 7 

til ramme 1-6. 

2.6 Rådmannen gis fullmakt til å fordele sentral budsjettpost på lærlinger fra ramme 2 til 

ramme 3-5. 

2.7 Viderefordeling av driftsbudsjettet innenfor rammeområdene delegeres rådmannen. 

2.8 Rådmannen gis fullmakt til å overføre mellom de ulike rammeområdene innenfor 

delegasjonsreglementet. 

2.9 Avgifter, brukerbetalinger, leier, gebyrer og kontingenter mv. vedtas slik det fremgår 

av budsjett og økonomiplan kapittel 2.1.1 og vedlagte gebyrregulativ. 

Barnehagesatsene følger statens maksimalpriser. 

2.10 Investeringsbudsjettet forutsettes finansiert i samsvar med budsjettskjema 2 A: 

Budsjettskjema 2A - investering   Budsjett 2019   Budsjett 2020   Budsjett 2021   Budsjett 2022 

Investeringer i anleggsmidler                 44 750                  65 700                  24 700                     9 200  

Utlån og forskutteringer                 10 000                  10 000                  10 000                  10 000  

Kjøp av aksjer og andeler                    1 157                     1 157                     1 157                     1 157  

Avdrag på lån                    2 650                     2 760                     2 769                     2 779  

Dekning av tidligere års udekket                          -                             -                             -                             -    

Avsetninger                          -                             -                             -                             -    

Årets finansieringsbehov                 58 557                  79 617                  38 626                  23 136  

Finansiert slik:     

Bruk av lånemidler                 53 115                  75 200                  34 100                  18 700  

Inntekter fra salg av anleggsmidler                          -                             -                             -                             -    

Tilskudd til investeringer                          -                             -                             -                             -    

Kompensasjon for merverdiavgift                          -                             -                             -                             -    

Mottatte avdrag på utlån og refusjoner                    2 650                     2 760                     2 769                     2 779  

Andre inntekter                          -                             -                             -                             -    

Sum ekstern finansiering                 55 765                  77 960                  36 869                  21 479  

Overført fra driftsbudsjettet                    1 157                     1 657                     1 657                     1 657  

Bruk av tidligere års udisponert                          -                             -                             -                             -    

Bruk av avsetninger                    1 635                           -                          100                           -    

Sum finansiering                 58 557                  79 617                  38 626                  23 136  

Udekket/udisponert                          -                             -                             -                             -    
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2.11 Kommunestyret vedtar å ta opp lån i samsvar med formannskapets forslag til 

investerings- og finansieringsplan for 2019.  

2.12 Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å ta opp likviditetslån på inntil 5 mill. 

kroner i budsjetterminen 2019 dersom drifts- eller likviditetsmessige forhold skulle 

gjøre dette nødvendig. 

2.13 Låneramme for startlån 2019 settes til 10 mill. kroner. 

 

 

Saksopplysninger 

Driftstiltak: 

Se budsjettdokument. 

 

Investeringsprosjekter: 

Se budsjettdokument 

 

Forhold til overordnet plan og øvrige vedtak 

Kommuneplanens samfunnsdel – k-sak 24/17. 

 

Økonomiske konsekvenser 

Vedtatte handlingsregler er ikke oppfylt. Handlingsreglene skal bidra til økt handlingsrom for 

Lyngen kommune, men dette er vanskelig å oppnå spesielt med tanke på lånegjelda.  

 

Budsjettsaker fra 2018 er forsøkt innarbeidet i økonomiplanen, men dette har bidratt til 

økonomisk ubalanse ifht. netto driftsresultat. 

Vurdering av alternativer og konsekvenser 

Drifts- og investeringsnivået er fortsatt for høyt, og i saksfremlegget har rådmannen ikke funnet 

rom for ytterligere kutt. 

 

Budsjett Økonomiplan

2019 2020 2021 2022

14129 OPPGRADERING KOMMUNALE VEIER 4 000                4 000                4 000                4 000                

14139 RÅDHUS 16 000             -                    -                    -                    

15010 LYNGSEIDET SENTRUM - FYSISKE TILTAK 500                   -                    -                    -                    

15014 FURUFLATEN - NY VEI OG NYTT KRYSS GRØNVOLLVEIEN 2 500                -                    -                    -                    

15710 AVLØPSSEKTOREN - OPPGRADERING -                    3 000                2 500                2 500                

15711 VANNLEDNINGSNETT - OPPGRADERING -                    13 000             13 500             2 000                

16006 OPPGRADERING LYNGEN KIRKE 500                   500                   500                   500                   

16010 VELFERDSTEKNOLOGI 1 000                -                    -                    -                    

17003 ELEV- OG ANSATTE PC 100                   100                   100                   -                    

18002 UTEOMRÅDER BARNEHAGE OG SKOLE 200                   -                    -                    -                    

18007 INDUSTRIUTLEIEBYGG ØRA -                    30 000             -                    -                    

18011 LENANGEN BRANNSTASJON - UTVIDELSE -                    -                    4 000                -                    

19001 SKOLE OG BARNEHAGE - DIGITALE HJELPEMIDLER 250                   100                   100                   200                   

19002 INNLØSNING FESTEIEINDOMMER OVF 18 000             -                    -                    -                    

19003 SOLAVSKJERMING LYNGSTUNET 200                   -                    -                    -                    

19004 SOLHOV NYBYGGET - CARPORT 250                   -                    -                    -                    

19005 BRANN OG REDNING - HJELMER 250                   -                    -                    -                    

19006 TEKNISK/BRANN - NYBYGG -                    15 000             -                    -                    

19007 NYTT SAK OG ARKIVSYSTEM 1 000                -                    -                    -                    

SUM INVESTERINGER I ANLEGGSMIDLER 44 750             65 700             24 700             9 200                
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Besøksadresse Telefon    Bankgiro Org.nr. 
Strandveien 13 77788000  47000400064 864870732 
Postadresse  
Pb 6600, 9296 TROMSØ 

Epost mottak 
postmottak@tromsfylke.no 

Internettadresse  
www.tromsfylke.no 

 
 
 

MØTEPROTOKOLL 
 

Fylkesrådet for funksjonshemmede 
 

Møtested: Fylkeshuset i Tromsø, møterom 7   
Møtedato: 19.11.2018  
Varighet:  10:30 - 13:30 -  
 
 
TIL STEDE PÅ MØTET: 
Navn  Parti Rolle Møtt for 
Tom Erik Forså  FRP  leder 
Hanne Linaker  AP  nestleder 
Randi Nilsen   FFO  medlem 
Jermund Prestbakmo  FFO  medlem 
Solveig Nylund  SAFO  medlem 
 
 
FORFALL: 
Navn  Parti  Rolle 
- 
 
Fra adm. (evt. andre):  
Møtesekretær Hanne M. Andersen 
 
Innkalling: -  
Merknader: -  
Behandlede saker: 21 – 27/18 
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SAKSLISTE 

 
Saksnr. Arkivsaksnr. Gradering  
 Tittel  
21/18 17/3323-17    
 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET 4. SEPTEMBER 2018  

 
22/18 17/3328-17    
 REGNSKAPSRAPPORT NOVEMBER 2018  

 
23/18 17/3329-12    
 OPPFØLGING - OPPSUMMERING NORD-NORSKEN  

 
24/18 17/3325-17    
 INVITASJONER PR. NOVEMBER  2018  

 
25/18 18/8045-2    
 HØRING AV FORSLAG TIL ENDRING AV FORSKRIFT OM 

BETALING FRÅ PASIENTAR FOR POLIKLINISK HELSEHJELP I 
SPESIALISTHELSETENESTA HØRINGSFRIST: 30. NOVEMBER 2018 
 

26/18 17/14953-3    
 AKTIVITETSPLAN FOR 2019  

 
27/18 17/5602-13    
 REFERATSAKER NOVEMBER 2018  

 
 
 
 
Eventuelt: 
Rådet i Troms har fått henvendelse fra rådet i Nordland om å være med på en oppfordring til 
sametinget om opprettelse av råd for mennesker med nedsatt funksjonsevner i sametinget. 
 
Fylkeskommunene er lovpålagt denne oppgaven og rådet anser seg ikke som rette instans for 
å komme med innspill i dette spørsmålet.  Sametinget må selv ta den vurderingen.  
 
Om deltakelse på Nordnorsken vil sametinget ikke være relevant da de dekker alle samer som 
folk, i et nasjonalt organ, og ikke fylkesvis som de lovpålagte fylkesrådene.  
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21/18   
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET 4. SEPTEMBER 2018  
 
 
Innstilling: 
Protokoll fra møtet 4. september 2018 godkjennes. 
 
Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Protokoll fra møtet 4. september 2018 godkjennes. 
 
 
 
 
22/18   
REGNSKAPSRAPPORT – BUDSJETTOPPFØLINGNOVEMBER 2018  
 
 
Innstilling: 
Regnskapsrapporten tas til etterretning. 
 
Behandling: 
Rådet har god økonomi.  
 
Vedtak: 
Regnskapsrapporten tas til etterretning. 
 
 
 
 
23/18   
Oppfølging - oppsummering Nord-Norsken  
 
 
Innstilling: 
Saken legges fram uten innstilling. 
 
Behandling: 
Tilbakemeldingene fra deltakere har vært gode. God tid til debatt rundt temaene som ble 
presentert. Spesielt godt mottatt ble Nina C. Dahls foredrag «Trygg-Est» - håndtering av 
mistanke om vold og overgrep mot risikoutsatte voksne. Nord-Norsken vedtok å sende en 
samlet henvendelse til HelseNord med forespørsel om hvordan denne utsatte gruppen gis 
oppfølging og vern. Rådet i Nordland v/rådgiver N. D. Williams har utarbeidet et forslag til 
brev som rådet drøftet. Det bør spesifiseres at denne henvendelsen kommer fra de tre 
nordnorske rådene.  
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Rådet i Troms stiller seg bak henvendelsen.  
 
Vedtak: 
En samlet henvendelse fra NordNorsken sendes HelseNord, vedr spørsmål om hvordan 
problemstillingene håndteres av dem. 
 
 
 
 
24/18   
INVITASJONER PR. NOVEMBER  2018  
 
 
Innstilling: 
Saken legges fram uten innstilling. 
 
Behandling: 
Det ble vedtatt at 3 av rådets medlemmer deltar på Samhandlingskonferansen 2018. Den 
holdes på Scandic Ishavhotell i Tromsø 27. og 28. november. 
 
De som deltar er:  Leder Tom Erik Forså 
   Medlem Jermund Prestbakmo 
   Medlem Solveig Nylund 
 
Deltakerne forstår selv påmeldingen. 
 
Vedtak: 
De som deltar fra rådet i Troms, på samhandlingskonferansen i Tromsø 27. og 28. november 
er: 
 
Tom Erik Forså 
Jermund Prestbakmo 
Solveig Nylund 
 
Påmelding sørger hver enkelt for. 
 
 
 
25/18   
Høring av forslag til endring av forskrift om betaling frå pasientar for poliklinisk 
helsehjelp i spesialisthelsetenesta  Høringsfrist: 30. november 2018 
 
Innstilling: 
Saken legges fram uten innstilling. 
 
Behandling: 
Rådet drøftet høringen og kom med følgende forslag til vedtak: 
 
 «Rådet i Troms har ingen merknader til høringen, og ser positivt på de foreslåtte 
endringene.» 
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Høringssvar sendes via elektronisk link i høringsdokumentet av sekretær. 
 
 
Vedtak: 
Rådet i Troms har ingen merknader til høringen, og ser positivt på de foreslåtte endringene. 
Sekretær sender høringssvar via elektronisk link i høringsdokumentet. 
 
 
 
26/18   
AKTIVITETSPLAN FOR 2019  
 
 
Innstilling: 
Forslag til aktivitets- og møteplan for 2019 utarbeides og vedtas i møtet. 
 
Behandling: 
Rådet for funksjonshemmede forslår følgende møtedager i 2019: 
Uke 6  - møtedag 8. februar 
Uke 18  - møtedag 29. april (fra 08.30 til 11.00) 
Uke 38  - møtedag 19. september 
Uke 47  - møtedag 19. november 
 
Årskonferansen for de kommunale rådene i Troms foreslås arrangert i tilknytning til vårens 
møte, 29. april og 30. april, fra lunsj til lunsj.  
 
 
Vedtak: 
Møtedager og årskonferansen for de kommunale rådene avvikles som følger: 
 
Uke 6  - møtedag 8. februar 
Uke 18  - møtedag 29. april (fra 08.30 til 11.00) 
Uke 38  - møtedag 19. september 
Uke 47  - møtedag 19. november 
 
Årskonferansen for de kommunale rådene i Troms foreslås arrangert i tilknytning til vårens 
møte, 29. april og 30. april, fra lunsj til lunsj. 
 
 
 
27/18   
REFERATSAKER NOVEMBER 2018  
 
 
Innstilling: 
Referatsakene tas til orientering. 
 
Behandling: 
Referatsak 1. 
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Innspill til ny folkehelsemelding, sendt til HOD 25.09.18. jnr. 18/11-18. 
 
Referatsak 2. 
Rådet mottok fra Vest-Agder fylkesråd for funksjonshemmede kopi av et dokument oversendt 
Nav i Vest-Agder. Rådet ønsket å fremme ideen om at flere må få vite om mulighetene for å 
få personer med nedsatt funksjonsevne ut i arbeid. Brevet ble sendt på bakgrunn av foredrag 
og intervju med aktørene i en vellykket tilrettelegging, under Landskonferansen i Hamar i 
september 2018. 
 
Brevet er sendt ledergruppa i utdanningsetaten i Troms fylkeskommune.  
 
Referatsak 3. 
Medlem Jermund Prestbakmo refererte til SOR-konferansen som ble holdt i Oslo 25. og 26. 
oktober. Det var i alt 650 til stede på konferansen. 
 
Vedtak: 
Rådet tar referatsakene til orientering. 
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Lyngen kommune 
Helse- og omsorg 

 

 

  

 
Notat 

 
Referanse Dato 

2019/55-1 04.02.2019 
 
 

Dialogmøte mellom fylkeseldrerådet og Lyngen kommune v/Råd for 
folkehelse – 24. januar 2019 på Sørheim Brygge, Lyngseidet  

Tilstede på møtet:  
Ordfører Dan Håvard Johnsen 
Kommunalsjef helse- og omsorg Liv-Merethe Sørensen 
Fylkeseldrerådet; Inge Hyld, Magnor Olsen og Line Samuelsen 
Ungdomsrådet; Benjamin Johansen, Håkon Fjellstad, Else-Lill Lyngra 
Råd for folkehelse; Harald Haugen, Hanne Drøge Jacobsen, Liv Solberg, Rolf Nilsen, Lillian 
Larsen 
 
 
Harald Haugen, leder i Råd for folkehelse, ønsket velkommen til dialogmøte.  
 
Leder for fylkeseldrerådet, Inge Hyld, orienterte om ny eldrerådslov.  
I Troms fylke har alle kommunene eldreråd. Det er vekslende aktivitet i de kommunale rådene.  
 
Eldrerådene er høringsinstanser i kommunene. De skal ha saker til høring, samt bør ha taletid i 
kommunestyrene. Eldrerådene er pliktig å skrive årsmelding. Denne skal behandles av 
kommunestyret. Fylkeseldrerådet bruker å møte i fylkestinget og legger fram deres årsmelding. 
Da får man orientert politikerne hva som er gjort, og hvilke vyer man har for det kommende året.  
 
Det er ingenting i veien for at eldrerådene tar opp saker «for egen maskin».  
Ellers skal eldrerådene ha saker som gjelder budsjett/økonomiplan, kommunale planer; herunder 
helseplaner, kommunikasjonsplaner, idrett og kultur etc.  
 
Ny struktur etter fylkessammenslåing; blir fylkeseldreråd for Troms og Finnmark.  
 
Fylkeseldrerådet opplever en del utfordringer vedr. eldreråd rundt om i kommunene ved 
kommunesammenslåing. Fylkeseldrerådet påpeker viktigheten av å ha politisk representant i 
rådet!  
 
Hvordan synliggjøre eldrerådet / Råd for folkehelse:  
Når årsmelding skal presenteres – møt opp i kommunestyret og legg den fram. Ikke bare send 
den ut som et saksdokument. Be om talerett i kommunestyret.  
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Side 2 av 2 

Leder i Råd for folkehelse har fått forespørsel fra pensjonistforeninga i kommunen om han kan 
komme og fortelle om rådet, og hva de gjør. Harald tenker å delta på pensjonistforeningas 
årsmøte den 6. februar.  
 
