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Forslag til vedtak:
Eldrerådet og råd for funksjonshemmede slås sammen til ett råd: Råd for eldre og personer
med funksjonsnedsettelse.
Rådet skal ha 7 medlemmer med personlige varamedlemmer.
Fire av medlemmene med personlige varamedlemmer velges etter forslag fra
organisasjonene:
•
•
•
•

Andenes Pensjonistforening
Sør-Andøy Pensjonistforening
Organisasjon for personer med funksjonsnedsettelse
Organisasjon for personer med funksjonsnedsettelse

Kommunestyret velger leder og nestleder.

Kirsten L. Pedersen
rådmann

Bakgrunn for saken:
Kommunen har plikt til å velge eldreråd og råd for funksjonshemmede, jf. kommuneloven
§ 5-12. Kommunen kan imidlertid opprette et felles råd for eldre og personer med
funksjonsnedsettelse ut fra lokale forhold dersom dette er nødvendig.
Saken handler om sammenslåing av disse rådene til ett felles råd.
Faktiske opplysninger:
Eldreråd
Eldrerådet i Andøy har bestått av 7 medlemmer med personlige varamedlemmer. Rådet har
konstituert seg selv.
Norges Handikapforbund, Sør-Andøy Pensjonistforening og Andenes Pensjonistforening har
vært representert med 1 medlem/varamedlem hver.
Råd for funksjonshemmede
Andøy kommunestyre har vedtatt at råd for funksjonshemmede i Andøy skal bestå av 7
medlemmer med personlige varamedlemmer. Medlemmer og varamedlemmer skal
oppnevnes av kommunestyret, hvorav 5 medlemmer/varamedlemmer skal oppnevnes etter
forsalg fra brukerorganisasjonene.
De siste kommunestyreperiodene har det vært vanskelig å få noen til å påta seg verv i rådet.
For perioden 2015 – 2019 var det ikke mulig å finne nok kandidater til at rådet kunne bli
fulltallig.
I årsmeldingen fra råd for funksjonshemmede, som ble lagt frem for kommunestyret i møte
den 17.16.19, fremgår det at aktiviteten i rådet har vært liten. Ut fra møteprotokoller ser man
at dette også har vært tilfelle i tidligere kommunestyreperioder, og at en alltid har slitt med å
få valgte medlemmer/varamedlemmer til å møte.
Utkast til saksfremlegg og forslag til reglement for felles råd er sendt de to rådene for
uttalelse.
Vurdering:
Erfaringen viser at det er vanskelig å finne nok og engasjerte kandidater til råd for
funksjonshemmede. Dette til tross for at det i forbindelse med tidligere valg var gjort flere
henvendelser til interesseorganisasjonene. Konsekvensen er liten aktivitet og et råd som i
praksis ikke fungerer.
Hovedregelen er at det skal velges separate råd for eldre og for personer med
funksjonsnedsettelse. Regelverket åpner likevel for muligheten for et felles råd dersom lokale
forhold gjør at det er nødvendig.
Rådmannen er av den oppfatning av at den beste løsningen i Andøy er at eldrerådet og råd
for funksjonshemmede blir slått sammen til et råd: «Råd for eldre og personer med
funksjonsnedsettelse». For at et felles råd skal fungere godt må begge gruppers interesser
ivaretas. Medlemmer og varamedlemmer må derfor velges fra begge interessegruppene.
Rådmannen anbefaler at det opprettes et felles råd.

REGLEMENT FOR RÅD FOR ELDRE OG PERSONER MED
FUNKSJONSNEDSETTELSE
Vedtatt av Andøy kommunestyre den ………
Råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse i Andøy er oppnevnt i henhold
til kommunelovens § 5-12. Rådet velges for fire år av gangen og følger
kommunestyreperioden.
Pkt. 1
Det kommunale råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse er et partipolitisk
uavhengig, rådgivende organ for kommunestyret.
Kommunestyret velger syv medlemmer med personlige varamedlemmer til rådet:
•
•
•

3 medlemmer med personlige varamedlemmer velges av kommunestyret,
hvorav 1 medlem med personlig vara skal komme fra kommunestyret
2 medlemmer med personlige varamedlemmer velges etter forslag fra
pensjonistforeningene
2 medlemmer med personlige varamedlemmer velges etter forslag fra
organisasjoner for personer med funksjonsnedsettelse

Fire av medlemmene m/varamedlemmer skal være over 60 år.
Kommunestyret velger selv leder og nestleder.
Dersom et medlem faller fra, velger kommunestyret nytt medlem. Dersom lederen blir
fritatt fra sitt verv, velger kommunestyret ny leder selv om det er valgt nestleder.

