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Høringssvar fra Trøndelag fylkeskommune 

Fylkesutvalget i Trøndelag har i møte 19.03.2019 behandlet sak om høring på forslag til 

forskrift om kommunale og fylkeskommunale råd for eldre, for personer med 

funksjonsnedsettelse og for ungdom, sak 53/19.  

 

Fylkesutvalget fattet følgende vedtak i saken:  

 

Trøndelag fylkeskommune oversender med dette følgende uttalelse til høring om 

forskrift om kommunale og fylkeskommunale råd for eldre, for personer med 

funksjonsnedsettelse og for ungdom:  

 

 Forslag til forskrift om kommunale og fylkeskommunale råd for eldre, personer med 

funksjonsnedsettelser og ungdom er en tydeliggjøring av bestemmelsene i ny 

kommunelov § 5-12 og en styrking av rådenes ansvar og status 

 Fylkeskommunen mener det er positivt at forskriftene understreker at 

medvirkningsrådenes innflytelse 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. 

 Leder av rådene bør som hovedregel velges av Kommunestyret/Fylkesting og bør 

være fast medlem av Kommunestyret/Fylkestinget. For øvrig konstituerer rådene 

seg selv. 

 Fylkeskommunen støtter presiseringen om at separate råd er hovedregelen. Selv om 

noen av sakene er felles, så er perspektivet ulikt. Hensikten er å få frem mest mulig 

kunnskap/erfaringer for å senere fatte gode vedtak, og da må man ikke snevre inn 

mulighetsrommet.  

 Kommunene har plikt til å sette rådsmedlemmene i stand til å utføre sitt verv, 

gjennom nødvendig opplæring (i kommunens oppbygging, saksbehandling og rollen 

som rådsmedlem). Kommunene må videre påse at kommunestyret og 

administrasjon har god kunnskap om rådenes funksjon for å benytte rådene etter 

intensjonen i regelverket. 

 Forskriften bør presisere at ansvaret for at rådene fungerer ligger til rådmannen og 

at rådene skal ha kontakt med Kontrollkomiteen minst to ganger i perioden for å se 

at loven og forskriften følges. 
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Den aktuelle saken er også behandlet i Ungdommens fylkesutvalg, Eldrerådet og i Råd 

for likestilling for mennesker med nedsatt funksjonsevne  

Utskrift av vedtak i medvirkningsrådene er vedlagt  

 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

Hanne Kongsvik 

   

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent 

 

 

 

 

 

 

Vedlegg: 

Vedtak Ungdommens fylkesutvalg 

Vedtak Eldrerådet 

Vedtak Råd for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedlegg 1: Ungdommens fylkesutvalg, vedtak sak 12/19 

Vedlegg 2: Eldrerådet, vedtak sak 12/19 

Vedlegg 3: Råd for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne, sak 9/19 
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Saksprotokol l  

Høring på fors lag t i l  forskr i f t  om 
kommunale og fy lkeskommunale  råd for  
e ldre ,  for  personer med 

funksjonsnedsette lse og for  ungdom  

 

Arkivsak-dok. 201873626 

Saksbehandler Hanne Kongsvik 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

Rådet for likestilling av funksjonshemmede 30.01.2019 9/19 

Eldrerådet 21.02.2019 12/19 

Ungdommens fylkesutvalg 03.03.2019 12/19 

Fylkesutvalget 19.03.2019  

 

 

 

 

Ungdommens fylkesutvalg har behandlet saken i møte 03.03.2019 sak 

12/19 

 

Ungdommens fylkesutvalg sitt vedtak: 

Trøndelag fylkeskommune oversender med dette følgende uttalelse til høring om 

forskrift om kommunale og fylkeskommunale råd for eldre, for personer med 

funksjonsnedsettelse og for ungdom:  

 

Forslag til forskrift om kommunale og fylkeskommunale råd for eldre, personer 

med funksjonsnedsettelser og ungdom er en tydeliggjøring av bestemmelsene i ny 

kommunelov § 5-12 og en styrking av rådenes ansvar og status 

 

Fylkeskommunen mener det er positivt at forskriftene understreker at 

medvirkningsrådenes innflytelse 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. 