Meld.St. 15 (2017-2018) Leve hele livet ble tatt opp på møtet.  
Hovedpunktene i Stortingsmeldingen er «et aldersvennlig Norge», «aktivitet og fellesskap», 
«mat og måltider» og «helsehjelp».  
Mange eldre rundt om i kommune-Norge opplever reduksjoner i deres tjenestetilbud. Dette kan 
være alt fra hjelp i hjemmet (hjemmehjelp) til sykehjemsplasser. Det blir spennende å se hva 
Seniorrådet v/Drevland i spissen blir å ha fokus på.  
 
Det som blir viktig er å hele tiden være i forkant med omstillingsprosess. Vi vet at vi ikke kan ha 
slike tjenester vi har i dag om 10 – 15 år.  
 
Hvor er vi i Lyngen? 
I Lyngen satses det på hverdagsrehabilitering. Vi har fritidskontakt i hjemmet og har fokus på 
demensomsorg. Lyngen har blant annet inngått avtale med Nasjonalforeningen for folkehelsen 
og deres prosjekt «Demensvennlig samfunn».  
Kommunen har samarbeid med frivilligsentralen og tiltak gjennom dem. Det satses også på 
velferdsteknologi (kommunen har egen prosjektleder). Det er billigere å ha folk boende hjemme 
lengst mulig.  
Videre har kommunen nattevakt i åpen omsorg. Vi har aktivitetskontakt for hjemmeboende og de 
som bor på sykehjem. I tillegg har kommunen utkjøring av middag til hjemmeboende. 
 
 
På siste del av møtet deltok Ungdomsrådets representanter samt ungdomskoordinator.  
 
Både ungdomsrådets representanter og Råd for folkehelse refererte fra deres felles arenaer for 
ungdom og eldre. Kommunen har arrangert 3 generasjonstreff. I 2017 ble det arrangert 2 treff 
(Furuflaten og Lenangsøyra). Man hadde engasjert pensjonistforeningen, sanitetsforeninger og 
andre til å bake kaker for salg. Ellers var det kulturelle innslag, sang og musikk. Begge 
arrangementene var vellykkede. I 2018 ble det arrangert generasjonstreff på Lyngstunet. Dette 
ble også en suksess.  
 
På skolen har man valgfag med tittelen « Innsats for andre». Elevene kjører bingo, det er 
samtaler mellom de eldre og de unge. Valgfaget er et populært valgfag på skolen.  
 
Pasientenes velferdskasse arrangerer festmiddag hvert år for beboerne ved Lyngstunet. På 
festmiddagen er det alltid ungdom som serverer. Man ser at dette noen ganger blir en 
rekrutteringsmåte for å få ungdom til å satse på en karriere innen omsorgsyrkene.  
 
Råd for folkehelse har på agendaen å få arrangert datakurs for eldre. Rådet er i dialog med 
frivilligsentralen. Kanskje kan Råd for folkehelse og Ungdomsrådet arrangere en «digital kveld» 
for eldre?  
 
Det ble også informert om drop-out prosjektet i kommunen, og hvilke aktiviteter som er der. 
Drop-out prosjektet er for elever i videregående skoler rundt om i vårt fylke. De voksne møter 
elevene der de går på videregående skole (eks. Tromsø, Finnsnes). De spiser i lag, samt har 
aktiviteter i lag. Prosjektet skal forhindre at ungdom dropper ut av videregående skole.  
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Side 3 av 3 

Fylkeseldrerådet orienterte om årets konferanse som blir på Finnsnes 18. og 19. september.  
 
 
 
 
Lillian Larsen 
rådgiver 
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Fra: Eyvind Frilseth (Eyvind.Frilseth@pensjonistforbundet.no)
Sendt: 22.02.2019 12:10:49
Til: Eyvind Frilseth
Kopi: 

Emne: Til eldrerådet/sekretæren for eldrerådet i kommunen/fylkeskommunen
Vedlegg: PF_høringssvar_forskrift_eldreråd_22_feb_2019.pdf;argumenter_forskrift_eldreråd.pdf
 

Til eldrerådet/sekretæren for eldrerådet

Pensjonistforbundet oppfordrer alle landets eldreråd til å avgi høringsuttalelse om den forskrift til
kommuneloven § 5-12 («eldrerådsloven»). Vedlagt er derfor to dokumenter for å hjelpe rådene til dette:

1. Vår høringsuttalelse

2. En oversikt over våre argumenter for å endre forskriften

Det er viktig at alle eldreråd så snart som mulig behandler forskriften og lager egne høringsuttalelser. Det er
nå slaget om eldrerådenes arbeidsvilkår og rettigheter i årene fremover står!

Eldrerådsloven (1991) ble opphevet i 2016 og erstattet med en paragraf i kommuneloven (§ 5-12). Forskrift til
den paragrafen er nå på høring med frist 1. april 2019. Ny paragraf med tilhørende forskrift gjelder f.o.m.
valget i 2019. Samtidig kommer en veileder som skal utdype hvordan paragraf 5-12 og forskriften skal forstås.

Høringsbrev og -notat finner du her: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing---ny-forskrift-om-rad-
for-eldre-for-personer-med-funksjonsnedsettelse-og-for-ungdom/id2623250/

Høringssvar leveres her: https://svar.regjeringen.no/nb/registrer_horingsuttalelse/H2623250/

Pensjonistforbundet ønsker alle eldrerådene lykke til med behandlingen av forslaget til forskrift!

Vennlig hilsen

Eyvind Frilseth
Områdeleder for fag og politikk
Pensjonistforbundet

______________________________________________________________________
This email has been scanned by the Symantec Email Security.cloud service.
For more information please visit http://www.symanteccloud.com
______________________________________________________________________
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Pensjonistforbundets høringsuttalelse om forskrift om kommunale og 

fylkeskommunale råd for eldre, for personer med funksjonsnedsettelse og 

for ungdom (deres ref.18/5561) 

Pensjonistforbundet uttaler seg også på vegne av SAKO-organisasjonene: LO-Stats 
Pensjonistutvalg, Telepensjonistenes Landsforbund, Fagforbundets sentrale pensjonistutvalg, 
Postens Pensjonistforbund, Politiets Pensjonistforbund, Jernbanepensjonistenes Forbund og 
Statens vegvesens Pensjonistforbund.  
 
Eldre har erfaringer, klokskap, interesser, meninger og perspektiver som bør være godt 
representert i folkevalgte organer. Likevel er eldre underrepresentert i fylkestingene og 
kommunestyrene. For at eldre over 67 år skal få en forholdsmessig representasjon i 
kommunestyrer og fylkesting, må andelen representanter nesten tredobles.  
 
Eldrerådene er derfor svært viktige for å kompensere for underrepresentasjonen og sikre eldre 
innflytelse. Allerede i 1978 gikk Pensjonistforbundet inn for å lovfeste kommunale og 
fylkeskommunale eldreråd. Det var en stor seier for oss da loven ble vedtatt i 1991 og trådte i 
kraft året etter. Vi er fortsatt svært opptatt av at eldrerådene har gode arbeidsvilkår og reell 
innflytelse. 
 
I 2017 vedtok Stortinget å erstatte eldrerådsloven med en paragraf i kommuneloven. 
Pensjonistforbundet var imot dette. Vi mente eldrerådenes rettigheter ble svekket ved å 
overføres fra en detaljert særlov til en kortfattet paragraf i kommuneloven. Samtidig forsikret 
regjeringen i høringsnotatet (2016) at «Rettane som eldre og personar med nedsett 
funksjonsevne har etter dei lovene vi har i dag, blir førte vidare, og ingen av desse gruppene 
kjem dårlegare ut.». I kombinasjon med ny forskrift skulle paragrafen i kommuneloven gi 
eldrerådene like gode rettigheter som før. 
 
Etter å ha gjennomgått regjeringens forslag til forskrift om kommunale og fylkeskommunale råd 
for eldre, for personer med funksjonsnedsettelse og for ungdom, viser det dessverre seg at 
eldrerådenes arbeidsvilkår og rettigheter samlet sett er svekket. Det står riktignok veldig mye 
klokt i høringsnotatets tekst om intensjonene bak forskriften, men når man kommer til selve 
forskriften (s. 17-19 i høringsnotatet), så består den kun av fem paragrafer som er omtrentlig 
formulert, med lav grad av konkret rettighetsfesting.   
 
I dette høringssvaret vil vi derfor fremme forslag til endringer. Primært bør disse fremgå direkte 
i selve forskriften, sekundært i veilederen til forskriften. 
 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet 

Postboks 8112 Dep 

0032 Oslo                              

22.02.2019 
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Lov og forskrift 
 
Eldrerådsloven fra 1991 fikk virke i sju valgperioder, med kun noen mindre endringer 
underveis. Ny kommunelov § 5-12 trer i kraft når nye eldreråd skal velges etter kommunestyre- 
og fylkestingsvalget i 2019. Lovendringer må vedtas av Stortinget, mens forskriftsendringer 
kan foretas av et departement. Det gjør forskrifter mer utsatt for endringer og mindre eksponert 
for demokratisk kontroll.  
 
Endringer av forskrift må være i tråd med lovens intensjon. Ettersom § 5-12 er forholdsvis 
rundt formulert vil Kommunal- og moderniseringsdepartementets (KMD) anledning til senere å 
endre forskriften likevel være stor. Både lovteksten og forslaget til forskrift bekrefter at 
nåværende regjering vektlegger kommunalt selvstyre høyere enn like rettigheter for eldre over 
hele landet.  
 
Pensjonistforbundet er derfor bekymret for at endringer i forskriften kan medføre ytterligere 
innskrenkninger i eldrerådenes arbeidsvilkår og rettigheter. Samtidig ser vi at en forskrift kan 
åpne for raskere endringer i positiv retning også.   
 

Mandat 

I eldrerådsloven fra 1991 står det at «Eldrerådet skal ha til handsaming alle saker som gjeld 

levekåra til eldre.». I forslaget til forskrift § 1 a) er dette endret til «Forskriften skal sikre en 

bred, åpen og tilgjengelig medvirkning fra eldre gjennom eldrerådet i saker som angår dem».  

Det er en åpenbar fare for at mandatet med dette innsnevres, slik at eldrerådet får færre saker 

til behandling. Denne bekymringen understrekes ved at det i forskriften § 3 står at 

«Kommunestyret og fylkestinget vedtar mandatet for eldrerådet». En slik formulering åpner for 

at rådenes virkeområde kan avgrenses, f.eks. at de mottar og behandler saker om 

eldreomsorg, men ikke om samferdsel eller andre saker som angår eldres levekår.  

Det er stor avstand mellom intensjonene slik de fremgår av høringsnotatet og ordlyden i 

forskriften. På side 11 står det at «En rekke saker skal forelegges rådene, eksempelvis 

kommuneplaner og budsjett.». Og på side 12: «Med bred medvirkning menes at rådet har rett 

til å gi rådgivende uttalelse i et bredt spekter av saker.».  

Vi foretrekker formuleringen fra 1991, fordi den er mer omfattende. Den nevner eksplisitt «alle 

saker som gjeld levekåra til eldre.», ikke kun «saker som angår eldre». Kommunestyrer og 

fylkesting må ikke få anledning til å snevre inn eldrerådenes mandat. Det bør være likt i alle 

kommuner og bestemt på nasjonalt nivå. Mandatet bør derfor fremgå helt tydelig av forskriften.  

Pensjonistforbundet vil derfor at forskriften § 1 endres til «alle saker som gjeld levekåra til 

eldre.», samt at § 3 endres slik at kommunestyrer og fylkesting ikke kan bestemme 

eldrerådenes mandat. 
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Sammenslåing av eldreråd og råd for personer med funksjonsnedsettelse 

§§ 4a og 8a i eldrerådsloven fra 1991 slår fast at kommunene og fylkeskommunene «kan 

vedta å opprette felles råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne.». Det står 

imidlertid ingenting i loven om hvilke forutsetninger som må ligge til grunn for å rettferdiggjøre 

en sammenslåing. Det fremgår av A-32/2007 Rundskriv om kommunale og fylkeskommunale 

eldreråd:  

«Skal ei representasjonsordning fungere godt, må ho ha legitimitet. Dersom menneske 

med nedsett funksjonsevne og eldre ikkje opplever å ha sterke nok felles interesser og 

dermed ikkje vil medverke til eit felles råd, så vil ikkje eit felles råd oppfylle formålet 

med lova. Departementet ser det som avgjerande for ordninga at både 

organisasjonane, etablerte frivillige råd for menneske med nedsett funksjonsevne og 

eldreråda vert høyrde før kommunen/fylkeskommunen tek stilling til kva for 

representasjonsordning dei skal ha.» 

Vår erfaring er at mange sammenslåinger er vedtatt uten at organisasjonene ble tatt med på 

råd. Årsaken er antakelig at loven åpner for dette, samtidig som rundskrivet  - som definerer 

vilkårene - er lite kjent.  

§ 4 i forslaget til forskrift innebærer derfor en forbedring, fordi der er det tatt med at 

organisasjonen skal tas med på råd: 

«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.» 

I høringsnotatet står det (s. 16) at «Den klare hovedregelen er separate råd, felles råd er kun 

mulig når det er vanskelig å få opprettet to separate råd:», samt 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.». Pensjonistforbundet er enig i dette og ønsker 

derfor at forskriften blir enda tydeligere på at terskelen må være høy og at sammenslåing kun 

skal være unntak. Om ordlyden i forskriften beholdes, må dette fremkomme av den 

medfølgende veilederen. 

Det er imidlertid svært positivt at det er tatt med et avsnitt i forskriften § 4 at et vilkår for 

sammenslåing at berørte organisasjoner skal høres før man avgjør å opprette felles råd. 
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Alder 

Eldrerådsloven fra 1991 angir ingen nedre aldersgrense for å være medlem i eldrerådet, men 

presiserer at et flertall må være alderspensjonister. I høringsnotatet fra 2016 (forslaget om å 

erstatte eldrerådsloven med en paragraf i kommuneloven), ble en absolutt nedre aldersgrense 

på 60 år for medlemmer i eldreråd foreslått hjemlet i forskrift. I forslaget til forskrift § 1 er dette 

imidlertid endret til: «Flertallet av medlemmene i eldrerådet skal på valgtidspunktet ha fylt 60 

år».  

Tidligere var alderspensjonist synonymt med at man ikke lenger var i arbeid, i praksis som 
regel at man var eldre enn 67 år. I dag kan man kombinere uttak av pensjon fra folketrygden 
fra 62 år med fortsatt å stå i arbeid. Derfor er det gode grunner til å erstatte begrepet 
alderspensjonist med en nedre aldersgrense.  
 
Vi mener imidlertid at 60 år er for lavt. Eldrerådene ble etablert for å rette opp det 
demokratiske underskuddet ved at eldre ikke er forholdsmessig representert i kommunestyrer 
og fylkesting. Statistisk sentralbyrås (SSB) tall for de tre siste kommune- og fylkestingsvalgene 
viser at aldersgruppen 60-65 år er forholdsmessig representert. Det er eldre over 65 år som er 
underrepresentert.  
 

Samtidig kan for rigide aldersbestemmelser medføre at gode kandidater utelukkes fra 

eldrerådene. Vi gjentar derfor vårt innspill fra 2016: Medlemmer foreslått av organisasjonene 

må være 65 år eller eldre. Medlemmer foreslått av folkevalgte har ingen nedre aldersgrense. 

Medlemmer foreslått av organisasjonene skal utgjøre et flertall av eldrerådets medlemmer. 

Rådet skal selv velge leder og nestleder og disse må være 65 år eller eldre. Vennligst se 

påfølgende avsnitt for ytterlige detaljer om rådenes sammensetning. 

Rådenes sammensetning 

§§ 2 og 6 i eldrerådsloven fra 1991 gir kommunestyret og fylkestinget rett til å bestemme hvor 

mange medlemmer eldrerådet skal ha. Videre at pensjonistorganisasjoner har rett til å foreslå 

medlemmer til eldrerådet, at et flertall av rådets medlemmer skal være alderspensjonister, 

samt at eldrerådet selv skal utpeke leder og nestleder og at disse velges blant 

alderspensjonistene. 

I § 3 i forslaget til forskrift står det at: 

«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 og for ungdom har rett 
til å fremme forslag om medlemmer til det rådet som representerer deres interesser.» 
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Tilsynelatende er forskriften kun en videreføring av gjeldende rett, men her er det flere ting å 

merke seg (adgangen til å vedta mandat er omtalt tidligere): 

Antall medlemmer 

Stadig flere oppgaver overføres til kommunene. Det innebærer også flere og mer krevende 
oppgaver for eldrerådene. Ett eksempel på dette er rådenes rolle i forbindelse med innføringen 
av Leve hele livet. Eldrerådenes sammensetning bør gjenspeile at rådene får flere og mer 
krevende oppgaver, både i forhold til antall medlemmer og det enkelte medlems erfaringer og 
kompetanse.  
 

