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Søknad om tilskudd  

 
Mellomlagring
For å sikre at du ikke mister innhold du har skrevet inn i feltene, må du bruke
lagreknappen nederst til høyre på sidene.
 
Skjema er utfylt av   
Fornavn TURID BORGNY  

Etternavn ØVERÅS  

Fødselsdato 15.04.1956  

 

 

Informasjon om søker
- Forhåndsutfylt informasjon er hentet fra Enhetsregisteret og kan ikke endres.
- Med prosjektet menes i skjemaet både prosjekter, tiltak eller aktiviteter som det søkes om tilskudd til.
- Dersom flere virksomheter eller organisasjoner samarbeider skal dere forklare hvem dere samarbeider med og hva
samarbeidet består av.
- Tilskudd som Helsedirektoratet innvilger, utbetales alltid til den virksomheten som har ansvaret.
- En søknad må alltid ha én søker som har ansvaret, selv om flere samarbeider om prosjektet.

 
Organisasjonsnummer
Må være basert på en juridisk enhet.

864981062  

Organisasjonsnavn NESSET KOMMUNE  

Adresse Kråkholmvegen 2  

Postnr./-sted 6460 EIDSVÅG I ROMSDAL  

Organisasjonsform KOMM  

Kommunenummer
Kun for kommuner.

1543 NESSET

Virksomhetens/organisasjonens e-postadresse postmottak@nesset.kommune.no  

Webadresse www.nesset.kommune.no  

Kontonummer 41060500590   

Merknad på utbetaling av tilskudd
Oppgi hvilken merknad dere ønsker på innbetalingen dersom dere får innvilget tilskudd.

Kultur - tilskudd Sosiale seniorer

Kopiadresse
Vi sender alltid brev til hovedadressen som er hentet fra Enhetsregisteret.
Dersom dere ønsker, sender vi kopi av alle brevene til den adressen dere oppgir her.

Vi ønsker kopi av brev til annen adresse  

Kontaktperson
Oppgi minst én person Helsedirektoratet kan kontakte dersom vi har spørsmål om søknaden.

Fornavn Turid Leirvoll
Etternavn Øverås
Telefonnummer
Landkode og telefonnummer

+ 47 95206213

E-postadresse turid.overas@nesset.kommune.no

 

 
Organisasjonsstruktur
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 Moder-, søster- eller datterorganisasjoner  
 Vi har ingen moder-, søster- eller datterorganisasjoner  
 Vi har moder-, søster- eller datterorganisasjon(er)

- Legg ved fullstendig organisasjonsoversikt
 

 Vi er statlig, fylkeskommunalt eller kommunalt forvaltningsorgan
- Organisasjonsoversikt behøver ikke legges ved

 

 
Samarbeidspartnere i prosjektet

 

 Prosjektet skal utføres i samarbeid med andre virksomheter

Skriv inn informasjon om alle andre virksomheter eller organisasjoner dere samarbeider med om prosjektet/tiltaket.
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Søknad om tilskudd

 

 
Tilskuddsordning
- Kunngjøringene under Tilskudd på www.helsedirektoratet.no inneholder nødvendig informasjon for å kunne søke om
tilskudd.
- Søknaden kan dere utdype i et eller flere vedlegg, dersom det er nødvendig.

Tema for tilskuddsordningen
Påvirker tilgjengelige valg i listen med tilskuddsordninger under.

- Alle tilskuddsordninger -
Tilskuddsordning

Aktivitetstiltak for å motvirke ensomhet og passivitet

 
År dere søker om å motta tilskudd 2019

Nytt prosjekt

Videreføring av prosjekt som har fått tilskudd av Helsedirektoratet

Helsedirektoratets referanse
Saksnummer merket "vår referanse" i siste brev dere mottok under ordningen.

Opplysninger om tilskudd/offentlig støtte

Nei Er det søkt om tilskudd/støtte til prosjektet fra andre tilskuddsordninger i Helsedirektoratet?

Navn på tilskuddsordningene

 
Ja Har virksomheten mottatt annet tilskudd/offentlig støtte de tre siste årene?

Er det søkt om annet tilskudd/offentlig støtte som dere venter på svar om innvilgelse?

Oppgi hvilket år, beløp, til hvilket formål og fra hvem dere har mottatt tilskudd/støtten fra de siste tre årene. Dersom
noe er gitt som bagatellmessig støtte skal det opplyses om det. Oppgi samme informasjon for søknader dere venter på
svar om innvilgelse.

Nesset Frivilligsentral (Nesset kommune) har fått Barnefattigdomsmidler fra BUF-dir. til sammen kr
550.000,- fordelt på to år og tre søknader. 

 Har inne ny søknad for 2019.
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 Søknad om tilskudd  

 Prosjektbeskrivelse
- Beskriv prosjektet, tiltaket eller aktiviteten dere søker om tilskudd til, og målene med dette.
- Helsedirektoratet legger særlig vekt på måloppnåelse i prosjektene ved vurdering av søknadene.

Tittel for prosjektet
Skriv inn en tittel som er beskrivende for prosjektet - maks 100 tegn.

Sosiale seniorer i Nesset.

Kort oppsummering
Skriv en kort oppsummering av prosjektet/tiltaket og hva tilskuddet skal brukes til - maks 300 tegn.

Gjennom et variert aktivitetstilbud som er åpent for alle i målgruppen (55+) skal prosjektet jobbe
for å motvirke at eldre blir isolerte og ensomme. En viktig del vil være å legge til rette for
transport, henting og bringing.

Bakgrunn for prosjektet
Beskriv hvorfor prosjektet er nødvendig og beskriv prosjektets eventuelle historikk i korte trekk.

det ble sendt søknad til denne ordningen i 2018 og fikk da avslag. Søknaden for 2019 er forbedret
i forhold til målgruppen.I Nesset kommune er det relativt stort antall eldre. I januar 2018 var det
597 personer over 67 år i Nesset. Dette utgjør 20,3% av befolkningen på 2946. Kommunen har
negativ folketallsutvikling. (Kilde SSB/Fylkesstatistikk 2018, Møre og Romsdal fylkeskommune) De
eldre bor spredt, og utfordringer knyttet til ensomhet som følge av at folk lever lengre, mangel på
familie og venner i nærheten samt det faktum at offentlig transport er fraværende, kombinert
med stadig strengere krav knyttet til førerkortvurdering, gjør at mange føler seg svært isolert.

 
Målene for året dere søker om tilskudd
Hva vil dere oppnå dersom dere får innvilget tilskudd?

Mål 1

Etablere Sosiale seniorer i Nesset, i Nesset Frivilligsentral. Ansette prosjektleder i 100% stilling
som koordinator og motivator for tiltakene. Gjøre tiltaket kjent og rekruttere og motivere aktuelle
"ambassadører" og brukere av aktivitetene. Etablere faste aktiviteter og planlegge og avtale
programmet for øvrig.

Mål 2

Skape gode møteplasser og sosiale arenaer for en basisgruppe på gjennomsnittlig 20 faste
deltakere. Vi vil se en merkbar positiv utvikling av trivsel og livskvalitet blant deltakerne. Gjennom
"jungeltelegraf" og godt omdømme vil det være lettere å nå også nye deltakere som trekkes med
i tiltakene. Terskelen for å delta og bli med skal være så lav som mulig.

Mål 3

Tiltaket skal ha minimum åpent 2 ettermiddager pr uke, underholdning/faglig påfyll 1 gang pr.
mnd., og dagsturer med buss 1 gang pr. mnd. Hverdagsfriluftsliv med turer i godt selskap i eget
nærmiljø håper vi skal stimulere til mer fysisk aktivitet og mer og mer eget initiativ til å komme
seg ut. Dette tilbudet skal være etablert og satt i drift innen utgangen av mai 2018.

Mål 4

Innen prosjektets slutt skal effekten av tiltakene være godt dokumentert og synliggjort. Arbeidet
med å videreføre og implementere dette i kommunens øvrige tjenestetilbud og budsjetter skal
være godt i gang.

Metoder, kunnskap eller erfaring
Beskriv hvilke teorier/faglige metoder dere benytter i prosjektet eller hvilken kunnskap/erfaring dere bygger på.
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Prosjektet baserer seg på ulik forskning både fra Nova og SSB, samt regjeringens
folkehelsemelding Mestring og Muligheter, som sier at ensomhet og passivitet blant seniorer og
eldre ofte skyldes mangel på gode nettverk som arbeidsplass, fritidsaktivitet etc., tap av ektefelle
og/eller gode venner og lite deltagelse på sosiale arrangementer. Innholdet i aktivitetsforslagene
våre er alle i tråd med anbefalinger fra «Leve hele livet» (Meld. St. 15) og tiltakene er
gjennomgått av lederne innenfor helse og omsorg i kommunen. Forslagene ble mottatt som gode
forebyggende tiltak som forhåpentligvis kan bidra til at de eldre vil ha mer glede av å bo hjemme
lengre. Alle aktivitetene vil være åpne for alle deltakere i målgruppen. 

 En analyse fra 2010 sier at det er en tydelig sammenheng mellom ensomhet, og sykdomsutvikling
og tidlig død. Helseminister Bent Høie uttalte i et intervju i VG i 2015 at «Ensomhet løses ved at
mennesker møtes og blir kjent» Løsningen er enkel, men allikevel veldig utfordrende å gjøre noe
med. Vi ønsker å bruke Høies enkle men allikevel utfordrende løsning i vårt arbeid. 
Nesset frivilligsentral har siden 2015 jobbet med prosjekt, deriblant et vellykket
barnefattigdomsprosjekt med mål om å revitalisere kommunens ungdomsklubb. Effekten av 1 år
med ungdomsprosjekt var så positivt at kommunestyret enstemmig vedtok å øke den faste
bemanningen i klubben fra 20% til 50% stilling. Vi kan, vi vil og vi tør! 

 
 
Tiltaks- og fremdriftsplan for året dere søker tilskudd
Sett inn de viktigste tiltakene for å nå målene for prosjektet.

Tiltak 1

Måned Tiltak

Januar Sende søknad til Helsedirektoratet
 
Tiltak 2

Måned Tiltak

Mars Tilpasninger innvilget søknadsbeløp. Ansettelsesprosess prosjektleder.
 
Tiltak 3

Måned Tiltak

April og mai: Etablere prosjektet og ansette prosjektleder.
 
Tiltak 4

Måned Tiltak

Juni Legge planer for våren og ordne avtaler, snakke med frivillige.
 
Tiltak 5

Måned Tiltak

August Åpning av tilbudet samt arrangere første underholdningstilbud
 
Tiltak 6

Måned Tiltak

September Vanlig drift og arrangere første dagstur med buss
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Tiltak 7

Måned Tiltak

Oktober Ha oppnådd en tilfredsstillende bekjentgjøring og aksept for tilbudet.
 
Tiltak 8

Måned Tiltak

November og desember. Ha en fast base på minimum 20 brukere på samlingene våre
 
Tiltak 9

Måned Tiltak

Januar til mars 2020: Drift jfr. prosjektbeskrivelse i vedlegg.
 
Tiltak 10

Måned Tiltak

Juni 2020: Avslutning, evaluering og videreføring/utvikling. Rapportering.
 

Risikofaktorer
Hvilke faktorer gjør det usikkert at dere skal nå målene, selv om dere mottar tilskudd fra Helsedirektoratet?

Risikofaktor 1

Det er en risiko for at vi ikke greier å rekruttere brukere til tilbudet vi etablerer. 
Sannsynligheten for dette anses som veldig lav. Prosjektgruppa har konferert med lederne innen
helse og omsorg og sammen sett på utfordringsbildet. De har god oversikt og vil bidra til å knytte
kontakt med aktuelle deltakere. 

 
 
Risikofaktor 2

Det er en risiko for at vi ikke finner den riktige ansatte til å drifte tilbudet som skissert. Dette vil
kunne føre til at tilbudet må opphøre. Sannsynligheten anses som veldig lav.

 
Risikofaktor 3

Det er en risiko for at vi ikke klarer å nå alle som har et behov for å være med i et slikt
fellesskap. Her er allerede etablerte tverrsektorielle møter viktige for å kunne ta tak i slike
utfordringer dersom de skulle oppstå.

 

Kontrolltiltak
Beskriv de interne og eksterne kontrolltiltak hos dere som skal sikre korrekt rapportering og at målene nås. Beskriv
om de gjennomføres allerede eller er planlagte.
Interne kontrollaktiviteter, internrevisjon, autorisert/ikke autorisert revisor, andre offentlige tilsyn, Riksrevisjonen,
evaluering og systematisk kvalitetssikret dokumentasjon er eksempler på kontrolltiltak som kan øke sikkerheten for at
målene nås.

Å være ajour med regnskap og ha gode rutiner for oppfølging av kostnader. 
Sikre oppfølging av ansatt prosjektleder og ha gode rutiner for dokumentasjon av aktiviteter,
deltakelse osv. 
Regnskap kontrolleres og revideres av kommunerevisjon.

Merknader til søknaden  6
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 Søknad om tilskudd
 

 

 Budsjett
Inntekter
Skriv alle beløp i hele kroner. Angi 0 dersom en kategori er uaktuell.

Søknadsbeløp  944 000  

Egenfinansiering - forpliktende   470 000  
Sum inntekter   1 414 000  

 
Utgifter     
Oppgi budsjett for hele søknadsbeløpet og egenfinansiering på følgende kategorier.
Helsedirektoratet gir ikke tilskudd til alle typer utgifter under alle ordninger - se kunngjøringen.
Dersom dere får tilskudd, må dere kunne rapportere på disse utgiftskategoriene i tillegg til å sende inn relevante
regnskapsrapporter som følger deres inndeling av regnskapet.
Oppgi alle beløp i hele kroner. Angi 0 dersom en kategori er uaktuell.

Lønnsutgifter med sosiale utgifter 665 000  

Reiseutgifter, arrangement, møter og konferanser 654 000  

Konsulenttjenester 0  

Trykking, publikasjoner, kunngjøringer, utsending og distribusjonskostnader 15 000  
Investeringer, inventar og utstyr
Kontroller i kunngjøringen om det gis tilskudd til dette.

0  

Driftsutgifter, forbruksmatriell og kontortjenetser inkludert lokaler og energi 80 000  
     
Andre utgifter - Spesifiser   Beløp  

  

Sum utgifter 1 414 000
 
Netto
Netto regnes ut på bakgrunn av det dere har oppgitt under inntekter og utgifter.

Inntekter og utgifter må være like store i budsjettet.

Sum inntekter   1 414 000  
Sum utgifter   1 414 000  
Netto   0  

     

Inntekter fra andre kilder/statlige tilskudd
    

Når Helsedirektoratet skal behandle deres søknad om tilskudd, trenger vi informasjon om andre inntektskilder i
prosjektet.

Inntekter fra andre kilder
Redegjør for hvilke andre inntektskilder dere har eller har søkt om til prosjektet (budsjettall). Oppgi hvem som bidrar
med finansiering, beskrivelse av finansiering og beløp.

