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Kommunal- og moderinseringsdepartementet 
v/Statssekretær Aase Marthe J. Horrigmo  

Oslo, 11.04.2019 
 

   
 
Innspill til forskrift om kommunale og fylkeskommunale råd for eldre, for personer med 
funksjonsnedsettelser og ungdom.  
Oppfølging etter dialogmøtet til Viken 05.04.2019. 
 
På vegne av SAFO og NHF i Viken området oversendes til departementet ulike innspill – 
forslag.  Dette kommer i tillegg til, og som utdypning av, allerede innsendte høringssvar.   
 
Forskriftene generelt. 
NHF- og SAFO-representantene ga i likhet med forsamlingen i fellesmøtet 05.04.2019 stor 
honnør til departement for de fremlagte forslag.  Forskriftene fyller ut selve lovteksten på en 
konstruktiv måte og fanger opp – legger til rette for mer reell medvirkning og deltakelse for 
medvirkningsrådene i Fylkeskommuner og kommunene. 
 
Vi er svært godt fornøyd med at vi får 3 slike lovfestede råd, Eldre – Mennesker med nedsatt 
funksjonsevne – Ungdomsråd.  Samtidig setter dette både fylkene og kommunene overfor 
nye utfordringer, både strukturelt og organisatorisk.  Dette vil også berøre tidligere tradisjon 
og organisasjonskultur, både politisk som administrativt.  Det er derfor særdeles viktig at 
lovgiver så tydelig fremholder viktigheten av tidlig involvering – mer reell medvirkning – 
deltakelse i flere sammenhenger innad i fylke- og kommune.  Samtidig som man særskilt 
peker på betydningen av opplæring, budsjett og et aktivt sekretariat.  
 
Lovteksten sikrer full deltakelse, men kan også skape nye utfordringer. 
Lovteksten § 5-2 er klar på at alle 3 rådene likestilles, og at rettigheter – rammer - 
forpliktelser likestilles i alle råd. Meget positivt, men kan også medføre noen utfordringer.  
Bl.a. sier lovteksten at leder/nestleder skal være brukerrepresentant (etter modell fra 
dagens eldreråd) og velges i rådet.  Her viser vi til diskusjonen i fellesmøtet og vil særskilt 
trekkes frem: 

 Det er til tross for mange likheter fortsatt store forskjeller mellom rådene, ikke minst 
i kommunene.  Dette kan skape utilsiktede utfordringer ved en slik lik valgpraksis. 
 Eldrerådets medlemmer er ofte tidl. politikere – samfunnstopper med lang 

fartstid i det offentlige liv.  For dem er en slik lederløsning en selvfølge. 
 Ungdommen ønsker samme modell, men samtidig med oppnevnt koordinator / 

sekretær som kan veilede – ta medansvar for fremdrift m.v. 
 «Funksjonshemmedes råd» har en mer variert rekruttering. En sterkere blanding 

av erfarne tillitsvalgte og nyskadde / litt mer usikre representanter.  Her kan 
derfor en åpning om at leder/nestleder også kommer fra folkevalgt siden være 
aktuelt.  Her finner vi flere gode erfaringer.  Vi ønsker derfor at departement / 
Viken i sitt forslag til forskrifter har åpning for en mer lokal vurdering – gir rom for 
lokale tilpasninger / forskrifter.        
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 Videre mener vi at for alle 3 råd er særdeles viktig at rådets leder – nestleder – 

medlemmer, alle oppnevnes/velges i Fylkestinget/kommunestyret. Dette gir mer 
gjensidig forpliktelse og større legitimitet.  

 Men uansett løsning (forskriftsanbefaling), alt forankres i rådet – ha rådets 
tilslutning før valg/oppnevning foretas i fylkesting/kommunestyret. 

 
Til departementet høringsnotat bemerkes for øvrig: 
 
Antall medlemmer. 
Her ønskes et klart flertall fra brukersiden.  Viktig at rådet er en blanding av brukere og 
folkevalgte.  Vi ser for oss 9 brukerrepresentanter og 3 folkevalgte, til sammen 12 
medlemmer (maksimum 15).  Viktig, ikke minst ved oppnevning i 2019 at representantene 
har deltakere fra alle de 3 tidligere fylker og at deltakerne er egnet/kvalifisert for oppgaven. 
 