Departementet mener det ikke er behov for å sette krav til et minimum antall medlemmer i 

forskriften. Heller ikke i veilederen ønsker man å legge føringer, fordi i høringsnotatet (s. 14) 

står det tvert imot at «Det er hensiktsmessig at det er lokalt handlingsrom, slik at f.eks. mindre 

kommuner kan stå fritt til å velge råd som består av færre medlemmer, mens større kommuner 

kan stå fritt til å velge flere medlemmer til rådene.».  

Det er prisverdig at det samme sted står at man bør innhente uttalelser fra eldres 

organisasjoner før man bestemmer antall. Vi mener likevel det burde fremgå av forskriften at 

eldrerådet burde bestå av minst fem personer.  

Det vil ivareta at flere perspektiver kommer til ordet og at man overholder minstekravet til 
kjønnsbalanse, samt kunne gi flertall ved uenighet i rådet. Det vil også, som regel, være 
tilstrekkelig stort til at man kan ta hensyn til flere av organisasjonene med forslagsrett. 
Samtidig er dette et minstekrav. Enkelte kommuner og fylker bør vurdere flere medlemmer, for 
eksempel av hensyn til geografisk representativitet. Dette er særlig viktig i forbindelse med 
kommunesammenslåinger. 
 

Valg av leder og nestleder 

Som nevnt over har eldrerådsloven fra 1991 en bestemmelse om at «eldrerådet selv skal 
utpeke leder og nestleder og at disse velges blant alderspensjonistene». Når denne foreslås 
erstattet med «Rådene velger selv sin leder og nestleder blant medlemmene.», har vi ikke 
lenger noen garanti for at leder og nestleder er eldre («alderspensjonister»), fordi alle 
medlemmer er valgbare og forskriften ikke har en absolutt nedre aldersgrense.  
 
Forslaget til forskrift § 1 slår kun fast at et flertall av medlemmene skal være over 60 år, slik at 
leder og nestleder kan velges blant personer yngre enn 60 år. Pensjonistforbundet ønsker som 
nevnt at rådet selv velge leder og nestleder, samt at disse må være 65 år eller eldre. 

 

Forslagsrett for organisasjoner 

Formuleringen «Organisasjoner for eldre har rett til å fremme forslag om medlemmer til det 
rådet som representerer deres interesser.», er tilsynelatende en videreføring av gjeldende rett. 
Men i høringsnotatet (s. 14) fremgår det at departementet ønsker å utvide forslagsretten: 
Begrepet «pensjonistorganisasjoner» er endret til «organisasjoner for eldre og andre 
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organisasjoner som representerer eldre». I praksis innebærer det at de eldres organisasjoner 
(pensjonistorganisasjonenes) forslagsrett svekkes.  
 
Vi stiller oss undrende til hvordan departementet mener det tjener de eldre at deres 
organisasjoners forslagsrett svekkes? Til sammenlikning presiserer høringsnotatet at 
forslagsretten for medlemmer til råd for personer med funksjonsnedsettelser videreføres, slik 
at det kun er organisasjoner som representerer denne gruppa som kan foreslå medlemmer til 
rådet som representerer deres interesser. 
 
Pensjonistforbundet mener forslagsretten til medlemmer av eldrerådene fortsatt bør 
forbeholdes pensjonistorganisasjoner, dvs. organisasjoner som har som hovedformål å 
arbeide for eldres rettigheter og levekår, samt har et flertall av medlemmer som er eldre. Om 
dette ikke kan presiseres i forskriften bør det fremgå av veilederen. 
 
Habilitet 
 
Eldrerådsloven fra 1991 problematiserer ikke eldrerådsmedlemmers habilitet. Rundskriv A-
32/2007 advarer mot å oppnevne ansatte i administrasjonen i kommunen/fylket som 
medlemmer av eldrerådet, men har ingen tilsvarende advarsel om kommunestyre- og 
fylkestingsmedlemmer. 
 
Eldrerådene skal være selvstendige, korrigerende og rådgivende organer. De skal 
representere en aldersgruppe som er underrepresentert i kommunestyrer og fylkesting, samt 
kommentere saker administrasjonen legger fram. Det kan derfor være uheldig om politikere og 
ansatte er medlemmer av eldrerådene. Aktive politikere kan velge partilojalitet fremfor lojalitet 
overfor eldre, og ansatte kan kvie seg for å kritisere administrasjonens prioriteringer. Selv om 
eldrerådene er underlagt de generelle regler for habilitet i kommuneloven og forvaltningsloven, 
er vi overrasket over at høringsnotatet overhodet ikke drøfter disse utfordringene.  
 
Vårt prinsipielle utgangspunkt tilsier at det er uheldig med dobbeltroller for både ansatte og 
politikere. Samtidig er det vår erfaring at råd med politikere i dobbeltroller kommer tidligere inn 
i prosessene og har større innflytelse. I dag har en tredjedel av eldrerådene aktive politikere 
som medlemmer. Politikerne er effektive kanaler mellom kommunestyrene/fylkestingene og 
eldrerådene og bidrar til at eldrerådene kommer tidligere inn i saksforløpet og blir lyttet til. Vi 
ønsker derfor ikke et forbud mot at aktive politikere sitter i eldrerådene. Det er likevel av 
avgjørende betydning at de er i mindretall, slik at eldrerådenes uavhengighet opprettholdes.  
 
Pensjonistforbundet mener veilederen til forskriften bør omtale habilitetsutfordringer knyttet til 
både ansatte og politikere. Den bør, som i rundskriv A-32/2007 i dag, advare mot å oppnevne 
ansatte i administrasjonen i kommunen/fylket som medlemmer av eldrerådet. Og den bør 
presisere at politikere i rådet må være i mindretall. 
 

Tidlig involvering og tilstrekkelig sekretærhjelp 

Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR) gjennomførte i 2014 en undersøkelse blant 

alle landets eldreråd. Den viste at de to viktigste forutsetningene for at eldrerådene skal ha 

innflytelse, er tidlig involvering og tilstrekkelig sekretærhjelp. Disse henger sammen, fordi 

sekretæren ofte er den som i praksis vurderer om saker angår eldre og som sørger for at 

rådene involveres. 
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Tidlig involvering 

§§ 3 og 7 i eldrerådsloven fra 1991 hjemler eldrerådenes rett til tidlig involvering: 

«Alle saksdokumenta skal leggjast fram for rådet i god tid før kommunestyret 

handsamar sakene.» 

Forslaget til forskrift § 2 viderefører denne rettigheten: 

«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 saken.» 

Til tross for at eldrerådene alltid har hatt rett til tidlig involvering, er det vår erfaring at rådene 

ofte involveres for sent, slik at de ikke kan påvirke beslutningene i de politiske organene. 

Enkelte ganger er det saklige grunner til dette, men oftere skyldes det svake rutiner, lite hjelp 

fra sekretæren og manglende kjennskap til og respekt for rådenes rolle og rettigheter. Vi 

mener derfor forslaget til forskrift representerer en forbedring. Like fullt bør veilederen definere 

«på et så tidlig tidspunkt» som «i god tid før de politiske organ fatter beslutninger».    

Tilstrekkelig sekretærhjelp 

§§ 4 og 8 i eldrerådsloven fra 1991 slår fast at kommunen/fylket: 

«skal skipa høveleg sekretariathjelp for rådet.».  

I forslaget til forskrift § 2 videreføres dette:  

«Rådene skal gis tilstrekkelig sekretariatshjelp.».  

Verken i høringsnotatet eller i selve forskriften er det noen form av kvantifisering av hva dette 

innebærer. Dette var også en svakhet ved loven fra 1991, men det fremgår av rundskriv A-

32/2007 at i forarbeidene til eldrerådsloven var dette anslått til en tredjedels årsverk.  

Eldrerådenes særlige status som rådgivende organ tilsier at de må tildeles en egen 

administrativ ressurs som kan fange opp saker, utrede dem og formidle rådenes vedtak. NIBR 

(2014) viste at de fleste eldrerådene mottar sekretariatshjelp på under 20 prosent av et 

årsverk, samt at sekretariatet er «den instansen som i størst grad bestemmer hvilke saker som 

skal takast opp i råda». Vi etterlyser derfor en definisjon av hva «tilstrekkelig sekretariatshjelp» 

innebærer. Det bør presiseres i veilederen at eldrerådene har rett til sekretariatshjelp 

tilsvarende en tredjedels årsverk. 
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Rett til opplæring  

Det følger av ny kommunelov § 5-2 at medvirkningsorganer (som eldreråd) er omfattet av 

definisjonen andre kommunale organer. Av samme bestemmelse går det fram at de 

bestemmelsene som gjelder for folkevalgte organer også skal gjelde for andre kommunale 

organer. Med folkevalgte menes i ny kommunelov medlemmer av kommunestyret og 

fylkestinget og personer som et folkevalgt organ har valgt inn i et folkevalgt organ eller et annet 

kommunalt organ etter § 5-2. Bestemmelsene for folkevalgte gjelder dermed også medlemmer 

i medvirkningsorganene. 

Ny kommunelov kapittel 8 omhandler folkevalgtes rettigheter og plikter, men rett til opplæring 

er ikke hjemlet der. Den rettigheten fremkommer av det enkelte kommunestyre og fylkestings 

vedtak. Ettersom eldrerådsmedlemmer nå defineres som folkevalgte, får de også de rettigheter 

og plikter som kommunestyrene og fylkestingene pålegger øvrige folkevalgte.  

Det er vår erfaring at kommuner og fylker alltid tar opplæring av folkevalgte svært seriøst og 

grundig. Omfattende kurs gjennomføres som regel på høsten rett etter valget. Men 

opplæringen av eldrerådene, som gjerne først tiltrer på våren etter valget, har ofte vært svært 

mangelfull. Mange råd har ikke fått opplæring, noen har blitt tilbudt generelle kurs arrangert av 

andre enn kommunen, og enkelte har fått vite at kommunen ikke kan prioritere slike kurs. 

Pensjonistforbundet har selv arrangert en rekke kurs for å kompensere for dette, alene og 

sammen med Fagakademiet, som vi også har forfattet Håndbok for eldrerådsarbeid med. Vi er 

tilfreds med at eldrerådsmedlemmer nå får samme rettigheter som folkevalgte. Det må føre til 

at kommuner og fylker tar ansvaret for opplæring av eldrerådene mer alvorlig enn de har gjort 

hittil.  

Nevnte erfaringer med opplæring av eldrerådene gjør oss likevel bekymret for at hver enkelt 

kommune og KS fortsatt ikke vil prioritere opplæring av eldrerådene. Det er derfor av 

avgjørende betydning at veilederen understreker at fylkeskommunene og kommunene nå må 

ta opplæringsansvaret for medvirkningsorganer like seriøst som de alltid har gjort for 

fylkesting- og kommunestyrerepresentanter. 

Samtidig som medlemmene av eldrerådene får bedre opplæring, er det viktig at politikere og 

administrasjon får nødvendig kunnskap om rådenes rolle og rettigheter. Med innføring av ny 

kommunelov og innlemming av eldrerådene i denne, forventer vi at det blir økt oppmerksomhet 

om rådenes rolle og rettigheter for flere enn eldrerådsmedlemmene. Vi foreslår derfor at 

veilederen anbefaler fylkeskommunene og kommunene å gjennomføre opplæring av 

eldrerådene sammen og samtidig med opplæring av politikere og administrasjon. 
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Møte- og talerett  

Både etter forrige og ny kommunelov er det kun medlemmer av fylkestinget og kommunestyret 

som i kraft av sitt verv har møte- og talerett. Eldrerådene (og andre medvirkningsorganer) kan 

på eget initiativ ta opp saker og forelegge dem for kommunestyret og fylkestinget, men de har 

ingen plikt til å behandle sakene.  

Den nye kommuneloven åpner ikke for at departementet i forskrift kan gi eldrerådene flere 

rettigheter enn det som fremgår av loven. Samtidig hevder høringsnotatet (s.11) at: «Det 

enkelte kommunestyret kan vedta å gi medlemmer av rådene møte- og talerett i 

kommunestyremøter.». Det er en videreføring av praksis under forrige kommunelov, der 

kommunestyrer og fylkesting kunne gi møte- og talerett til ikke-folkevalgte, f.eks. ansatte og 

representanter for ulike råd. I en tolkningsuttalelse fra 2015 (sak 99/3335) skrev KMD at det 

fremgikk av forarbeidet til kommuneloven at - selv om det ikke fremgikk direkte av loven – 

burde være opp til det enkelte kommunestyre og fylkesting å avgjøre om det vil gi møte- og 

talerett til andre organ. 

Pensjonistforbundet har forståelse for at selve forskriften ikke kan gi eldrerådene møte- og 

talerett. Derfor er det helt avgjørende at det fremgår av veilederen at det enkelte 

kommunestyre og fylkesting kan og bør gi møte- og talerett til eldrerådene i alle saker som 

angår eldres levekår. Vi ber også departementet vurdere om det kunne være hensiktsmessig å 

gi eldrerådene (og andre tilsvarende medvirkningsorganer) en forslagsrett som medfører at 

kommunestyrer og fylkesting plikter å behandle rådenes forslag. 

Vedtakskompetanse 

Eldrerådene er rådgivende organer. Ny kommunelov § 5-3 åpner opp for at kommunestyrer og 

fylkesting kan delegere vedtakskompetanse. Samtidig hevder departementet i høringsnotatet 

at § 5-12 innskrenker muligheten for å delegere vedtakskompetanse til rådene. Derfor 

presiserer departementet i forslag til forskrift § 2 at eldrerådene ikke kan få delegert 

vedtaksmyndighet. 

Pensjonistforbundet mener det ville vitalisere rådene om de fikk (beholde) en begrenset 

vedtakskompetanse. Det er riktig at de har en mulighet til å påvirke gjennom å gi råd til 

kommunestyret og fylkestinget, men det ville løfte rådenes status om de selv kunne bestemme 

over enkelte saker som naturlig hører hjemme der, f.eks. lokal forvaltning av midler til Den 

kulturelle spaserstokk. 

Veileder 

Departementet foreslår å lage tre veiledere til forskriften, en for hver av de tre rådene for eldre, 

personer med funksjonsnedsettelse og ungdom. Pensjonistforbundet støtter at det er behov for 

en veileder for hvert råd. En omfattende veileder er særlig viktig for eldrerådene som mister en 
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omfattende særlov med tilhørende rundskriv, og nå må forholde seg til en paragraf i 

kommuneloven med en relativt kortfattet forskrift.  

Som nevnt ønsker vi primært at våre foreslåtte endringer fremgår av selve forskriften. Vår 

erfaring med eldrerådsloven fra 1991 med tilhørende rundskriv A-32/2007, er at svært mange 

kun forholder seg til lovteksten og ikke kjenner til rundskrivet. Det har blant annet medført at 

flere eldreråd og råd for funksjonshemmede er slått sammen uten at rådene selv og berørte 

organisasjoner har fått uttalt seg.  

I rundskrivet fremgår lovgivers intensjoner, f.eks. hvilke regler som gjelder for sammenslåing, 

hvor mye sekretariatshjelp rådene har krav på og eksempler på hvilke sakstyper rådene bør 

arbeide med. De som kun har forholdt seg til loven har derfor gått glipp av mye vesentlig 

informasjon. Vi frykter at det samme kan gjenta seg nå, dvs. at forskriften tolkes etter eget 

forgodtbefinnende, mens veilederen blir mindre kjent. Det er av avgjørende betydning at 

veilederen blir omfattende, tydelig og godt kjent blant eldrerådsmedlemmene, øvrige 

folkevalgte og administrasjonen i alle kommuner og fylker. 

I høringsnotatet (s. 10) står det at det i «arbeidet med veilederne vil være av stor betydning å 

få innspill fra personer som har praktisk erfaring med arbeid i medvirkningsordninger.». 

Pensjonistforbundet har medlemmer i nesten alle landets eldreråd og vi har holdt kurs i 

eldrerådsarbeid for nesten 600 personer i inneværende eldrerådsperiode. Vi ønsker derfor å 

komme med innspill til veilederen og ser frem til å bli invitert til dette.  

Avsluttende bemerkninger 

Departementet beskriver i høringsnotatet hvilke fordeler en felles forskrift for de tre ulike 

medvirkningsordningene gir. Men høringsrunden i 2016 viste at der eldres organisasjoner 

ønsket å beholde sin særlov, var organisasjonene for personer med funksjonsnedsettelse og 

ungdom langt mer positive til at deres rettigheter ble del av en ny kommunelov.  

Forsikringene fra den gang om at eldrerådenes arbeidsvilkår og rettigheter i hovedsak ville bli 

videreført, er dessverre ikke realiteter med regjeringens forslag til forskrift til § 5-12 i 

kommuneloven. Eldrerådene har måtte betale enn høyere pris for en felles forskrift, enn 

ungdomsrådene og rådene for personer med funksjonsnedsettelse. 