Ingen andre midler enn enge midler samt evt. egenbetaling for enkelte aktiviteter f.eks måltider.
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 Søknad om tilskudd  

 Sjekkliste for vedlegg

Dere kan utdype søknaden i ett eller flere vedlegg dersom det er nødvendig.

Klikk fanen "Oversikt - Skjema og vedlegg" oppe til venstre for å laste opp elektroniske vedlegg.

 Fullstendig organisasjonsoversikt Elektronisk Post

 Tilleggsinformasjon til søknad Elektronisk Post

 
Dokumenter som ikke kan legges ved, sendes per post til:
Helsedirektoratet
PB 7000 St. Olavs plass
0130 Oslo
Norge

 
Merk forsendelsen med kvitteringsnummeret du får opplyst ved innsending av søknaden.
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 Søknad om tilskudd  

 Godkjenning
- Søknaden skal være forhåndsgodkjent av styreleder eller den som har prokura.
- For kommuner og fylkeskommuner skal søknaden være forhåndsgodkjent av rådmannen eller den rådmannen har
delegert myndigheten til.

Den som føres opp som godkjenner skal:
 

    - Kjenne til vilkårene og kravene i kunngjøringen           

    
- Godkjenne at opplysningene i søknaden er korrekte og et godt grunnlag for å vurdere å tildele
statstilskudd

 
 
Godkjenner

Fornavn Anne Grethe  Etternavn Klokset
Tittel/rolle godkjenner Rådmann

Jeg ønsker at vedtaket sendes elektronisk til virksomhetens e-postadresse som er oppgitt på side 1 i skjemaet.
 
Merk at epostadresse på side 1 må fylles ut for at du skal kunne velge elektronisk vedtak.
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Sosiale seniorer i Nesset 
  

 

Nesset prestegård. 
 – En av de skjønneste gårdene i landet.   
-  Her vokste mine inntrykk. 

Bjørnstjerne Bjørnson 
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1.       BAKGRUNN 

Ensomhet og passivitet anses som en av de største folkehelseutfordringene i 
dagens samfunn. Inkludering, sosial omgang og aktivitet er den beste 
medisinen.  

«Å være ensom gir større fare for psykiske helseutfordringer, og har faktisk 
innvirkning på den somatiske helsen – som hjerte- og karsykdommer, diabetes 
og andre livsstilsykdommer. Dette har sammenheng med at personene det er 
snakk om, ofte er mindre aktive og har en mer usunn livsstil» 

sitat: Helseminister Bent Høie 2015 

Seniorer og eldre er en gruppe som ofte blir rammet av ensomhet og passivitet. 
Årsakene er flere, men det blir ofte pekt på at mange opplever et stort sosialt 
tap når de ikke lengre er i arbeidslivet. Tidlig tap av ektefelle/samboer er også 
en tydelig faktor for at personer er utsatt for å bli ensomme og passive. Så 
mange som 4 av 10 eldre sier i en undersøkelse fra SSB at de føler seg ensomme. 
Vi har ingen indikasjoner på at tilstanden er bedre i vår kommune. 
 
I Nesset kommune er det relativt stort antall eldre. I januar 2018 var det 597 
personer over 67 år i Nesset. Dette utgjør 20,3% av befolkningen på 2946. 
Kommunen har negativ folketallsutvikling. (Kilde SSB/Fylkesstatistikk 2018, 
Møre og Romsdal fylkeskommune) De eldre bor spredt, og utfordringer knyttet 
til ensomhet som følge av at folk lever lengre, mangel på familie og venner i 
nærheten samt det faktum at offentlig transport er fraværende, kombinert med 
stadig strengere krav knyttet til førerkortvurdering, gjør at mange føler seg 
svært isolert.  
 
Framskriving av folketall viser at andel eldre i befolkningen vil øke i årene som 
kommer, og det prosjektet vi søker om midler til mener vi kan være med på å 
bygge en kultur for mer involvering, medvirkning og frivillig innsats overfor en 
del av befolkningen som vil øke, og ha økende behov for aktivisering for å 
mestre eget liv. Dette er også i tråd med intensjonen i kvalitetsreformen «Leve 
hele livet», Meld. St. 15. 

2.       MÅLGRUPPE  

Målgrupper for Sosiale seniorer i Nesset er seniorer, 55+ og eldre samt andre om 
det skulle vise seg at kan ha glede og nytte av vårt tilbud. Vi tenker her på 
voksne mennesker som av ulike grunner opplever å leve et isolert og passivt liv 
eller står i fare for å havne i en slik situasjon.  
Nesset kommune er en langstrakt kommune med spredt bosetting. En stor del 
av målgruppen bor i små bygder og grender der tilbudene om sosial 
inkludering er få. Kollektivtilbudet i området er mangelfullt, og veldig mange 
eldre har ikke førerkort eller egen bil.  
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3.       ORGANISERING 

Eiere 

Nesset kommune har etablert Nesset Frivilligsentral og er eier av prosjektet 
Sosiale seniorer i Nesset. Frivilligsentralen er samlokalisert med Grotta 
ungdomsklubb og Nesset voksenopplæring.  

Samarbeidsparter og medhjelpere 

Nesset pensjonistforening, seniordans, «sterk og stødig»-gruppene og Lions 
Club Nesset er med som aktive samarbeidspartnere. Flyktningtjenesten vil 
være en sentral bidragsyter med frivillige medhjelpere. Enhetsledere 
innenfor Helse og omsorg er involvert som ressurspersoner for å sikre at 
tiltakene som iverksettes dekker reelle behov.  

Prosjektgruppe 

Prosjektgruppen for tiltaket har stor faglig bredde og består av  
Daglig leder Nesset Frivilligsentral, enhetsleder kultur, enhetsleder helse og 
omsorg, avdelingsleder Aktivitetstjenesten, flyktningkonsulent og 
folkehelsekoordinator. 
Ved ansettelse av prosjektleder vil han/hun lede prosjektgruppa og ha 
ansvar for å sikre medvirkning fra brukerne av tilbudet. Målet er at 
deltakerne også skal kunne bidra som ressurspersoner i dette arbeidet. 
Prosjektet vil evalueres undervegs slik at justeringer skal kunne gjøres 
fortløpende. 

Andre 

Styreleder i Nesset pensjonistforening og president i Lions Club deltar ved 
behov. Nesset Folkebibliotek, Grotta ungdomsklubb og flere frivillige lag 
og organisasjoner vil være viktige medspillere i prosjektet.  

4.       FORANKRING  

Prosjektet Sosiale seniorer i Nesset har bred forankring i kommunens 
folkehelsearbeid, dette samsvarer godt med målsettinger i Nesset kommunes 
kommuneplan 2012 – 2020, samfunnsdel.  
 
Prosjektet forankres og knyttes også opp mot samarbeidsavtalen Eldre som 
ressurs som er inngått mellom Nesset kommune, Møre og Romsdal 
fylkeskommune og Nesset pensjonistforening i mai 2017. Her har partene 
forpliktet seg til å bidra på en måte som gir økt trivsel og økt livskvalitet for alle 
seniorer og eldre. Fra 1.01.2020 vil Nesset kommune bli med i Molde kommune 
som har inngått likelydende avtale. 
 
Prosjektet forankres tydelig i kommunens tverrsektorielle arbeid, noe som 
synliggjøres ved den bredt sammensatte prosjektgruppen.  
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5.       MØTEPLASSER 

Samlokalisering og «vinn-vinn» effekter 

Nesset Frivilligsentral vil være basen for prosjektet Sosiale Seniorer i Nesset. 
Siden Frivilligsentralen, ungdomsklubben og voksenopplæringa er 
samlokalisert ser vi mange overføringsgevinster og «vinn-vinn» effekter.  

Generasjonsoverbyggende og inkluderende effekter 

Vi ser muligheten for å prøve ut generasjonsoverbyggende aktiviteter når både 
Sosiale seniorer og Grotta ungdomsklubb er åpen samtidig. Nesset 
folkebibliotek ligger strategisk plassert i sentrum av kommunesenteret Eidsvåg 
og vil være en god arena og åpen møteplass for en del av tilbudene våre.  
Ellers er det forsamlingshus og andre møteplasser tilknyttet frivillige lag i alle 
bygdelag i kommunen som kan være en god link til samarbeid. 
 

6.       PROSJEKTLEDER 

Det skal ansettes en prosjektleder i 100% stilling som vil ha ansvaret for det 
praktiske med å etablere og drifte prosjektet. Prosjektleder vil ha arbeidsted hos 
Nesset Frivilligsentral og rapportere til Daglig leder i Nesset frivilligsentral. 

Oppgaver og funksjon for prosjektleder 

En sentral oppgave for prosjektleder vil bli å være det koordinerende leddet for 
å drifte aktivitetene. Prosjektleder skal ha en funksjon som nettverksbygger og 
rekruttere deltakere til aktivitetene. Et virkemiddel vil være å rekruttere 
frivillige «ambassadører» som i sin tur kan motivere og støtte andre som har 
vanskelig for å komme seg ut og delta i sosiale sammenhenger. Logistikk og 
transport er også en forutsetning for å kunne nå ut med et reelt tilbud til de 
aldre som kjenner på sosial isolasjon. 
Det blir lagt vekt på at en klarer å finne en prosjektleder som er egnet og har de 
rette egenskapene for en slik funksjon. 

 

7.       PROSJEKTBESKRIVELSE - AKTIVITETER  

Generelt 

Innholdet i aktivitetsforslagene våre er alle i tråd med anbefalinger fra «Leve 
hele livet» (Meld. St. 15) og tiltakene er gjennomgått av lederne innenfor helse 
og omsorg i kommunen. Forslagene ble mottatt som gode forebyggende tiltak 
som forhåpentligvis kan bidra til at deltakerne vil ha mer glede av å bo hjemme 
lengre. Alle aktivitetene vil være åpne for alle deltakere i målgruppen. 
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Regularitet 

Sosiale Seniorer i Nesset skal holde åpent minst 2 ettermiddager i uken.  
Mandag og Torsdag 14.00 – 17.00 
En gang pr. måned skal det være et underholdningstilbud 
En gang pr. måned skal det arrangeres dagstur med buss   
 

Hente- og bringetjeneste 

Siden kollektivtilbudet er mangelfullt i kommunen vil vi i 
samarbeid med Aktivitetstjenesten som har en minibuss til 
rådighet, for å kunne tilby hente- og bringetjeneste fra hele 
kommunen. Nesset pensjonistforening, Lions Club Nesset og 
andre frivillige vil bli sentrale samarbeidsparter og motivatorer 
her.  

Middagsservering 

Frivillige fra flyktningtjenesten bistår med servering og rydding i 
forbindelse med middagsserveringen. Vi er overbevist om at mat 
nytes best i fellesskap med andre, så målet med er 
middagstilbudet er å indirekte stimulere deltakerne til økt fokus 
næringsinntak både hos oss og i hjemmet. Dette vil også være en 
arena der det er mulig å plukke opp om det er noen som 
«slurver» med eget næringsinntak og vi vil kunne melde fra 
dersom vi ser det er behov for økt innsats fra helsetjenesten.  

Kaffe og prat - inkludering 

En viktig del av Sosiale seniorer i Nesset er den uorganiserte 
koblingen mellom mennesker. Det skal alltid være kaffe på 
kannen, og det er mange sittegrupper og kroker hvor deltagerne 
kan sitte å prate og være sosiale med hverandre. Vår oppgave her 
blir å fange opp og inkludere de som faller utenom denne viktige 
delen av prosjektet.  

Bingo 

På torsdager vil vi ha Bingo. Bingo er en nyttig mental aktivitet, 
og en aktivitet som skaper entusiasme. 

Data-café – forberedelse til «morgendagens utfordringer» 

Vår hverdag blir stadig med digitalisert. Vi ser for oss en arena 
med lav terskel for å tilnærme seg dette området med 
uhøytidelige spill og aktiviteter. Her får man hjelp og rettledning 
til bruk av hverdagsteknologi som smart-TV, datamaskin, 
nettbrett og smarttelefon.  
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Sosiale medier kan være nyttig for personer i målgruppen for å 
holde kontakt med familie, slekt og venner. Enkle hjernetrimspill 
på nett som for eksempel Wordfeud eller sjakk vil være nyttig 
både for mental aktivitet, tidsfordriv og til å holde kontakt.  
Vi har tilgang til Playstation, Xbox, Air-hockey og andre spill og 
aktiviteter gjennom samlokalisering med Grotta ungdomsklubb 
som ved riktig bruk både kan være underholdende og 

aktiviserende for målgruppen.  
Aktivitetstjenestens lokaler, ev. sammen med brukere kan også 
være en arena for denne typen aktivitet. 

Quiz 

På mandager vil vi ha Quiz. Quiz er både en nyttig mental 
aktivitet og en aktivitet som skaper samhold, siden en må jobbe 
sammen i lag.  

Allsang og musikk 

Sang og musikk har mange helsefremmende effekter. Allsang 
fører til forbedring i korttidshukommelse, og musikk generelt har 
muskelavspennende effekt. Sang og musikk er blant annet mye 
brukt for å begrense angst. Nye Molde kommune, der Nesset 
kommune skal inn, er med i prosjektet «Syngende Kommune» og 
vi utnytter dette prosjektet ved å bruke allsang på samlingene 
våre.  

Underholdning  

Vi planlegger å leie inn eksterne aktører til å stå for 
underholdning og program på en del av våre samlinger. Her vil 
vi ha et bredt spekter i alt fra sang og musikk, til foredrag om 
spennende temaer, teater etc. Å ha noe ekstra å se frem til ser vi 
på som en viktig faktor i vårt arbeid med å bekjempe ensomhet 
og passivitet, og derfor ønsker vi å holde høy kvalitet på dette 
underholdningstilbudet. Noen av underholdningsaktivitetene 
vurderes lagt til Nesset folkebibliotek.  

Turer – fysisk aktivitet 

Det blir lagt opp til dagsturer med buss en gang i måneden. Dette 
vil være en blanding av turer til aktiviteter som f.eks. 
bowlinghallen, turer til rene turistmål og opplevelser. Personene i 
målgruppen vår er ofte mye hjemmeværende og lite mobile, så vi 
ser på et tilbud om jevnlige turer som en aktivitet som vil være 
attraktiv og nyttig.  
Turer i eget nærmiljø håper vi skal kunne stimulere til mer fysisk 
aktivitet og appellere til at den enkelte tar mer og mer eget 
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initiativ til å komme seg ut.  Gjenkjenning, gode minner, historier 
og tilhørighet vil som oftest virke positivt. 

8.       MÅLSETTINGER OG FRAMDRIFT 

1. Etablere Sosiale seniorer i Nesset, i Nesset Frivilligsentral. Ansette prosjektleder i 
100% stilling som koordinator og motivator for tiltakene. Gjøre tiltaket kjent og 
rekruttere og motivere aktuelle "ambassadører" og brukere av aktivitetene. 
Etablere faste aktiviteter og planlegge og avtale programmet for øvrig. 