Vi tror også at det kan være en fordel at leder / nestleder kommer fra begge sider, bruker og 
folkevalgt, eller omvendt.  
 
Varamedlemmer. 
Vi ønsker varamedlemmer i nummert rekkefølge (ikke personlige varamedlemmer).  
Anslagsvis pekes på 3 til 5 varamedlemmer.  Ikke minst pga. sykdom / egen helse m.v. kan i 
perioder noe forfall påregnes.  Ved oppnevning av medlemmer / varamedlemmer vil vi også i 
større grad kunne tilføre rådet en større bredde – ulik kompetanse / erfaring.  
 
Organisasjonstilknytning. 
Det er viktig at brukerrepresentantene har en forankring i en brukerorganisasjon. Ingen må 
kunne velges som privatperson.  Med organisasjonstilknytning menes f.eks. at for å være 
kandidat til rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne må kandidaten ha anbefaling 
fra sin medlemsorganisasjon (f.eks. Norges Blindeforbund (NBF) eller Norges 
Handikapforbund (NHF).  Disse to organisasjonseksempler er medlemmer i paraply-
organisasjonene FFO og SAFO.  
 

 Nominasjonsgangen blir da, NBF, NHF eller andre brukerorganisasjoner gir sin 
anbefaling og nominerer gjennom sin paraplyorganisasjon.  Mao., det er FFO og 
SAFO som står for den endelige nominering. 

 
Dersom det er kandidater som kommer fra organisasjoner utenfor FFO og SAFO bør også 
disse kunne være aktuelle, men likefullt må de ha sin medlemsorganisasjons støtte.  Viktig at 
FFO og SAFO alltid er sikret bred og god deltakelse. 
 
Tidlig involvering. 
Dersom rådene skal ha en reell medvirkning / påvirkning er slik tidlig involvering nødvendig.  
Vi er svært godt fornøyd med at departementet vurderer rutiner lagt inn i de sentrale 
forskriftene for å sikre dette.  Slik tidlig involvering må også fremkomme – gjenspeiles i de 
lokale forskrifter.  Her vil medvirkning – opplæring – budsjett – faglig oppfølging / sekretariat 
være viktige elementer. 
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Opplæring. 
Ideelt sett burde rådets medlemmer følge folkevalgtopplæringen.  Dette kan være vanskelig 
å få til rent tidsmessig (oppnevning/valg – oppstart tidligst mulig), men også fordi det kan 
være problematisk om rådene (3 i tallet) fullt ut følger folkevalgtopplæringen.  Det blir da 
rundt 40 mennesker i tillegg til de folkevalgte og administrasjonen.  Trolig en litt for stor 
forsamling for å gi det beste utbyttet / opplæring. 
 
Rådene må imidlertid sikres fullgod opplæring, men kanskje sammen med fylke/kommunen 
velge sin lokale variant.  Videre er viktig at f.eks. leder/nestleder kan delta på 
budsjettkonferansene – folkevalgtopplæringen m.v.  Herunder åpne for muligheten for 
deltakelse (tale- og forslagsrett) i de ulike politiske fora for øvrig, inkl. fylkesting og 
kommunestyre. 
 

 Alt dette anbefales nedfelt i lokale forskrifter. 
 
Budsjett. 
Det er viktig at rådene sikres et reelt budsjett.  Et budsjett som fanger opp rådets møter, 
men også gir rom for opplæring, befaringer, deltakelse i andre interne/eksterne fora/-
forsamlinger, evt. kunne arrangere egne konferanser – åpne temamøter m.v. 
 
Sekretariat. 
En nøkkelposisjon for om rådene skal lykkes.  Sekretariatet / sekretæren / evt. egen 
koordinator må følge opp, delta aktivt i rådets løpende arbeid.  Stikkord kan bl.a. være, 
brobygger inn mot fylke/kommune, tidlig involvering, finne frem til aktuelle saker, søke 
samarbeidskanaler, opplæring i rådet, motivatør osv. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
For NHF og SAFO i Østfold, Akershus og Buskerud 
 
Sverre Bergenholdt/s/                                                                                                               
Nestleder 


