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Vararepresentanter møter etter nærmere avtale.
Eventuelt forfall må meldes snarest på skjema http://goo.gl/BIHIib, på
www.askoy.kommune.no – Lokaldemokrati – Politisk møtekalender – Skjema eller på
tlf. 56 15 80 25.

Det vil bli gitt følgende orienteringer:
 Folkehelsekoordinator Jens Harald Garden: Folkehelse
 Leder Boliger psykisk helse Veronika Skiftesvik Natås og Leder Soltunet dagsenter og
Soltunet avlastning Stine Svellingen: Omstillingsprogrammene
 Kommunalsjef Levekår Torgeir Sæter: Oversikt over søknader om tilskudd

Kleppestø, 21.3.2016
Miriam Haavik
Leder
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Arkivsaksnr

PS 18/16 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE
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PS 19/16 GODKJENNING AV PROTOKOLL
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FASTSETTING AV SOSIALHJELPSSATSER

Saksfremlegg
Utvalg
Utvalg for levekår

Utvalgssak
20/16

Møtedato
05.04.2016

Formannskapet
Kommunestyret
Saksbehandler: Helga Beate Torgersen

Arkivsaknr.: 2013/6899-7

RÅDMANNENS INNSTILLING:

Sosialhjelpssatsene endres for enslige, ektepar/samboere og personer i bofelleskap med barn til
følgende satser: 5.405,- for enslige med barn, 8.977,- for ektepar/samboere med barn og med
egne satser for barn:
1.barn kr 2.500,-. Pr mnd
2.barn kr 2.000,- pr mnd
3.barn kr 1.500,- pr mnd
4.barn kr 1.500,- pr mnd
5.barn kr 1.000 pr mnd
6. barn kr 1.000,-. Pr mnd
Osv.

SAMMENDRAG

I budsjettet for 2016 er det oversendt intensjonsforslag om å øke sosialhjelpssatsene med
100.000,-. Utvalget har bedt om en sak på dette.
Avgjøres av: Kommunestyret

Behandles i følgende utvalg: UFL, Formannskapet, Kommunestyret

Videre saksgang:
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Saksopplysninger:

Statens anbefalte sosialhjelpssatser for 2010 er de som per i dag er vedtatt som gjeldende satser
for Askøy kommune. En beregning utført i 2015 viste at det ville koste i underkant av 500.000,å komme opp på gjeldende satser for 2015. Denne summen ble spilt inn i budsjettprosessen.
For å komme opp på 2016 satser må det bevilges ytterligere 100.000,-, altså 600.000,En økning i satser må også legges inn påfølgende budsjetter.
Noen kommuner har rammevedtak på å følge de til enhver tid gjeldende statlig anbefalte satser,
mens andre tar et årlig vedtak. På Askøy er det blant annet høye husleiekostnader slik at
Rådmannen som et utgangspunkt anbefaler å følge de anbefalte satsene.
Statlige veiledende satser for økonomisk stønad til livsopphold gjeldende fra 1.1.16 følger av
Rundskriv A-1/2015, datert 23.12.15. Gjeldende satser på Askøy i parentes.
Enslige
Ektepar/samboere
Person i bofelleskap
Barn 0-5 år
Barn 6-10 år
Barn 11-17 år

kr 5 850
kr 9 750
kr 4 850
kr 2 250
kr 2 950
kr 3 800

(5 197)
(8 632)
(4 316)
(1 982)
(2 632)
(3 303)

Da det i budsjettet for 2016 bare er satt av 100.000,- til økning av satsene vil de ikke kunne økes
for alle grupper. En gruppe som er innenfor kommunens satsingsområde barn og unge samt
arbeidet mot barnefattigdom er gruppen enslige forsørgere og par med barn under 18 år.
Vurdering:

Det er i en mindre målestokk startet opp et aktivitetstiltak for sosialhjelpsmottakere, VEMA +
(Veien Mot Arbeid). NAV Askøy ønsker her å fokusere på mottakere med barn. En økning i
satsene vil kunne gi økt motivering for deltagelse her.
I 2015 mottok i gjennomsnitt 24,5 enslige forsørgere økonomisk sosialhjelp per måned.
Dersom sosialhjelpssatsene økes bare for enslige forsørgere til statens anbefalte satser, vil det
utgjøre omtrent 100.000,- kroner per år. Satsene blir da:
«Sosialhjelpssatsene endres for enslige, ektepar/samboere og personer i bofelleskap med barn
til følgende satser: 5.405,- for enslige med barn, 8.977,- for ektepar/samboere med barn og med
egne satser for barn:
1.barn kr 2.500,-. Pr mnd
2.barn kr 2.000,- pr mnd
3.barn kr 1.500,- pr mnd
4.barn kr 1.500,- pr mnd
5.barn kr 1.000 pr mnd
6. barn kr 1.000,-. Pr mnd
Osv»
Dersom det blir vedtatt å øke satsene med kr 100.000 for 2016 anbefales denne endringen av
satsene.
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Et alternativ er at man øker sosialhjelpssatsene med 4 % for både enslige forsørgere og
ektefeller/par med barn. I 2015 mottok i gjennomsnitt per måned 8,78 ektepar/samboere med
barn sosialstønad. Satsene vil da bli 5.405,- for enslige og 8.977,- for par. Dette vil også samlet
utgjøre omtrent 100.000,-.
Folkehelseperspektiv:

NAV Askøy er viktig for arbeidet inn i noen av de mest sårbare barnefamiliene. En styrket
sosialstønadssats kombinert med oppfølging vil fremme folkehelsen.
Økonomi:

Den foreslåtte økningen i sosialstønadssatsene er dekket budsjettmessig gjennom foreslåtte
økningen på 100.000,-. NAV Askøy forventes å kunne få et merforbruk i 2016 gitt omgivelsene
og da spesielt endringen på arbeidsmarkedet, dette uten økning i sosialhjelpssatsene.

Kleppestø, 18.3.2016

Eystein Venneslan
Rådmann

Torgeir Sæter
Kommunalsjef Levekår
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BEHANDLING AV SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER.
LOVENDRINGER I ALKOHOLLOVENS § 1-6

Saksfremlegg
Utvalg
Utvalg for levekår

Utvalgssak
21/16

Møtedato
05.04.2016

Formannskapet
Saksbehandler: Randi Dreyer

Arkivsaknr.: 2013/4060-46

RÅDMANNENS INNSTILLING:
1. Alkohollovens § 1-6, 3. og 4. ledd (unntaksregelen) vedtas for behandling av både salgsog skjenkebevillinger i Askøy kommune for ny periode på 4 år, med utløp senest den 30.
september 2020. Dette innebærer at samtlige salgs- og skjenkebevillinger fortsatt løper i
nevnte periode.

SAMMENDRAG:
Stortinget vedtok i desember 2015 endringer i fireårsregelen i alkoholloven (varigheten på
kommunale salgs- og skjenkebevillinger) i tråd med forslagene i prop. 141 L (2014-2015).
Lovendringene omfatter som følger:
-

Endring i alkoholloven § 1-6 som innebærer at kommunale salgs- og skjenkebevillinger
ikke må løpe ut etter fire år, som i dag.
Det innføres en unntaksregel som gir kommunen mulighet til, etter et kommunevalg, å
beslutte at alle eller enkelte bevillinger kan videreføres i inntil fire nye år uten krav om
ny bevilling. En forutsetning for å fatte slikt unntak, er at kommunen har foretatt en
gjennomgang av alkoholpolitikken etter kommunevalget.

Helse- og omsorgsdepartementet fremla høringsnotat datert 11. februar 2015 med blant annet
ovennevnte endringer i alkoholloven. Høringsfrist var 24. april 2015. Rådmannen gav sin
uttalelse til høringsnotatet. Formannskapet behandlet høringsforslaget 24.03.2015, og støttet
forslag til unntaksregel. Formannskapet fattet enstemmig følgende vedtak:
«Fireårsregelen ny § 1-6
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Forslag til lovendring alt. 2, herunder frist til 30.09 året etter nyvalg, tiltres.»
Saken gjelder at Askøy kommune må ta stilling til hvorvidt hovedregelen eller unntaksregelen i
alkohollovens § 1-6 skal gjelde ved behandling av salgs- og skjenkebevillinger for kommende
fireårsperiode.
Som følge av lovendringen er gjeldende bevillinger gitt fristforlengelse til 30.09.2016.
Avgjøres av: Formannskapet
Behandles i følgende utvalg: Utvalg for levekår
Saksopplysninger:
Det følger av ny § 1-6, 1. og 2. ledd i alkoholloven at hovedregelen er at kommunal bevilling til
salg- og skjenking av alkoholholdig drikk kan gis for 4 år av gangen med opphør senest 30.
september året etter at nytt kommunestyre tiltrer. Disse bestemmelsene tilsvarer i det
vesentlige § 1-6 før lovendringen, dog med ny frist til 30.09, (før 30.06). Virksomhetene må
etter dette alternativet (som tidligere) søke om å få ny bevilling for å kunne benytte salgs- og
skjenkevirksomheten. Kommunene må da innhente opplysninger fra blant annet politiet og
skattemyndighetene, vurdere opplysningene; foreta vandelsvurdering av søkerne, behandle
søknadene i henhold til alkohollovens bestemmelser, og deretter fremlegge saken for endelig
politisk behandling i kommunestyret. Dette er totalt sett en forholdsvis ressurskrevende prosess
både for næringen og kommunene.
Av ovennevnte høring fremgikk argumenter for og imot ordningen med at kommunale salgs- og
skjenkebevillinger ikke kan gis for lenger tid enn fire år.
Argumenter for å oppheve tidsbegrensningen er blant annet følgende:
Tidsubegrensede bevillinger vil gi bedre forutberegnelighet for næringen, og økonomiske og
administrative besparelser både for kommunene, andre offentlige etater og næringsdrivende.
Argumenter mot å oppheve tidsbegrensningen er blant annet følgende:
Fornyelsesprosessen gir kommunen mulighet til å foreta en total revurdering av
alkoholpolitikken i kommunen hvert fjerde år. Begrensningen har en preventiv effekt mot
regelbrudd fordi bevillingshaver vet at bevillingen vil bli gjenstand for ny vurdering.
Hensynet bak lovendringen i § 1-6 var blant annet å skape et enklere og mer effektivt regelverk.
Det vedtatte unntaket i alkohollovens § 1-6, 3. og 4. ledd innebærer som nevnt at salgs- og
skjenkebevillinger ikke lenger skal være absolutt tidsbegrensede i fire år, men løpe inntil videre
i gjeldende kommunestyreperiode, men maksimalt til 30.09 året etter neste kommunestyre har
tiltrådt. Kommunen kan imidlertid beslutte at kun enkelte bevillinger skal fornyes, og at kun
nye vilkår skal gjelde.
En forutsetning for å ta i bruk unntaksregelen er imidlertid at alkoholpolitikken, herunder
bevillingspolitikken, gjennomgås av kommunen innen 30.09. etter at nåværende
kommunestyre har tiltrådt.
Vurdering:
Rådmannen støtter at unntaksregelen i alkohollovens § 1-6, 3. og 4. ledd benyttes for Askøy
kommunes behandling av salgs- og skjenkebevillinger for kommende fireårsperiode.
En full søknadsprosess hvert 4. år medfører omfattende arbeid både for kommunen, andre
offentlige etater og næringen. Ressurser som brukes til dette kan utnyttes på en bedre og mer
hensiktsmessig måte.
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Rådmannen støttet lovforslaget i høringen og det ble blant annet vist til følgende begrunnelse:

Erfaringer i undersøkelser på landsbasis og den erfaring Askøy kommune har ved fornyelse av
kommunale salgs- og skjenkebevillinger er at bevillinger i stor grad blir fornyet. Saksbehandlingen i
forbindelse med fornyelser avdekker erfaringsmessig ikke forhold av vesentlig betydning som
kvalifiserer for å avslå søknader. På denne bakgrunn medfører ordningen i gjeldende regelverk
uforholdsmessig mye merarbeid i forhold til det en oppnår ved en fast fornyelse hvert fjerde år.
Jevnlige kontroller/tilsyn, og oppfølging av virksomhetene som kommunen er pålagt å utføre i
henhold til regelverket, samt tips fra offentlige myndigheter og private vil kunne avdekke
uregelmessigheter hos de ulike bevillingshavere. For øvrig er det særlig i forhold til salgsbevillinger
en viss utskiftning av styrere og stedfortredere i løpet av fireårsperioden som medfører at det
innhentes vandelsvurderinger fra skattemyndighetene og politiet.
Hensynet til det kommunale selvstyret, i forhold til utøvelse og ønske om endringer i
alkoholpolitikken etter nyvalg hvert fjerde år, har vært og er viktig ved praktiseringen av
lovverket. Dersom kommunen følger unntaksbestemmelsene i alkohollovens § 1-6, 3. og

4. ledd er det som nevnt et krav at kommunestyret foretar en gjennomgang av
alkoholpolitikken, herunder vurderer bevillingspolitikken i kommunen. Hensynet til
det kommunale selvstyret synes således å være tilstrekkelig ivaretatt ved dette
alternativet.
Alkoholpolitiske retningslinjer for Askøy kommune er under revisjon og forslag til endringer i
disse vil bli fremlagt for politisk behandling før 30.09.2016. Arbeidet med revisjon av
alkoholpolitisk handlingsplan er også påbegynt i kommunen.
Dersom kommunen velger å følge unntaksbestemmelsen, at gitte bevillinger løper i nye 4 år, vil
kommunen som nevnt også ved dette alternativet kunne beslutte at det skal stilles nye vilkår for
alle eller enkelte bevillinger. Kommunen kan også endre eksisterende vilkår. Kommunen har et
vidt spillerom med hensyn til å stille vilkår så lenge disse er i samsvar med alkohollovens
formål, er saklige og ikke uforholdsmessig tyngende/urimelige.
For øvrig har kommunen i henhold til regelverket anledning til å inndra bevillingene av
alkoholpolitiske grunner, og dermed utøve sanksjoner i forhold til useriøse i bransjen, og øvrige
som ikke fyller vilkårene til bevilling. Det vises for øvrig til at det i sentral forskrift er vedtatt
nye normerte regler for inndragning av skjenkeløyve (prikkbelastning).
Disse reglene vil blant annet bli innarbeidet i de alkoholpolitiske retningslinjene som er under
revisjon. Bruk av nye vilkår overfor bevillingshaverne vurderes også i revisjonsarbeidet.
Økonomiske og administrative konsekvenser:
I høringsforslaget ble det vist til at å åpne for at fornyelse av kommunale bevillinger ikke må,
men kan gjennomføres hvert fjerde år, vil gi reduserte kostnader for kommunen og næringen
uten at det der fremgikk noe klart anslag på hvor stor utgiftsreduksjon forslaget vil medføre.
Folkehelseperspektivet:
Det antas ikke at saken får avgjørende betydning for folkehelsen.
Dersom unntaksbestemmelsen følges må den lokale alkoholpolitikken i Askøy kommune
gjennomgås.
Vedlegg:
1. Høring om endringer i alkohollovens § 1-6, behandlet av formannskapet 24.03.2015
2. Ny alkohollov § 1-6
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Kleppestø, 15.03.2016