 

2. Skape gode møteplasser og sosiale arenaer for en basisgruppe på gjennomsnittlig 
20 faste deltakere. Vi vil se en merkbar positiv utvikling av trivsel og livskvalitet 
blant deltakerne. Gjennom "jungeltelegraf" og godt omdømme vil det være lettere 
å nå også nye deltakere som trekkes med i tiltakene. Terskelen for å delta og bli 
med skal være så lav som mulig. 

 

3. Tiltaket skal ha minimum åpent 2 ettermiddager pr uke, underholdning/faglig 
påfyll 1 gang pr. mnd., og dagsturer med buss 1 gang pr. mnd. 
Hverdagsfriluftsliv med turer i godt selskap i eget nærmiljø håper vi skal 
stimulere til mer fysisk aktivitet og mer og mer eget initiativ til å komme seg ut. 
Dette tilbudet skal være etablert og satt i drift innen utgangen av mai 2018. 

 

4. Innen prosjektets slutt skal effekten av tiltakene være godt dokumentert og 
synliggjort. Arbeidet med å videreføre og implementere dette i kommunens 
øvrige tjenestetilbud og budsjetter skal være godt i gang.  

 

Målbare Mål 

Prosjektleder ansatt i 100% stilling 

10 aktive «ambassadører» 

2 faste treff i uka* 

Underholdning/fagdag 1 gang i mnd 

Fellestur 1 gang i mnd 

20 deltakere pr aktivitet 

Totalt 50 deltakere 

40 deltakere med økt livskvalitet etter deltakelse i 
prosjektet. 

Prosjektet skal kunne overleveres Nye Molde kommune 
2020 til videreføring. 

*følger skoleåret 
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Framdrift i prosjektperioden 

Januar:  Sende søknad til Helsedirektoratet 
Mars:   Gjøre tilpasninger ift innvilget søknadsbeløp. Starte 

ansettelsesprosess prosjektleder. 
April-Mai: Etablere prosjektet og ansette prosjektleder.  
Juni:  Legge planer for våren og ordne avtaler, snakke med frivillige. 
August : Åpning av tilbudet samt arrangere første underholdningstilbud.   
September: Arrangere første dagstur med buss.  
Oktober:  Ha oppnådd en tilfredsstillende bekjentgjøring og aksept for 

tilbudet blant målgruppen 
Nov-des:  Ha en fast base på minimum 20 brukere på samlingene våre  
Jan-juni: Prosjektleder leder og organiserer aktiviteten, frivillige og 

ambassadører er trygge nok til å stå for gjennomføring av 
aktivitetene.  

Juni: Avslutning, evaluering og plan for videreføring og/eller 
utvikling av prosjektet. Rapportering. 

 

9.       METODER, KUNNSKAP OG ERFARING 

Prosjektet baserer seg på ulik forskning både fra Nova og SSB, samt 
regjeringens folkehelsemelding Mestring og Muligheter, som sier at 
ensomhet og passivitet blant seniorer og eldre ofte skyldes mangel på gode 
nettverk som arbeidsplass, fritidsaktivitet etc., tap av ektefelle og/eller 
gode venner og lite deltagelse på sosiale arrangementer.  
 
En analyse fra 2010 sier at det er en tydelig sammenheng mellom ensomhet, 
og sykdomsutvikling og tidlig død. Helseminister Bent Høie uttalte i et 
intervju i VG i 2015 at «Ensomhet løses ved at mennesker møtes og blir 
kjent» Løsningen er enkel, men allikevel veldig utfordrende å gjøre noe 
med.  
 
Vi ønsker å bruke Høies enkle men allikevel utfordrende løsning i vårt 
arbeid.  
 
Nesset frivilligsentral har siden 2015 jobbet med prosjekt, deriblant et 
vellykket barnefattigdomsprosjekt med mål om å revitalisere kommunens 
ungdomsklubb. Effekten av 1 år med ungdomsprosjekt var så positivt at 
kommunestyret enstemmig vedtok å øke den faste bemanningen i klubben 
fra 20% til 50% stilling. Vi kan, vi vil og vi tør! 
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10.       RISIKOFAKTORER 

Vi ser få risikofaktorer med prosjektet, men vil likevel trekke fram de mest 
opplagte:  
 

 Det er en risiko for at vi ikke greier å rekruttere brukere til tilbudet vi etablerer.  

Sannsynligheten for dette anses som veldig lav. Prosjektgruppa har konferert med 
lederne innen helse og omsorg og sammen sett på utfordringsbildet. De har god 
oversikt og vil bidra til å knytte kontakt med aktuelle deltakere. 

 Det er en risiko for at vi ikke finner den riktige ansatte til å drifte tilbudet som 
skissert. Dette vil kunne føre til at tilbudet må opphøre. Sannsynligheten anses 
som veldig lav. 

 Det er en risiko for at vi ikke klarer å nå alle som har et behov for å være med i et 
slikt fellesskap. Her er allerede etablerte tverrsektorielle møter viktige for å kunne 
ta tak i slike utfordringer dersom de skulle oppstå.  

 

11.       FINANSIERING 

Prosjektet er tenkt finansiert ved bruk av egne ressurser til lønn i ca. 20% av 
stillingen som prosjektleder. Videre satser vi på å ha en så lav egenandel som 
mulig på aktiviteter og tilbud for brukere. Egenandelen har vi satt til i snitt å 
være kr 150,- pr aktivitet, tur osv. Denne vil nok variere noe alt etter hva det 
dreier seg om.  
Kommunen eier og driver de faste lokalene for Frivilligsentralen og stiller ellers 
med lokaler for alle aktiviteter som dette i kommunale bygg. Dette inngår som 
en del av finansieringen.  
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12.       BUDSJETT 2018 (PROSJEKTPERIODE 1 ÅR) 

Utgifter pris Antall sum   

    
 

    

Lønnskostnader 100% 665000 1 665 000   

Måltid – 
Serveringstilbud  

190 1600 304 000   

underholdning 6000 8 48 000   

Dagsturer med buss 22000 8 176 000   

Investering 
inventar/utstyr 

66000 1 66 000   

Husleie/strøm, forbruk  80000 1 80 000   

Hente/Bringetjeneste 750 80 60 000   

Trykksaker/informasjon 15000 1 15 000   

    
 

1 414 000   
 

Inntekter   
 

    

Egenbetaling 150 1600 240 000   

Egenandel lønn 20% 150000 1 150 000   

Egenandel 
husleie/strøm 

80000 1 80 000   

Sum egenfinansiering   
 

470 000  

    
 

    
Tilskudd helsedir.   

 
944 000   

    
 

1 414 000   
 
 

13.       SLUTTORD 

Nesset kommune har som ellers i Norge en voksende andel eldre innbyggere. 
Mange av disse bor hjemme og er avhengige av hjemmebaserte tjenester. Siden 
seniorer og eldre er en gruppe som ofte blir rammet av ensomhet og passivitet 
ser vi fram til å kunne tilby en ordning som er skissert i prosjektet Sosiale 
seniorer i Nesset. Vi har tro på at frivilligheten vil stille opp sammen med de 
som vi ønsker ansatt i prosjektet. Vi håper å lykkes med prosjektet og det bli 
lagt stor vekt på å få innarbeidet dette som et varig tilbud til de aktuelle 
gruppene i kommunen. 

Vi imøteser positiv behandling av denne søknaden. 



Fra: hasseljorund@gmail.com (hasseljorund@gmail.com)
Sendt: 20.12.2018 23:09:57
Til: postmottak@os.kommune.no; postmottak@alvdal.kommune.no; postmottak@elverum.kommune.no;
postmottak@hamar.kommune.no; post@loten.kommune.no; postmottak@ringsaker.kommune.no;
post@stange.kommune.no; postmottak@tolga.kommune.no; postmottak@tynset.kommune.no; NES Postmottak
Nesset kommune; Rauma - Postmottak; postmottak@gausdal.kommune.no; postmottak@lillehammer.kommune.no;
postmottak@oyer.kommune.no; post@nord-fron.kommune.no; postmottak@sor-fron.kommune.no;
post@ringebu.kommune.no; postmottak@dovre.kommune.no; postmottak@lesja.kommune.no;
postmottak@sel.kommune.no; postmottak@oppland.org; postmottak@hedmark.org
Kopi: vesla.mikkelsen@gmail.com; 'Rolf Einar Emilsen'; 'Bogdan Jankov'; 'Birger Haugom'

Emne: Innspill til eldrerådene
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Jernbanepensjonistenes Forening – Hamar organiserer jernbanepensjonister på jernbanestrekninger tilhørende
tidligere Hamar distrikt. Det vil si på strekningen Eidsvoll‐ Dombåsbanen, Hamar‐ Tynsetbanen og Raumabanen. I
tillegg pensjonister fra Nettbuss på de samme strekningene. Det innebærer en spredt medlemsmasse, derfor går
denne henvendelsen til eldrerådene i flere kommuner, samt til eldrerådene i fylkene Hedmark og Oppland.
 
Vi håper at innspillene kan komme til anvendelse i de respektive eldrerådene.
 
Mvh
Jørund Hassel
Leder
Gudbrandsdalsveien 227 B,
2619 Lillehammer
Tlf 977 37 140
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JERNBANEPENSJONISTENE FORENING - HAMAR 

 
        Lillehammer, 20.12.2018 

 
 
  Til 
 Eldreråd i kommunen/ fylkeskommunen 
 
 
INNSPILL TIL ELDRERÅD 
 
Jernbanepensjonistenes Forening – Hamar organiserer 
jernbanepensjonister på jernbanestrekninger tilhørende tidligere Hamar 
distrikt. Det vil si på strekningen Eidsvoll- Dombåsbanen, Hamar- 
Tynsetbanen og Raumabanen. I tillegg pensjonister fra Nettbuss på de 
samme strekningene. Det innebærer en spredt medlemsmasse. 
 
Dette er en henvendelse i den hensikt å bedre kontakten mellom 
eldrerådene og vår forening der hvor vi har medlemmer.  
 
Nedenfor vil det fremgå saker som medlemmer i vår forening er opptatt 
av, og som vi gjerne vil formidle til eldrerådene som innspill. 
 
 
Sak 1, nye kommunale og regionale strukturer. 
Fra 2020 vil eldrerådene bli hjemlet i kommuneloven. En ny forskrift er 
ventet. 
 
Som en konsekvens av kommune- og regionsreformen (i de tilfeller hvor 
det er foregått kommune- og fylkessammenslåinger) skal eldrerådene 
reorganiseres i nye politiske og administrasjonsområder, og det blir 
dermed større geografiske området som skal betjenes/ inkluderes - der 
hvor slik sammenslåinger er blitt, eller blir en realitet. 
 
Under dagens organisering, er det slik at de kommunale eldrerådene og 
eldrerådet i fylke har et møte i året for å diskutere saker av felles 
interesse. 
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Pensjonistforeninger kan være organisert enten på kommunalt nivå, 
regionalt nivå (over flere fylker), eller fylkesvis. 
 
 
Momenter som kan være viktige å arbeide videre med: 

- Styrke samarbeide mellom eldrerådene og pensjonistforbundene 
generelt 

- Når forslag til ny forskrift for eldrerådene kommer, vil den trolig bli 
sendt på høring først. Aktuelle problemstillinger å diskutere mellom 
eldrerådene og pensjonistforeningene - kan være geografisk 
representasjon, antall personer i eldrerådene og virkeområde og 
mandat. Her kan det være at eldrerådene og pensjonistforeningene 
ha felles interesser. Kanskje også muligheter for felles uttalelse? 

- Kommunikasjon – bredere og bedre påvirkningsmuligheter mellom 
eldrerådene og pensjonistforeningene 

- Opprettelsen av ordning med nasjonalt eldre-, pasient- og 
brukerombud. Informasjonskampanje knyttet til dette bør bli en 
viktig sak i eldrerådene 

 
 
Sak 2, kommune- og fylkestingsvalget 2015 (fremtidige valg) 
En generell trend er at eldre/ pensjonister nedprioriteres på valglister i 
mange partier. Enten i form av underrepresentasjon, eller at de kommer 
langt nede på listene (usikre plasser). Dette kan representere et 
demokratisk problem, for det er ofte slik at ingen taler de eldre sin sak – 
andre enn de eldre selv. 
  
Momenter som kan være viktige å arbeide videre med: 

- Arbeide for å få et aktivt eldreråd som et sterkt talerør 
- Synliggjøre viktige saker for de trygdede (eldre) og syke i 

valgkampen 
- Å sørge for at demenstilbud er i samsvar med behovene 
- Økt fattigdom blant eldre må bekjempes 
- Kommunenes alderssammensetning vil variere fra kommune til 

kommune. Det gir ulike utfordringer i ulike kommuner. Eksempelvis 
i Lillehammer er 19,5% av befolkningen 65 år eller eldre, mens 
andre kommuner er nede i 10-12%. 

- Å sørge for at intensjonene i kvalitetsreformen «Leve hele livet» blir 
en del av planverktøyet i kommunene - i den hensikt å etablere et 
mer aldersvennlig samfunn/ kommuner. Her vil det være viktig å 
prioritere ulike tiltak. 

 
Etter kommune- og fylkestingsvalget skal etableres nye eldreråd 

- Viktig å arbeide for kandidater som evner selvstendig og kan å 
fronte «eldresaker» uavhengig eksempelvis partihensyn og/ eller 
andre hensyn. 
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Sak 3, kvalitetsreformen «Leve hele livet» 
Målene som er satt i reformen «Leve hele livet» må ha som ambisjon at 
så vel brukere som pårørende, samt ansatte er fornøyde. Brukere skal 
gjennom forebygging, rehabilitering, teknologi og sosiale nettverk klarer 
seg selv i stedet for å bli passive mottakere av hjelp og pleie. 
 
Problemet er at Solberg II-regjeringen ikke har avsatt økonomiske midler 
til å gjennomføre reformen utover de 48 millionene som ble foreslått i 
statsbudsjettet for 2019. 
 
Fordi tjeneste ofte ikke henger sammen i kjede, ofte på grunn for lav 
grunnbemanning i institusjoner eller for dårlig koordinering, svikter mange 
steder de grunnleggende behovene for mat (uttørring/ underernæring), 
hjelpetrengende for toalettbesøk må ofte vente unødvendig lenge, 
helsehjelp inkl. tannhelse), aktivitet og fellesskap (forbygge ensomhet og 
depresjoner) mv hos eldre og uføre. 
 
I kommunene virker det til å være gjennomgående at flest mulig har et 
aktivt liv, og klarer seg best mulig på egenhånd. Hvilket også er opphavet 
til satsingen «Leve hele livet». 
 
Hovedvirkemidlene er; 

- Helsefremmende og forebyggende tiltak (opplysningsarbeid, og 
tilrettelegging av aktiviteter tilpasset ulike behov). 
 

