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Ny forskrift om råd for eldre, for personer med funksjonsnedsettelse og 
for ungdom - Uttalelse høring fra Levanger kommune 

Ovennevnte ble behandlet i Levanger formannskap, 27.03.19, hvor det ble fattet følgende 
høringssvar: 
 
VEDTAK: 

Levanger kommune viser til uttalelser fra Levanger seniorråd, råd for likestilling av 
funksjonshemmede og Levanger ungdomsråd og vil spesielt fremheve: 

 Levanger kommune støtter forslag til felles forskrift, og er positive til at ungdomsråd 
lovfestes. Det bør utformes egne regler for et medvirkningsorgan for ungdom. Det 
fordi ungdom i motsetning til eldre og funksjonshemmede ikke har stemmerett.  

 
 Kommunen støtter forslaget om inntil 2 års valgperiode er bra, men er uenige i at en 

øvre aldersgrense settes til 18 år. Dette fordi ungdom i videregående skole og 
lærlingeløp fint kan være både 18 og 19år gamle, og da mener vi at de bør være 
valgbare inn i ungdomsrådet. 

 
 Det er positivt at forskriftene understreker at rådenes innflytelse og medvirkning skal 

være reell, gjennom at det stilles nødvendige ressurser til disposisjon og at relevante 
saker legges fram for rådene på et tidlig tidspunkt i behandlingsprosessene.  

 

 Levanger kommune vil fraråde sammenslåing av eldreråd og råd for mennesker med 
nedsatt funksjonsevne.  

 
 Leder og nestleder må velges av og blant pensjonistene i eldrerådet/Seniorrådet. 

 

 Rådsmedlemmene må gjøres i stand til å utføre sine verv og ha samme rett til 
opplæring som kommunestyrerepresentantene. 

 
Med hilsen 
Reidun Johansen 
Rådgiver 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. 
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