Eystein Venneslan
Rådmann

Marit Rinnan
Kommunalsjef stab
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HØRING OM ENDRINGER I ALKOHOLLOVEN

Samlet Saksfremlegg
Utvalg
Formannskapet

Utvalgssak
48/15

Saksbehandler: Randi Dreyer

Møtedato
24.03.2015

Arkivsaknr.: 2013/4060-25

Møtebehandling i Formannskapet - 24.03.2015
Vedtak:

Fireårsregelen ny § 1-6
Forslag til lovendring alt. 2, herunder frist til 30.09 året etter nyvalg, tiltres.
Kjøp fra grossist ved bevilling til en enkelt bestemt anledning ny § 1-4c
Forslag til lovendring tiltres.

Behandling:
Ordfører Siv Høgtun (H) fremmet rådmannens innstilling:

Fireårsregelen ny § 1-6
Forslag til lovendring alt. 2, herunder frist til 30.09 året etter nyvalg, tiltres.
Kjøp fra grossist ved bevilling til en enkelt bestemt anledning ny § 1-4c
Forslag til lovendring tiltres.
Avstemming:
Ordfører Siv Høgtuns forslag:

Enstemmmig

RÅDMANNENS INNSTILLING:

Fireårsregelen ny § 1-6
Forslag til lovendring alt. 2, herunder frist til 30.09 året etter nyvalg, tiltres.
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Kjøp fra grossist ved bevilling til en enkelt bestemt anledning ny § 1-4c
Forslag til lovendring tiltres.
SAMMENDRAG

Helse- og omsorgsdepartementet har fremlagt høringsnotat datert 11. februar 2015 med forslag
til endringer i alkoholloven. Endringer i bestemmelsen om varigheten på kommunale salgs- og
skjenkebevillinger. Høringsfrist er 24. april 2015. Rådmannen gir her sin uttalelse til
høringsnotatet.
Avgjøres av: Formannskapet
Behandles i følgende utvalg: Formannskapet
Saksopplysninger:

Varaordfører har i henhold til rutine for høringer bedt administrasjonen fremlegge høring til
politisk behandling, og ber om høringssvar.
Forslag til lovendringer fremgår i sin helhet av vedlegg som følger saken. Rådmannen har
gjennomgått høringsnotatet og forslaget til endringer. Det redegjøres her for det vesentligste av
fakta og vurderinger som fremkommer i høringsforslaget.
Bakgrunnen for at departementet har vurdert fireårsregelen og engros bestemmelsen og foreslår
lovendringer, er bl.a. henvendelser som peker på uheldige utslag av dagens bestemmelser.
Formålet med endringene er å skape et enklere og mer effektivt regelverk. For fireårsregelens
del er det lagt vekt på at kommunen fortsatt skal ha og bruke det alkoholpolitiske virkemiddelet
som bevillingsinstituttet innebærer, samtidig som den bl.a. ressursmessige belastningen en
fornyelsesprosess medfører for kommunen og næringen, reduseres i de tilfeller begrunnelsen for
fornyelsesinstituttet ikke slår til.
Bevillingsperioden for kommunale bevillinger – fireårsregelen
Gjeldende rett - fireårsregelen
Alkohollovens § 1-6 fastsetter at bevillinger gis i tre tilfeller. Bestemmelsen innebærer at
kommunale salgs- og skjenkebevillinger faller bort når bevillingsperioden løper ut.
Virksomhetene må derfor søke om å få ny bevilling for å kunne fortsette salgs- og
skjenkevirksomheten.
Dagens praksis i kommunene
Ut fra foreliggende data synes det å være gjennomgående at søknader for det meste innvilges.
De kommunene som avslår søknader, oppgir at det, i de fleste tilfeller, skyldes forhold knyttet til
vandelsattesten hos søkeren. For kommuner med mange bevillinger innebærer fornyelsen en
ekstra arbeidsbyrde i en avgrenset periode. En saksbehandler bruker i gjennomsnitt mellom ti og
tyve effektive arbeidstimer på en søknad. For næringslivet krever søknadsprosessen også en god
del arbeid.
Historisk bakgrunn
Fireårsregelen i alkoholloven § 1-6 knytter seg til prinsippet om det kommunale selvstyret i
alkoholsaker. Bestemmelsen har lang tradisjon og er en videreføring fra alkoholloven av 1927.
Tanken bak bestemmelsen er at et nytt kommunestyre skal ha rett og plikt til å utforme
alkoholpolitikken for kommunen og dermed ikke skal være bundet av den alkoholpolitikken det
tidligere kommunestyret førte. I NOU 1995:24 Alkoholpolitikken i endring ble det foreslått at
alle bevillinger skulle gis inntil videre. I Ot.prp. nr. 7 (1996-1997) endte departementet opp med
å tilrå at fireårsregelen ble beholdt.
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I innst. O nr. 59 (1996-1997) sluttet flertallet i Sosialkomiteen på Stortinget seg til at
bevillingsperiodens lengde fortsatt skulle være knyttet til kommunestyreperioden.
Spørsmålet om å endre fireårsregelen har nå blitt tatt opp på ny. Departementet tar sikte på å få
avklart hvilke regler som skal gjelde for bevillingsperiode og fornyelser før neste runde med
fornyelser som etter loven må skje innen 30. juni 2016.
Fordeler og ulemper ved dagens ordning
Det er tungtveiende grunner både for og mot ordningen med at kommunale salgs- og
skjenkebevillinger ikke kan gis for lenger tid enn fire år.
Følgende argumenter taler for å oppheve tidsbegrensningen:
- Tidsubegrensede bevillinger vil gi bedre forutberegnelighet for næringen og trygghet for
arbeidstakernes arbeidsplasser
- Fornyelsesprosessen er tidkrevende og betyr et betydelig merarbeid for kommunene
- Opphevelse av tidsbegrensningen vil innebære økonomiske og administrative
besparelser både for kommunene og næringsdrivende
- De frigjorte ressursene vil kommunene kunne bruke til andre oppgaver som bedret
kontroll
- Kommunene foretar uansett ikke noen fullstendig ny vurdering av alle gitte bevillinger,
men konsentrerer seg om dem det er knyttet problemer til
- Fornyelsesbehandlingen fører i realiteten til at bevillinger nektes fornyet
Følgende argumenter taler mot å oppheve tidsbegrensningen:
- Fornyelsesprosessen gir kommunen mulighet til å foreta en total revurdering av
alkoholpolitikken i kommunen hvert fjerde år
- Fornyelse åpner ikke bare for å endre antall bevillinger, men også for å sette nye vilkår
for bevillingene som for eksempel åpningstider og om det skal tillates å skjenke
brennevin
- Begrensningen har en preventiv effekt mot regelbrudd fordi bevillingshaver vet at
bevillingen vil bli gjenstand for ny vurdering
- Dersom bevillinger skal gis på ubegrenset tid, vil etablering i markedet bli vanskeligere
ved tak på antall bevillinger, og konkurransen kan bli redusert
Departementets vurdering og forslag til ny ordning
Departementet mener at det bør innføres et regelverk som sikrer det kommunale selvstyret og
kommunens mulighet å føre sin egen alkoholpolitikk samtidig som fireårsregelen endres i sin
nåværende form. Departementet ser for seg to alternative løsninger.
1. Det ene alternativet er å beholde fireårsregelen, men gi kommunen mulighet for å
beslutte at bevillingene skal løpe videre og ikke fornyes.
Alt. 1 vil gi et noe klarere signal om kommunens rett og plikt til å føre en bevisst
bevillingspolitikk. Å ta inn et unntak, fremstår noe enklere lovteknisk og passer noe bedre inn i
alkohollovens oppbygging og system.
2. Det andre alternativet er å innføre samme løsning som for statlige skjenkebevillinger
Alt. 2 vil si at kommunale salgs- og skjenkebevillinger gjøres løpende, men at kommunen får en
mulighet til å inndra bevillingene av alkoholpolitiske grunner, dvs. uten at det foreligger
inndragningsgrunn som kreves i dag.
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Departementet ber høringsinstansenes syn på hva som anses å være den mest hensiktsmessige
løsningen av disse to. Begge løsningene vil gi rom for å føre sin egen alkoholpolitikk.
Løsningene er begge mer fleksible og effektive enn dagens ordning. Fordi alkohol ikke er en
alminnelig vare, vil bransjen fortsatt måtte forholde seg til en viss usikkerhet knyttet til
bevillingen, men begge løsningene vil være en forenkling som vil kunne komme både
kommunene og næringslivet til gode.
Mer om departementets vurdering av de ulike alternativer.
Alt. 1: Tidsbegrensede bevillinger, med unntak fra krav om fornyelse
Dersom det skal gjøres unntak fra kravet om fornyelse av salgs- og skjenkebevillingene må dette
være et bevisst valg med basis i den alkoholpolitikken og folkehelsepolitikken kommunen