- Velferdsteknologi (dette vil trolig skape både et opplæringsbehov 
både hos brukere, pårørende og ansatte i bruken av 
velferdsteknologi) 

 
- Hverdagsrehabilitering (handler både om bedring etter 

funksjonssvikt, og leve best mulig med funksjonssvikt, og at det er 
ressurser tilrettelegging med gode tilbud) 
 

- Hverdagsmestring (dette handler også om opplysningskampanjer 
om ombygging/ tilrettelegging i egen bolig før man opplever 
funksjonssvikt). Og det vil være behov for økonomiske 
støtteordninger (mange fattige eldre) 

Momenter som kan være viktige å arbeide videre med: 
- Dette handler om at man bør ha en plan på hva som er viktig og 

hva som er mindre viktig å gripe fatt i først. 
 
 
Sak 4, dataopplæring 
Man regner med at rundt 400 000 eldre som ikke er på digitale 
plattformer. Trolig er det også en del mørketall (mange får hjelp av 
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pårørende på egen ID). Her kan også de med lese-, skrive- og 
regnevansker være en påvirkningsfaktor. 
 
Solberg II-regjeringen har bare avsatt 2 millioner kroner til formålet 
dataopplæring for eldre i forslag til statsbudsjett for 2019. 
 
Det å lære dataprogrammer, brukerveiledninger osv (nye ting), kan være 
problematisk for mange eldre. Korttidshukommelsen trer for mange 
sterkere inn jo eldre man blir.  
Svikter velferdssamfunnet  
 
Frem til de siste årene har velferdssamfunnet blitt tuftet på «å ivareta det 
svakeste ledd». Det nye NAV endrer dette. Nå går NAV gradvis over til å 
bli en arena for de mest ressurssterke både på kravrettigheter (og tilgang 
på billig arbeidskraft gjennom «arbeid for trygd»), og i form av krav om 
bruk av dataverktøy for å komme til NAVs tjenester. Det vil si en form for 
utfrysing av de som befinner seg som «svakeste ledd». 
 
Landet har fått flere fattige eldre. Å skaffe seg dataverktøy, 
mobiltelefoner, abonnement, mottaker/sendeutstyr mv, gjør at fattige 
generelt har problemer med å henge med i å skaffe seg nødvendig utstyr 
slik politikere krever i dag. 
 
Så fort som dataprogrammer, dataverktøy mv utvikler seg / forbedres, vil 
det trolig være ganske vanskelig selv for mange av dagens datakyndige til 
lære seg fremtidige digitale verktøy??? Den generelle 
Korttidshukommelsen endrer seg neppe? 
 
Momenter som kan være viktige å arbeide videre med: 

- Hvordan sikre dataopplæring til alle? 
- Hvordan skape arenaer hvor eldre kommuniserer og aktivt benytter 

digitale hjelpemidler – og gjenhusker prosedyrer for bruk av data fra 
gang til gang? 

- Bør alle eldre få nettbrett, eller spesielt rabaterte av det offentlige? 
Herunder nettilgang? Når flere samfunnsinstitusjoner krever slik 
bruk, bør ikke samfunnet ha et ansvar for at alle for tilrettelagt for 
slikt bruk? 

- NAV må blir bedre tilgjengelig for publikum. 
 
En konklusjon er at overgang fra personlig fremmøte og alminnelig 
postgang er i kommet i altfor langt – og blitt erstattet av digitale verktøy. 
Ikke alle klarer å henge med. Utviklingen går for raskt – det er 
bekymringsfullt at rundt 400 000 personer ikke er med på utviklingen.  
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Sak 5, rutetabeller 
Det er de færreste trafikkselskapene som trykker opp rutetabeller. De 
erstattes med nettbaserte løsninger (nettsiden og app). 
Telefonkatalogene har sluttet å komme i papirversjon. Ikke alle mestrer 
digitale løsninger for nummeropplysning, i den hensikt å skaffe seg 
informasjon om rutetilbud. 
 
Problemet for mange eldre, er også at telefonnummer til ruteopplysninger 
endres fra tid til annen (gjennom omorganiseringer), og nye nummer er 
vanskelig å huske for mange eldre. I tillegg til – som nevnt – at mange 
eldre ikke er på digitale plattformer. 
 
Ovennevnte skaper som nevnt problemer for mange. Og løsningen blir at 
de ofte kontakter andre kjente for å få hjelp.  
 
Momenter som kan være viktige å arbeide videre med: 

- At rutetabeller trykkes opp i papirversjon? 
- De som ønsker telefonkatalogen på papirversjon, bør få det? 
- Informasjonstjenester på kollektivtransport får et nummer 
- Er kollektivtransporten god nok til dekke nødvendige behov? 

 
 
Sak 6, banktjenester 
En sak som mer er en rikspolitisk sak, men den representerer en del 
utfordringer for mange eldre; 
 
Banktjenester er blitt kraftig endret. Det har politisk kunnet skje fordi 
bank- og valutareguleringene er blitt kraftig deregulert. Det skaper en del 
utfordringer, og spesielt for dem som ikke er på digitale plattformer. 
 
Et medlem i pensjonistforeningen, som ikke er på digitale berettet om to 
regninger på 30 kroner i bompengeavgift hadde kommet, ved siden fire 
andre regninger. Det vil si 6 regninger. Banken tok 75 kroner pr 
transaksjon, det vil si 450 kroner i gebyrer for å få betalt 6 regninger – 
med egne penger (på bankkonto). Det svir ganske hardt om det ville vært 
en minstepensjonist (lav sats) som skulle bli belastet med et slikt gebyr, 
og som har 153 514 kroner pr år/ 12 792 kroner pr måned utbetalt. 
 
Tar man ut penger på minibank, er det flere steder at det trekkes gebyr 
også for slike uttak. 
 
Poenget er at gebyrregimet grenser til det kriminelle - generelt, og står 
ikke i forhold til inntektsnivået til de med lavest inntekt. 
 
Staten må ha et overordnet ansvar for å tilrettelegge for gode bank- og 
betalingstjenester. 
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Det at kunder selv må utføre jobbene som bankene tidligere utførte og 
hadde betalte ansatte for å utføre, må i tillegg skaffe seg elektronisk 
utstyr (PC, nettbrett eller avanserte mobiltelefon), og kostbar 
internettilgang for å kunne disponere egne midler. Det er vel drøyt.  
Pr definisjon er en slik praksis en ganske drøy subsidiering av bankene? 
Dette har kostnader som er ganske uoverkommelig for de med lav 
inntekt. 
 
I Norge pågår det, i motsetning til landene i EU, et intenst arbeid for et 
kontantløst samfunn. Det til tross for at Norges bank i disse tider har 
trykket opp helt nye sedler. 
 
Banktjenester, låser, bank- og kredittkort, login-koder til alt fra aviser, til 
internett, sosiale medier – gjør det komplisert å huske de forskjellige for 
mange eldre. Små skrift er også problematisk de som får svekket syn, 
vanskelig å huske mange ulike koder (korttidshukommelse). 
 
Momenter som kan være viktige å arbeide videre med: 

- Det overordnende prinsippet må være at folk tilgang på inntektene 
sine uten gebyrer og krav til anskaffelse av elektroniske verktøy og 
tilhørende abonnement for å kunne bruke dem 

- Sikre fortsatt kontanter, og tilgjengelighet til å få tatt ut kontanter. 
Sentraliseringene er gått altfor langt. 

- Det offentlige må ta tilbake styring over ulike typer gebyrer og 
størrelsen på disse. Gebyr-økninger i banker og kredittselskaper står 
ikke i forhold til inntektsutviklingen for de med svak økonomi. 

- Innkreving av offentlige skatter, avgifter og gebyrer må gjøres 
gebyrfrie for innbyggerne. Private skal ikke kunne profittere på 
denne type tjenester - som politisk blir pålagt den enkelte å betale 
inn. 

 
 
Sak 8, bompengegebyrer  
En sak som mer er en rikspolitisk sak, men den representerer en del 
utfordringer for mange eldre; 
 
På den ene siden 2014 har trygdede gått betydelig ned i kjøpekraft. På 
den andre siden har bompengegebyrer økt betraktelig. Det er beregnet at 
en reise fra Otta til Sandvika – tur/ retur – vil koste 702 kroner i 
bompengeavgifter (jf Fjellinjens bompengekalkulator). 
 
Det er økte fremkommelighetskostnader som ikke står seg i forhold til 
trygdedes negative kjøpekraftsutvikling. Og det rammer de med lave 
inntekter hardt økonomisk. 
 
Dette må ses i sammenheng med at eksempelvis el-biler er fritatt for så 
vel avgifter som bompengeavgifter. 
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Bompenger er også en belastning for mange pårørende i forbindelse med 
besøk til omsorgsboliger, helsehus, sykehus. 
 
Momenter som kan være viktige å arbeide videre med: 

- Med så svak økonomisk utvikling som pensjonister/ trygdede har – 
og stadig flere bompengestasjoner, bør nevnte grupper tilkomme 
moderasjon (halv pris) ved passering av bomstasjoner. I tillegg bør 
nevnte kunne tilkomme gratis passering ved bomstasjoner utenfor 
hovedveiene. 

….. 
 
Jernbanepensjonistenes Forening – Hamar håper at flere av innspillene 
kan være av interesse å forfølge i tilskrevne eldreråd. 
 
Ønskes ytterligere informasjon, er dere velkomne til å ta kontakt. 
 
 
 
 
 

For Jernbanepensjonistenes Forening – Hamar 
 
 

Jørund Hassel 
Leder 
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1 Innledning og bakgrunn 

1.1 Innledning 
I dette høringsnotatet foreslår Kommunal- og moderniseringsdepartementet en felles forskrift 
for eldreråd, råd for personer med funksjonsnedsettelse og ungdomsråd eller annet 
medvirkningsorgan for ungdom.  

Stortinget vedtok ny lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) 11. juni 2018. 
Loven vil tre i kraft i løpet av 2019. I ny kommunelov § 5-12 er det fastsatt at kommuner og 
fylkeskommuner skal opprette eldreråd, råd for personer med funksjonsnedsettelse og 
ungdomsråd eller annet medvirkningsorgan for ungdom. Denne bestemmelsen får først 
virkning når nye råd skal velges etter kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2019.  

Ny kommunelov § 5-12 lyder:  

§ 5-12. Eldreråd, råd for personer med funksjonsnedsettelse og ungdomsråd eller annet 
medvirkningsorgan for ungdom 
 

Kommunestyret og fylkestinget skal selv velge et eldreråd, et råd for personer med 
funksjonsnedsettelse og et ungdomsråd eller annet medvirkningsorgan for ungdom. 

Flertallet av medlemmene i eldrerådet skal på valgtidspunktet ha fylt 60 år. 
Ungdomsrådet eller annet medvirkningsorgan for ungdom skal ha en valgperiode på 

inntil to år. Medlemmene i ungdomsrådet eller annet medvirkningsorgan for ungdom skal på 
valgtidspunktet ikke ha fylt 19 år. 

Rådene eller annet medvirkningsorgan for ungdom er rådgivende organer for 
kommunen eller fylkeskommunen og har rett til å uttale seg i saker som gjelder henholdsvis 
eldre, personer med funksjonsnedsettelse og ungdom. 

Departementet gir forskrift om oppgaver, organisering og saksbehandling for rådene 
eller annet medvirkningsorgan for ungdom. 
 

Kommunenes og fylkeskommunenes plikt til å opprette råd for eldre og personer med 
funksjonsnedsettelse videreføres. Det nye er at reguleringen flyttes fra særlover til ny 
kommunelov med forskrift. I § 5-12 er det også lovfestet at hver kommune og 
fylkeskommune skal opprette et ungdomsråd eller et annet medvirkningsorgan for ungdom. 
Dermed får ungdom en lovfestet rett til medvirkning på linje med eldre og personer med 
funksjonsnedsettelse.  

Det følger av ny kommunelov at departementet får hjemmel til å gi forskrift om oppgaver, 
organisering og saksbehandling for rådene eller annet medvirkningsorgan for ungdom. 
Rammene for medvirkningsordningene er allerede i stor grad lagt ved Stortingets vedtak av § 
5-12 i den nye kommuneloven. Det er forutsatt i forarbeidene at reglene i all hovedsak skal 
være en videreføring av gjeldende rett som følger av særlover for eldreråd og råd for 
personer med funksjonsnedsettelse.  

Departementet foreslår at reglene så langt som mulig bør være like for de tre 
medvirkningsordningene, med mindre det er behov for ulik regulering. For ungdomsråd eller 
annet medvirkningsorgan for ungdom foreslår derfor departementet i all hovedsak 
tilsvarende forskriftsregler som for de to øvrige rådene.  
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Det som er gjenstand for høring, er forslaget til ny forskrift. Kommunelovens bestemmelse 
om medvirkningsordninger er ikke på høring, og i den grad Stortinget også har vedtatt 
føringer for medvirkningsordningene er heller ikke disse gjenstand for denne høringen. 

Kommunelovens bestemmelse om medvirkningsordninger gjelder for både kommuner og 
fylkeskommuner. For å forenkle fremstillingen i høringsnotatet bruker departementet i det 
følgende kommune som fellesbetegnelse for kommune og fylkeskommune, hvis ikke noe 
annet fremgår av sammenhengen. På samme måter omtaler departementet i det følgende 
kun kommunale organer, selv om høringsforslaget også gjelder for tilsvarende 
fylkeskommunale organer.  

Ungdomsråd og annet medvirkningsorgan for ungdom er regulert på lik måte i ny 
kommunelov. Departementet foreslår at ungdomsråd og annet medvirkningsorgan for 
ungdom også skal reguleres likt i forslaget til forskrift. For å forenkle fremstillingen i 
høringsnotatet bruker departementet i det følgende ungdomsråd som fellesbetegnelse for 
både ungdomsråd og annet medvirkningsorgan for ungdom. 

1.2 Bakgrunn  
Lokaldemokratiet i Norge er bygd opp rundt en representativ ordning. Innbyggerne velger 
sine lokale ledere, representanter eller folkevalgte som gis fullmakt til å ivareta ansvaret for 
de oppgavene kommunen har. Dette betyr at innbyggernes representanter tar stilling til 
hvordan kommunens oppgaver skal prioriteres, hvordan tjenestetilbudet skal være og legger 
rammer for hvordan lokalsamfunnet skal utvikles. En viktig del av de folkevalgtes arbeid vil 
skje i et samspill med innbyggerne. Innbyggernes medvirkning i kommunale 
beslutningsprosesser er derfor en viktig del av et levende lokaldemokrati.  

Eldre, personer med funksjonsnedsettelse og ungdom er ofte underrepresentert i folkevalgte 
organer. Ungdom under 18 år kan ikke velges inn i kommunestyret og har da heller ikke 
muligheter for å få valgt inn representanter som kan påvirke direkte i saker som behandles i 
kommunestyret. I og med at både eldre, personer med funksjonsnedsettelse og ungdom ofte 
er underrepresentert i folkevalgte organer, vil ikke alltid deres synspunkter være del av 
saksgrunnlaget og debatten før kommunestyret fatter sine beslutninger. For å sikre at 
beslutninger ikke tas før konsekvenser for berørte grupper er vurdert, er det nødvendig at 
eldre, personer med funksjonsnedsettelse og ungdom får uttale seg. Lovfestede 
medvirkningsordninger sikrer en bred, åpen og tilgjengelig medvirkning i saker som gjelder 
disse gruppene og bidrar til at saken blir bedre opplyst. 
 
