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SÆRUTSKRIFT 
 
Arkivsak: 19/2038   
 
VALG AV FELLES RÅD FOR ELDRE OG PERSONER MED FUNKSJONSNEDSETTELSE FOR 
PERIODEN 2019 - 2023 
 
 
Saksbehandler:  Eli Eriksrud Arkiv: 033  
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
 
57/20 Kommunestyret  03.09.2020 
 
 
Vedlegg: 
Ingen 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
 Felles råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse: Sak 4/20, møte 03.06.2020 
 Reglementshefte for folkevalgte og folkevalgte organer 2019 – 2023 (K-sak 113/19, møte 

31.10.2019) 
 Forskrift om kommunale og fylkeskommunale råd for eldre, personer med 

funksjonsnedsettelse og ungdom (forskrift om medvirkningsordninger), FOR-2019-06-17-
727 

 
Sammendrag: 
Felles råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse ber kommunestyret om at det blir 
gjort unntak fra regelen i reglementsheftet for folkevalgte og folkevalgte organer 2019 – 
2023, om at leder og nestleder til rådet skal velges blant representantene for 
organisasjonene som representerer eldre og personer med funksjonsnedsettelse.  
 
Kommunedirektøren synliggjør tre alternative løsninger, men legger saken fram uten forslag 
til vedtak.  
 
Saksutredning: 
Bakgrunn:   
Felles råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse fattet i sak 4/20, møte 
03.06.2020, følgende vedtak:  
Rådet ber kommunestyret om at det blir gjort unntak fra reglementet slik at Anne Braastad 
Lie som representerer de folkevalgte i rådet, kan være rådets leder i inneværende periode. Ev. 
at reglementet endres slik at det ikke blir et krav at leder og nestleder må velges fra 
organisasjonene. I forskriften om kommunale råd kreves det at rådet velger leder og 
nestleder blant medlemmene.  
Nestleder for Rådet for eldre og personer med funksjonsnedsettelse for perioden 2019 – 
2023: Jan Einar Johrde. 
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Kommunestyret har besluttet, reglementsheftet for folkevalgte og folkevalgte organer 2019 
– 2023, følgende: 
Rådet velger selv leder og nestleder som skal velges blant representantene for 
organisasjonene som representerer eldre og personer med funksjonsnedsettelse. 
 
I forskriften om kommunale og fylkeskommunale råd for eldre, personer med 
funksjonsnedsettelse og ungdom framgår det at rådene selv velger sin leder og nestleder 
blant medlemmene. Det er følgelig ingen begrensning i forskriften når det gjelder hvem som 
kan være leder/nestleder. 
 
I den forhenværende lov om kommunale og fylkeskommunale eldreråd var det en 
bestemmelse om at «eldrerådet selv skal utpeke leder og nestleder og at disse velges blant 
alderspensjonistene». Det var ingen tilsvarende bestemmelse i lov om råd eller anna 
representasjonsordning i kommuner og fylkeskommuner for menneske med nedsett 
funksjonsevne m.m. 
 
Vurdering: 
Kommunestyret står følgelig fritt når det gjelder valg av leder og nestleder blant 
medlemmene i det felles rådet for eldre og personer med funksjonsnedsettelse. I kraft av å 
være leder setter du opp sakliste for det enkelte møte, leder møtene og har løpende kontakt 
med sekretariatet, dette er trolig bakgrunnen for bestemmelsen i reglementsheftet. Erfaring 
viser imidlertid at det kan være vanskelig å innfri forutsetningen i reglementet i praksis.  
 
Kommunedirektøren legger fram følgende alternative løsninger: 
1. Holde fast ved formuleringen i reglementsheftet 
2. Gjøre unntak for inneværende periode 
3. Endre reglementet ved for eksempel å legge inn «fortrinnsvis blant representantene for 

organisasjonene som representerer eldre og personer med funksjonsnedsettelse». 

Kommunedirektøren legger saken fram uten forslag til vedtak.  
 
 
Behandling/vedtak i Kommunestyret den 03.09.2020 sak 57/20 
 
Behandling: 
Nisveta Tiro fremmet følgende forslag for Øyer SP og Øyer SV: 

1. «Kommunestyret gjør unntak fra reglementsheftet for perioden 2019-2023 
2. Kommunestyret velger Anne Braastad Lie som leder for rådet i perioden 2019 -

2023». 

Brit K Lundgård (AP) fremmet følgende forslag for Øyer AP og Øyer Høyre: 
«Alternativ 1. Holde fast ved formuleringen i reglementsheftet». 
 
Ved alternativ avstemming mellom Øyer SP og Øyer SV sitt forslag og Øyer AP og Øyer Høyre 
sitt forslag ble Øyer SP og Øyer SV sitt forslag vedtatt med 12 stemmer (10 SP, 2 SV) mot  
8 stemmer (6 AP, 2 H). 
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Vedtak: 
1. Kommunestyret gjør unntak fra reglementsheftet for perioden 2019-2023 
2. Kommunestyret velger Anne Braastad Lie som leder for rådet i perioden 2019 -2023. 

 
 