 

Ungdommens fylkesutvalg støtter fylkesrådmannens innstilling, med følgende 

tillegg:  

1. Sammensetning av ungdomsrådet: 
o Plass for lokal tilpasning 

o Demokratisk valg 

 

2. UFU ønsker at ungdomsrådene skal få delegert vedtaksmyndighet. 
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3. UFU savner punkt for opplæring i forskriften. Vi mener medlemmene i de 

ulike rådene bør settes i stand til å gjennomføre vervsoppgaven sine. Dette 

er ekstra viktig for ungdomsråd, ettersom medlemmene i ungdomsråd ofte 

har lite tidligere erfaring og mindre kunnskap om politiske prosesser. 

 

4. Rådene bør etter avtale gis talerett i kommunestyret/fylkesting. 

 

Behandling: 

Møtelederne la fram følgende tilleggsforslag:  

 

Ungdommens fylkesutvalg støtter fylkesrådmannens innstilling, med følgende 

tillegg:  

1. Sammensetning av ungdomsrådet: 
o Plass for lokal tilpasning 

o Demokratisk valg 

 

2. UFU ønsker at ungdomsrådene skal få delegert vedtaksmyndighet. 

 

3. UFU savner punkt for opplæring i forskriften. Vi mener medlemmene i de 

ulike rådene bør settes i stand til å gjennomføre vervsoppgaven sine. Dette 

er ekstra viktig for ungdomsråd, ettersom medlemmene i ungdomsråd ofte 

har lite tidligere erfaring og mindre kunnskap om politiske prosesser. 

 

4. Rådene bør etter avtale gis talerett i kommunestyret/fylkesting. 

 

Votering: 

UFU voterte over punktene i tilleggsforslaget ett for ett:   

Punkt 1 enstemmig vedtatt. 

Punkt 2 vedtatt mot 1 stemme. 

Punkt 3 enstemmig vedtatt. 

Punkt 4 enstemmig vedtatt.  

 

 

Fylkesrådmannens innstilling:  
Trøndelag fylkeskommune oversender med dette følgende uttalelse til høring om 

forskrift om kommunale og fylkeskommunale råd for eldre, for personer med 

funksjonsnedsettelse og for ungdom:  

 

Forslag til forskrift om kommunale og fylkeskommunale råd for eldre, personer 

med funksjonsnedsettelser og ungdom er en tydeliggjøring av bestemmelsene i ny 

kommunelov § 5-12 og en styrking av rådenes ansvar og status 

 

Fylkeskommunen mener det er positivt at forskriftene understreker at 

medvirkningsrådenes innflytelse 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. 
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Saksprotokol l  

Høring på fors lag t i l  forskr i f t  om 
kommunale og fy lkeskommunale  råd for  
e ldre ,  for  personer med 

funksjonsnedsette lse og for  ungdom  

 

Arkivsak-dok. 201873626 

Saksbehandler Hanne Kongsvik 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

Rådet for likestilling av funksjonshemmede 30.01.2019 9/19 

Eldrerådet 21.02.2019 12/19 

Ungdommens fylkesutvalg 03.03.2019 12/19 

Fylkesutvalget 19.03.2019  

 

 

 

 

Eldrerådet har behandlet saken i møte 21.02.2019 sak 12/19 

 

Eldrerådet sitt vedtak  

 

Trøndelag fylkeskommune oversender med dette følgende uttalelse til høring om 

forskrift om kommunale og fylkeskommunale råd for eldre, for personer med 

funksjonsnedsettelse og for ungdom:  

 

Forslag til forskrift om kommunale og fylkeskommunale råd for eldre, personer 

med funksjonsnedsettelser og ungdom er en tydeliggjøring av bestemmelsene i ny 

kommunelov § 5-12 og en styrking av rådenes ansvar og status. 

 

Fylkeskommunen mener det er positivt at forskriftene understreker at 

medvirkningsrådenes innflytelse 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. 

Eldrerådet Trøndelag ønsker å fremheve følgende punkter: 

 Sekretær funksjonen er en særlig viktig tjeneste for at rådene skal fungere. 

Stillingens størrelse varierer med kommunens størrelse. 

 Forskriften må bidra til å sikre at rådene kan utøve sin rolle som 

rådgivende organer på best mulig måte. 