Akkurat som vi i 2016 måtte ta stilling til å erstatte en særlov med en paragraf i kommuneloven 

uten å kjenne til hvordan forskriften til paragrafen ble, må vi i 2019 ta stilling til en forskrift som 

delvis er omtrentlig formulert uten å kjenne til hvordan veilederen til forskriften blir. Vi kan 

derfor ikke være sikre på at de intensjoner og føringer som fremgår av høringsnotatet, men 

som ikke fremgår av selve forskriften, faktisk vil fremgå av veilederen.  

Primært ønsker vi derfor endringer i selve forskriften, sekundært at veilederen blir omfattende 

og tydelig, med klare føringer og eksempler på hva rådet skal arbeide med, hvilke rettigheter 
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de har til opplæring, sekretærhjelp og tidlig involvering, og at det er ønskelig at kommunestyrer 

og fylkesting delegerer vedtakskompetanse til eldrerådene og gir dem tale-, møte- og 

forslagsrett. 

Vennlig hilsen 

       
Harald Olimb Norman       Eyvind Frilseth 

Generalsekretær       Områdeleder  
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Argumenter til høringssvar om forskrift til kommuneloven § 5-12 («eldrerådsloven») 

Pensjonistforbundet leverte sitt høringssvar 22. februar. Det er et omfattende svar på 11 

sider. Her er en kortere oversikt over hvilke argumenter vi har for endringer av forskriften: 

1. Forskrift veier tyngre enn veileder 

 

Flest mulig av eldrerådenes rettigheter bør fremgå av selve forskriften, fordi en 

forskrift veier tyngre og er mer kjent enn en veileder (på samme måte som 

eldrerådsloven fra 1991 var mer kjent enn det tilhørende rundskrivet fra 2007). Mye 

av det som fremgår av høringsnotatet om rådenes rettigheter og virkeområde, står 

ikke i selve forskriften. Det burde det gjøre. I hvert fall må dette fremgå av veilederen. 

 

2. Like (nasjonale) rettigheter er bedre enn lokalt handlingsrom 

 

Forskriften gir kommunene for stort handlingsrom, f.eks. kan de bestemme mandat 

og antall medlemmer, samt at «tilstrekkelig sekretærhjelp» ikke er definert. Det bør 

være større vekt på like nasjonale rettigheter (samme rettigheter for råd i alle 

kommuner), enn lokalt handlingsrom. Dette er særlig viktig når det gjelder mandatet 

(hvilke saker rådene skal uttale seg om). 

 

3. Mandatet må presisere at rådene skal behandle alle saker som angår eldres levekår 

 

Forskriften/veilederen må være tydeligere på at rådene skal få til behandling alle 

saker som angår eldres levekår. Eldrerådsloven fra 1991: «Eldrerådet skal ha til 

handsaming alle saker som gjeld levekåra til eldre.». Forslaget til forskrift § 1 a) er 

svakere: «Forskriften skal sikre en bred, åpen og tilgjengelig medvirkning fra eldre 

gjennom eldrerådet i saker som angår dem». Det er en åpenbar fare for at rådene 

da får færre saker totalt, og at saksområdene snevres inn, f.eks. at man kun tas med 

på råd om eldreomsorg.  

 

4. Kriteriene for sammenslåing av råd må defineres klart 

§ 4 i forslaget til forskrift er en forbedring, fordi det er tatt med at organisasjonene skal 
tas med på råd:  

 
«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.»  
 

Dette fremgikk tidligere kun av rundskriv 32A/2007 (og var derfor lite kjent). Men 

veilederen må definere at sammenslåing kun skal være sjeldne unntak,  og at det 

ikke er opp til kommunene å definere hva som skal til for å tilfredsstille kriteriet 

«vanskelig». 

 

5. Flertallet av medlemmene bør ha fylt 65 år 

Eldrerådene skal oppveie eldres underrepresentasjon i kommunestyrer og fylkesting. 
Forslaget til forskrift § 1: «Flertallet av medlemmene i eldrerådet skal på 
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valgtidspunktet ha fylt 60 år». Det bør endres til 65 år, fordi personer opptil 65 år er 
godt representert i fylkesting og kommunestyrer.  

 
6. Leder og nestleder bør ha fylt 65 år 

 
Forslaget til forskrift § 1 slår kun fast at et flertall av medlemmene skal være over 60 
år, slik at leder og nestleder dermed kan velges blant personer yngre enn 60 år. 
Rådene skal - som før – selv velge leder og nestleder. § 1 bør derfor endres til: 
«Rådene skal selv velge leder og nestleder. Disse må være må ha fylt 65 år på 
valgtidspunktet.». 

 
7. Rådene bør ha minimum fem medlemmer 

 
Det er ikke krav til minimum antall medlemmer i forskriften. Dette vil heller ikke 
fremgå av veilederen. Forskriften bør presisere at det må være minimum 5 
medlemmer, for å kunne ta hensyn til alder, kjønn og organisasjonenes forslagsrett. 
Store/sammenslåtte kommuner kan ha behov for enda flere medlemmer for å for å 
sikre geografisk representativitet. Dette bør fremgå av veilederen. 

 
8. Forslagsretten bør kun gjelde for rene pensjonistorganisasjoner 

 
Begrepet «pensjonistorganisasjoner» som ble brukt i §§ 2 og 6 i eldrerådsloven 
(1991) om hvem som har forslagsrett til medlemmer i eldrerådene, er i forskriften 
endret til «organisasjoner for eldre og andre organisasjoner som representerer 
eldre». Det betyr at organisasjoner som Røde Kors o.l. - som har (noen) eldre som 
medlemmer - kan foreslå eldrerådsmedlemmer. Det innebærer en svekkelse av 
forslagsretten for Pensjonistforbundet o.l. pensjonistorganisasjoner. Forslagsretten 
bør være forbeholdt organisasjoner med et flertall av eldre som medlemmer og som 
jobber hovedsakelig med å forbedre eldres levekår. 

 
9. «Tilstrekkelig sekretærhjelp» må tallfestes 

 
De to viktigste forutsetningene for at eldrerådene skal ha innflytelse, er tidlig 
involvering og tilstrekkelig sekretærhjelp. Disse henger sammen, fordi sekretæren 
ofte er den som vurderer om saker angår eldre og som sørger for at rådene 
involveres. Forslaget til forskrift § 2 er bra på tidlig involvering og dårlig på tilstrekkelig 
sekretærhjelp: 

 
«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 saken.»  

 
«Rådene skal gis tilstrekkelig sekretariatshjelp.».  

 
Verken i høringsnotatet eller i selve forskriften er det noen form av tallfesting av hva 
«tilstrekkelig» innebærer. De fleste råd mottar mindre enn 20 prosents hjelp. 
Forarbeidet til eldrerådsloven (1991) anslo behovet til om lag en tredjedels årsverk. 
Det bør derfor presiseres i veilederen at eldrerådene har rett til sekretariatshjelp 
tilsvarende en tredjedels årsverk. 

 
10. Rett til opplæring må fremgå av forskriften  

 
Rett til opplæring for eldrerådene er ikke nevnt i forskriften (eller omtalt i 
høringsnotatet). Men f.o.m. valget i 2019 regnes eldrerådsmedlemmer som 
folkevalgte. Bestemmelsene for folkevalgte gjelder dermed også medlemmer i 
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medvirkningsorganene, herunder også rett til opplæring. Det må føre til at kommuner 
og fylker tar ansvaret for opplæring av eldrerådene mer alvorlig enn de har gjort hittil. 
Rett til opplæring bør likevel fremkomme klart av forskriften og omtales i veilederen. 

 
11. Kommunestyrene og fylkestingene bør gi rådene møte og talerett 

 
Det enkelte kommunestyret kan vedta å gi medlemmer av eldrerådene møte- og 
talerett i kommunestyremøter. Dette fremkommer ikke av forskriften, fordi det er 
hjemlet andre steder i kommuneloven. Men det må omtales og oppfordres til i 
veilederen. 

 
12. Eldrerådene bør ha forslagsrett 

 
Eldrerådene kan fremme og behandle saker på eget initiativ, men 
kommunestyrene/fylkestingene har ingen plikt til å behandle saker som eldrerådene 
fremmer. Forskriften burde hjemle en slik plikt. Veilederen burde omtale at det er 
ønskelig for å ivareta eldres representasjon at kommunestyrer og fylkesting 
behandler saker som eldrerådene fremmer. 

 
13. Eldrerådene bør få delegert vedtakskompetanse  

 
Forslag til forskrift § 2 presiserer at eldrerådene ikke kan få delegert 
vedtaksmyndighet. Eldrerådene burde få beholde en begrenset vedtakskompetanse, 
fordi det ansvarliggjør og vitaliserer rådene. Forskriften burde presisere at 
kommunestyrer og fylkesting kan innvilge rådene en begrenset vedtakskompetanse 
på saker som er særlig viktige for eldre. Da kunne f.eks. rådene disponere 
(begrensede) midler til kulturtiltak spesielt for eldre. 
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Innledning og bakgrunn 

Innledning 

I dette høringsnotatet foreslår Kommunal- og moderniseringsdepartementet en felles forskrift 

for eldreråd, råd for personer med funksjonsnedsettelse og ungdomsråd eller annet 

medvirkningsorgan for ungdom.  

Stortinget vedtok ny lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) 11. juni 2018. 

Loven vil tre i kraft i løpet av 2019. I ny kommunelov § 5-12 er det fastsatt at kommuner og 

fylkeskommuner skal opprette eldreråd, råd for personer med funksjonsnedsettelse og 

ungdomsråd eller annet medvirkningsorgan for ungdom. Denne bestemmelsen får først 

virkning når nye råd skal velges etter kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2019.  

Ny kommunelov § 5-12 lyder:  

§ 5-12. Eldreråd, råd for personer med funksjonsnedsettelse og ungdomsråd eller annet 

medvirkningsorgan for ungdom 

 

Kommunestyret og fylkestinget skal selv velge et eldreråd, et råd for personer med 

funksjonsnedsettelse og et ungdomsråd eller annet medvirkningsorgan for ungdom. 

Flertallet av medlemmene i eldrerådet skal på valgtidspunktet ha fylt 60 år. 

Ungdomsrådet eller annet medvirkningsorgan for ungdom skal ha en valgperiode på 

inntil to år. Medlemmene i ungdomsrådet eller annet medvirkningsorgan for ungdom skal på 

valgtidspunktet ikke ha fylt 19 år. 
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Rådene eller annet medvirkningsorgan for ungdom er rådgivende organer for 

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

eldre, personer med funksjonsnedsettelse og ungdom. 

Departementet gir forskrift om oppgaver, organisering og saksbehandling for rådene 

eller annet medvirkningsorgan for ungdom. 

 

Kommunenes og fylkeskommunenes plikt til å opprette råd for eldre og personer med 

funksjonsnedsettelse videreføres. Det nye er at reguleringen flyttes fra særlover til ny 

kommunelov med forskrift. I § 5-12 er det også lovfestet at hver kommune og 

fylkeskommune skal opprette et ungdomsråd eller et annet medvirkningsorgan for ungdom. 

Dermed får ungdom en lovfestet rett til medvirkning på linje med eldre og personer med 

funksjonsnedsettelse.  

Det følger av ny kommunelov at departementet får hjemmel til å gi forskrift om oppgaver, 

organisering og saksbehandling for rådene eller annet medvirkningsorgan for ungdom. 

Rammene for medvirkningsordningene er allerede i stor grad lagt ved Stortingets vedtak av § 

5-12 i den nye kommuneloven. Det er forutsatt i forarbeidene at reglene i all hovedsak skal 

være en videreføring av gjeldende rett som følger av særlover for eldreråd og råd for 

personer 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. For ungdomsråd eller 

annet medvirkningsorgan for ungdom foreslår derfor departementet i all hovedsak 

tilsvarende forskriftsregler som for de to øvrige rådene.  

Det som er gjenstand for høring, er forslaget til ny forskrift. Kommunelovens bestemmelse 

om medvirkningsordninger er ikke på høring, og i den grad Stortinget også har vedtatt 

føringer for medvirkningsordningene er heller ikke disse gjenstand for denne høringen. 

Kommunelovens bestemmelse om medvirkningsordninger gjelder for både kommuner og 

fylkeskommuner. For å forenkle fremstillingen i høringsnotatet bruker departementet i det 

følgende kommune som fellesbetegnelse for kommune og fylkeskommune, hvis ikke noe 

annet fremgår av sammenhengen. På samme måter omtaler departementet i det følgende 

kun kommunale organer, selv om høringsforslaget også gjelder for tilsvarende 

fylkeskommunale organer.  

Ungdomsråd og annet medvirkningsorgan for ungdom er regulert på lik måte i ny 

kommunelov. Departementet foreslår at ungdomsråd og annet medvirkningsorgan for 

ungdom også skal reguleres likt i forslaget til forskrift. For å forenkle fremstillingen i 

høringsnotatet bruker departementet i det følgende ungdomsråd som fellesbetegnelse for 

både ungdomsråd og annet medvirkningsorgan for ungdom. 

Bakgrunn  

Lokaldemokratiet i Norge er bygd opp rundt en representativ ordning. Innbyggerne velger 

sine lokale ledere, representanter eller folkevalgte som gis fullmakt til å ivareta ansvaret for 

de oppgavene kommunen har. Dette betyr at innbyggernes representanter tar stilling til 

hvordan kommunens oppgaver skal prioriteres, hvordan tjenestetilbudet skal være og legger 

rammer for hvordan lokalsamfunnet skal utvikles. En viktig del av de folkevalgtes arbeid vil 

skje i et samspill med innbyggerne. Innbyggernes medvirkning i kommunale 

beslutningsprosesser er derfor en viktig del av et levende lokaldemokrati.  
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Eldre, personer med funksjonsnedsettelse og ungdom er ofte underrepresentert i folkevalgte 

organer. Ungdom under 18 år kan ikke velges inn i kommunestyret og har da heller ikke 

muligheter for å få valgt inn representanter som kan påvirke direkte i saker som behandles i 

kommunestyret. I og med at både eldre, personer med funksjonsnedsettelse og ungdom ofte 

er underrepresentert i folkevalgte organer, vil ikke alltid deres synspunkter være del av 

saksgrunnlaget og debatten før kommunestyret fatter sine beslutninger. For å sikre at 

beslutninger ikke tas før konsekvenser for berørte grupper er vurdert, er det nødvendig at 

eldre, personer med funksjonsnedsettelse og ungdom får uttale seg. Lovfestede 

medvirkningsordninger sikrer en bred, åpen og tilgjengelig medvirkning i saker som gjelder 

disse gruppene og bidrar til at saken blir bedre opplyst. 

 

Uten en lovfestet plikt til medvirkning for disse gruppene, ville hver enkelt kommune selv 

avgjøre hvorvidt de ville opprettet medvirkningsordninger og hvordan disse ordningene 

eventuelt skulle utformes. Medvirkningsordningene kunne dermed vært mer tilpasset lokale 

forhold i kommunen – f.eks. avhengig av størrelsen på kommunen. Konsekvensen ville bli at 

medvirkningsordningene for eldre, personer med funksjonsnedsettelse og ungdom ville 

variert fra kommune til kommune, og noen kommuner kunne også valgt ikke å opprette noen 

form for medvirkning.  

 

Stortinget har i og med vedtakelsen av ny kommunelov § 5-12 allerede tatt stilling til 

spørsmålet om valg av tiltak for å sikre medvirkning, og i loven er det plikt for kommuner og 

fylkeskommuner til å opprette eldreråd, råd for personer med funksjonsnedsettelse og 

ungdomsråd eller annet medvirkningsorgan for ungdom. Stortinget har også tatt stilling til 

hvilken rolle medvirkningsorganene skal ha. Av ny kommunelov følger det at rådene er 

rådgivende organer for kommuner og fylkeskommuner og har rett til å uttale seg i saker som 

gjelder henholdsvis eldre, personer med funksjonsnedsettelse og ungdom. Departementet 

har myndighet til å gi forskrift om oppgaver, organisering og saksbehandling for rådene. 

Forskriften skal bidra til å sikre at medvirkningsorganene kan utøve sin rolle som rådgivende 

organer. Det er samtidig viktig å unngå omfattende og unødvendig detaljregulering i forskrift 

som begrenser det lokale handlingsrommet. Medvirkningsorganene skal være rådgivende 

organer, og deres rolle må dermed også sees i sammenheng med rollen til øvrige 

kommunale organer – f.eks. kommunestyret. Medvirkningsorganene kan dermed i forskrift 

ikke gis rettigheter eller oppgaver som går ut over deres lovfestede rolle og som er i strid 

med kommunelovens regulering av rollen til andre kommunale organer.   

 

Regelverket om medvirkning har til nå vært fragmentert i ulike lover og administrert av flere 

departementer. Det var bakgrunnen for at det ble foreslått en ny bestemmelse i 

kommuneloven om egne råd for disse gruppene med tilhørende forskrift. Ved å samle 

regelverket om medvirkning i kommuneloven, blir det ett ansvarlig departement, og dermed 

mer oversiktlig og brukervennlig for både innbyggerne og kommunene. 

