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Revidert reglement for ungdomsrådet, eldrerådet og råd 
for personer med funksjonsnedsettelse 

 
Saksbehandler: Per Korsvik Saksnr.: 19/03077-62 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 
 

Ungdomsrådet 23.08.2022 

Råd for personer med funksjonsnedsettelse 23.08.2022 

Eldrerådet            

Hovedutvalg for oppvekst og kultur 24.08.2022 

Formannskapet            

Kommunestyret             

 

 
Kommunedirektørens innstilling: 

1. Revidert reglement for eldrerådet vedtas 
2. Revidert reglement for personer med funksjonsnedsettelse vedtas 
3. Revidert reglement for ungdomsrådet vedtas 

 
Ås, 12.08.2022 

 
Tom- Arne Tørfoss Per Korsvik 
kommunedirektør kommunalsjef 

 Oppvekst og opplæring 
  

 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 

 
 

Vedlegg: 
1. Horingsnotat-om-endringer-i-kommuneloven 

 
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 
  

K-sak 27/22 Politisk reglement 
 

 
Saksutredning: 

 

Sammendrag: 
Saken beskriver kommunedirektørens forslag til revidering av reglement for 

ungdomsrådet, eldrerådet og råd for personer med funksjonsnedsettelse. 
Kommunestyret behandlet i K-sak 27/22 Politisk reglement. I vedtakspunkt 12 
heter det: 

 

https://www.as.kommune.no/offentlig-mote-kommunestyret-23-03-2022.515115.MD1I897090oae5b.pts.html
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Reglement for ungdomsrådet og de andre rådene vedtas foreløpig. 
Kommunedirektøren legger fram ny sak om rådenes reglement på grunnlag av 

innkomne forslag til kommunestyrets møte den 15.06.2022.   
  
 

Kommunedirektøren legger vekt på at reglementene for de ulike rådene skal 
være så like som det lar seg gjøre for å sikre likeverdig behandling og innflytelse.  

 
Kommunal – og distriktsdepartementet sendte 22.06.22 ut «Høringsnotat om 
endringer i kommuneloven» (Se vedlegg 1). I høringsnotatet omtaler 

departementet møte- tale- og forslagsrett i folkevalgte organer. Her slås det fast 
kommuneloven ikke gir adgang til å gi andre enn medlemmer av folkevalgte 

organer møte- tale- og forslagsrett i organets møter utover det som følger av 
lov. Det folkevalgte organet kan imidlertid invitere andre en organets 

medlemmer til å uttale seg i enkeltsaker. Dette innebærer ikke at vedkommende 
kan delta i organets ordinære ordveksling i saken.  
 

Høringsnotatet har vært førende for kommunedirektørens innstilling i denne 
saken. Det foreslås derfor kun mindre endringer i reglementene for rådene slik 

de ble presentert i K-sak 27/22. For ungdomsrådet foreslås det at det arrangeres 
en årlig ungdomskonferanse som innstiller representanter til rådet. Det er KST 
som velger representanter til rådene. 

 
Fakta i saken: 

 
Medvirkningsråd er regulert i kommunelovens § 5-12. Dette er organer som 
kommunestyret og fylkestinget skal velge selv. Det skal være et eldreråd, et råd 

for personer med funksjonsnedsettelse og et ungdomsråd. I Ås kommune har 
rådene 7 medlemmer som velges av kommunestyret. Kommunedirektøren la i K-

sak27/22 fram forslag til Politisk reglement hvor også reglene for rådene er 
beskrevet. KST- gjorde følgende vedtak: 
 

Reglement for ungdomsrådet og de andre rådene vedtas foreløpig. 
Kommunedirektøren legger fram ny sak om rådenes reglement på grunnlag av 

innkomne forslag til kommunestyrets møte den 15.06.2022.   
 
I ordskiftet under kommunestyrets behandling av saken kom det fram flere 

forslag som innebærer at medlemmer i rådene kan ha tale- og forslagsrett i 
folkevalgte organer. Kommunal- og distriktsdepartementet fastslår i sitt 

høringsnotat Endringer i kommuneloven (22.06.22) at gjeldende rett ikke gir 
adgang til å gi andre enn de folkevalgte tale- og forslagsrett i folkevalgte 
organer. 