ønsker å føre. Det bør derfor legges inn som et vilkår at unntak fra fornyelsesprosessen kun kan
gis hvis kommunen har foretatt en vurdering av alkoholpolitikken. For å sikre at
alkoholpolitikken er politisk styrt, skal kommunen minimum ha en alkoholpolitisk
handlingsplan, og det anbefales en helhetlig rusmiddelpolitisk handlingsplan.
Videre skal folkehelse, herunder forhold knyttet til alkoholbruk, ivaretas i kommunens
planprosess. En alkoholpolitisk eller ruspolitisk handlingsplan vil ofte ha status som en
temaplan (kommunedelplan), jf. plan- og bygningslovens § 11-1 tredje ledd. Det anbefales at de
retningslinjene kommunene ønsker å legge til grunn for innvilgelse av salgs- og
skjenkebevillinger, tas inn i den alkoholpolitiske/rusmiddelpolitiske handlingsplanen, eventuelt i
en bredere folkehelseplan.
Frist for fornyelse av gitte bevillinger
I høringsforslaget reises spørsmålet om hvilken frist som skal settes for fornyelse av gitte
bevillinger. Spørsmålet er om dagens frist for fornyelse, som er 30. juni året etter
kommunevalget, bør forskyves noe, eller om kommunene burde klare å foreta en vurdering av
alkoholpolitikken og fastsette retningslinjer for behandlingen av bevillinger innenfor denne
tidsrammen. Aktuelle frister fra departementets side er 30. juni, 31. desember året etter
kommunevalget, eller en dato mellom disse to ytterpunktene. Høringsinstansene bes om å gi
tilbakemelding på nevnte frister.
Fornyelse av kun en avgrenset del av bevillingene
Etter departementets syn vil det ikke imøtekomme formålet med endringen hvis kommunen kun
får mulighet til å velge mellom at alle eller ingen bevillinger skal fornyes. Det bør derfor være
mulig for kommunen å bestemme at kun noen typer bevillinger skal løpe ut og søkes om ny
bevilling for, og at de resterende ikke trenger fornyelse. Hvilke bevillinger som ikke skal
forlenges, men som det må søkes om på ny som i dag, må basere seg på objektive kriterier som
ikke innebærer usaklig forskjellsbehandling eller baserer seg på utenforliggende hensyn. Det bør
imidlertid være stort handlingsrom ved fastsettelse av retningslinjer, så lenge utvelgelsen av kun
noen bevillinger gjøres etter kriterier som er alkoholpolitisk relevante, jf. de alkoholpolitiske
vurderinger som kommunens nye politiske ledelse har foretatt.
For en vurdering av om kriteriene som er satt i retningslinjene er saklige, kan det ses hen til
vurderingen av hva som er relevante hensyn etter alkohollovens § 1-7a, og legge dette til grunn
så langt det passer. Kriterier som kan legges til grunn for utvelgelsen, vil for eksempel kunne
blant annet være om skjenkestedene har brutt bevillingen, fått inndradd bevillingen i
bevillingsperioden, om virksomheten ligger i et spesifikt område, innspill fra politiet om mye
bråk på stedene eller i området, begrunnet mistanke om manglende vandel, eller vært mange
endringer i eierstruktur/virksomhetsoverdragelser. Det kan og bestemmes at kun skjenke- og
ikke salgsbevillinger skal fornyes eller omvendt, eller at ingen eller kun enkelte bevillinger skal
fornyes.
Adgang til å sette nye vilkår i stedet for fornyelse
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Det bør være mulig kun å forandre vilkårene for noen bevillinger på samme måte som det bør
være mulig kun å velge at noen bevillinger skal fornyes. Hvilke bevillinger dette skal referere
seg til må vurderes ut fra objektive kriterier, jf. de momenter som det er redegjort for under
forrige avsnitt. De vilkårene som kan settes ved fornyelser (ny bevilling), må også kunne settes
ved endring av vilkår når bevillingen unntas fra fornyelse. Å tvinge fram en fornyelse kun for å
sette nye vilkår fremstår ikke som hensiktsmessig. Adgangen til å sette vilkår må derfor anses å
være like vid ved unntak fra fornyelse som den er ved behandling av ny søknad og ikke være
begrenset til vilkår som kan settes etter forvaltningslovens § 35.
Alt. 2: Løpende bevillinger
Dette alternativet innebærer at kommunale salgs- og skjenkebevillinger ikke lenger skal være
tidsbegrensede i fire år, men løper inntil videre,
jf. forslag til § 1-6 nytt første ledd. I forhold til alternativ 1 er hovedregel og unntak her snudd.
Også i forhold til dette alternativet må kommunen vurdere alkoholpolitikken, herunder
bevillingspolitikken, etter et kommunevalg. Det bør også kunne besluttes at kun enkelte
bevillinger skal fornyes, og at kun nye vilkår skal gjelde. Dette er foreslått inntatt i § 1-6 nytt
annet ledd.
Noen særlige forhold må imidlertid vurderes i forhold til denne løsningen. Det må sikres at
kommunen fortsatt kan fastsette at bevillinger kan gis for kortere perioder og at slike bevillinger
ikke kun løper inntil videre, jf. § 1-6 første ledd der dette presiseres.
Ved denne løsningen reises også spørsmålet om det skal være noen krav til når kommunen skal
kunne bestemme at en bevilling likevel skal falle bort og behandles på ny, eventuelt kunne settes
nye vilkår for. Etter dagens regelverk må kommunen behandle bevillingene som skal fornyes
innen 30. juni året etter kommunevalget.
Departementet foreslår at fornyelse må skje innen 30. september året etter kommunevalget
dersom kommunen ønsker at fornyelse skal skje, jf. § 1-6 nytt tredje ledd.
Departementets ber om høringsinstansenes syn på om det bør være en slik frist for når
kommunene kan gjennomføre fornyelse og om den fristen som er foreslått her, er fornuftig.
Eventuelt om den fristen som gjelder i dag er tilstrekkelig.
Økonomiske og administrative kostnader - fireårsregelen
Det antas at de to ulike alternativene som foreslås, i det vesentlige har samme økonomiske og
administrative konsekvenser. Forslagene om å åpne for at fornyelse av kommunale bevillinger
ikke må, men kan gjennomføres hvert fjerde år, vil gi reduserte kostnader for kommunen og
næringen. Det er imidlertid ikke mulig å gi noe klart anslag på hvor stor utgiftsreduksjon
forslagene vil medføre.
Det foreslås ingen generelle endringer i gebyrsatsene. Siden det vil være slik at bevillingene kan
opphøre og må søkes om på nytt må gebyrene være tilpasset dette. Kommuner som lar
bevillinger løpe videre og ikke foretar ny behandling vil derfor kunne kanalisere innsparte
midler til en grundigere oppfølging gjennom kontroll og dialogbasert samarbeid for å sikre
etterlevelse av bevillingsregelverket. Høringsinstansene bes om å gi sitt syn på dette.
Kjøp fra grossist ved bevilling til en enkelt bestemt anledning

