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Vedtak  i  Namsos råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne  -  13.03.2019

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne støtter fullt ut å ta bort muligheten til at flere
kommuner har ett råd.

Felles råd kan få for høy snittalder, og bli mindre attraktiv for yngre med funksjonsnedsettelse å
delta i kommunale råd.

Med hilsen

Marit Grøtan

Førstesekretær

Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uren signatur.

Kopi: Trøndelag råd for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne.
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Vedtak  i  Namsos Eldres råd  -  07.03.2019

Departementene foreslår at rådene skal sikres involvering på et tidlig tidspunkt i den kommunale
saksbehandlingen, slik at rådenes uttalelser kan ha mulighet til å påvirke utfallet av saken.
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.
Det vil være uheldig om rådene samles  i  ett felles råd. Disse gruppene trenger hvert sitt råd ut i
fra varierende behov og problemstillinger.

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 for eldre. Med
bred medvirkning forstås det slik at rådet har rett til å gi rådgivende uttalelse i et bredt spekter av
saker. Videre at rådet på eget initiativ kan 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.

Kommunestyret skal etablere rutiner som sikrer at rådet mottar sakene på et så tidli tids unkt i
saksbehandlingen, at uttalelsene fra eldrerådet har mulighet til å påvirke utfallet av sakene.
Uttalelsene skal følge saksdokumentene til det kommunale organet som avgjør saken endelig.

Dette kan se ut til å gi rådet den tilsiktede innflytelse og medvirkning, men av erfaring er ikke
realiteten. Eldrerådet har ofte behov for på eget initiativ å ta opp saker som gjelder eldres
situasjon i kommunen, noe som ifølge forslaget til forskrift vil være opp til kommunestyret om
de vil behandle saken. Skal eldrerådet kunne ha noen som helst forutsetning til å kunne bidra til å
følge opp intensjonene i forskriften, må det i større grad forplikte kommunestyret.
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Et minimum i den sammenheng må være at kommunest et likter å sette saken å saklisten de
skal behandle i møtet. Et avgjørende vedtak er det selvfølgelig opp til kommunestyret å ta.
Dette er viktig også for medlemmene i eldrerådet, at det skapes en forståelse av at det betyr noe å
sitte i et slikt råd, også utad blant folk.

Med hilsen

Marit Grøtan

Førstesekretær

Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.

Kopi: Trøndelag eldreråd