Uten en lovfestet plikt til medvirkning for disse gruppene, ville hver enkelt kommune selv 
avgjøre hvorvidt de ville opprettet medvirkningsordninger og hvordan disse ordningene 
eventuelt skulle utformes. Medvirkningsordningene kunne dermed vært mer tilpasset lokale 
forhold i kommunen – f.eks. avhengig av størrelsen på kommunen. Konsekvensen ville bli at 
medvirkningsordningene for eldre, personer med funksjonsnedsettelse og ungdom ville 
variert fra kommune til kommune, og noen kommuner kunne også valgt ikke å opprette noen 
form for medvirkning.  
 
Stortinget har i og med vedtakelsen av ny kommunelov § 5-12 allerede tatt stilling til 
spørsmålet om valg av tiltak for å sikre medvirkning, og i loven er det plikt for kommuner og 
fylkeskommuner til å opprette eldreråd, råd for personer med funksjonsnedsettelse og 
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ungdomsråd eller annet medvirkningsorgan for ungdom. Stortinget har også tatt stilling til 
hvilken rolle medvirkningsorganene skal ha. Av ny kommunelov følger det at rådene er 
rådgivende organer for kommuner og fylkeskommuner og har rett til å uttale seg i saker som 
gjelder henholdsvis eldre, personer med funksjonsnedsettelse og ungdom. Departementet 
har myndighet til å gi forskrift om oppgaver, organisering og saksbehandling for rådene. 
Forskriften skal bidra til å sikre at medvirkningsorganene kan utøve sin rolle som rådgivende 
organer. Det er samtidig viktig å unngå omfattende og unødvendig detaljregulering i forskrift 
som begrenser det lokale handlingsrommet. Medvirkningsorganene skal være rådgivende 
organer, og deres rolle må dermed også sees i sammenheng med rollen til øvrige 
kommunale organer – f.eks. kommunestyret. Medvirkningsorganene kan dermed i forskrift 
ikke gis rettigheter eller oppgaver som går ut over deres lovfestede rolle og som er i strid 
med kommunelovens regulering av rollen til andre kommunale organer.   
 
Regelverket om medvirkning har til nå vært fragmentert i ulike lover og administrert av flere 
departementer. Det var bakgrunnen for at det ble foreslått en ny bestemmelse i 
kommuneloven om egne råd for disse gruppene med tilhørende forskrift. Ved å samle 
regelverket om medvirkning i kommuneloven, blir det ett ansvarlig departement, og dermed 
mer oversiktlig og brukervennlig for både innbyggerne og kommunene. 
 
Endringer i medvirkningsordningene har blitt foreslått flere ganger i løpet av de siste par 
årene. Departementet sendte i 2016 på høring forslag om en ny bestemmelse i gjeldende 
kommunelov - § 10 b om råd i kommuner og fylkeskommuner for ungdom, eldre og personer 
med funksjonsnedsettelse. Bakgrunnen for forslaget var blant annet å sikre like regler og å 
gjøre det enklere for å kommunene og fylkeskommunene å forvalte medvirkningsordningene. 
Høringen ble fulgt opp med lovproposisjon til Stortinget, Prop. 65 L (2016–2017), som ble 
behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen, jf. Innst. 319 L (2016–2017). Stortinget 
vedtok lovendringene våren 2017, jf. lovvedtak 90 (2016–2017). Årsaken til at ny § 10 b i 
gjeldende kommunelov fortsatt ikke er trådt i kraft, er fordi arbeidet med den nye 
kommuneloven hadde kommet langt da bestemmelsen ble vedtatt.  

I forslaget til ny kommunelov, ble § 10 b foreslått videreført i § 5-11, jf. Prop. 46 L 
(2017– 2018). I innstillingen fra Kommunal- og forvaltningskomiteen var det flertall for at 
medvirkningsordningene skulle reguleres i ny kommunelov § 5-12 og at også ungdomsråd 
eller annet medvirkningsorgan for ungdom skulle være obligatorisk, jf. Innst. 369 L 
(2017– 2018). Dette ble vedtatt av Stortinget da forslaget til ny kommunelov ble behandlet, jf. 
lovvedtak 81 (2017–2018).  

Departementet viser til bakgrunn, begrunnelse og kunnskapsgrunnlag om 
medvirkningsordningene som er omtalt i tidligere forarbeider, blant annet Prop. 65 L 
(2016– 2017). 

2 Gjeldende rett 

2.1 Innledning 
Det er bare to grupper, eldre og mennesker med funksjonsnedsettelse, som gjennom 
lovfesting har egne representasjonsordninger i kommuner. De fleste kommunene har 
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imidlertid vedtatt en rekke ordninger som sikrer andre særlige grupper og aktører arenaer for 
å ivareta sine interesser.  

Mest utbredt er ulike former for medvirkningsordninger for barn og unge. I følge tall fra 
Kommunal- og moderniseringsdepartementets database for kommunal organisering hadde 
76 prosent av kommunene i 2016 opprettet ungdomsråd og 24 prosent hadde barn- eller 
ungdommens kommunestyre. 57 prosent av fylkene hadde barne- og/eller ungdomsråd og 
67 prosent hadde barn og unges fylkesting. Samlet hadde ca. 90 prosent av kommunene og 
fylkeskommunene en av de to eller begge formene for representasjonsordning. 

2.2 Eldreråd  
Kommuner og fylkeskommuner skal opprette eldreråd for hver valgperiode. Denne plikten 
følger av lov 8. november 1991 nr. 76 om kommunale og fylkeskommunale eldreråd 
(eldrerådsloven) §§ 1 og 5. Formålet med eldrerådene er å sikre at eldre gis innflytelse i 
saker som gjelder eldres levekår. Eldrerådets syn i disse sakene blir del av grunnlaget for de 
avgjørelser som fattes i kommunen.  

Eldrerådet er et rådgivende organ for kommunen og eldrerådet kan gi uttalelser i alle saker 
som gjelder levekårene for eldre, jf. eldrerådsloven §§ 3 og 7. Alle saksdokumenter skal 
legges frem for eldrerådet i god tid før kommunestyret behandler sakene. Dersom det er tvil 
om saken gjelder eldre, følger det av forarbeidene at saken bør forelegges eldrerådet. 
Eldrerådene har ikke avgjørelsesmyndighet. De kan ta opp saker av eget initiativ og kan 
foreslå at kommunestyret setter saker på dagsordenen. 

Antall medlemmer og oppnevnelse av medlemmene blir besluttet av kommunestyret eller 
fylkestinget, jf. §§ 2 og 6. Pensjonistforeninger har rett til å komme med forslag til 
medlemmer i eldrerådet. Flertallet av medlemmene i eldrerådet skal være alderspensjonister 
i kommunen. Det er en forutsetning i kommuneloven § 10 nr. 3 at det også skal velges 
varamedlemmer til rådet. Kommunen og fylkeskommunen kan vedta at det opprettes et felles 
råd for eldre og personer med nedsatt funksjonsevne, jf. §§ 4a og 8a.  

2.3 Råd og annen medvirkning for personer med 
funksjonsnedsettelse 

Alle kommuner og fylkeskommuner skal ha et råd eller annen representasjonsordning for 
mennesker med nedsatt funksjonsevne, jf. lov 17. juni 2005 nr. 58 om råd eller anna 
representasjonsordning i kommunar og fylkeskommunar for menneske med nedsett 
funksjonsevne m.m. §§ 1 og 2. 

Kommunene skal sørge for at mennesker med nedsatt funksjonsevne blir sikret en åpen, 
bred og tilgjengelig medvirkning i arbeidet med saker som er særlig viktige for dem. Dette 
gjelder blant annet arbeid mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne, 
tilgjengelighet og likeverdige tjenester. Medvirkning skal i hovedsak skje gjennom rådgivning 
og uttalelser. 

Intensjonen med rådene er blant annet å medvirke til at mennesker med nedsatt 
funksjonsevne får tilgang til nødvendige kommunale tjenester. Det vil kunne gjelde både 
lovpålagte og ikke-lovpålagte tjenester. Rådet skal medvirke til å synliggjøre de behovene 
som ulike grupper med nedsatt funksjonsevne har, og hva som er gode løsninger for dem. 
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Kommunestyret avgjør hvor mange medlemmer rådet skal ha. Etter loven er det ulike 
alternativer for organisering å velge mellom: 

- Eget råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne (§ 2) 
- Interkommunale representasjonsordninger/råd (§ 3) 
- Et felles råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne og eldre (§ 4) 
- Andre representasjonsordninger (§ 2). 

 

2.4 Ungdomsråd og annen ungdomsmedvirkning 
Det har vært opp til den enkelte kommune å bestemme om den ønsker å ha en formell 
medvirkningsordning for ungdom. Barn og unge har tradisjonelt vært mindre aktive i 
lokalpolitikken enn den øvrige befolkningen. Fordi barn og unge under 18 år ikke har 
stemmerett, har de ikke samme mulighet til deltakelse i lokal politikk som personer med 
stemmerett. Det er få organisasjoner for barn som driver med medvirkning i 
samfunnsprosesser, de fleste er knyttet til idrett og andre aktiviteter. Barn og unge har derfor 
ikke mange arenaer der samfunnsengasjement og medvirkning inngår. Mange kommuner og 
fylkeskommuner har derfor iverksatt tiltak for å sikre denne gruppen medvirkning. En 
medvirkningsordning for ungdom kan f.eks. være i form av ungdomsråd, barn- og unges 
kommunestyre og ungdommens fylkesting.  

Ordningen med ungdomsråd er mest brukt, men det er ulike typer organisering, og hvilken 
myndighet disse rådene har, varierer. Ungdomsrådene tar opp saker på eget initiativ og 
uttaler seg om relevante saker til kommunestyret. Rekrutteringen foregår med utgangspunkt i 
skolene, som oftest med bistand av elevrådene. Noen kommuner har gitt ungdomsrådene 
delegert beslutningsmyndighet over en tildelt sum i budsjettprosessen. Ungdomsrådene 
mangler et klart lovfestet mandat og formalisering. Det har derfor i stor grad vært opp til hver 
kommune og fylkeskommune hvordan rådene skal organiseres og hvor stor innflytelse de 
skal få.  

Det følger av Grunnloven § 104 at barn har rett til å bli hørt i spørsmål som gjelder dem selv. 
Barns mening skal tillegges vekt i overensstemmelse med deres alder og utvikling.  

2.5 Det europeiske charteret om lokalt selvstyre og 
tilleggsprotokoll om innbyggerdeltakelse 

Norge ratifiserte 1. september 1989 Det europeiske charteret om lokalt selvstyre. Charteret 
inneholder bestemmelser om lokalt selvstyre og om forholdet mellom nasjonale myndigheter 
og lokale myndigheter med sikte på å sikre lokalt selvstyre. Norge reserverte seg ikke mot 
noen av artiklene i charteret og er folkerettslig forpliktet av alle bestemmelsene. Charteret er 
ikke inkorporert som en del av norsk rett. Det innebærer at norsk rett vil gå foran dersom det 
skulle være motstrid mellom charteret og norsk rett. Charteret kan likevel ha en viss 
påvirkning på norsk rett som et tolkningsmoment der norsk rett er uklar.  

Norge ratifiserte 16. desember 2009 også en tilleggsprotokoll om innbyggerdeltakelse til 
charteret om lokalt selvstyre. Charteret omfatter forholdet mellom staten og lokale 
myndigheter. Tilleggsprotokollen utvider virkeområdet for charteret til å omfatte forholdet 
mellom de lokale myndighetene og innbyggerne. Protokollen inneholder bestemmelser om 
medlemsstatenes ansvar for å legge til rette for innbyggerdeltakelse lokalt - ikke bare i valg - 
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men også mellom valg. Medlemsstatene skal gjennom ulike tiltak realisere retten til 
innbyggerdeltakelse. Dette kan blant annet skje gjennom informasjonstiltak, etablering av 
prosedyrer for involvering av innbyggerne, ordninger for dokumentinnsyn hos lokale 
myndigheter og mekanismer for håndtering av klager. Fra norsk side vurderte man det slik at 
det regelverket vi har i kommuneloven, forvaltningsloven og offentlighetsloven til sammen 
oppfyller kravene i tilleggsprotokollen. 

2.6 FNs konvensjon om rettighetene til mennesker med nedsatt 
funksjonsevne 

FNs konvensjon om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne fra 2006 skal 
sikre lik tilgang til menneskerettighetene for personer med nedsatt funksjonsevne. 
Konvensjonens fortale uttaler at menneskerettighetene er allmenne og udelelige, og at det er 
nødvendig å sikre at mennesker med nedsatt funksjonsevne kan nyte sine rettigheter fullt ut, 
uten forskjellsbehandling. Konvensjonen inneholder en rekke bestemmelser som angir 
hvordan menneskerettighetene skal forstås når det gjelder mennesker med nedsatt 
funksjonsevne. Konvensjonen bygger på en erkjennelse av at de andre FN-konvensjonene 
ikke har vært tilstrekkelige effektive for å hindre barrierer som først og fremst rammer 
personer med nedsatt funksjonsevne.  

Konvensjonspartene har plikt til å treffe alle nødvendige tiltak, også gjennom lovgivning, for å 
virkeliggjøre de rettigheter som er nedfelt i konvensjonen og bekjempe diskriminering av 
personer med nedsatt funksjonsevne, jf. artikkel 4. Statene skal respektere den enkeltes rett 
til ikke å bli diskriminert, beskytte personer med nedsatt funksjonsevne mot diskriminering fra 
andre, og iverksette tiltak for å fremme likestilling. Konvensjonen omfatter både sivile, 
politiske, økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter.  

Norge ratifiserte konvensjonen i 2013. Konvensjonen er ikke inkorporert i norsk lov.  

2.7 FNs konvensjon om barnets rettigheter 
Barn og unges rett til å si sin mening og å bli hørt er hjemlet i FNs konvensjon om barnets 
rettigheter artikkel 12. 

Det følger av artikkel 12 at barnet skal ha rett til å gi uttrykk for sine synspunkter i saker som 
berører det, og at barnets synspunkter skal tillegges behørig vekt i samsvar med dets alder 
og modenhet. Denne retten gjelder også i rettssaker og forvaltningssaker. Bestemmelsen gir 
uttrykk for et generelt prinsipp. Det vil være opp til statene å presisere og konkretisere 
bestemmelsen på de forskjellige saksområder. 