 

Endringer i medvirkningsordningene har blitt foreslått flere ganger i løpet av de siste par 

årene. Departementet sendte i 2016 på høring forslag om en ny bestemmelse i gjeldende 

kommunelov - § 10 b om råd i kommuner og fylkeskommuner for ungdom, eldre og personer 

med funksjonsnedsettelse. Bakgrunnen for forslaget var blant annet å sikre like regler og å 

gjøre det enklere for å kommunene og fylkeskommunene å forvalte medvirkningsordningene. 
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Høringen ble fulgt opp med lovproposisjon til Stortinget, Prop. 65 L (2016–2017), som ble 

behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen, jf. Innst. 319 L (2016–2017). Stortinget 

vedtok lovendringene våren 2017, jf. lovvedtak 90 (2016–2017). Årsaken til at ny § 10 b i 

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

kommuneloven hadde kommet langt da bestemmelsen ble vedtatt.  

I forslaget til ny kommunelov, ble § 10 b foreslått videreført i § 5-11, jf. Prop. 46 L 

(2017– 2018). I innstillingen fra Kommunal- og forvaltningskomiteen var det flertall for at 

medvirkningsordningene skulle reguleres i ny kommunelov § 5-12 og at også ungdomsråd 

eller annet medvirkningsorgan for ungdom skulle være obligatorisk, jf. Innst. 369 L 

(2017– 2018). Dette ble vedtatt av Stortinget da forslaget til ny kommunelov ble behandlet, jf. 

lovvedtak 81 (2017–2018).  

Departementet viser til bakgrunn, begrunnelse og kunnskapsgrunnlag om 

medvirkningsordningene som er omtalt i tidligere forarbeider, blant annet Prop. 65 L 

(2016– 2017). 

Gjeldende rett 

Innledning 

Det er bare to grupper, eldre og mennesker med funksjonsnedsettelse, som gjennom 

lovfesting har egne representasjonsordninger i kommuner. De fleste kommunene har 

imidlertid vedtatt en rekke ordninger som sikrer andre særlige grupper og aktører arenaer for 

å ivareta sine interesser.  

Mest utbredt er ulike former for medvirkningsordninger for barn og unge. I følge tall fra 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets database for kommunal organisering hadde 

76 prosent av kommunene i 2016 opprettet ungdomsråd og 24 prosent hadde barn- eller 

ungdommens kommunestyre. 57 prosent av fylkene hadde barne- og/eller ungdomsråd og 

67 prosent hadde barn og unges fylkesting. Samlet hadde ca. 90 prosent av kommunene og 

fylkeskommunene en av de to eller begge formene for representasjonsordning. 

Eldreråd  

Kommuner og fylkeskommuner skal opprette eldreråd for hver valgperiode. Denne plikten 

følger av lov 8. november 1991 nr. 76 om kommunale og fylkeskommunale eldreråd 

(eldrerådsloven) §§ 1 og 5. Formålet med eldrerådene er å sikre at eldre gis innflytelse i 

saker som gjelder eldres levekår. Eldrerådets syn i disse sakene blir del av grunnlaget for de 

avgjørelser som fattes i kommunen.  

Eldrerådet er et rådgivende organ for kommunen og eldrerådet kan gi uttalelser i alle saker 

som gjelder levekårene for eldre, jf. eldrerådsloven §§ 3 og 7. Alle saksdokumenter skal 

legges frem for eldrerådet i god tid før kommunestyret behandler sakene. Dersom det er tvil 

om saken gjelder eldre, følger det av forarbeidene at saken bør forelegges eldrerådet. 

Eldrerådene har ikke avgjørelsesmyndighet. De kan ta opp saker av eget initiativ og kan 

foreslå at kommunestyret setter saker på dagsordenen. 

Antall medlemmer og oppnevnelse av medlemmene blir besluttet av kommunestyret eller 

fylkestinget, jf. §§ 2 og 6. Pensjonistforeninger har rett til å komme med forslag til 

medlemmer i eldrerådet. Flertallet av medlemmene i eldrerådet skal være alderspensjonister 

i kommunen. Det er en forutsetning i kommuneloven § 10 nr. 3 at det også skal velges 
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varamedlemmer til rådet. Kommunen og fylkeskommunen kan vedta at det opprettes et felles 

råd for eldre og personer med nedsatt funksjonsevne, jf. §§ 4a og 8a.  

Råd og annen medvirkning for personer med funksjonsnedsettelse 

Alle kommuner og fylkeskommuner skal ha et råd eller annen representasjonsordning for 

mennesker med nedsatt funksjonsevne, jf. lov 17. juni 2005 nr. 58 om råd eller anna 

representasjonsordning i kommunar og fylkeskommunar for menneske med nedsett 

funksjonsevne m.m. §§ 1 og 2. 

Kommunene skal sørge for at mennesker med nedsatt funksjonsevne blir sikret en åpen, 

bred og tilgjengelig medvirkning i arbeidet med saker som er særlig viktige for dem. Dette 

gjelder blant annet arbeid mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne, 

tilgjengelighet og likeverdige tjenester. Medvirkning skal i hovedsak skje gjennom rådgivning 

og uttalelser. 

Intensjonen med rådene er blant annet å medvirke til at mennesker med nedsatt 

funksjonsevne får tilgang til nødvendige kommunale tjenester. Det vil kunne gjelde både 

lovpålagte og ikke-lovpålagte tjenester. Rådet skal medvirke til å synliggjøre de behovene 

som ulike grupper med nedsatt funksjonsevne har, og hva som er gode løsninger for dem. 

Kommunestyret avgjør hvor mange medlemmer rådet skal ha. Etter loven er det ulike 

alternativer for organisering å velge mellom: 

- Eget råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne (§ 2) 

- Interkommunale representasjonsordninger/råd (§ 3) 

- Et felles råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne og eldre (§ 4) 

- Andre representasjonsordninger (§ 2). 

 

Ungdomsråd og annen ungdomsmedvirkning 

Det har vært opp til den enkelte kommune å bestemme om den ønsker å ha en formell 

medvirkningsordning for ungdom. Barn og unge har tradisjonelt vært mindre aktive i 

lokalpolitikken enn den øvrige befolkningen. Fordi barn og unge under 18 år ikke har 

stemmerett, har de ikke samme mulighet til deltakelse i lokal politikk som personer med 

stemmerett. Det er få organisasjoner for barn som driver med medvirkning i 

samfunnsprosesser, de fleste er knyttet til idrett og andre aktiviteter. Barn og unge har derfor 

ikke mange arenaer der samfunnsengasjement og medvirkning inngår. Mange kommuner og 

fylkeskommuner har derfor iverksatt tiltak for å sikre denne gruppen medvirkning. En 

medvirkningsordning for ungdom kan f.eks. være i form av ungdomsråd, barn- og unges 

kommunestyre og ungdommens fylkesting.  

Ordningen med ungdomsråd er mest brukt, men det er ulike typer organisering, og hvilken 

myndighet disse rådene har, varierer. Ungdomsrådene tar opp saker på eget initiativ og 

uttaler seg om relevante saker til kommunestyret. Rekrutteringen foregår med utgangspunkt i 

skolene, som oftest med bistand av elevrådene. Noen kommuner har gitt ungdomsrådene 

delegert beslutningsmyndighet over en tildelt sum i budsjettprosessen. Ungdomsrådene 

mangler et klart lovfestet mandat og formalisering. Det har derfor i stor grad vært opp til hver 

kommune og fylkeskommune hvordan rådene skal organiseres og hvor stor innflytelse de 

skal få.  

52



Side 7 av 18 

Det følger av Grunnloven § 104 at barn har rett til å bli hørt i spørsmål som gjelder dem selv. 

Barns mening skal tillegges vekt i overensstemmelse med deres alder og utvikling.  

Det europeiske charteret om lokalt selvstyre og tilleggsprotokoll om 
innbyggerdeltakelse 

Norge ratifiserte 1. september 1989 Det europeiske charteret om lokalt selvstyre. Charteret 

inneholder bestemmelser om lokalt selvstyre og om forholdet mellom nasjonale myndigheter 

og lokale myndigheter med sikte på å sikre lokalt selvstyre. Norge reserverte seg ikke mot 

noen av artiklene i charteret og er folkerettslig forpliktet av alle bestemmelsene. Charteret er 

ikke inkorporert som en del av norsk rett. Det innebærer at norsk rett vil gå foran dersom det 

skulle være motstrid mellom charteret og norsk rett. Charteret kan likevel ha en viss 

påvirkning på norsk rett som et tolkningsmoment der norsk rett er uklar.  

Norge ratifiserte 16. desember 2009 også en tilleggsprotokoll om innbyggerdeltakelse til 

charteret om lokalt selvstyre. Charteret omfatter forholdet mellom staten og lokale 

myndigheter. Tilleggsprotokollen utvider virkeområdet for charteret til å omfatte forholdet 

mellom de lokale myndighetene og innbyggerne. Protokollen inneholder bestemmelser om 

medlemsstatenes ansvar for å legge til rette for innbyggerdeltakelse lokalt - ikke bare i valg - 

men også mellom valg. Medlemsstatene skal gjennom ulike tiltak realisere retten til 

innbyggerdeltakelse. Dette kan blant annet skje gjennom informasjonstiltak, etablering av 

prosedyrer for involvering av innbyggerne, ordninger for dokumentinnsyn hos lokale 

myndigheter og mekanismer for håndtering av klager. Fra norsk side vurderte man det slik at 

det regelverket vi har i kommuneloven, forvaltningsloven og offentlighetsloven til sammen 

oppfyller kravene i tilleggsprotokollen. 

FNs konvensjon om rettighetene til mennesker med nedsatt 
funksjonsevne 

FNs konvensjon om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne fra 2006 skal 

sikre lik tilgang til menneskerettighetene for personer med nedsatt funksjonsevne. 

Konvensjonens fortale uttaler at menneskerettighetene er allmenne og udelelige, og at det er 

nødvendig å sikre at mennesker med nedsatt funksjonsevne kan nyte sine rettigheter fullt ut, 

uten forskjellsbehandling. Konvensjonen inneholder en rekke bestemmelser som angir 

hvordan menneskerettighetene skal forstås når det gjelder mennesker med nedsatt 

funksjonsevne. Konvensjonen bygger på en erkjennelse av at de andre FN-konvensjonene 

ikke har vært tilstrekkelige effektive for å hindre barrierer som først og fremst rammer 

personer med nedsatt funksjonsevne.  

Konvensjonspartene har plikt til å treffe alle nødvendige tiltak, også gjennom lovgivning, for å 

virkeliggjøre de rettigheter som er nedfelt i konvensjonen og bekjempe diskriminering av 

personer med nedsatt funksjonsevne, jf. artikkel 4. Statene skal respektere den enkeltes rett 

til ikke å bli diskriminert, beskytte personer med nedsatt funksjonsevne mot diskriminering fra 

andre, og iverksette tiltak for å fremme likestilling. Konvensjonen omfatter både sivile, 

politiske, økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter.  

Norge ratifiserte konvensjonen i 2013. Konvensjonen er ikke inkorporert i norsk lov.  

FNs konvensjon om barnets rettigheter 

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

rettigheter artikkel 12. 
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Det følger av artikkel 12 at barnet skal ha rett til å gi uttrykk for sine synspunkter i saker som 

berører det, og at barnets synspunkter skal tillegges behørig vekt i samsvar med dets alder 

og modenhet. Denne retten gjelder også i rettssaker og forvaltningssaker. Bestemmelsen gir 

uttrykk for et generelt prinsipp. Det vil være opp til statene å presisere og konkretisere 

bestemmelsen på de forskjellige saksområder. 

Barnekonvensjonen, har vært gjeldende som norsk lov siden 2003. FNs barnekomité har 

anbefalt norske myndigheter å styrke barn og unges muligheter til deltakelse samt sikre at 

deres synspunkter blir tillagt vekt.  

Forskrift til kommuneloven § 5-12 om medvirkning - 
vurderinger og forslag fra departementet 

Innledning og kort oversikt over bestemmelsene i ny kommunelov 

Stortinget har vedtatt at regulering av råd for eldre, personer med funksjonsnedsettelse og 

ungdom eller annet medvirkningsorgan skal følge av ny kommunelov § 5-12 med tilhørende 

forskrift. De gjeldende særlovene om henholdsvis eldreråd og råd for personer med 

funksjonsnedsettelse, oppheves fra det tidspunktet ny kommunelov og ny forskrift om 

medvirkning trer i kraft. 

Ny kommunelov § 5-12 fastslår at det er kommunestyret og fylkestinget som selv velger et 

eldreråd, et råd for personer med funksjonsnedsettelse og et ungdomsråd eller et annet 

medvirkningsorgan for ungdom. Rådene og medvirkningsorgan skal være et rådgivende 

organ for kommunen eller fylkeskommunen, som har rett til å uttale seg i saker som gjelder 

henholdsvis eldre, personer med funksjonsnedsettelse og ungdom. Loven fastslår også at for 

eldreråd skal flertallet av medlemmene på valgtidspunktet ha fylt 60 år. Loven regulerer også 

at for ungdomsråd eller annet medvirkningsorgan for ungdom er valgperioden på inntil to år 

og medlemmene skal på valgtidspunktet ikke ha fylt 19 år. 

I samme bestemmelse slås det fast at departementet kan gi forskrift om oppgaver, 

organisering og saksbehandling for rådene og annet medvirkningsorgan for ungdom. I 

forarbeidene til ny kommunelov er det lagt til grunn at reglene fra de to særlovene i all 

hovedsak videreføres med noen endringer.  

Det følger av  ny kommunelov § 5-2 at medvirkningsorganene er omfattet av definisjonen 

andre kommunale organer. Av samme bestemmelse går det også frem at de bestemmelsene 

som gjelder for folkevalgte organer også skal gjelde for andre kommunale organer. Dette 

innebærer at bestemmelser i ny kommunelov som gjelder for folkevalgte organer, også 

gjelder for medvirkningsordningene. Noen av de mest sentrale bestemmelsene er i kapittel 7 

om valg til organet og i kapittel 11 om saksbehandling.  

Med folkevalgte menes i ny kommunelov medlemmer av kommunestyret og fylkestinget og 

personer som et folkevalgt organ har valgt inn i et folkevalgt organ eller et annet kommunalt 

organ etter § 5-2. Siden medlemmene til medvirkningsorganene skal velges av 

kommunestyret eller fylkestinget, betyr dette at medlemmene inngår i definisjonen av 

folkevalgte etter § 5-1. Bestemmelsene i den nye kommuneloven som gjelder for folkevalgte 

vil dermed også gjelde for medlemmene i medvirkningsorganene. Noen av de mest sentrale 

bestemmelsene er i kapittel 8 om rettigheter og plikter for folkevalgte. 
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Lik regulering av de tre medvirkningsordningene så langt som mulig 

De tre medvirkningsordningene er rådgivende organer innen ulike saksområder. Målet med 

medvirkningsordningene er imidlertid det samme – å sikre medvirkning. Departementet 

foreslår at utgangspunktet er like regler for de tre medvirkningsordningene, med mindre det 

er særlige grunner som taler for at det er behov for ulik regulering. Lik utforming av 

bestemmelser om oppgaver, organisering og saksbehandling for rådene vil innebære at 

regelverket for de tre rådene blir mer oversiktlig. Dette vil kunne være en fordel for både 

medlemmer i rådene, kommuneadministrasjonen og politikerne i kommunen.  

Siden det i de to eksisterende særlovene for henholdsvis eldreråd og råd for personer med 

nedsatt funksjonsevne, er noe ulik regulering, vil dette innebære at det foreslås enkelte 

endringer i den nye forskriften sammenliknet med gjeldende rett. For ungdomsråd foreslås i 

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

like regler for de tre rådene, foreslår departementet at reglene gis i en felles forskrift. 

Klar ordlyd 

Den nye forskriften vil blant annet bli benyttet av medlemmer i rådene, i tillegg til 

lokalpolitikere og ansatte i administrasjonen i samtlige kommuner. Siden dette er en forskrift 

som vil rette seg mot personer med ulik erfaringsbakgrunn og tilknytning til lokalpolitikken, er 

det ekstra viktig at ordlyden i forskriftene er klar.  

En klar ordlyd vil sikre at regelverket er brukervennlig ved at det er enkelt både å forstå og å 

bruke i praksis. Det kan også bidra til å forhindre feiltolkninger og usikkerhet om hva som er 

gjeldende rett. Departementet ber spesielt om høringsinnspill om hvorvidt ordlyden er 

tilstrekkelig klar eller om det er deler av ordlyden som bør klargjøres ytterligere.  