 
Medvirkningsrådene kan imidlertid få møte- og talerett i folkevalgte organer i 

saker som angår deres ansvarsområde hvis kommunestyret bestemmer det, j.f 
forskrift om medvirkningsordninger §2 sjette ledd. 
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Eldrerådet 
Kommunedirektøren foreslår at følgende ledd utgår: Eldrerådet kan selv ta opp 

saker som på generelt grunnlag angår eldre i kommunen. 
 
Setningen kan tolkes som en beskrivelse av retten til å stille forslag i politiske 

organer. Kommuneloven gir som nevnt, ikke adgang til å gi rådene en slik rett. 
 

 
Revidert reglement for eldrerådet: 
 

 

6.8.1. Oppgaver og ansvar 
Eldrerådet er et rådgivende organ. For rådet gjelder kommunelovens 

bestemmelser, forskrift om medvirkningsordninger og 
saksbehandlingsregler i dette reglementet så langt det passer. 

 

Eldrerådet skal være et rådgivende organ for saker som berører eldre og deres 
levekår.  

 

Eldrerådet skal alltid ha anledning til å uttale seg om følgende saker: 

 Tiltak og planer i helse- og sosialsektoren som vedrører eldre. 

 Saker med særlig interesse for eldre; for eksempel saker som gjelder 
kommunens boligprogram og reguleringsplaner, samferdselssaker og 

kommunikasjonsplaner og kulturelle tiltak. 

 Alle kommunale tiltak som gjelder eldre. 

 

Eldrerådet har rett til å uttale seg før kommunestyret vedtar 
reglement, budsjett og sekretærordning for rådet. 

 

Eldrerådet skal hvert år utarbeide en årsmelding om rådets virksomhet. 
Meldingen legges frem for kommunestyret til orientering. 

 

6.8.2. Eldrerådets sammensetning 
Rådet velges etter reglene i koml. §§ 5-2 e og 5-12 og forskrift om 
medvirknings- ordninger § 3. 

 
Eldrerådet skal ha 7 medlemmer og tilsvarende antall varamedlemmer 
som velges av kommunestyret selv. Rådet velger selv leder og nestleder. 

 

Flertallet av medlemmene skal ha fylt 60 år på valgtidspunktet, jf. koml. 
§ 5-12 andre ledd. Det bør tilstrebes geografisk og mangfoldig 

sammensetning. Det velges ikke personlige varamedlemmer. 
 
 

 
Ungdomsrådet: 

Kommunedirektøren foreslår nytt punkt 6.9.3: Barne- og ungdomskonferansen 
 
Ellers foreslås det ingen endringer fra forslaget i K- sak 27/22 
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Revidert reglement ungdomsrådet: 
 

 

6.9.1. Oppgaver og ansvar 
Ungdomsrådet er et rådgivende organ. For rådet gjelder kommunelovens 
bestemmelser, forskrift om medvirkningsordninger og 

saksbehandlingsregler i dette reglementet så langt det passer. 
 

Ungdomsrådet skal alltid ha anledning til å uttale seg om: 

 Tiltak og planer i helse- og sosialsektoren som vedrører ungdom. 

 Saker med særlig interesse for ungdom; for eksempel saker som gjelder 
kommunens felles planer og retningslinjer for skole, kommunens 
kommunikasjonsplaner og kulturelle tiltak 

 Alle kommunale tiltak som gjelder ungdom. 

 

Ungdomsrådet skal hvert år utarbeide en årsmelding om rådets virksomhet. 
Meldingen legges frem for kommunestyret til orientering. 

 

 

6.9.2. Ungdomsrådets sammensetning 
Rådet velges etter reglene i koml. §§ 5-2 e, 5-12 og forskrift om 

medvirkningsordninger 
§ 3. 

 

Ungdomsrådet skal ha 7 medlemmer og ha følgende sammensetning: 

 1 representant fra elevrådet ved Ås ungdomsskole. 

 1 representant fra elevrådet ved Nordbytun ungdomsskole. 