Pkt. 2
Rådmannen har ansvaret for at sekretærfunksjonen for råd for eldre og personer
med funksjonsnedsettelse blir ivaretatt av administrasjonen.
Råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse skal ha mulighet for å gi
uttalelse før det fattes endelig politisk vedtak av kommunestyret eller annet
kommunalt organ med beslutningsmyndighet i følgende saker:
•

Årsbudsjett og økonomiplan

•

Saker med særlig interesse for eldre og personer med funksjonsnedsettelse,
spesielt tiltak/planer i helse- og sosialsektoren.

Råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse kan ellers av eget initiativ ta opp
og uttale seg om saker som berører deres situasjon i Andøy kommune.
Pkt. 3
I forbindelse med utarbeiding/revidering av helse- og sosialplan skal rådet gis
mulighet til å være representert i plangruppe/prosjektgruppe.

Råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse har møte- og talerett i
formannskapet og kommunestyret for en representant med følgende forutsetninger:
 representanten som utpekes skal være medlem av råd for eldre og personer
med funksjonsnedsettelse
 taleretten er avgrenset til å gjelde saker om har betydning for eldre og
personer med funksjonsnedsettelse i Andøy, herunder budsjett og
økonomiplan
 taleretten kan benyttes inntil 2 ganger i en enkelt sak.

Pkt. 4
Råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse holder møte etter behov, men
minst 4 ganger pr. år.
Rådets leder setter opp saksliste med bistand fra sekretær og har ansvar for at rådet
blir kalt inn til møte. Rådet kalles inn med minst 1 ukes varsel. Sammen med
møteinnkallingen skal eventuelle saksdokumenter sendes ut.
Dersom 2 av rådets medlemmer krever det, skal rådet kalles inn til møte.

Pkt. 5
Det skal føres protokoll fra rådets møter. Protokollen underskrives av leder.
Rådet kan avgi uttalelse når minst halvparten av medlemmene er til stede. Utskrift av
protokollen skal følge saksdokumentene til de organer som skal ta den endelige
avgjørelsen i saken. Utskrift av protokollen sendes ordfører, rådmann, aktuelle
enhetsledere, medlemmer og varamedlemmer i rådet og pensjonistforeningene etter
adresseliste.
Pkt. 6
Sekretærfunksjonen innebærer bistand med praktiske tiltak som rådet finner
nødvendig for å løse sine oppgaver. Ordfører og rådmann får tilsendt
innkalling/saksliste, og har rett til å møte i rådets møter. Andre kan møte for å bistå
under behandlingen i rådet.

Pkt. 7
Medlemmene i råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse har taushetsplikt
etter forvaltningslovens bestemmelser, og møtet skal lukkes når det behandles saker
som er belagt med taushetsplikt.

Pkt. 8
Medlemmene i rådet skal ha godtgjøring for arbeidet i rådet på samme vilkår som
valgte medlemmer i kommunes øvrige organer.
Kommunestyret vedtar budsjett for rådets virksomhet.

Pkt. 9
Råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse skal hvert år, innen utgangen av
februar, utarbeide en melding om sin virksomhet.
Meldingen skal legges fram for kommunestyret.

Pkt. 10
Dette reglementet kan bare endres av kommunestyret etter at råd for eldre og
personer med funksjonsnedsettelse har hatt anledning til å uttale seg.