Veiledere 

En forutsetning for at regelverket for medvirkningsordningene skal fungere, er at det gis 

tilgjengelig og klar informasjon om regelverket. For gjeldende regulering er det utarbeidet 

ulike typer veiledningsmateriale. For eldreråd er det laget både veileder og rundskriv. Det 

samme gjelder for rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Når det gjelder 

ungdomsråd er det også utarbeidet en del informasjonsmateriale, selv om denne 

medvirkningsordningen ikke har vært lovregulert tidligere.  

Departementet 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 oversikt 

over hvilke regler som gjelder for rådene, både i ny kommunelov og andre relevante lover, og 

i ny forskrift om medvirkning. Veilederne vil også inneholde praktisk informasjon om arbeidet 

i rådet og gode eksempler.  

Veilederne bør være tilgjengelig fra samme tidspunkt som den nye forskriften trer i kraft. I 

arbeidet med veilederne vil det være av stor betydning å få innspill fra personer som har 

praktisk erfaring med arbeid i medvirkningsordninger.   

Målform  

Departementet har vurdert målformen for den nye forskriften. Både lov om kommunale og 

fylkeskommunale eldreråd og lov om råd eller anna representasjonsordning i kommunar og 

fylkeskommunar for menneske med nedsett funksjonsevne m.m er på nynorsk, mens ny 

kommunelov er på bokmål. For å sikre god sammenheng i regelverket mellom ny 
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kommunelov og forskrift som gis med hjemmel i kommuneloven, foreslår departementet at 

forskriften om medvirkning gis på bokmål. 

Tidlig involvering 

Departementet foreslår at rådene skal sikres involvering på et tidlig tidspunkt i den 

kommunale saksbehandlingen, slik at rådenes uttalelse kan ha mulighet til å påvirke utfallet 

av saken. I gjeldende lov om eldreråd følger det blant annet at alle saksdokumenter skal 

legges frem for rådet i god tid før kommunestyret behandler saken, jf. §§ 3 og 7. Tilsvarende 

bestemmelse følger også av lov om råd for menneske med nedsatt funksjonsevne § 5. I 

rundskriv A-32/2007 til eldrerådsloven fremgår at det er viktig at kommunene legger frem 

sakene for eldrerådet på et tidspunkt i saksbehandlingen "…der rådet har høve til å påverke 

sakene."  

Oppgaven til rådene er å være rådgivende organer for kommunen. Rådene har rett til å 

uttale seg om saker som gjelder henholdsvis eldre, personer med funksjonsnedsettelse og 

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.  

Departementet foreslår at det i forskriften fastsettes at saker skal sendes rådene på et tidlig 

tidspunkt i saksbehandlingen, 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 

klart at saken skal legges frem på et tidspunkt slik at rådene har mulighet til å påvirke det 

endelige vedtaket. Det er likevel unntak f.eks. for hastesaker etter kommuneloven § 11-8. I 

de tilfellene kommunen er i tvil om saken skal forelegges rådene, bør rådenes syn innhentes.  

En rekke ulike typer saker skal forelegges rådene, eksempelvis kommuneplaner og budsjett. 

Det vil derfor være lite hensiktsmessig å foreslå en mer detaljert regulering i forskrift av når 

ulike sakstyper skal forelegges rådene. Den enkelte kommunen må vurdere saksgangen ut i 

fra type sak og på bakgrunn av dette sikre at rådene mottar saken på så tidlig tidspunkt at 

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

Mulighet til møte- og talerett  

Spørsmålet om medlemmer av eldreråd, råd for personer med funksjonsnedsettelse og 

ungdomsråd skal få møte- og talerett har vært praktisert ulikt fra kommune til kommune. 

Etter gjeldende kommunelov er det kun medlemmene i kommunestyret som i kraft av sitt 

verv har møte- og talerett i saker som kommunestyret behandler. Møte og taleretten står ikke 

direkte i ordlyden i gjeldende kommunelov, men det følger av kommunelovens § 40 nr. 1 og 

2 at medlemmene i kommunestyret har både en rett og en plikt til å møte og stemme. I den 

nye kommuneloven følger denne møte- og stemmeretten av § 8-1. Medvirkningsordningene 

kan på eget initiativ ta opp saker innenfor sitt saksområde og anmode kommunestyret om å 

følge opp saken. Det er imidlertid opp til kommunestyret 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 
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behandler. Det enkelte kommunestyret kan vedta å gi medlemmer av rådene møte- og 

talerett i kommunestyremøter.  

Kommuneloven - både den gjeldende og den nye - åpner derfor ikke for at departementet i 

forskrift kan gi medlemmene i eldreråd, råd for personer med funksjonsnedsettelse og 

ungdomsråd flere rettigheter enn det som er fastsatt i kommuneloven. Departementet 

foreslår dermed ingen forskriftsbestemmelser om møte- og talerett.  

Valg av medlemmer til rådene  

Utgangspunktet er at valg av medlemmer og varamedlemmer til rådene er regulert i den nye 

kommuneloven kapittel 7. Departementet har vurdert om det i tillegg er behov for 

særregulering av valg av medlemmer og varamedlemmer til rådene i forskriften.  

På grunn av at medlemmer til rådene velges på bakgrunn av at de representerer henholdsvis 

eldre, personer med funksjonsnedsettelse eller ungdom, antar departementet at det i de 

fleste tilfeller trolig vil være enstemmighet i kommunestyret ved valg av medlemmer til 

rådene. Departementet er ikke kjent med at det har vært tilfeller hvor det ikke har vært mulig 

å gjennomføre valg av medlemmer til eldreråd eller råd for personer med 

funksjonsnedsettelse, selv om det for disse to rådene etter gjeldende særlover kun har vært 

mulig å benytte avtalevalg.  

Siden avtalevalg er betinget av et enstemmig vedtak i kommunestyret, vil det være 

nødvendig med en annen måte å regulere valg på enn avtalevalg for de tilfeller hvor det ikke 

er enighet i kommunestyret. Forholdsvalg innebærer at partier eller grupper representert i 

kommunestyret leverer hver sin liste med kandidater. Medlemmer til rådene velges på 

bakgrunn av sin erfaring som henholdsvis eldre, person med funksjonsnedsettelse eller 

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

avtalevalg. Ved forholdsvalg til eldreråd, må listene til partiene utformes slik at det sikres at 

flertallet 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 er trolig en mindre egnet måte å 

gjennomføre valg av medlemmer til rådene på, men det er likevel en mulig måte å 

gjennomføre valget på. Andre måter å gjennomføre valg på enn avtalevalg og forholdsvalg, 

f.eks. flertallsvalg som gjelder ved valg av leder og nestleder, er ikke egnet ved valg av flere 

medlemmer til rådene. Forholdsvalg vil dermed være det eneste aktuelle alternativet for de 

tilfeller der det ikke er enighet om avtalevalg. 

Departementet kan på denne bakgrunn ikke se at det er behov for særregulering av 

valgordningen for valg av medlemmer og varamedlemmer til rådene, utover de 

bestemmelser i ny kommunelov som gjelder for valg til rådene.  

Nærmere om forslag om formål 

Departementet foreslår at formålet fremgår av forskriften § 1. Det foreslås at formålet med 

forskriften skal være å legge til rette for en bred, åpen og tilgjengelig medvirkning fra eldre, 

personer med funksjonsnedsettelse og ungdom i saker som gjelder dem. 

Med bred medvirkning menes at rådet har rett til å gi rådgivende uttalelse i et bredt spekter 

av saker. Med bred medvirkning vises det også til at de som velges som medlemmer til 

rådene bør ha ulike erfaringer. Eldrerådet bør bestå av personer med et vidt aldersspenn for 

å sikre kunnskap om ulike deler av alderdommen. Det følger av loven at flertallet av 

medlemmer i eldrerådet skal ha fylt 60 år på valgtidspunktet. Rådet for personer med 

funksjonsnedsettelse bør bestå av personer med ulik erfaring og bakgrunn for å sikre at 
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rådet representerer personer med ulike funksjonsnedsettelser. Ungdomsrådet bør bestå av 

ungdom i forskjellige aldre, med ulik erfaring og utdannelse for å sikre at forskjellige 

ungdomsgrupper blir representert. 

Med åpen og tilgjengelig medvirkning menes at kommunen må sikre at rådene mottar alle 

relevante saker hvor rådene kan avgi uttalelse. Rådene kan også ta opp saker på eget 

initiativ. Møtene i rådene skal være åpne og tilgjengelige for enhver som ønsker å overvære 

møtene og rådets uttalelser skal være offentlige.  

Departementet foreslår at formålet angis på et overordnet nivå, og at formålet dermed ikke 

inneholder opplisting av eksempler 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. 

 Nærmere om forslag om oppgaver 

Departementet foreslår at bestemmelser om rådenes oppgaver følger av forskriften § 2. 

Rådene har som oppgave å være et rådgivende organ for kommunen, dette følger av ny 

kommunelov § 5-12. Rådene har rett til å komme med rådgivende uttalelser i saker som 

gjelder henholdsvis eldre, personer med funksjonsnedsettelse 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 til eldre, personer med 

funksjonsnedsettelse og ungdom blir synliggjort. Som rådgivende organ vil rådenes fokus 

være mot saker på et overordnet nivå, blant annet budsjett og kommuneplaner.  

Departementet foreslår at kommunestyret skal forelegge saker som gjelder eldre, personer 

med funksjonsnedsettelse og ungdom for rådene. Dette er en videreføring av tilsvarende 

bestemmelse som etter gjeldende rett følger av eldrerådsloven. Bestemmelsen er viktig for 

rådenes mulighet til å utføre sin oppgave som rådgivende organ og sikrer at rådet holdes 

oppdatert på relevante saker. 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. Kommunestyret skal etablere rutiner som sikrer dette, 

dette er nærmere omtalt i punkt 3.6 i høringsnotatet.  

Rådenes funksjon og rolle tilsier at de ikke skal behandle saker som gjelder enkeltpersoner. 

Departementet foreslår derfor å videreføre dette prinsippet, som etter gjeldende rett følger av 

tolkningen av de to særlovene om henholdsvis eldreråd og råd for personer med 

funksjonsnedsettelse. Departementet foreslår at dette bør følge direkte av ordlyden i ny 

forskrift.  

Rådet for eldre, for personer med funksjonsnedsettelse og ungdom er i § 5-12 gitt 

kompetanse til å gi rådgivende uttalelser. Utgangspunktet etter ny kommunelov er at 

kommunestyret kan delegere myndighet til å treffe vedtak til andre folkevalgte organer 

innenfor rammene av kommuneloven. Siden det følger av loven at medvirkningsordningenes 

oppgave er å være rådgivende organer, vurderer departementet at § 5-12 dermed 

innskrenker muligheten til å delegere vedtakskompetanse til rådene etter § 5-3. Selv om 

dette allerede følger av tolkningen av den nye kommuneloven, foreslår departementet at det 

fremgår av ordlyden i forskriften at rådene ikke kan få delegert vedtakskompetanse. 

Bakgrunnen er at utøvelse av myndighet er utenfor det mandatet rådene har fått som 

rådgivende organer. I en rekke kommuner er det eksempler på at kommunestyret har 

delegert vedtakskompetanse til rådene, slik at rådene for eksempel kan disponere og fordele 
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midler. Etter ny kommunelov vil dette være mulig ved at kommunestyret ber om rådenes 

vurdering i saken, før kommunestyret fatter vedtak om tildeling av midlene.  

Uttalelser fra rådene skal følge saken til det organet i kommunen som avgjør saken. 

Kommunestyret er ikke forpliktet til å følge uttalelsene fra rådene, men rådenes uttalelse skal 

følge saken slik at dette er del av grunnlaget i saken som kommunestyret må vurdere før de 

tar sin avgjørelse. Rådets uttalelser er offentlige. 

Departementet foreslår en bestemmelse om at rådene hvert år skal utarbeide en årsmelding, 

tilsvarende bestemmelse om årsmelding følger etter gjeldende rett av de to særlovene. 

Årsmeldingen skal legges frem for kommunestyret. Departementet vurderer at det ikke er 

behov for detaljert regulering av innholdet i årsmeldingen. Årsmeldingen vil f.eks. kunne 

inneholde oversikt over medlemmer, mandat og hvilke saker rådet har behandlet i løpet av 

året som har gått, i tillegg til en oppsummering av rådets uttalelser. 

 Nærmere om forslag om sammensetning og organisering 

Bestemmelser om sammensetning og organisering av rådene foreslås i § 3 i ny forskrift. Det 

er kommunestyret selv som velger et råd for eldre, et råd for personer med 

funksjonsnedsettelse og et ungdomsråd, dette følger av ny kommunelov § 5-12. Valget kan 

ikke delegeres. Valgreglene følger av ny kommunelov, dette er nærmere omtalt under punkt 

3.8 i dette høringsnotatet. 

Det foreslås at det også skal være opp til kommunestyret å avgjøre antallet medlemmer og 

varamedlemmer som skal velges til de tre rådene. Departementet kan ikke se at det er 

behov for å regulere antallet medlemmer i forskriften. Det er derimot hensiktsmessig at det er 

lokalt handlingsrom, slik at f.eks. mindre kommuner kan velge råd som består av færre 

medlemmer, mens større kommuner kan stå fritt til å velge flere medlemmer til rådene. 

Kommunestyret bør innhente uttalelser fra organisasjoner for henholdsvis eldre, personer 

med funksjonsnedsettelse og ungdom før antallet medlemmer i de ulike rådene fastsettes.  

Det foreslås videre at kommunestyret vedtar mandatene for og sammensetningene av 

rådene. Tilsvarende regulering følger etter gjeldende rett av særloven for råd for personer 

med funksjonsnedsettelse. Kommunestyret kan i mandatet for rådene fastsette nærmere 

bestemmelser, f.eks. om rådets arbeidsmåte og saksgang. Rådene har rett til å uttale seg før 

kommunestyret fastsetter mandat for rådene. 

Departementet foreslår at det er henholdsvis eldrerådet, råd for personer med 

funksjonsnedsettelse og ungdomsrådet som selv velger sin leder og nestleder. Etter 

gjeldende lov om råd for menneske med nedsett funksjonsevne er det kommunestyret som 

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

kompetanse 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 skal reguleres annerledes for råd for personer med funksjonsnedsettelse. 

Leder og nestleder skal velges blant medlemmene i rådet. Det følger av ny kommunelov 

hvordan valget skal gjennomføres, blant annet at leder og nestleder skal velges ved 

flertallsvalg. 

Departementet foreslår at organisasjoner for henholdsvis eldre, personer med 

funksjonsnedsettelse og ungdom skal ha rett til fremme forslag om medlemmer til rådene. 

Etter eldrerådsloven er det pensjonistforeninger som har rett til å fremme forslag om 

medlemmer til eldrerådet. Betegnelsen organisasjoner for eldre som foreslås i forskriften vil 

omfatte både pensjonistforeninger og andre organisasjoner som representerer eldre. 
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Departementet foreslår å videreføre at organisasjoner for personer med 

funksjonsnedsettelse skal ha rett til fremme forslag om medlemmer til rådet for personer med 

funksjonsnedsettelse. Departementet foreslår at organisasjoner som representerer ungdom 

skal ha rett til fremme forslag om medlemmer til rådet. Dette inkluderer også elevråd, 

fritidsklubber og ungdomshus m.v. Kommunen må kontakte organisasjonene slik at de 

mottar informasjon om retten til å fremme forslag om medlemmer i god tid før valget av 

medlemmer til rådene skal gjennomføres.  

For at rådene skal kunne utføre sine oppgaver er det nødvendig at rådene får tilstrekkelig 

sekretariatshjelp, dette følger etter gjeldende rett av de to særlovene om henholdsvis 

eldreråd og råd for personer med funksjonsnedsettelse. Det vil kunne være behov for hjelp til 

for eksempel møteinnkalling, utforming av sakslister, bestilling av møterom, føring av 

møtereferat og utsending av rådenes uttalelser. Departementet foreslår at rådene skal gis 

tilstrekkelig sekretariatshjelp.  

Departementet foreslår en videreføring av eldrerådslovens bestemmelse om at rådet har rett 

til å uttale seg før kommunestyret setter ned sekretariat, fastsetter saksbehandlingsregler og 

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

kommunens administrasjon sekretariatet skal plasseres, hvilke oppgaver sekretariatet skal 

ha og hvor stor stillingsprosent sekretariatet skal gis. Departementet foreslår ikke en 

detaljregulering av saksbehandlingsreglene for rådene, slik at det gis lokalt handlingsrom for 

kommunestyret. Saksbehandlingsreglene som kommunestyret vedtar, må være i tråd med 

kravene til saksbehandling som følger av relevant regelverk for rådet, herunder 

kommuneloven og forvaltningsloven. 