 Eldrerådet Trøndelag vil sterkt fraråde sammenslåing av eldreråd og råd for 

mennesker med nedsatt funksjonsevne. Rådene har mange felles 

oppgaver/ saker -men separate råd må være hovedregelen. 

 Leder velges av og blant de valgte pensjonistene i eldrerådet. 
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 Behov for opplæring er som regel stort. Rådsmedlemmene må gjøres i 

stand til å utføre sine verv. 

 Viktig med rådenes myndighet og initiativ til å ta opp egne saker.  

 Eldrerådet i Trøndelag vil for øvrig rette søkelyset på mulighetene for at 

representanter for rådene kan få møte- og talerett i aktuelle folkevalgte 

fora som kommunestyrer og fylkesting, ved behandlingen av aktuelle saker 

som berører deres gruppe.  

Behandling 

 

Følgende omforente forslag ble lagt fram i møtet: 

Eldrerådet Trøndelag støtter Fylkesrådmannens innstilling med følgende tilleggs-

uttalelse:  

- Sekretær funksjonen er en særlig viktig tjeneste for at rådene skal fungere. 

Stillingens størrelse varierer med kommunens størrelse. 

- Forskriften må bidra til å sikre at rådene kan utøve sin rolle som rådgivende 

organer på best mulig måte. 

- Eldrerådet Trøndelag vil sterkt fraråde sammenslåing av eldreråd og råd for 

mennesker med nedsatt funksjonsevne. Rådene har mange felles oppgaver/ 

saker -men separate råd må være hovedregelen. 

- Leder velges av og blant de valgte pensjonistene i eldrerådet. 

- Behov for opplæring er som regel stort. Rådsmedlemmene må gjøres i stand til 

å utføre sine verv. 

- Viktig med rådenes myndighet og initiativ til å ta opp egne saker.  

- Eldrerådet i Trøndelag vil for øvrig rette søkelyset på mulighetene for at 

representanter for rådene kan få møte- og talerett i aktuelle folkevalgte fora 

som kommunestyrer og fylkesting, ved behandlingen av aktuelle saker som 

berører deres gruppe.  

 

Votering 

 

Forslag fremmet i møtet ble enstemmig vedtatt. 

 

Fylkesrådmannens innstilling:  

Trøndelag fylkeskommune oversender med dette følgende uttalelse til høring om 

forskrift om kommunale og fylkeskommunale råd for eldre, for personer med 

funksjonsnedsettelse og for ungdom:  

 

Forslag til forskrift om kommunale og fylkeskommunale råd for eldre, personer 

med funksjonsnedsettelser og ungdom er en tydeliggjøring av bestemmelsene i ny 

kommunelov § 5-12 og en styrking av rådenes ansvar og status 

 

Fylkeskommunen mener det er positivt at forskriftene understreker at 

medvirkningsrådenes innflytelse 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. 
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Saksprotokol l  

Høring på fors lag t i l  forskr i f t  om 
kommunale og fy lkeskommunale  råd for  
e ldre ,  for  personer med 
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Arkivsak-dok. 201873626 

Saksbehandler Hanne Kongsvik 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

Ungdommens fylkesutvalg   

Rådet for likestilling av funksjonshemmede 30.01.2019 9/19 

Eldrerådet 21.02.2019  

Fylkesutvalget 19.03.2019  

 

 

 

 

Rådet for likestilling av funksjonshemmede har behandlet saken i møte 

30.01.2019 sak 9/19 

 

Rådet for likestilling av funksjonshemmede sin uttalelse i saken  

Trøndelag fylkeskommune oversender med dette følgende uttalelse til høring om 

forskrift om kommunale og fylkeskommunale råd for eldre, for personer med 

funksjonsnedsettelse og for ungdom:  

 

Forslag til forskrift om kommunale og fylkeskommunale råd for eldre, personer 

med funksjonsnedsettelser og ungdom er en tydeliggjøring av bestemmelsene i ny 

kommunelov § 5-12 og en styrking av rådenes ansvar og status 

 

Fylkeskommunen mener det er positivt at forskriftene understreker at 

medvirkningsrådenes innflytelse 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. 