Barnekonvensjonen, har vært gjeldende som norsk lov siden 2003. FNs barnekomité har 
anbefalt norske myndigheter å styrke barn og unges muligheter til deltakelse samt sikre at 
deres synspunkter blir tillagt vekt.  
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3 Forskrift til kommuneloven § 5-12 om medvirkning - 
vurderinger og forslag fra departementet 

3.1 Innledning og kort oversikt over bestemmelsene i ny 
kommunelov 

Stortinget har vedtatt at regulering av råd for eldre, personer med funksjonsnedsettelse og 
ungdom eller annet medvirkningsorgan skal følge av ny kommunelov § 5-12 med tilhørende 
forskrift. De gjeldende særlovene om henholdsvis eldreråd og råd for personer med 
funksjonsnedsettelse, oppheves fra det tidspunktet ny kommunelov og ny forskrift om 
medvirkning trer i kraft. 

Ny kommunelov § 5-12 fastslår at det er kommunestyret og fylkestinget som selv velger et 
eldreråd, et råd for personer med funksjonsnedsettelse og et ungdomsråd eller et annet 
medvirkningsorgan for ungdom. Rådene og medvirkningsorgan skal være et rådgivende 
organ for kommunen eller fylkeskommunen, som har rett til å uttale seg i saker som gjelder 
henholdsvis eldre, personer med funksjonsnedsettelse og ungdom. Loven fastslår også at for 
eldreråd skal flertallet av medlemmene på valgtidspunktet ha fylt 60 år. Loven regulerer også 
at for ungdomsråd eller annet medvirkningsorgan for ungdom er valgperioden på inntil to år 
og medlemmene skal på valgtidspunktet ikke ha fylt 19 år. 

I samme bestemmelse slås det fast at departementet kan gi forskrift om oppgaver, 
organisering og saksbehandling for rådene og annet medvirkningsorgan for ungdom. I 
forarbeidene til ny kommunelov er det lagt til grunn at reglene fra de to særlovene i all 
hovedsak videreføres med noen endringer.  

Det følger av  ny kommunelov § 5-2 at medvirkningsorganene er omfattet av definisjonen 
andre kommunale organer. Av samme bestemmelse går det også frem at de bestemmelsene 
som gjelder for folkevalgte organer også skal gjelde for andre kommunale organer. Dette 
innebærer at bestemmelser i ny kommunelov som gjelder for folkevalgte organer, også 
gjelder for medvirkningsordningene. Noen av de mest sentrale bestemmelsene er i kapittel 7 
om valg til organet og i kapittel 11 om saksbehandling.  

Med folkevalgte menes i ny kommunelov medlemmer av kommunestyret og fylkestinget og 
personer som et folkevalgt organ har valgt inn i et folkevalgt organ eller et annet kommunalt 
organ etter § 5-2. Siden medlemmene til medvirkningsorganene skal velges av 
kommunestyret eller fylkestinget, betyr dette at medlemmene inngår i definisjonen av 
folkevalgte etter § 5-1. Bestemmelsene i den nye kommuneloven som gjelder for folkevalgte 
vil dermed også gjelde for medlemmene i medvirkningsorganene. Noen av de mest sentrale 
bestemmelsene er i kapittel 8 om rettigheter og plikter for folkevalgte. 

3.2 Lik regulering av de tre medvirkningsordningene så langt 
som mulig 

De tre medvirkningsordningene er rådgivende organer innen ulike saksområder. Målet med 
medvirkningsordningene er imidlertid det samme – å sikre medvirkning. Departementet 
foreslår at utgangspunktet er like regler for de tre medvirkningsordningene, med mindre det 
er særlige grunner som taler for at det er behov for ulik regulering. Lik utforming av 
bestemmelser om oppgaver, organisering og saksbehandling for rådene vil innebære at 
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regelverket for de tre rådene blir mer oversiktlig. Dette vil kunne være en fordel for både 
medlemmer i rådene, kommuneadministrasjonen og politikerne i kommunen.  

Siden det i de to eksisterende særlovene for henholdsvis eldreråd og råd for personer med 
nedsatt funksjonsevne, er noe ulik regulering, vil dette innebære at det foreslås enkelte 
endringer i den nye forskriften sammenliknet med gjeldende rett. For ungdomsråd foreslås i 
all hovedsak tilsvarende regler som for de to øvrige rådene. Siden det i all hovedsak foreslås 
like regler for de tre rådene, foreslår departementet at reglene gis i en felles forskrift. 

3.3 Klar ordlyd 
Den nye forskriften vil blant annet bli benyttet av medlemmer i rådene, i tillegg til 
lokalpolitikere og ansatte i administrasjonen i samtlige kommuner. Siden dette er en forskrift 
som vil rette seg mot personer med ulik erfaringsbakgrunn og tilknytning til lokalpolitikken, er 
det ekstra viktig at ordlyden i forskriftene er klar.  

En klar ordlyd vil sikre at regelverket er brukervennlig ved at det er enkelt både å forstå og å 
bruke i praksis. Det kan også bidra til å forhindre feiltolkninger og usikkerhet om hva som er 
gjeldende rett. Departementet ber spesielt om høringsinnspill om hvorvidt ordlyden er 
tilstrekkelig klar eller om det er deler av ordlyden som bør klargjøres ytterligere.  

3.4 Veiledere 
En forutsetning for at regelverket for medvirkningsordningene skal fungere, er at det gis 
tilgjengelig og klar informasjon om regelverket. For gjeldende regulering er det utarbeidet 
ulike typer veiledningsmateriale. For eldreråd er det laget både veileder og rundskriv. Det 
samme gjelder for rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Når det gjelder 
ungdomsråd er det også utarbeidet en del informasjonsmateriale, selv om denne 
medvirkningsordningen ikke har vært lovregulert tidligere.  

Departementet foreslår at det i tillegg til en ny felles forskrift for medvirkningsordningene, 
også bør lages veiledere for hver av de tre rådene. Veilederne vil f.eks. inneholde oversikt 
over hvilke regler som gjelder for rådene, både i ny kommunelov og andre relevante lover, og 
i ny forskrift om medvirkning. Veilederne vil også inneholde praktisk informasjon om arbeidet 
i rådet og gode eksempler.  

Veilederne bør være tilgjengelig fra samme tidspunkt som den nye forskriften trer i kraft. I 
arbeidet med veilederne vil det være av stor betydning å få innspill fra personer som har 
praktisk erfaring med arbeid i medvirkningsordninger.   

3.5 Målform  
Departementet har vurdert målformen for den nye forskriften. Både lov om kommunale og 
fylkeskommunale eldreråd og lov om råd eller anna representasjonsordning i kommunar og 
fylkeskommunar for menneske med nedsett funksjonsevne m.m er på nynorsk, mens ny 
kommunelov er på bokmål. For å sikre god sammenheng i regelverket mellom ny 
kommunelov og forskrift som gis med hjemmel i kommuneloven, foreslår departementet at 
forskriften om medvirkning gis på bokmål. 
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3.6 Tidlig involvering 
Departementet foreslår at rådene skal sikres involvering på et tidlig tidspunkt i den 
kommunale saksbehandlingen, slik at rådenes uttalelse kan ha mulighet til å påvirke utfallet 
av saken. I gjeldende lov om eldreråd følger det blant annet at alle saksdokumenter skal 
legges frem for rådet i god tid før kommunestyret behandler saken, jf. §§ 3 og 7. Tilsvarende 
bestemmelse følger også av lov om råd for menneske med nedsatt funksjonsevne § 5. I 
rundskriv A-32/2007 til eldrerådsloven fremgår at det er viktig at kommunene legger frem 
sakene for eldrerådet på et tidspunkt i saksbehandlingen "…der rådet har høve til å påverke 
sakene."  

Oppgaven til rådene er å være rådgivende organer for kommunen. Rådene har rett til å 
uttale seg om saker som gjelder henholdsvis eldre, personer med funksjonsnedsettelse og 
ungdom. For at rådenes rettighet til å uttale seg skal være en realitet, er det en forutsetning 
at rådene mottar saker på et så tidlig tidspunkt at rådets uttalelse kan ha mulighet til å 
påvirke utfallet av saken. Dersom saken i realiteten er avgjort på det tidspunktet rådet mottar 
saken, vil ikke rådet kunne utføre sin lovpålagte oppgave som rådgivende organ for 
kommunen.  

Departementet foreslår at det i forskriften fastsettes at saker skal sendes rådene på et tidlig 
tidspunkt i saksbehandlingen, slik at rådets uttalelse kan ha mulighet til å påvirke utfallet i 
saken. Dette følger allerede av gjeldende rett slik gjeldende eldrerådslov er tolket i rundskriv. 
Departementet foreslår at dette skal følge direkte av ordlyden i ny forskrift, slik at det fremgår 
klart at saken skal legges frem på et tidspunkt slik at rådene har mulighet til å påvirke det 
endelige vedtaket. Det er likevel unntak f.eks. for hastesaker etter kommuneloven § 11-8. I 
de tilfellene kommunen er i tvil om saken skal forelegges rådene, bør rådenes syn innhentes.  

En rekke ulike typer saker skal forelegges rådene, eksempelvis kommuneplaner og budsjett. 
Det vil derfor være lite hensiktsmessig å foreslå en mer detaljert regulering i forskrift av når 
ulike sakstyper skal forelegges rådene. Den enkelte kommunen må vurdere saksgangen ut i 
fra type sak og på bakgrunn av dette sikre at rådene mottar saken på så tidlig tidspunkt at 
rådets uttalelse kan ha mulighet til å påvirke utfallet i saken.  

3.7 Mulighet til møte- og talerett  
Spørsmålet om medlemmer av eldreråd, råd for personer med funksjonsnedsettelse og 
ungdomsråd skal få møte- og talerett har vært praktisert ulikt fra kommune til kommune. 
Etter gjeldende kommunelov er det kun medlemmene i kommunestyret som i kraft av sitt 
verv har møte- og talerett i saker som kommunestyret behandler. Møte og taleretten står ikke 
direkte i ordlyden i gjeldende kommunelov, men det følger av kommunelovens § 40 nr. 1 og 
2 at medlemmene i kommunestyret har både en rett og en plikt til å møte og stemme. I den 
nye kommuneloven følger denne møte- og stemmeretten av § 8-1. Medvirkningsordningene 
kan på eget initiativ ta opp saker innenfor sitt saksområde og anmode kommunestyret om å 
følge opp saken. Det er imidlertid opp til kommunestyret selv å avgjøre om de vil behandle 
saken.  

Både etter den gamle og den nye kommuneloven er det bare kommunestyremedlemmer 
som i kraft av sitt verv har ordinær tale-, forslags- og stemmerett i saker som kommunestyret 
behandler. Det enkelte kommunestyret kan vedta å gi medlemmer av rådene møte- og 
talerett i kommunestyremøter.  
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Kommuneloven - både den gjeldende og den nye - åpner derfor ikke for at departementet i 
forskrift kan gi medlemmene i eldreråd, råd for personer med funksjonsnedsettelse og 
ungdomsråd flere rettigheter enn det som er fastsatt i kommuneloven. Departementet 
foreslår dermed ingen forskriftsbestemmelser om møte- og talerett.  

3.8 Valg av medlemmer til rådene  
Utgangspunktet er at valg av medlemmer og varamedlemmer til rådene er regulert i den nye 
kommuneloven kapittel 7. Departementet har vurdert om det i tillegg er behov for 
særregulering av valg av medlemmer og varamedlemmer til rådene i forskriften.  

På grunn av at medlemmer til rådene velges på bakgrunn av at de representerer henholdsvis 
eldre, personer med funksjonsnedsettelse eller ungdom, antar departementet at det i de 
fleste tilfeller trolig vil være enstemmighet i kommunestyret ved valg av medlemmer til 
rådene. Departementet er ikke kjent med at det har vært tilfeller hvor det ikke har vært mulig 
å gjennomføre valg av medlemmer til eldreråd eller råd for personer med 
funksjonsnedsettelse, selv om det for disse to rådene etter gjeldende særlover kun har vært 
mulig å benytte avtalevalg.  

Siden avtalevalg er betinget av et enstemmig vedtak i kommunestyret, vil det være 
nødvendig med en annen måte å regulere valg på enn avtalevalg for de tilfeller hvor det ikke 
er enighet i kommunestyret. Forholdsvalg innebærer at partier eller grupper representert i 
kommunestyret leverer hver sin liste med kandidater. Medlemmer til rådene velges på 
bakgrunn av sin erfaring som henholdsvis eldre, person med funksjonsnedsettelse eller 
ungdom og ordningen med lister fra partier og grupper vil derfor trolig være mindre egnet enn 
avtalevalg. Ved forholdsvalg til eldreråd, må listene til partiene utformes slik at det sikres at 
flertallet i rådet er over 60 år. Ved valg til samtlige råd vil det være viktig å sikre at 
medlemmene som velges har ulik bakgrunn. Forholdsvalg er trolig en mindre egnet måte å 
gjennomføre valg av medlemmer til rådene på, men det er likevel en mulig måte å 
gjennomføre valget på. Andre måter å gjennomføre valg på enn avtalevalg og forholdsvalg, 
f.eks. flertallsvalg som gjelder ved valg av leder og nestleder, er ikke egnet ved valg av flere 
medlemmer til rådene. Forholdsvalg vil dermed være det eneste aktuelle alternativet for de 
tilfeller der det ikke er enighet om avtalevalg. 

Departementet kan på denne bakgrunn ikke se at det er behov for særregulering av 
valgordningen for valg av medlemmer og varamedlemmer til rådene, utover de 
bestemmelser i ny kommunelov som gjelder for valg til rådene.  

3.9 Nærmere om forslag om formål 
Departementet foreslår at formålet fremgår av forskriften § 1. Det foreslås at formålet med 
forskriften skal være å legge til rette for en bred, åpen og tilgjengelig medvirkning fra eldre, 
personer med funksjonsnedsettelse og ungdom i saker som gjelder dem. 

Med bred medvirkning menes at rådet har rett til å gi rådgivende uttalelse i et bredt spekter 
av saker. Med bred medvirkning vises det også til at de som velges som medlemmer til 
rådene bør ha ulike erfaringer. Eldrerådet bør bestå av personer med et vidt aldersspenn for 
å sikre kunnskap om ulike deler av alderdommen. Det følger av loven at flertallet av 
medlemmer i eldrerådet skal ha fylt 60 år på valgtidspunktet. Rådet for personer med 
funksjonsnedsettelse bør bestå av personer med ulik erfaring og bakgrunn for å sikre at 
rådet representerer personer med ulike funksjonsnedsettelser. Ungdomsrådet bør bestå av 
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ungdom i forskjellige aldre, med ulik erfaring og utdannelse for å sikre at forskjellige 
ungdomsgrupper blir representert. 

Med åpen og tilgjengelig medvirkning menes at kommunen må sikre at rådene mottar alle 
relevante saker hvor rådene kan avgi uttalelse. Rådene kan også ta opp saker på eget 
initiativ. Møtene i rådene skal være åpne og tilgjengelige for enhver som ønsker å overvære 
møtene og rådets uttalelser skal være offentlige.  