Utgangspunktet er at det skal opprettes et eldreråd, et råd for personer med 

funksjonsnedsettelse og et ungdomsråd for hver kommune. Kommuner kan velge å opprette 

kommunedelsutvalg og overføre oppgaver som gjelder eldre, personer med 

funksjonsnedsettelse og ungdom til kommunedelsutvalgene. I disse tilfeller skal det 

opprettes råd for alle disse tre gruppene for hvert kommunedelsutvalg, i tillegg til et sentralt 

eldreråd, et sentralt råd for personer med funksjonsnedsettelse og et sentralt ungdomsråd for 

hele kommunen. Departementet foreslår tilsvarende reguleringen i forskrift som det som 

følger av eldrerådsloven om eldreråd i kommunedelsutvalg og sentralt eldreråd. 

Departementet er i tvil om det er nødvendig med krav om et sentralt råd for disse tre 

gruppene i de tilfeller kommuner velger å opprette råd for hvert bydelsutvalg, og ber om 

høringsinnspill til dette.  

Etter eldrerådsloven har det også vært adgang til å opprette eldreråd for annet geografisk 

område i kommunen etter søknad til Arbeids- og sosialdepartementet. Departementet 

vurderer at det ikke er behov for tilsvarende bestemmelse i ny forskrift fordi denne 

muligheten i svært liten grad har vært benyttet.  

 Mulighet for felles råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse 

Utgangspunktet er at hver kommune skal opprette separate råd for eldre og personer med 

funksjonsnedsettelse. Departementet ser imidlertid at det for spesielt mindre kommuner kan 

være vanskelig å få tilstrekkelig mange medlemmer til to separate råd. Det bør derfor være 

en unntaksregel for de tilfeller der det vanskelig lar seg gjøre. Etter gjeldende rett følger 

adgang til å opprette felles råd av særlovene om eldreråd og råd for personer med nedsett 

funksjonsevne. Ordlyden i lovene inneholder ikke noen vilkår for å opprette felles råd. Det 

står i rundskrivet til eldrerådsloven at dersom personer med funksjonsnedsettelse og eldre 
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"... ikkje opplever å ha sterke nok felles interesser og dermed ikkje vil medverke til eit felles 

råd, så vil ikkje eit felles råd oppfylle formålet med lova." 

Departementet foreslår at muligheten for felles råd for eldre og personer med 

funksjonsnedsettelse følger av forskriften. Den klare hovedregelen er separate råd, felles råd 

er kun mulig når det er vanskelig å få opprettet to separate råd. Departementet vurderer at 

en forutsetning for at et felles råd skal fungere, er at både organisasjoner for eldre, 

organisasjoner for personer med funksjonsnedsettelse og eksisterende råd finner at et felles 

råd kan sikre at begge gruppers interesser blir ivaretatt. Kommunestyret må sørge for at 

organisasjoner for eldre, organisasjoner for personer med funksjonsnedsettelse og etablerte 

råd for disse gruppene blir hørt, før kommunen avgjør om felles råd skal opprettes. 

Departementet foreslår at dette følger direkte av ordlyden i forskriften. I ordlyden foreslås 

også en presisering av at felles råd kan opprettes i de tilfeller det er vanskelig å få opprettet 

to separate råd. Kommunestyret 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.  

 Ikrafttredelsestidspunkt  

Ny kommunelov er vedtatt av Stortinget og skal tre i kraft i løpet av 2019. Departementet 

vurderer at det er hensiktsmessig at forskriften om medvirkning trer i kraft i forbindelse med 

konstituerende møte i kommunestyret eller fylkestinget etter at kommunestyre- og 

fylkestingsvalget i 2019 er gjennomført. Fra samme tidspunkt legger departementet opp til at 

de to eksisterende særlovene om henholdsvis eldreråd og råd for personer med 

funksjonsnedsettelse, blir opphevet. Ikrafttredelsestidspunktet vil dermed kunne være noe 

ulikt for hver enkelt kommune, siden ikrafttredelsestidspunktet vil avhenge av tidspunktet for 

det konstituerende møtet i kommunen. 

Etter valget skal det gjennomføres et konstituerende møte i kommunestyret senest innen 

utgangen av oktober måned. Det følger videre av ny kommunelov § 7-1 at dersom ikke nye 

medlemmer blir valgt i det konstituerende møtet, kan funksjonstiden til de sittende 

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

årsskifte i den nye valgperioden. Siden departementet legger opp til at særlovene om 

eldreråd og råd for personer med funksjonsnedsettelse oppheves fra og med det 

konstituerende møtet, vil det dermed kunne gå noe tid fra gjennomføringen av det 

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

overgangsbestemmelser som sikrer at eksisterende råd kan fortsette frem til nye råd er valgt. 

Eventuelle overgangsbestemmelser vil bli vurdert og eventuelt foreslått i egen felles forskrift 

om overgangsbestemmelser.   

Økonomiske og administrative konsekvenser 

Departementet foreslår i all hovedsak at regelverket som etter gjeldende rett følger av 

særlovene om eldreråd og råd for personer med funksjonsnedsettelse, videreføres i 

forskriften. Departementet foreslår i all hovedsak tilsvarende regler for ungdomsråd. For 

kommuner og fylkeskommuner innebærer derfor ikke forslaget økonomiske eller 

administrative konsekvenser av betydning.  
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Ny kommunelov innebærer at kommuner og fylkeskommuner også får plikt til å ha 

ungdomsråd. De fleste kommuner og fylkeskommuner har allerede en form for 

medvirkningsordning for ungdom. Ifølge tall fra Kommunal- og 

moderniseringsdepartementets database for kommunal organisering, hadde 76 prosent av 

kommunene i 2016 opprettet ungdomsråd og 24 prosent hadde barn- eller ungdommens 

kommunestyre. Samlet hadde ca. 90 prosent av kommunene en av de to eller begge 

formene for medvirkningsordning. Tall fra databasen viser også at de fleste 

fylkeskommuner har medvirkningsordninger for ungdom, 57 prosent av fylkene har 

barne- og/eller ungdomsråd og 67 prosent har barn og unges fylkesting. I alt har 89 

prosent av fylkeskommunene en medvirkningsordning for ungdom i 2016.  

Departementet legger til grunn at sekretariat for ungdomsråd for eksempel vil kunne 

samordnes med sekretariatet til eldrerådet og rådet for personer med funksjonsnedsettelse. 

Videre vil en samling av regulering av de ulike medvirkningsordningene i kommuneloven 

med tilhørende forskrift bidra til en administrativ forenkling, også av ordningene kommunene 

og fylkeskommunene allerede er pålagt å ha. Departementets vurdering er derfor at forslaget 

ikke vil ha økonomiske eller administrative konsekvenser av betydning for kommuner og 

fylkeskommuner. 

Regelverket om medvirkningsordningene vil være innenfor fagområdet til Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet. For departementet blir dette en ny oppgave. Departementets 

nye fagoppgave gjelder medvirkningsordningene, mens det fremdeles er Helse- og 

omsorgsdepartementet som er fagdepartement for saker som gjelder eldre og Barne- og 

likestillingsdepartementet som er fagdepartementet for saker som gjelder barn og ungdom, 

og saker som gjelder personer med funksjonsnedsettelse. Departementet vurderer at 

endringen ikke vil ha økonomiske eller administrative konsekvenser av betydning for 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Dersom endringen har økonomiske 

konsekvenser for departementet vil dette dekkes innenfor departementets egne rammer. 

Forslag til forskrift 

Forskrift om kommunale og fylkeskommunale råd for eldre, 
personer med funksjonsnedsettelse og ungdom (forskrift om 
medvirkningsordninger) 
 

Fastsatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet XXXX med hjemmel i lov 22. juni 

2018 nr. 83 om kommuner og fylkeskommuner § 5-12. 

 

§ 1 Formål  

Forskriften skal sikre en bred, åpen og tilgjengelig medvirkning fra  

a) eldre gjennom eldrerådet i saker som angår dem 

b) personer med funksjonsnedsettelse gjennom rådet for personer med 

funksjonsnedsettelse i saker som angår dem 

c) ungdom gjennom ungdomsrådet eller annet medvirkningsorgan for ungdom i 

saker som angår dem.   

 

§ 2 Oppgaver  
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 Eldrerådet, rådet for personer med funksjonsnedsettelse og ungdomsrådet eller annet 

medvirkningsorgan 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 til det kommunale eller fylkeskommunale 

organet som avgjør saken endelig.  

Rådene skal ikke behandle saker som gjelder enkeltpersoner. Rådene kan heller ikke 

få delegert vedtaksmyndighet. 

 Rådene skal hvert år utarbeide hver sin årsmelding som skal legges frem for 

kommunestyret eller fylkestinget. 

 

§ 3 Sammensetning 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 og for ungdom har 

rett til å fremme forslag om medlemmer til det rådet som representerer deres interesser.  

Rådene skal gis tilstrekkelig 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  

 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. 
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§ 5 Ikrafttredelse 

 Forskriften trer i kraft fra og med det konstituerende møtet i det enkelte 

kommunestyret og fylkestinget ved oppstart av valgperioden 2019–2023. 
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Fra: Inger-Helene Isaksen (Inger-Helene.Isaksen@lyngen.kommune.no)
Sendt: 24.01.2019 14:55:11
Til: Lillian Larsen; ha-haug4@online.no
Kopi: 

Emne: VS: Eldrerådsmøte for Eldrerådene i Nord-Troms 23.5.19 i Kåfjord
Vedlegg: 

Hei!

Videresender denne henvendelsen til dere!

Hilsen Inger‐Helene

_____________________________________________
Fra: Post Lyngen
Sendt: onsdag 23. januar 2019 15:28
Til: Ordfører Lyngen <Ordforer@lyngen.kommune.no>; Inger‐Helene Isaksen <Inger‐
Helene.Isaksen@lyngen.kommune.no>
Emne: FW: Eldrerådsmøte for Eldrerådene i Nord‐Troms 23.5.19 i Kåfjord

Med vennlig hilsen

Servicekontoret

_____________________________________________
From: Ina Engvoll <Ina.Engvoll@kafjord.kommune.no>
Sent: Wednesday, January 23, 2019 12:41 PM
To: Post Storfjord <post@storfjord.kommune.no>; Post Skjervoy <post@skjervoy.kommune.no>; Post
Kvænangen <Sentralbord.KvaenangenKommune@kvanangen.kommune.no>; Nordreisa Kommune
<postmottak@nordreisa.kommune.no>; Post Lyngen <Post@lyngen.kommune.no>
Cc: Reidar Breivik <reidar.breivik@gmail.com>; Olga Nilsen <olga.nilsen@nordtroms.net>;
mafagerli@yahoo.no; Trond Skotvold <Trond.Skotvold@kafjord.kommune.no>; Kjersti Hovland Rennestraum
<Kjersti.Rennestraum@kafjord.kommune.no>
Subject: Eldrerådsmøte for Eldrerådene i Nord‐Troms 23.5.19 i Kåfjord

Til alle eldrerådene i Nord‐Troms og ordførere!

I år er det Kåfjord som skal arrangere felles eldrerådsmøte for rådene i Nord‐Troms på kultursenteret i
Olderdalen 23. mai.

Vi ber om innspill til tema eller saker som ønskes tatt opp.

Frist for saker og innspill settes til 1. april 2019, og kan sendes til ina.engvoll@kafjord.kommune.no

Vi får besøk av leder for fylkeseldrerådet Inge Hyld, og Kulturkonsulent Kjersti H. Rennestraum vil holde
innlegg om folkehelse.

Invitasjon og program sendes ut i april.

Eldrerådet inviterer også alle ordførere i Nord‐Troms kommunene. Hold av dagen allerede nåJ

Vennlig hilsen på vegne av Kåfjord eldreråd
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Ina Engvoll

sekretær

Tlf 777 19204

Ina.engvoll@kafjord.kommune.no

Kåfjord kommune   Gáivuona suohkan   Kaivunon komuuni
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Fra: Post Lyngen (Post@lyngen.kommune.no)
Sendt: 01.03.2019 14:30:00
Til: Lillian Larsen
Kopi: 

Emne: FW: Invitasjon til årets kommunale konferanse for råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne.
Vedlegg: image001.png
Hei!
Er dette noe du kan videreformidle?
 
Med vennlig hilsen
Servicekontoret v/Aud
 

From: Hanne Myrvold Andersen <hanne.m.andersen@tromsfylke.no> 
Sent: Friday, March 1, 2019 2:16 PM
To: Kommunene i Troms (alle 24) <Kommuneneitroms@tromsfylke.no>; Berit sandnes Wikstøl
<besandne@me.com>; leder berg <svabel@broadpark.no>; heidrandi@gmail.com; 'Aina Mathisen'
<aina.h.mathisen@gmail.com>; Ina Engvoll <Ina.Engvoll@kafjord.kommune.no>;
evy.hansen@lavangen.kommune.no; Leder Målselv <hpeder@online.no>;
merete.karlsen@nordreisa.kommune.no; Grethe Davidsen Kleppe (Grethe.Kleppe@salangen.kommune.no)
<Grethe.Kleppe@salangen.kommune.no>; kathrine@skjervoy.kommune.no; janneo13@online.no; Lena Nilsen
(Lena.Nilsen@storfjord.kommune.no) <Lena.Nilsen@storfjord.kommune.no>;
barbara.karin.vogele@tromso.kommune.no
Cc: Tom Erik Forså <Tom.Erik.Forsaa@tromsfylke.no>
Subject: Invitasjon til årets kommunale konferanse for råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne.
 
 
Til de kommunale postmottak: kan dere sørge for at de kommunale råd for mennesker med nedsatt
funksjonsevner får denne eposten.
 
Hei alle sammen,
 
Da har vi noe klart i forbindelse med konferansen. Den blir den holdt i Tromsø 29. og 30. april på Scandic Ishav
hotell.
 
Dere får mer informasjon og program så snart det er ferdigstilt.
 
Hold av dagene og mobiliser rådene i kommunene slik at vi får flest mulig kommuner med oss.
 
Jeg kommer tilbake med endelig utfyllende invitasjon.
 
Vennlig hilsen

Hanne Myrvold Andersen
Sekretær
DU Sekretariat og sentralbord
Troms fylkeskommune

Telefon: +47 77 78 80 28
www.tromsfylke.no
 

______________________________________________________________________
This email has been scanned by the Symantec Email Security.cloud service.
For more information please visit http://www.symanteccloud.com
______________________________________________________________________
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Lyngen kommune Arkivsaknr: 2019/55 -7 

Arkiv: 033 

Saksbehandler:  Lillian Larsen 

 Dato:                 05.03.2019 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
2/19 Lyngen Råd for folkehelse 18.03.2019 
 Lyngen levekårsutvalg  
 Lyngen kommunestyre  

 

Årsmelding 2018 - Råd for folkehelse 

Henvisning til lovverk: 
Lov om råd eller anna representasjonsordning i kommunar og fylkeskommunar for menneske 
med nedsett funksjonsevne mm.  
Lov om kommunale og fylkeskommunale eldreråd (eldrerådslova) 
 
Vedlegg 
1 Årsmelding 2018 - Råd for folkehelse 

 

 

 

Rådmannens innstilling 
Årsmelding 2018 for Råd for folkehelse tas til orientering.  
 
 

Saksopplysninger 
Generelle opplysninger om saken 
Råd for folkehelse har utarbeidet egen årsmelding. Dette i henhold til gjeldende regelverk; Lov 
om råd eller anna representasjonsordning i kommunar og fylkeskommunar for menneske med 
nedsett funksjonsevne mm. § 7, og lov om kommunale og fylkeskommunale eldreråd 
(eldrerådslova) § 4.  
 

Vurdering av alternativer og konsekvenser 
Årsmeldingen behandles av råd, utvalg og kommunestyret. 
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Lyngen kommune 
Helse- og omsorg 

 

 

  

Årsmelding 2018 - Råd for folkehelse Lyngen kommune 

I henhold til lov om råd eller anna representasjonsordning i kommunar og fylkeskommunar for 
menneske med nedsett funksjonsevne m.m § 7 og lov om kommunale og fylkeskommunale eldreråd 
(eldrerådslova) § 4, skal det hvert år utarbeides ei årsmelding som skal legges fram for 
kommunestyret.  
 
Råd for folkehelse besto i 2018 av følgende medlemmer:  
Leder Harald Haugen – vara Reidun Mathiassen 
Nestleder Hanne Drøge Jacobsen – vara Martin Skog 
Medlem Peggy Olsen – vara Line Eidet 
Medlem Liv Solberg – vara Wenche Hansen 
Medlem Rolf Nilsen – vara Rigmor Henriette Teigen 
 
Kommunestyret valgte i møte den 25.04.2018 (K-sak 34/18) Rigmor Teigen som personlig 
varamedlem for Rolf Nilsen.  
 
I 2018 ble det avholdt 4 møter og behandlet 15 politiske saker og 9 referatsaker.  
 