 

Med følgende tillegg: 

RLF Trøndelag har følgende innspill til Høring på forskrift om kommunal råd: 

 Leder av rådene bør som hovedregel velges av Kommunestyret/Fylkesting 

og bør være fast medlem av Kommunestyret/Fylkestinget. For øvrig 

konstituerer rådene seg selv. 

 Rådene bør etter avtale gis talerett i Kommunestyret/Fylkesting. 

 Det må ikke være en kurant sak å slå sammen Ungdomsråd, eldreråd og 

Råd for funksjonshemmede (RLF). RLF støtter presiseringen om at separate 
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råd er hovedregelen. Selv om noen av sakene er felles, så er perspektivet 

ulikt. Hensikten er å få frem mest mulig kunnskap/erfaringer for å senere 

fatte gode vedtak, og da må man ikke snevre inn mulighetsrommet. 

 RLF Trøndelag savner behovet for opplæring. Vi mener kommunene har 

plikt til å sette rådsmedlemmene i stand til å utføre sitt verv, gjennom 

nødvendig opplæring (i kommunens oppbygging, saksbehandling og rollen 

som rådsmedlem). Kommunene må videre påse at kommunestyret og 

administrasjon har god kunnskap om rådenes funksjon for å benytte 

rådene etter intensjonen i regelverket. 

 Vår erfaring tilsier at mange kommunale råd for funksjonshemmede ikke 

fungerer etter hensikten. Vi foreslår at forskriften presiserer at ansvaret for 

at rådene fungerer ligger til rådmannen og at rådene skal ha kontakt med 

Kontrollkomiteen minst to ganger i perioden for å se at loven og forskriften 

følges. 

 

 

 

Behandling 

Carl S Geving la fram saken. 

 

Forslag 

Tilleggsforslag fremmet av Kristian Lian på vegen av RLF: 

RLF Trøndelag har følgende innspill til Høring på forskrift om kommunal råd: 

 Leder av Rådene bør som hovedregel velges av 

Kommunestyret/Fylkesting og bør være fast medlem av 

Kommunestyret/Fylkestinget. For øvrig konstituerer rådene seg selv. 

 Rådene bør etter avtale gis talerett i Kommunestyret/Fylkesting. 

 Det må ikke være en kurant sak å slå sammen Ungdomsråd, eldreråd 

og Råd for funksjonshemmede (RLF). RLF støtter presiseringen om at 

separate råd er hovedregelen. Selv om noen av sakene er felles, så er 

perspektivet ulikt. Hensikten er å få frem mest mulig 

kunnskap/erfaringer for å senere fatte gode vedtak, og da må man ikke 

snevre inn mulighetsrommet. 

 RLF Trøndelag savner behovet for opplæring. Vi mener kommunene har 

plikt til å sette rådsmedlemmene i stand til å utføre sitt verv, gjennom 

nødvendig opplæring (i kommunens oppbygging, saksbehandling og 

rollen som rådsmedlem). Kommunene må videre påse at 

kommunestyret og administrasjon har god kunnskap om rådenes 

funksjon for å benytte rådene etter intensjonen i regelverket. 

 Vår erfaring tilsier at mange kommunale råd for funksjonshemmede 

ikke fungerer etter hensikten. Vi foreslår at forskriften presiserer at 

ansvaret for at rådene fungerer ligger til rådmannen og at rådene skal 

ha kontakt med Kontrollkomiteen minst to ganger i perioden for å se at 

loven og forskriften følges. 

 

Votering 

Fylkesrådmannens innstilling Enstemmig vedtatt 

Tilleggsforslag fremmet av 

Kristian Lian på vegne RLF 

 

Enstemmig vedtatt 
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Fylkesrådmannens innstilling:  

Trøndelag fylkeskommune oversender med dette følgende uttalelse til høring om 

forskrift om kommunale og fylkeskommunale råd for eldre, for personer med 

funksjonsnedsettelse og for ungdom:  

 

Forslag til forskrift om kommunale og fylkeskommunale råd for eldre, personer 

med funksjonsnedsettelser og ungdom er en tydeliggjøring av bestemmelsene i ny 

kommunelov § 5-12 og en styrking av rådenes ansvar og status 

 

Fylkeskommunen mener det er positivt at forskriftene understreker at 

medvirkningsrådenes innflytelse 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. 

 

 

 

 
 

 

 