Departementet foreslår at formålet angis på et overordnet nivå, og at formålet dermed ikke 
inneholder opplisting av eksempler på hvilke saker som skal legges frem for rådene. Siden 
rådene vil kunne ta opp et bredt spekter av ulike saker, kan en opplisting av eksempler tolkes 
som en avgrensning. 

3.10  Nærmere om forslag om oppgaver 
Departementet foreslår at bestemmelser om rådenes oppgaver følger av forskriften § 2. 
Rådene har som oppgave å være et rådgivende organ for kommunen, dette følger av ny 
kommunelov § 5-12. Rådene har rett til å komme med rådgivende uttalelser i saker som 
gjelder henholdsvis eldre, personer med funksjonsnedsettelse og ungdom og kan også ta 
opp saker på eget initiativ. Rådene vil kunne komme med uttalelse i en rekke ulike type 
saker og vil kunne bidra til å belyse sakene og sikre at perspektivet til eldre, personer med 
funksjonsnedsettelse og ungdom blir synliggjort. Som rådgivende organ vil rådenes fokus 
være mot saker på et overordnet nivå, blant annet budsjett og kommuneplaner.  

Departementet foreslår at kommunestyret skal forelegge saker som gjelder eldre, personer 
med funksjonsnedsettelse og ungdom for rådene. Dette er en videreføring av tilsvarende 
bestemmelse som etter gjeldende rett følger av eldrerådsloven. Bestemmelsen er viktig for 
rådenes mulighet til å utføre sin oppgave som rådgivende organ og sikrer at rådet holdes 
oppdatert på relevante saker. For at rådenes rettighet til å uttale seg skal være en realitet, er 
det en forutsetning at rådene mottar saker på et så tidlig tidspunkt at rådets uttalelse kan ha 
mulighet til å påvirke utfallet av saken. Kommunestyret skal etablere rutiner som sikrer dette, 
dette er nærmere omtalt i punkt 3.6 i høringsnotatet.  

Rådenes funksjon og rolle tilsier at de ikke skal behandle saker som gjelder enkeltpersoner. 
Departementet foreslår derfor å videreføre dette prinsippet, som etter gjeldende rett følger av 
tolkningen av de to særlovene om henholdsvis eldreråd og råd for personer med 
funksjonsnedsettelse. Departementet foreslår at dette bør følge direkte av ordlyden i ny 
forskrift.  

Rådet for eldre, for personer med funksjonsnedsettelse og ungdom er i § 5-12 gitt 
kompetanse til å gi rådgivende uttalelser. Utgangspunktet etter ny kommunelov er at 
kommunestyret kan delegere myndighet til å treffe vedtak til andre folkevalgte organer 
innenfor rammene av kommuneloven. Siden det følger av loven at medvirkningsordningenes 
oppgave er å være rådgivende organer, vurderer departementet at § 5-12 dermed 
innskrenker muligheten til å delegere vedtakskompetanse til rådene etter § 5-3. Selv om 
dette allerede følger av tolkningen av den nye kommuneloven, foreslår departementet at det 
fremgår av ordlyden i forskriften at rådene ikke kan få delegert vedtakskompetanse. 
Bakgrunnen er at utøvelse av myndighet er utenfor det mandatet rådene har fått som 
rådgivende organer. I en rekke kommuner er det eksempler på at kommunestyret har 
delegert vedtakskompetanse til rådene, slik at rådene for eksempel kan disponere og fordele 
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midler. Etter ny kommunelov vil dette være mulig ved at kommunestyret ber om rådenes 
vurdering i saken, før kommunestyret fatter vedtak om tildeling av midlene.  

Uttalelser fra rådene skal følge saken til det organet i kommunen som avgjør saken. 
Kommunestyret er ikke forpliktet til å følge uttalelsene fra rådene, men rådenes uttalelse skal 
følge saken slik at dette er del av grunnlaget i saken som kommunestyret må vurdere før de 
tar sin avgjørelse. Rådets uttalelser er offentlige. 

Departementet foreslår en bestemmelse om at rådene hvert år skal utarbeide en årsmelding, 
tilsvarende bestemmelse om årsmelding følger etter gjeldende rett av de to særlovene. 
Årsmeldingen skal legges frem for kommunestyret. Departementet vurderer at det ikke er 
behov for detaljert regulering av innholdet i årsmeldingen. Årsmeldingen vil f.eks. kunne 
inneholde oversikt over medlemmer, mandat og hvilke saker rådet har behandlet i løpet av 
året som har gått, i tillegg til en oppsummering av rådets uttalelser. 

3.11  Nærmere om forslag om sammensetning og organisering 
Bestemmelser om sammensetning og organisering av rådene foreslås i § 3 i ny forskrift. Det 
er kommunestyret selv som velger et råd for eldre, et råd for personer med 
funksjonsnedsettelse og et ungdomsråd, dette følger av ny kommunelov § 5-12. Valget kan 
ikke delegeres. Valgreglene følger av ny kommunelov, dette er nærmere omtalt under punkt 
3.8 i dette høringsnotatet. 

Det foreslås at det også skal være opp til kommunestyret å avgjøre antallet medlemmer og 
varamedlemmer som skal velges til de tre rådene. Departementet kan ikke se at det er 
behov for å regulere antallet medlemmer i forskriften. Det er derimot hensiktsmessig at det er 
lokalt handlingsrom, slik at f.eks. mindre kommuner kan velge råd som består av færre 
medlemmer, mens større kommuner kan stå fritt til å velge flere medlemmer til rådene. 
Kommunestyret bør innhente uttalelser fra organisasjoner for henholdsvis eldre, personer 
med funksjonsnedsettelse og ungdom før antallet medlemmer i de ulike rådene fastsettes.  

Det foreslås videre at kommunestyret vedtar mandatene for og sammensetningene av 
rådene. Tilsvarende regulering følger etter gjeldende rett av særloven for råd for personer 
med funksjonsnedsettelse. Kommunestyret kan i mandatet for rådene fastsette nærmere 
bestemmelser, f.eks. om rådets arbeidsmåte og saksgang. Rådene har rett til å uttale seg før 
kommunestyret fastsetter mandat for rådene. 

Departementet foreslår at det er henholdsvis eldrerådet, råd for personer med 
funksjonsnedsettelse og ungdomsrådet som selv velger sin leder og nestleder. Etter 
gjeldende lov om råd for menneske med nedsett funksjonsevne er det kommunestyret som 
oppnevner leder og nestleder. Valg av leder og nestleder er en oppgave som rådet bør gis 
kompetanse til å utføre selv. Departementet viser til at dette har vært gjeldende rett for valg 
av leder og nestleder til eldreråd, og kan ikke se at det er noen grunner som tilsier at valg av 
leder og nestleder skal reguleres annerledes for råd for personer med funksjonsnedsettelse. 
Leder og nestleder skal velges blant medlemmene i rådet. Det følger av ny kommunelov 
hvordan valget skal gjennomføres, blant annet at leder og nestleder skal velges ved 
flertallsvalg. 

Departementet foreslår at organisasjoner for henholdsvis eldre, personer med 
funksjonsnedsettelse og ungdom skal ha rett til fremme forslag om medlemmer til rådene. 
Etter eldrerådsloven er det pensjonistforeninger som har rett til å fremme forslag om 
medlemmer til eldrerådet. Betegnelsen organisasjoner for eldre som foreslås i forskriften vil 
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omfatte både pensjonistforeninger og andre organisasjoner som representerer eldre. 
Departementet foreslår å videreføre at organisasjoner for personer med 
funksjonsnedsettelse skal ha rett til fremme forslag om medlemmer til rådet for personer med 
funksjonsnedsettelse. Departementet foreslår at organisasjoner som representerer ungdom 
skal ha rett til fremme forslag om medlemmer til rådet. Dette inkluderer også elevråd, 
fritidsklubber og ungdomshus m.v. Kommunen må kontakte organisasjonene slik at de 
mottar informasjon om retten til å fremme forslag om medlemmer i god tid før valget av 
medlemmer til rådene skal gjennomføres.  

For at rådene skal kunne utføre sine oppgaver er det nødvendig at rådene får tilstrekkelig 
sekretariatshjelp, dette følger etter gjeldende rett av de to særlovene om henholdsvis 
eldreråd og råd for personer med funksjonsnedsettelse. Det vil kunne være behov for hjelp til 
for eksempel møteinnkalling, utforming av sakslister, bestilling av møterom, føring av 
møtereferat og utsending av rådenes uttalelser. Departementet foreslår at rådene skal gis 
tilstrekkelig sekretariatshjelp.  

Departementet foreslår en videreføring av eldrerådslovens bestemmelse om at rådet har rett 
til å uttale seg før kommunestyret setter ned sekretariat, fastsetter saksbehandlingsregler og 
vedtar budsjett for rådet. Rådene kan dermed blant annet komme med uttalelse om hvor i 
kommunens administrasjon sekretariatet skal plasseres, hvilke oppgaver sekretariatet skal 
ha og hvor stor stillingsprosent sekretariatet skal gis. Departementet foreslår ikke en 
detaljregulering av saksbehandlingsreglene for rådene, slik at det gis lokalt handlingsrom for 
kommunestyret. Saksbehandlingsreglene som kommunestyret vedtar, må være i tråd med 
kravene til saksbehandling som følger av relevant regelverk for rådet, herunder 
kommuneloven og forvaltningsloven. 

Utgangspunktet er at det skal opprettes et eldreråd, et råd for personer med 
funksjonsnedsettelse og et ungdomsråd for hver kommune. Kommuner kan velge å opprette 
kommunedelsutvalg og overføre oppgaver som gjelder eldre, personer med 
funksjonsnedsettelse og ungdom til kommunedelsutvalgene. I disse tilfeller skal det 
opprettes råd for alle disse tre gruppene for hvert kommunedelsutvalg, i tillegg til et sentralt 
eldreråd, et sentralt råd for personer med funksjonsnedsettelse og et sentralt ungdomsråd for 
hele kommunen. Departementet foreslår tilsvarende reguleringen i forskrift som det som 
følger av eldrerådsloven om eldreråd i kommunedelsutvalg og sentralt eldreråd. 
Departementet er i tvil om det er nødvendig med krav om et sentralt råd for disse tre 
gruppene i de tilfeller kommuner velger å opprette råd for hvert bydelsutvalg, og ber om 
høringsinnspill til dette.  

Etter eldrerådsloven har det også vært adgang til å opprette eldreråd for annet geografisk 
område i kommunen etter søknad til Arbeids- og sosialdepartementet. Departementet 
vurderer at det ikke er behov for tilsvarende bestemmelse i ny forskrift fordi denne 
muligheten i svært liten grad har vært benyttet.  

3.12  Mulighet for felles råd for eldre og personer med 
funksjonsnedsettelse 

Utgangspunktet er at hver kommune skal opprette separate råd for eldre og personer med 
funksjonsnedsettelse. Departementet ser imidlertid at det for spesielt mindre kommuner kan 
være vanskelig å få tilstrekkelig mange medlemmer til to separate råd. Det bør derfor være 
en unntaksregel for de tilfeller der det vanskelig lar seg gjøre. Etter gjeldende rett følger 
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adgang til å opprette felles råd av særlovene om eldreråd og råd for personer med nedsett 
funksjonsevne. Ordlyden i lovene inneholder ikke noen vilkår for å opprette felles råd. Det 
står i rundskrivet til eldrerådsloven at dersom personer med funksjonsnedsettelse og eldre 
"... ikkje opplever å ha sterke nok felles interesser og dermed ikkje vil medverke til eit felles 
råd, så vil ikkje eit felles råd oppfylle formålet med lova." 

Departementet foreslår at muligheten for felles råd for eldre og personer med 
funksjonsnedsettelse følger av forskriften. Den klare hovedregelen er separate råd, felles råd 
er kun mulig når det er vanskelig å få opprettet to separate råd. Departementet vurderer at 
en forutsetning for at et felles råd skal fungere, er at både organisasjoner for eldre, 
organisasjoner for personer med funksjonsnedsettelse og eksisterende råd finner at et felles 
råd kan sikre at begge gruppers interesser blir ivaretatt. Kommunestyret må sørge for at 
organisasjoner for eldre, organisasjoner for personer med funksjonsnedsettelse og etablerte 
råd for disse gruppene blir hørt, før kommunen avgjør om felles råd skal opprettes. 
Departementet foreslår at dette følger direkte av ordlyden i forskriften. I ordlyden foreslås 
også en presisering av at felles råd kan opprettes i de tilfeller det er vanskelig å få opprettet 
to separate råd. Kommunestyret må dermed i første omgang vurdere opprettelse av to 
separate råd. Felles råd kan kun opprettes i de tilfeller hvor det vanskelig lar seg gjøre å 
opprette separate råd. Dette innebærer at terskelen for å opprette felles råd skal være høy, 
og forbeholdt de tilfeller hvor det f.eks. ikke er mulig å finne nok medlemmer som kan påta 
seg et slikt verv.  

3.13  Ikrafttredelsestidspunkt  
Ny kommunelov er vedtatt av Stortinget og skal tre i kraft i løpet av 2019. Departementet 
vurderer at det er hensiktsmessig at forskriften om medvirkning trer i kraft i forbindelse med 
konstituerende møte i kommunestyret eller fylkestinget etter at kommunestyre- og 
fylkestingsvalget i 2019 er gjennomført. Fra samme tidspunkt legger departementet opp til at 
de to eksisterende særlovene om henholdsvis eldreråd og råd for personer med 
funksjonsnedsettelse, blir opphevet. Ikrafttredelsestidspunktet vil dermed kunne være noe 
ulikt for hver enkelt kommune, siden ikrafttredelsestidspunktet vil avhenge av tidspunktet for 
det konstituerende møtet i kommunen. 

Etter valget skal det gjennomføres et konstituerende møte i kommunestyret senest innen 
utgangen av oktober måned. Det følger videre av ny kommunelov § 7-1 at dersom ikke nye 
medlemmer blir valgt i det konstituerende møtet, kan funksjonstiden til de sittende 
medlemmene i rådene utvides til det er avholdt nyvalg, men ikke lenger enn til første 
årsskifte i den nye valgperioden. Siden departementet legger opp til at særlovene om 
eldreråd og råd for personer med funksjonsnedsettelse oppheves fra og med det 
konstituerende møtet, vil det dermed kunne gå noe tid fra gjennomføringen av det 
konstituerende møtet til nye råd blir valgt. Det vil derfor kunne være behov for 
overgangsbestemmelser som sikrer at eksisterende råd kan fortsette frem til nye råd er valgt. 
Eventuelle overgangsbestemmelser vil bli vurdert og eventuelt foreslått i egen felles forskrift 
om overgangsbestemmelser.   

4 Økonomiske og administrative konsekvenser 
Departementet foreslår i all hovedsak at regelverket som etter gjeldende rett følger av 
særlovene om eldreråd og råd for personer med funksjonsnedsettelse, videreføres i 
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forskriften. Departementet foreslår i all hovedsak tilsvarende regler for ungdomsråd. For 
kommuner og fylkeskommuner innebærer derfor ikke forslaget økonomiske eller 
administrative konsekvenser av betydning.  