Økonomi:  
Råd for folkehelse hadde i 2018 eget budsjett på kr. 65000. Dette har i hovedsak gått til dekning 
av møteutgifter, kursutgifter og representasjon. Regnskapet viser et forbruk på kr. 28000.  
 
Saker:  
Råd for folkehelse skal medvirke og få uttale seg til all kommunal planlegging og virksomhet som 
kan berøre miljø og levekår for eldre og mennesker med funksjonshemninger.  
 
Rådet var aktiv i budsjettprosessen, og kom med konstruktive forslag til budsjettet. Blant annet 
stilte rådet seg kritisk til den prisøkning på husleie og gebyr som det legges opp til i 
økonomiplanen, sett i relasjon til personer med lav inntekt. Videre savnet rådet aktivitetstiltak 
under folkehelse som fremmer psykisk helse, og nevnte selv dagtilbud hvor det ikke er krav om 
produksjonsevne som eksempel.  
 
I løpet av 2018 har fagfolk fra administrasjonen orientert Råd for folkehelse om ulike temaer rådet 
har ønsket belyst. Dette har vært dagsaktuelle temaer som blant annet omorganiseringsprosessen i 
NAV, velferdsteknologi, akuttberedskap i barneverntjenesten samt opprettholdelse av Lenangen 
omsorgssenter.  
 
I tillegg har Frivilligsentralen vært og orientert om sine aktiviteter på flere møter i 2018.  
Råd for folkehelse og Frivilligsentralen har et samarbeid rundt prosjektet 
«datakurs/smarttelefonkurs for eldre».  
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Side 2 av 2 

Kommunalsjef helse- og omsorg har deltatt fast på møtene i Råd for folkehelse. Rådet anser det 
som viktig og positivt med tanke på å få rådets innspill implementert administrativt.  
 
Foredrag om velferdsteknologi:  
I september arrangerte Råd for folkehelse foredrag i velferdsteknologi. Prosjektleder Tone Bye fra 
Pensjonistforbundet var foredragsholder. Det var godt oppmøte, da mange tok turen til Lyngstunet. 
Flere ga etter foredraget uttrykk for at det hadde vært informativt.  
 
«Generasjonskos – kontakt mellom generasjoner»:  
Råd for folkehelse og Ungdomsrådet arrangerte generasjonstreff på Lyngstunet i november. Det 
ble et høytidelig arrangement hvor både beboere, pårørende og andre besøkende var med. Det var 
sang, kaffe og kaker og prat rundt bordene. Råd for folkehelse roser ungdommen og Ungdomsrådet 
i kommunen vår for arbeidet med generasjonskosen. Slike arrangement er en fin form for 
rekruttering til helsearbeid. De unge får en tilhørighet til det å jobbe innen helseyrket. Slike tiltak 
er en god læringsarena for de unge!  
 
Representasjon:  
I 2018 hadde rådet faste representanter i følgende fora: 

 Arbeidsgruppe for demensvennlig samfunn  
 
I løpet av året har Råd for folkehelse deltatt på følgende kurs og konferanser:  

 Årskonferansen i regi av fylkesrådet for funksjonshemmede (Tromsø) 
 Eldrerådskonferansen (Harstad) 
 Eldrerådsmøte i Nord-Troms (Skjervøy) 
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Lyngen kommune Arkivsaknr: 2015/2024 -43 

Arkiv: F00 

Saksbehandler:  Liv-Merethe Sørensen 

 Dato:                 27.02.2019 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
11/19 Lyngen levekårsutvalg 13.03.2019 
 Lyngen formannskap  
3/19 Lyngen Råd for folkehelse 18.03.2019 
 Lyngen kommunestyre  

 

Frikjøp av prosjektleder i 2 år til implementering av velferdsteknologi og 
mestringsteknologi i helse- og omsorg 

Henvisning til lovverk: 
 
Kommuneplanens samfunnsdel 2017 – 2029 
Kommuneplanens økonomidel 2016 – 2019 og 2019 – 2022 
Helse- og omsorgsplan 2010 - 2020 
Rehabiliteringsplan 2016 – 2020 
St.meld.15 Leve hele livet «Kvalitetsreform for eldre» 
 

 

 

Rådmannens innstilling 
Rådmannen innstiller på frikjøp av prosjektleder i 2 år til implementering av velferdsteknologi 
og mestringsteknologi i helse- og omsorg. 
Lønnsmidlene dekkes av avsatte midler til Velferdsteknologi i økonomiplan 2016-2019. 
 
Status budsjett pr. 01.03.19 er 1.800.000,-  
Utgiftene til lønn i 2 år beregnes til 1.200.000,-. 
 
 
 

Saksopplysninger 
I forbindelse med budsjettbehandling i 2016 ble det satt av 1 mill årlig fra 2016 – 2019 med 
tilsammen 3 millioner. 
Prosjektleder ble engasjert i 100 % stilling fra 20.08.17 – 31.12.18, der lønn har vært belastet 
«Velferdsteknologi». Dette ble gjort fordi man i oppstarten ikke ville kommet i gang uten å 
engasjere en prosjektleder.  
Fra 01.01 - 31.03.19 lønnes prosjektleder av prosjektmidler knyttet mot 
habilitering/rehabilitering fordi resterende beløp må gå til innkjøp av teknologi.  
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Status på innkjøp: 
 

- Alarmer i 3. etg. på Lyngstunet er byttet ut med digitale trygghetsalarmer med varsling 

direkte til ansatte på jobb.  

- Lenangen omsorgssenter har fått alarmsystem på samme måte som 3.etg på Lyngstunet. 

Døralarmer er tatt i bruk på natt.  

- Defekte bevegelses-sensorer på Skjermet avdeling er erstattet med utstyr som varsler 

bevegelser koblet opp mot plattform for mottak.  

- Vi har midlertidig tatt i bruk en «plattform» for mottak av alarmer som letter 

arbeidshverdagen til ansatte, og sikrer at alarmer blir håndtert. Denne er lik over hele 

kommunen, slik at ansatte kan ta imot alarmer etter hvor de er på arbeid på ulike 

tidspunkt. Den har også ført til at samhandling mellom de ansatte både innad i 

avdelingen og på tvers av avdelinger er forenklet. 

- Trygghetsalarmer i hjemmene er byttet ut til digitale alarmer. Dette fordi Telenor 

begynte å legge ned det analoge telenettet i kommunen. 

- Vi har tatt i bruk sensorer som varsler når bruker går ut av ytterdør på natten, der det er 

behov for det. 

- Vi har tatt i bruk Evondos medisindispensere som gir brukere medisin til riktig tid. 

- Vi har prøvd ut ulike alarmer som kan brukes utendørs for å lokalisere bruker ved behov 

for hjelp. 

 
 
Kompetanse hos ansatte bygges i takt med læring, og prosjektleder kjører mye enkeltopplæring 
for at det skal passe inn i organisasjonen og i den travle arbeidsdag til ansatte. Alle ansatte som 
jobber skal kunne alarmhandtering, så det gjelder i like stor grad de som bare jobber hver 3. helg 
og som vikar. 
 
Ansatte har fått opplæring i å motta og håndtere trygghetsalarmer ute i hjemmene og alarmene 
inne på Lyngstunet og Lenangen omsorgssenter.   
De har også fått opplæring i å handtere medisindispensere, fra planlegging til iverksetting hos 
bruker, og alarmhandtering.  
Mobile trygghetsalarmer som ikke er koblet opp mot plattformen har også krevd egen 
opplæring.  
 
Det er mange prosesser som skal ivaretas, og før en implementering er fullført skal ansvaret for 
ulike deler av prosessene være avklart. Dette belyses gjennom tjenesteforløp for ulike 
teknologier. Uten tid til å sette seg inn i ulike funksjoner ved teknologien blir utnyttelsen av 
muligheten som ligger i teknologien ubenyttet.  
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Lyngen kommune er deltakerkommune i prosjektet «Helseteknologi i Nord-Troms». 
Prosjektet er støttet av Helsedirektoratets nasjonale velferdsprogram og det driftes av egen 
prosjektleder. Det er etablert styringsgruppe og arbeidsgruppe med brukerrepresentant og 
tillitsvalgt. Hver kommune har forpliktet seg til å bruke 20 % stilling knyttet mot Nord-Troms 
prosjektet. 
 
Lyngen kommune har fra 20.08.17 til nå engasjert en prosjektleder i 100 % for å jobbe med 
innføring og implementering, det har gjort at vi har tatt i bruk ulike teknologier og er i god gang 
med implementering. Det er stor variasjon mellom Nord-Troms-kommunene på innføring av 
teknologi, og erfaringen til nå er at 20 % ikke er tilstrekkelig for å klare innføring og 
implementering av velferdsteknologi. 
 
Hovedmålet med Nord-Troms prosjektet er å innhente kunnskap og kartlegge muligheter for 
økt bruk av digitale verktøy og velferdsteknologi i helse og omsorgstjenesten, og dernest legge 
opp en strategi for tjenesteinnovasjon innen helse og omsorgssektoren i kommunene i Nord-
Troms (innføring av velferdsteknologi i Nord-Troms).  
 
Delmålene:  
1. Det skal kartlegges og prioriteres tjenestebehov fortrinnsvis hos hjemmeboende brukere og 
brukere i omsorgsboliger. Bruk av velferdsteknologiske løsninger i sykehjem er også meget 
aktuelle både ift pasientsikkerhet, ressursøkonomiske hensyn mv.  
 
2. Beskrive eksisterende infrastruktur og teknologi inkludert endringsbehov, og foreslå 
teknologiske verktøy basert på behov. 
 
Aktuelt: 
Nord-Troms prosjektet signerte 01.11.18 avtale med PA Consulting Group AS om bistand til 
anskaffelse av velferdsteknologi. Konkurransen ble offentlig fra 21.01.19 og frist for 
kvalifisering gikk ut 07.03.19, med gjennomgang av kvalifiserte leverandører 14.03.19. 
 
I 2016 ble det bevilget 3 mill over en 3 års periode til innkjøp av utstyr og implementering. 
Prosjektleder har vært avlønnet fra 20.08.17. 
Innkjøpene som er gjort til nå har vært gjort på bakgrunn av utdatert og manglende utstyr, og 
behov som brukere har hatt for å kunne bo hjemme. 
 
Lyngen kommune må gjøre innkjøp av plattform for alarm håndtering. Plattformen skal gjøre 
bruken av teknologi mer brukervennlig og gjennomførbar. Ved å ha samme plattform i hele 
sektoren vil de ansatte, brukere og pårørende kjenne det igjen enten de er hjemme eller på 
institusjon. Det er også meningen at en del journalføring skal gå automatisk.  
 
Vi må investere i erstatning for ringealarmene vi har i dag på Lyngstunet. En må da benytte seg 
av muligheten for å se på organisering av arbeidshverdagen, og hvordan det kan forenkles. 
Moderne teknologiløsninger gir rom for å endre arbeidsmetoder. Målet er å få gitt riktig hjelp til 
rett tid, og at det som kan bli automatisert blir det. En vil da bruke de menneskelige ressursene 
der det er mest behov for det. 
Det er også et mål at teknologien vi nå investerer i, tar høyde for at det også ivaretar behovene 
om 10 år. Teknologien må være fleksibel og følge utviklingen i framtiden. 
 
For at implementeringen skal bli vellykket må en ha med alle ansatte på endring av måten vi gir 
tjenester på. Derfor trenger vi prosjektleder for å gi opplæring og lede organisasjonsendringene 
slik at både ansatte, brukere og pårørende blir trygge på å bruke det. 
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Dette sees også i sammenheng med utvikling av helhetlig digitaliserings-strategi i kommunen, 
der vi skal sikre at ansatte har tilstrekkelig digitalkompetanse. Digitalisering er endringsarbeid 
og det innebærer dermed endringsprosesser. 
 
 
 
 
Generelle opplysninger om saken 
Nasjonalt velferdsteknologiprogram har som mål at velferdsteknologi skal være en integrert del 
av tjenestetilbudet i omsorgstjenesten innen 2020.  
Velferdsteknologi er spesielt rettet mot eldre mennesker, personer med kroniske sykdommer 
eller personer med handicap i ulike former og grader.  
 
Morgendagens omsorgstjeneste må legge til rette for at brukeren i større grad blir en ressurs i 
eget liv. Velferdsteknologi gir eldre mulighet til å bevare livskvalitet, mestring og selvstendighet 
lenger. Økt bruk av velferdsteknologi er en av flere faktorer som kan bidra til en bærekraftig 
omsorgstjeneste i framtida.  
Ansatte må få grunnleggende kompetanse i velferdsteknologi og tilgang til nødvendig 
arbeidsverktøy for å vurdere, ta i bruk og følge opp tjenester og tiltak der velferdsteknologi 
brukes (Kvalitetsreformen Leve hele livet). 
 
 
 
Forhold til overordnet plan og øvrige vedtak 
I kommuneplanens samfunnsdel 3.1.1: «Det er opprettet flere prosjekter med tilskuddsmidler 
fra staten. Prosjektene har som målsetting å snu utviklingen fra institusjonsomsorg til at 
brukerne kan mestre livet sitt hjemme, enten med tiltak fra helsetjenesten, ved hjelp av teknologi 
eller frivillige som ønsker å gjøre en innsats for andre». 
 
Helse- og omsorgsplanen 5.1: Med den todelte utfordringen med økende andel hjelpetrengende 
og færre personer i arbeidsfør alder, vil vi nå et punkt hvor behovet for bistand overgår den 
tilgjengelige arbeidskraften. Velferdsteknologi kan vise seg å bli et viktig virkemiddel for å 
kunne tilby en verdig omsorg i fremtiden.  
 
Velferdsteknologi er brukerrettede teknologier som har til hensikt å understøtte og forsterke 
brukernes trygghet og sikkerhet, økt selvhjulpenhet, medbestemmelse og livskvalitet.  
Velferdsteknologi omfatter alle typer teknologi som kroppssensorer, varslingssensorer, 
smarthusteknologi, robotteknologi og kommunikasjonsteknologi». 
 
 
 
 
Økonomiske konsekvenser 
Lønn for prosjektleder i 2 år vil utgjøre ca. kr. 600.000 pr år. 
 
Kostnadene på utstyret som velges som alarmsystem og plattform er uavklart til anbudet er 
kontraktsfestet. 
 
Gevinstrealisering ved god implementeringsfase er at ansatte, brukere og pårørende føler 
trygghet i bruk av teknologi, kan det være med på å utsette behov for institusjonsopphold. 
Heldøgnsomsorg koster ca. 1,1mill mot hjemmetjeneste ca. 300.000 i året.  
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Velferdsteknolog kan også bidra til å frigjøre knappe menneskelige ressurser, slik at disse kan 
settes inn der behovet for omsorg er størst.  
Det kan være at det ikke vil være behov for fysiske natt-tilsyn som igjen vil skape ro og mindre 
forbruk av medisiner. 
  
 
 
Risiko- og sikkerhetsmessige konsekvenser 
Lyngen kommune gir i dag gode tjenester i helse- og omsorg, men vi ser at det i fremtiden ikke 
vil være nok personell til å yte tjenestene på samme nivå som i dag. 
 
Den demografiske utviklingen innebærer at det blir store behov innen helse- og 
omsorgssektoren. Vi må derfor bruke teknologiske framskritt og organisatoriske endringer for å 
dempe etterspørselsveksten noe.  
 
 
 
Folkehelse/friluftsliv 
De fleste eldre lever gode liv og de former sin egen hverdag. De er aktive og deltar i sosiale 
fellesskap. De får gode helse- og omsorgstjenester når de trenger det. De bidrar med ressurser i 
jobb, for familie og venner eller i nærmiljøet, og det blir verdsatt.  
Alle eldre bør fortsatt ha disse gode hverdagene, også når helsa svikter og man har behov for 
støtte. 
Med Leve hele livet skal eldre få muligheten til å mestre eget liv der de bor, hele livet.  
 

Vurdering av alternativer og konsekvenser 
 
Teknologi gir den enkelte mulighet for økt selvstendighet og mestring. Teknologi er et 
supplement til omsorgstjenester. Det gjør at flere får mulighet til å leve aktive liv i egne hjem, 
og at de som trenger bistand fra mennesker får det.   
 
Velferdsteknologi er brukerrettede teknologier som har til hensikt å understøtte og forsterke 
brukernes trygghet og sikkerhet, økt selvhjulpenhet, medbestemmelse og livskvalitet.  
Velferdsteknologi omfatter alle typer teknologi som kroppssensorer, varslingssensorer, 
smarthusteknologi, robotteknologi og kommunikasjonsteknologi.  
 
God implementering av velferdsteknologiske løsninger for ansatte og mestringsteknologi for 
brukerne og pårørende, kan bidra til å utsette behov for øvrige tjenester og institusjonsplass.  
Riktig hjelp til riktig tid er god ressursbruk.  
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