Fra:
Sendt:
Til:
Kopi:
Emne:

Jann Arthur Naess <jartur@online.no>
lørdag 8. februar 2020 13:44
Greta Jacobsen
'Torgeir Wiik'
Re: Uttalelse til forslag om sammenslåing av eldreråd og råd for
funksjonshemmede til et råd

Hei
Siden jeg ikke har lykkes å få kontakt, eller tilbakemelding fra de øvrige medlemmene av
eldrerådet, vedrørende forslaget om sammenslåing av eldrerådet, og rådet for
funksjonshemmende til et råd, så uttaler jeg meg med bakgrunn som leder for eldrerådet.
Jeg har gjennomgått forslaget, og reglementet for råd for eldre og med personer med
funksjonsnedsettelse, og slutter meg til forslaget om sammenslåing av de 2 rådene.
Det eneste kommentarer jeg har til reglementet, så står det i punkt 1 i nest siste setning, at
kommunestyret velger leder og nestleder. I Lov om kommunal fylkeskommunal eldreråd, i §
2 siste ledd, samt forskriften om kommunal og fylkeskommunal råd for eldre, personer med
funksjonsnedsettelse §3 tredje ledd, står det at rådene velger selv sin leder og nestleder
blant medlemmene.
Videre står det i punkt 3 andre ledd, at rådet har møte å talerett i formannskapet, slik jeg
forstår § 2 i forskriften, så bør også rådet ha møte å talerett i kommunestyret.
Mvh.
Jann Arthur Næss

Den 03.02.2020 09:14, skrevreta Jacobsen:
Vedlagt oversendes sak hvor det foreslås at eldrerådet og råd for funksjonshemmede slås
sammen til et råd; «Råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse». Forslag til
reglement for rådet følger som vedlegg til saken.

Før saken m/reglement legges frem til politisk behandling, bes det om skriftlig uttalelse fra
eldrerådet og råd for funksjonshemmede.

Med vennlig hilsen

____________________________________
Greta Jacobsen

Formannskapssekretær
Andøy kommune
Sentralbord: +47 76115000
Direkte:
Mobil:

+47 76115054

+47 90948057

E-post:
greta.jacobsen@andoy.kommune.no<mailto:greta.jacobsen@andoy.kommune.no <>>
_____________________________________

Fra:
Sendt:
Til:
Kopi:
Emne:

Torgeir Wiik <torwii@online.no>
torsdag 6. februar 2020 23:14
Greta Jacobsen
Jann Arthur Naess
Re: Uttalelse til forslag om sammenslåing av eldreråd og råd for
funksjonshemmede til et råd

God kveld til dere!
I referater fra møtene i rådet for lang tid tilbake fant jeg det nevnt at det var kommet et forslag om å slå
begge rådene sammen. Det fremkom at dette ikke var aktuelt.
Jeg har jo i min årsmelding fra rådet gitt klart uttrykk for at dette ikke fungerte. Den nye «Forskrift om
råd for eldre, personer med funksjonsnedsettelse og for ungdom» gir jo anledning til sammenslåing, som
også du nevner.
Jeg ser ingen vits i å sammenkalle rådet for å gi en samlet uttalelse vedrørende sammenslåing. Som leder
tar jeg en «eneveldig avgjørelse» og anbefaler forslaget og reglementet slik det foreligger!
Torgeir

3. feb. 2020 kl. 09:14 skrev Greta Jacobsen <Greta.Jacobsen@andoy.kommune.no
<mailto:Greta.Jacobsen@andoy.kommune.no>>:
Vedlagt oversendes sak hvor det foreslås at eldrerådet og råd for funksjonshemmede slås sammen til et
råd; «Råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse». Forslag til reglement for rådet følger som
vedlegg til saken.
Før saken m/reglement legges frem til politisk behandling, bes det om skriftlig uttalelse fra eldrerådet og
råd for funksjonshemmede.

Med vennlig hilsen
____________________________________
Greta Jacobsen
Formannskapssekretær
Andøy kommune
Sentralbord: +47 76115000
Direkte: +47 76115054
Mobil: +47 90948057
E-post:
greta.jacobsen@andoy.kommune.no<mailto:greta.jacobsen@andoy.kommune.no
<mailto:greta.jacobsen@andoy.kommune.no%3cmailto:greta.jacobsen@andoy.kommune.no>>
_____________________________________
<Eldreråd og råd for funksjonshemmede - forslag om sammenslåing til et råd.pdf>

