
Høringssvar fra RLF vedr ny forskrift for råd for personer med 

funksjonsnedsettelse 

Nesodden 25.03.2019

RLF – Rådet for Likestilling for Funksjonshemmede, Nesodden kommune har 
behandlet høringen i sitt møte 25.03.2019.

Kontaktperson: Inger Johanne Norberg, leder RLF
E-post: i-j-norb@online.no

RLF mener at klargjøring av kommunens plikter i § 2 er bra. Det framgår her at 

intensjonen om omfanget av kommunens plikter overfor råd mht sekretatiatsbistand 

er større enn det som er tilfelle på Nesodden. 

Departementet legger til grunn at sekretariat for ungdomsråd for eksempel vil kunne 

samordnes med sekretariatet til eldrerådet og rådet for personer med 

funksjonsnedsettelse. Det framgår implisitt at det er snakk om en stor del av en 

stilling.

RLF merker seg § 3 Sammensetning og organisering, bl.a.:

„Rådene skal gis tilstrekkelig sekretariatshjelp“. (Vår utheving).

RLF har følgende kommentar til høringen:

„Tilstrekkelig“ er et utilstrekkelig begrep og etterlater definisjonen av tilstrekkelig til utenforliggende 

hensyn som økonomi, holdninger, gammel praksis etc.

Begrepet bør defineres bedre, RLF Nesodden ønsker følgende presisering:

Rådene skal gis sekretariatshjelp som forbereder saker og møter. 

Rådene skal gis sekretariatshjelp som holder oversikt over relevante saker i det kommunale

systemet, skriver saksframlegg, referat og innkallinger og o  rganiserer møter. 

Fra forskriften:

§ 2 Oppgaver 

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. 

Departementet legger til grunn at sekretariat for ungdomsråd for eksempel vil kunne samordnes 

med sekretariatet til eldrerådet og rådet for personer med funksjonsnedsettelse. 

§ 3 Sammensetning og organisering 

Bl.a.:

Rådene skal gis tilstrekkelig sekretariatshjelp. 

RLF er glad for at statsråden tar kommunale råd på alvor:

"Råda skal ha eit reelt høve til å påverke. Departementet understrekar difor at 

det er viktig at kommunane etablerer rutinar som sikrar at råda mottek sakene

så tidleg i saksarbeidet at deira fråsegn faktisk kan påverke utfallet av saka," 

seier Mæland. 