 1 representant fra elevrådet ved Ås videregående skole. 
Personen må være bosatt i Ås kommune. 

 4 ungdommer som representerer lag og foreninger, ungdomshusene, 
uorganisert ungdom og/eller andre (frie plasser). 

 
Kommunestyret selv oppnevner blant de søkende, representanter til de 4 
frie plassene. Dersom det er mer enn 4 søkere, kan kommunestyret velge 
at inntil 2 av de som ikke får fast plass, skal være vararepresentanter. 

Representanter som har sittet i ett år i ungdomsrådet gis fortrinnsrett til de 
frie plassene. 

 
Ungdomsrådet skal ha en valgperiode på inntil to år. Medlemmene i 
ungdomsrådet skal på valgtidspunktet ikke ha fylt 19 år, jf. koml. § 5-12 

tredje ledd. 
 

Rådet velger selv leder og nestleder. 
 
 

 
6.9.3 

Barne- og ungdomskonferansen  
Ungdomsrådet skal årlig invitere til barne- og ungdomskonferansen innen 

1. november hver høst.  
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Følgende saker skal behandles på møtet: 
 

1. Åpning og konstituering av møtet  
2. Gjennomgang om arbeidet gjennom året fra ungdomsrådet 
3. Ås ungdommens prioriterte saker 

4. Innstille representanter til nytt ungdomsråd 
5. Eventuelt 

 
 
 

Råd for personer med funksjonsnedsettelse 

 
Det foreslås det ingen endringer fra forslaget i k- sak 27/22 
 

Revidert reglement for rådet for personer med funksjonsnedsettelse: 
 

 

6.10.1. Oppgaver og ansvar 
Råd for personer med funksjonsnedsettelse er et samarbeids- og 
rådgivende organ for kommunen. Rådet skal arbeide for full deltaking og 

likestilling i samfunnet for personer med funksjonsnedsettelse. 
 

Rådet skal gis anledning til å uttale seg om følgende saker: 

 Universell utforming. 

 Allmenne tiltak og tjenester som berører funksjonshemmede. 

 Kommunens budsjett- og planarbeid. 

 Saker som er av prinsipiell interesse for funksjonshemmede. 

 

Rådet kan ta opp saker på eget initiativ. Jf. forskrift 17.09.2019 
nr. 727, § 2 om medvirkningsordninger. 

 
Råd for personer med funksjonsnedsettelse skal hvert år utarbeide en 

årsmelding om rådets virksomhet. Meldingen legges frem for 
kommunestyret til orientering. 
 

 
 

6.10.2. Rådets sammensetning 

Rådet velges i henhold til koml. §§ 5-2 e, 5-12 og forskrift om 

medvirkningsordninger 

§ 3. 

 
Råd for personer med funksjonsnedsettelse skal ha 7 medlemmer.  

 
Medlemmene velges av kommunestyret selv slik: 

3 folkevalgte 

2 representanter for foreningene - fortrinnsvis forskjellige foreninger, 

2 representanter fra administrasjonen 

 

Varamedlemmene velges av kommunestyret slik: 
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3 varaer velges blant politikerne 

2 varaer velges fra foreningene 
2 varaer velges fra administrasjonen  

Det velges ikke personlige varamedlemmer. 
 

Kommunedirektøren fremmer forslag på representanter fra administrasjonen. 
Rådet for personer med funksjonsnedsettelse velger selv leder og nestleder. Alle 
medlemmer og innkalte varamedlemmer har samme rettigheter og plikter. 

 
 

 
Vurdering: 
Kommunedirektøren anbefaler at forslag til politisk reglement for rådene slik det 

framkommer i K- sak 27/22 vedtas med de endringene som beskrives i denne 
saken. Kommunedirektøren vurderer at kommuneloven ikke gir adgang til å gi 

andre enn medlemmene i folkevalgte organer tale- og forslagsrett. 
 
Økonomiske konsekvenser: 

 
Ingen. Barne- og ungdomskonferansen gjennomføres innenfor tildelt budsjett 

 
 
Kan vedtaket påklages? 

Nei 
 

Ikrafttredelse av vedtaket: 
 
Umiddelbart 
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