
 
 

 

Statsråden 

 

 

Postadresse: Postboks 8112 Dep 0032 Oslo 
Kontoradresse: Akersg. 59 Telefon* 22 24 90 90 

Org no.: 972 417 858 

Orientering om status for nytt regelverk om eldreråd, råd for personer 
med funksjonsnedsettelse og ungdomsråd eller annet 
medvirkningsorgan for ungdom 

Jeg viser til møte 15. februar 2016 mellom dere og tidligere kommunal- og 

moderniseringsminister Jan Tore Sanner om nytt regelverk for medvirkningsordningene. Jeg 

ønsker å følge opp kontakten og det gode samarbeidet med dere i saken, og vil derfor 

orientere om planlagt videre fremdrift.   

 

Oversikt over tidligere saksgang 

På møtet 15. februar 2016 informerte Sanner om innholdet i høringsnotatet om råd i 

kommuner og fylkeskommuner for ungdom, eldre og personer med funksjonsnedsettelse, 

som ble offentliggjort samme dag. Senere i oktober samme år, sendte han et brev og 

orienterte dere kort om den gjennomførte høringen, og at regjeringen tok sikte på å fremme 

lovforslaget for Stortinget våren 2017. Han opplyste videre at departementet etter Stortingets 

lovvedtak ville utarbeide forskrifter for hver enkelt medvirkningsordning.  

 

Som dere er kjent med, vedtok Stortinget ved lov 16. juni 2017 nr. 62 en ny § 10 b i 

kommuneloven om råd for eldre, personer med funksjonsnedsettelse og ungdom. Det har 

vært et utbredt ønske fra berørte organisasjoner om en alminnelig høring av forslagene til 

forskrifter.  

 

Videre fremdriftsplan 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet fremmet i vår en lovproposisjon om ny 

kommunelov for Stortinget. Den allerede vedtatte § 10 b i kommuneloven om råd, som ikke 

hadde trådt i kraft, inngikk i dette helhetlige lovforslaget. Arbeidet med forskriftene måtte 

dermed sees i sammenheng med vedtakelsen av ny kommunelov.  
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Side 2 
 

Stortinget vedtok 11. juni  i år ved lovvedtak 81 (2017–2018) ny lov om kommuner og 

fylkeskommuner (kommuneloven). Ny kommunelov vil tre i kraft i løpet av 2019. Av § 5-12 i 

ny kommunelov går det frem at kommunestyret og fylkestinget skal velge et eldreråd, et råd 

for personer med funksjonsnedsettelse og et ungdomsråd eller annet medvirkningsorgan for 

ungdom. Departementet er gitt hjemmel til å gi forskrifter om oppgaver, organisering og 

saksbehandling for rådene eller annet medvirkningsorgan for ungdom. Departementet har 

startet arbeidet med å utarbeide et høringsnotat med forslag til forskrifter for hvert enkelt råd.  

 

Jeg ønsker å involvere organisasjoner som representerer eldre, personer med 

funksjonsnedsettelse og ungdom i forskriftsarbeidet ved å sende disse på alminnelig høring.  

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet tar sikte på sende ut et høringsnotat til høsten 

med høringsfrist på tre måneder. Målet er å ha på plass et regelverk for 

medvirkningsordninger til kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2019. 

 

 

Med hilsen 

 

 
Monica Mæland 

 

  



 

 

Side 3 
 

Adresseliste 

 

Barne- ungdoms- og 

familiedirektoratet 

Postboks 2233 3103 TØNSBERG 

Barneombudet Postboks 8889 

Youngstorget 

0028 OSLO 

Funksjonshemmedes 

fellesorganisasjon 

Mariboesgate 13 0183 OSLO 

Landsrådet for norske 

barne- og 

ungdomsorganisasjoner 

Kolstadgata 1 0652 OSLO 

Pensjonistforbundet Lilletorget 1 0184 OSLO 

Samarbeidsforumet av 

funksjonshemmedes 

organisasjoner 

Postboks 8953 

Youngstorget 

0028 OSLO 

Seniorsaken    

Statens seniorråd    

Unge 

funksjonshemmede 
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