Ny kommunelov innebærer at kommuner og fylkeskommuner også får plikt til å ha 
ungdomsråd. De fleste kommuner og fylkeskommuner har allerede en form for 
medvirkningsordning for ungdom. Ifølge tall fra Kommunal- og 
moderniseringsdepartementets database for kommunal organisering, hadde 76 prosent av 
kommunene i 2016 opprettet ungdomsråd og 24 prosent hadde barn- eller ungdommens 
kommunestyre. Samlet hadde ca. 90 prosent av kommunene en av de to eller begge 
formene for medvirkningsordning. Tall fra databasen viser også at de fleste 
fylkeskommuner har medvirkningsordninger for ungdom, 57 prosent av fylkene har 
barne- og/eller ungdomsråd og 67 prosent har barn og unges fylkesting. I alt har 89 
prosent av fylkeskommunene en medvirkningsordning for ungdom i 2016.  

Departementet legger til grunn at sekretariat for ungdomsråd for eksempel vil kunne 
samordnes med sekretariatet til eldrerådet og rådet for personer med funksjonsnedsettelse. 
Videre vil en samling av regulering av de ulike medvirkningsordningene i kommuneloven 
med tilhørende forskrift bidra til en administrativ forenkling, også av ordningene kommunene 
og fylkeskommunene allerede er pålagt å ha. Departementets vurdering er derfor at forslaget 
ikke vil ha økonomiske eller administrative konsekvenser av betydning for kommuner og 
fylkeskommuner. 

Regelverket om medvirkningsordningene vil være innenfor fagområdet til Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet. For departementet blir dette en ny oppgave. Departementets 
nye fagoppgave gjelder medvirkningsordningene, mens det fremdeles er Helse- og 
omsorgsdepartementet som er fagdepartement for saker som gjelder eldre og Barne- og 
likestillingsdepartementet som er fagdepartementet for saker som gjelder barn og ungdom, 
og saker som gjelder personer med funksjonsnedsettelse. Departementet vurderer at 
endringen ikke vil ha økonomiske eller administrative konsekvenser av betydning for 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Dersom endringen har økonomiske 
konsekvenser for departementet vil dette dekkes innenfor departementets egne rammer. 

5 Forslag til forskrift 

Forskrift om kommunale og fylkeskommunale råd for eldre, 
personer med funksjonsnedsettelse og ungdom (forskrift om 
medvirkningsordninger) 
 

Fastsatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet XXXX med hjemmel i lov 22. juni 
2018 nr. 83 om kommuner og fylkeskommuner § 5-12. 

 

§ 1 Formål  

Forskriften skal sikre en bred, åpen og tilgjengelig medvirkning fra  

a) eldre gjennom eldrerådet i saker som angår dem 
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b) personer med funksjonsnedsettelse gjennom rådet for personer med 
funksjonsnedsettelse i saker som angår dem 

c) ungdom gjennom ungdomsrådet eller annet medvirkningsorgan for ungdom i 
saker som angår dem.   
 

§ 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.  

Rådene skal ikke behandle saker som gjelder enkeltpersoner. Rådene kan heller ikke 
få delegert vedtaksmyndighet. 

 Rådene skal hvert år utarbeide hver sin årsmelding som skal legges frem for 
kommunestyret eller fylkestinget. 

 

§ 3 Sammensetning og organisering  

 Kommunestyret og fylkestinget vedtar mandatet for og sammensetningen av 
eldrerådet, rådet for personer med funksjonsnedsettelse og ungdomsrådet eller annet 
medvirkningsorgan for ungdom. De bestemmer også hvor mange medlemmer og 
varamedlemmer rådene skal ha.  

 Rådene velger selv sin leder og nestleder blant medlemmene.  

Organisasjoner for eldre, for personer med funksjonsnedsettelse og for ungdom har 
rett til å fremme forslag om medlemmer til det rådet som representerer deres interesser.  

Rådene skal gis tilstrekkelig sekretariatshjelp.  

Rådene har rett til å uttale seg før kommunestyret og fylkestinget setter ned et 
sekretariat, fastsetter saksbehandlingsreglene og vedtar budsjett og mandat for dem.  

 Hvis kommunene har overført oppgavene som gjelder eldre, personer med 
funksjonsnedsettelse eller ungdom til kommunedelsutvalg, skal det være et eldreråd, et råd 
for personer med funksjonsnedsettelse og et ungdomsråd eller annet medvirkningsorgan for 
ungdom i alle kommunedelene. Kommunedelsutvalget ivaretar kommunestyrets rettigheter 
og plikter overfor rådene. Hvis oppgavene er overført til kommunedelsutvalg, skal det også 
velges et sentralt eldreråd, et sentralt råd for personer med funksjonsnedsettelse og et 
sentralt ungdomsråd eller annet medvirkningsorgan for ungdom.  

 

§ 4 Felles råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse  
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 Kommunen eller fylkeskommunen kan opprette ett felles råd for eldre og personer 
med funksjonsnedsettelse hvis det er vanskelig å få opprettet to separate råd.  

Organisasjoner for eldre, organisasjoner for personer med funksjonsnedsettelse og 
etablerte råd for eldre og for personer med funksjonsnedsettelse i kommunen eller fylket, 
skal bli hørt før kommunestyret eller fylkestinget avgjør om det skal opprettes ett felles råd. 

 

§ 5 Ikrafttredelse 

 Forskriften trer i kraft fra og med det konstituerende møtet i det enkelte 
kommunestyret og fylkestinget ved oppstart av valgperioden 2019–2023. 

  

 

 

 

 



 
 

 
 

 
 

Saksframlegg 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Råd for eldre og funksjonshemma 3/19 29.01.2019 

Utvalg for helse og omsorg   
 
 
 
 

Ny stilling som 70 % stilling som kokk ved Vistdal bofellesskap - 
omprioritering av midler 
 

 

Rådmannens innstilling 
Oppdekking av kostnader for ny 70 % stilling som kokk ved Vistdal bofellesskap skjer ved 
reduksjon av dagtilbudet/eldresentertilbudet fra 2 til 1 dag pr. uke samt reduksjon i 
hjemmehjelpsressursen tilsvarende 34 % sav 100 % stilling. 
Endringene gjelder fra 1.3. 2019. 
 

 

Saksopplysninger 
I forbindelse med behandling av kommunens budsjett 2019 og økonomiplan 2019 – 2022 fattet 
bl.a. kommunestyret følgende vedtak. 
  
«Innenfor Helse- og Omsorg sitt budsjett settes det av midler til 70% stilling som kokk ved Vistdal     
Bofellesskap «. 
 
Vedtaket i kommunestyret er en oppfølging av uttalelsen fra helse og omsorgsutvalget til 
budsjett 2019, helse og omsorgsutvalget bad i tillegg om at enhetens budsjett ble styrket 
tilsvarende det en 70 % kokk koster.  Årlig kostnad kokk 70 % stilling kr. 480.000,-. (inkl. 
Ferievikar og sjukevikar) . 
 
Kommunestyret har vedtatt oppretting av en ny stilling uten at midler følger med. Dette 
innebærer at midler til den nye stillingen må framskaffes ved omprioriteringer.  
Det er bl.a. gjennom enhetsledernes lederavtaler forventet at driften planlegges slik at en holder 
seg innenfor vedtatte budsjettramme.  
Enhetsleder for helse og omsorg har derfor bedd avdelingssjukepleier innenfor hjemmebasert 
omsorg komme med forslag til omprioriteringer. Enhetsleder har valg å holde Nesset 
omsorgssenter og botjenesten utenfor denne omdisponeringen. Botjenesten må dersom nivå på 
tjenesten skal opprettholdes tilføres ytterligere midler i løpet av 2019. (forlengelse av midlertidig 
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Arkivsaksnr: 2018/668-95 

Saksbehandler: Jan Karsten Schjølberg  



botiltak i påvente av nytt bofelleskapet skal bli ferdig).  Det å foreta reduksjoner ved NOS når 
AMU helse i sine kommentarer til budsjett 2019 påpeker at midler til ekstrahjelp og vikarer er så 
begrenset at dette vil påvirke arbeidsmiljøet i negativ retning synes enhetsleder ikke vil være 
riktig.  
Dette sammen med at Vistdal bofellesskap ligger under hjemmetjenesten har resultert i at 
avdelingssjukepleier for hjemmetjenesten  har fått oppgaven med å finne midler til ny 
kokkestilling. 
 
Det er ved fullt hus 9 beboerne ved bofellesskapet.  Ved Vistdal bofellesskapet er det en fast 
bemanning med en tilsatt på vakt døgnet (dagvakt, kveldsvakt og nattvakt).  I   tillegg til den 
faste bemanningen bistår hjemmetjenesten med ca 12 tiner praktisk bistand pr, uke samt at det er 
daglig besøk av hjemmesykepleien. 
Brukergruppen ved Vistdal bofellesskap må være i stand til å komme seg ut ved egen hjelp ved 
evt. brann.   Dette er også med på å påvirke funksjonsnivået til de som bor der. 
 
Dagens organisering ved bofellesskapet ble lagt opp i samarbeid med de tilsatte. Det var også et 
stort ønske om at bemanningen laget middagen selv, slik at kjøkkenet kunne opprettholdes.  Det 
er i dag fult mulig å lage middagen ved NOS og kjøre denne til Vistdal. I og med ønske om at 
kjøkkenet i Vistdal skulle bestå har ikke en slik ordning blitt igangsatt.  Det vil være mulig å 
dekke transportutgiftene Eidsvåg – Vistdal innenfor driftsrammen, det er da forutsatt at den faste 
bemanningen utfører hjemmehjelpsoppdragene på bofellesskapet ( ca 12 timer pr uke)  istedenfor 
å lage middag. 
 
Planlagt arbeidstid for 70 % kokkestilling på hverdager 4 dager i uka a 6 timer samt hver 3 
søndag også 6 timer.  Det øvrige personalet lager middag på lørdag.   
 
Avdelingssjukepleier Inger Anne Øyen har kommet med forslag til delvis oppdekking av 
utgiftene som en ny kokkestilling vil medføre.   
Dette Gjelder: 

1)  Reduksjon av stilling som helsefagarbeider/hjemmehjelp ( 21 % stilling ) 

2) Reduksjon av eldresentertilbudet en dag pr. uke ( onsdager )  21 % stilling  som aktivitør og 
15 % stilling som sjåfør, til sammen  36 % stiling, Berører 8 til 10 brukere, 

Avdelingssjukepleier mangler fortsatt oppdekking av 13 % stilling. 
Rådmannen foreslår at den resterende 13 % stillingen dekkes innenfor hjemmehjelpstjenesten 

Avdelingssykepleier Inger Anne Øyen anbefaler at middag bringes fra Nos istedenfor til Vistdal 
6 dager i uka istedenfor å redusere dagtilbudet 

 

Vurdering 
Rådmannen var fult klar over de utfordringene som personalet i Vistdal hadde i forhold til det å 
lage middag samtidig som at de av og til måtte trå til dersom beboerne trenge hjelp til et eller 
annet. Det ble av den grunn i forbindelsen med budsjettarbeider drøftet å igangsette en ordning 
der middag ble levert fra NOS  6 dager i uka. Ut i fra den beregning som da ble gjort ville ikke 
dette resultert i ekstra utgifter. 
Enhetens tildelte ramme for 2019 tilsier i dag at det ikke er mulig å dekke ny 70 % stilling 
innenfor rammen og at det derfor må foretas omprioriteringer.  
 



Økonomiske konsekvenser 
Rådmannens forslag til vedtak vil ikke få økonomiske konsekvenser i forhold til vedtatt budsjett 
2019. 

Betydning for folkehelse 
Reduksjon av eldresenter tilbudet fra 2 til 1 dag pr uke fører til mindre sosial kontakt, som igjen 
kan resultere i økt ensomhet og muligens dårligere ernæringstilstand for de som benytter seg av 
dette tilbudet. 



Uttale til inndekning av 70% kokk ved Vistdal Bofelleskap innenfor egen 

budsjettramme, ansvar 3304 – 3313 – 3306. 

Intensjonen med stillingen er å styrke bemanning ved Vistdal Bofelleskap for beboere med 

behov for heldøgns tilsyn og pleie.  

Budsjettramme 3313 dekker heldøgns bemanning ved Vistdal Bofelleskap, en person dag, 

kveld og natt.  

Avdelingssykepleier har grundig vurdert inndekning av 70% kokk ved VBF med å tilføre 

ressurser fra ansvar 3304 og 3306 og er kommet frem til følgende forslag: 

Fra 3304 overføres 21 % st. til 3313. 

- Dette tilsvarer hjemmetjenester og PBH til beboere ved VBF i dag. Hjemmetjenesten 

har ingen grense for antall brukere. Med økende antall eldre, færre institusjonsplasser, 

mindre liggetid på sykehus og flere lengre og kompliserte sykdomsforløp hos brukere 

kan en ikke redusere 3304 ytterligere. 

Fra 3306 overføres 21 % st. til 3313. 

- Dagtilbudet ved Eldresenteret reduseres med en dag i uken, til kun èn dag. Dette vil få 

konsekvenser for ca 10 hjemmeboende brukere som vil få mindre sosial kontakt med 

økt ensomhet som resultat. Ensomhet gjør vondt og fører til dårligere 

ernæringstilstand med somatisk sykdom som følge.  

- Å redusere dagtilbudet for hjemmeboende eldre er å gå i motsatt retning av 

helsereformen Leve hele livet og intensjonen om å kunne bo hjemme så lenge som 

mulig. 

Resterende 28% må enten tilføres midler eller organiseres ved at VBF får tilkjørt middag fra 

NOS inntil 3 - 4 dager i uken. 

 

 

11.01.2019 

Inger Anne Øyen 

Avdelingssykepleier hjemmetjenesten. 

 

 

 


	Forside 
	Saksliste 
	PS 1/19 Godkjenning av protokoll fra forrige møte
	PS 2/19 Referatsaker
	RS 1/19 Søknad om tilskudd Helsedirektoratet (Sosiale seniorer i Nesset 2019)
	Søknad om tilskudd Helsedirektoratet (Sosiale seniorer i Nesset 2019)
	Vedlegg
	Prosjektbeskrivelse Sosiale seniorer i Nesset 2019


	RS 2/19 Innspill til eldrerådene
	Innspill til eldrerådene
	Vedlegg
	Brev til eldreråd og fylkeseldreråd av 20.12.2018


	RS 3/19 Høringsnotat med forslag til forskrift om kommunale og fylkeskommunale råd for eldre, for personer med funksjonsnedsettelse og for ungdom
	Høringsnotat med forslag til forskrift

	PS 3/19 Ny stilling som 70 % stilling som kokk ved Vistdal bofellesskap - omprioritering av midler
	Saksfremlegg
	Vedlegg
	Uttale til inndekning av 70% stilling som kokk