Gjeldende rett
Alkohollovens § 1-4c annet ledd har bestemmelser om hvem som kan kjøpe alkohol fra engros
selgere. Bestemmelsen må forstås slik at det kun kan selges engros til virksomhet som har
bevilling til salg og skjenking som definert i § 1-4 (overdragelse til forbruk mot vederlag) og
ikke til dem som har skjenkebevilling som kreves som følge av § 8-9. Grunnen til dette er at
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alkoholloven skiller mellom salg til forbruker og salg for bruk i næringsvirksomhet, jf.
alkoholloven § 1-4.
Det ligger videre implisitt i alkohollovens system at det som er kjøpt inn engros på grunnlag av
salgs- og skjenkebevilling, kun kan anvendes til omsetning som denne bevillingen gir rett til.
Den alkoholholdige drikken kan ikke brukes for eksempel til privat bruk eller videresalg til
andre næringsdrivende.
Bakgrunn for dagens regelverk
Alkoholloven § 1-4c ble innført i alkoholloven fra 1. juli 2005. Bestemmelsens annet ledd annet
punktum om at det ikke kan selges engros til virksomheter som har bevilling for en enkelt
bestemt anledning, var en videreføring og flytting av bestemmelsen som tidligere sto i
alkoholloven 3A-2. Denne bestemmelsen kom inn i alkoholloven 1. januar 1996.
Departementets vurdering og forslag til ny ordning
Departementet har blitt gjort oppmerksom på noen tilfeller hvor større festivaler og andre
lignende arrangementer som strekker seg over en kortere tidsperiode ikke har kunnet kjøpe inn
alkoholholdig drikk engros fordi de har fått bevilling for enkelt anledning. Dette dreier seg om
arrangementer som må ha egen bevilling fordi de ikke avholdes på steder som i utgangspunktet
har salgs- og skjenkebevilling.
Departementet tror ikke at det er noen fare for at noen vil gjennomføre arrangementer som er
bevillingspliktige etter § 1-4a kun for å kjøpe alkoholholdige drikkevarer til engrospris og for så
å kunne bruke overskuddet av drikkevarer til personlig bruk senere.
Departementet mener derfor at arrangører med bevilling for enkelt anledning hvor alkoholholdig
drikk kjøpes inn for å selge videre til forbruker, bør kunne kjøpes inn engros. Departementet
foreslår på denne bakgrunn en endring i alkohollovens § 1-4c som innebærer at det kan selges
alkoholholdig drikk engros til bevillingshavere som har bevilling for en enkelt bestemt
anledning.
Departementet antar at forslaget ikke vil ha store konsekvenser, men ber om høringsinstansenes
synspunkt på om den foreslåtte endringen likevel kan gi uheldige utslag som bør forebygges. En
ber om høringsinstansenes innspill på om det bør settes særlige vilkår for å kunne selge
alkoholholdig drikk engros til bevilling for en enkelt bestemt anledning, for eksempel vilkår om
dokumentasjon på tilbakeleveringsavtale og forsvarlig sikring av varelager.
Økonomiske og administrative konsekvenser
Forslaget om å åpne opp for at det kan selges alkoholholdig drikk engros ved salgs- og
skjenkebevillinger for en enkelt anledning antas ikke å ha nevneverdige alkoholpolitiske
konsekvenser. Forslaget vil videre trolig ikke innebære noen økonomiske eller administrative
kostnader for kommunene.
Vurdering:

Rådmannen støtter prinsipielt foreliggende forslag til forenklinger ut fra det omfattende arbeid
som en søknadsprosess hvert 4. år medfører både for kommunen og næringen. Som følge av de
foreslåtte lovendringer vil ressurser som tidligere er fulgt opp til dette både i kommunene og
næringen kunne utnyttes på en bedre og mer hensiktsmessig måte.
Som det fremgår av høringsforslaget er det både fordeler og ulemper for opphevelse av
tidsbegrensningen av fireårsregelen.
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Erfaringer i undersøkelser på landsbasis og den erfaring Askøy kommune har ved fornyelse av
kommunale salgs- og skjenkebevillinger er at bevillinger i stor grad blir fornyet.
Saksbehandlingen i forbindelse med fornyelser avdekker erfaringsmessig ikke forhold av
vesentlig betydning som kvalifiserer for å avslå søknader. På denne bakgrunn medfører
ordningen i gjeldende regelverk uforholdsmessig mye merarbeid i forhold til det en oppnår ved
en fast fornyelse hvert fjerde år. Jevnlige kontroller/tilsyn, og oppfølging av virksomhetene som
kommunen er pålagt å utføre i henhold til regelverket, samt tips fra offentlige myndigheter og
private vil kunne avdekke uregelmessigheter hos de ulike bevillingshavere. For øvrig er det
særlig i forhold til salgsbevillinger en viss utskiftning av styrere og stedfortredere i løpet av
fireårsperioden som medfører at det innhentes vandelsvurderinger fra skattemyndighetene og
politiet.
Hensynet til det kommunale selvstyret i forhold til utøvelse og ønske om endringer i
alkoholpolitikken etter nyvalg hvert fjerde år er svært viktig.
De foreliggende endringer forutsetter imidlertid en aktiv utøvelse av alkoholpolitikken i
kommunene, herunder anvendelse av ruspolitisk handlingsplan. Hensynet til det kommunale
selvstyret synes således å være tilstrekkelig ivaretatt ved de foreslåtte endringer.
Foreslått frist etter alt.1 er 30.06, 31.12, eller en frist i mellom disse tidspunkt. Rådmannen
vurderer at frist 30. juni kan bli noe knapp for å kunne foreta en helhetlig vurdering av alkoholog folkehelsepolitikken. Dette veid opp mot at det ikke skal være for lang tid før
alkoholpolitikken til det valgte kommunestyret vil bli gjennomført tilsier en frist imellom
ytterpunktene. Frist 30.09 året etter nyvalg vurderes således å være en passende frist.
Foreslått frist etter alt. 2, for gjennomføring av fornyelse til 30.09 året etter nyvalg tiltres.
Rådmannen vurderer at både alternativ 1. og 2. i nytt forslag til alkohollovens § 1-6 kan ha gode
grunner for seg. I forhold til begge alternativer må nytt kommunestyret vurdere
alkoholpolitikken, herunder bevillingspolitikken på en aktiv måte.
Etter en totalvurdering av forslagene synes imidlertid alt. 2 å kunne tiltres. Selv om forslaget
innebærer at kommunale salgs- og skjenkebevillinger fortsatt løper inntil videre vil kommunen
også ved dette alternativet kunne beslutte at kun enkelte bevillinger skal fornyes, og at kun nye
vilkår skal gjelde, jf. § 1-6 nytt annet ledd. For øvrig vil en etter bestemmelsen få en mulighet til
å inndra bevillingene av alkoholpolitiske grunner, og dermed utøve sanksjoner i forhold til
useriøse i bransjen, og øvrige som ikke fyller vilkårene til bevilling.
Forslag om endringer i § 1-4c om engrossalg tiltres og kommenteres ikke ytterligere her.
Folkehelseperspektiv:
Den alkoholpolitiske målsetningen til Askøy kommune er å sørge for at salg og skjenking av
alkohol skjer i ordnede og lovlige former. Dessuten skal kommunen arbeide for å minimalisere
alkoholens skadevirkninger; både samfunnsmessig og individuelt.

Kleppestø, 16.03.2015

Odd Magne Utkilen

Marit Rinnan
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Rådmann

kommunalsjef

Rett utskrift 25.03.15
Else Gammelsrød
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RÅD I KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER FOR UNGDOM,
ELDRE OG PERSONER MED FUNKSJONSNEDSETTELSE.
HØRING

Saksfremlegg
Utvalg
Eldrerådet

Utvalgssak
16/16

Møtedato
04.04.2016

Råd for funksjonshemmede

8/16

04.04.2016

Utvalg for levekår

22/16

05.04.2016

Utvalg for oppvekst

19/16

06.04.2016

Utvalg for teknikk og miljø

104/16

07.04.2016

Formannskapet
Saksbehandler: Else Kvernøy Bjørkhaug
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Arkivsaknr.: 2016/1095-2

Møtebehandling i Eldrerådet - 04.04.2016
Innstilling/vedtak:

Behandling:

Avstemming:

RÅDMANNENS INNSTILLING:
Askøy kommune har ingen merknader til forslaget om ny bestemmelse i kommuneloven, § 10b,
om råd i kommuner og fylkeskommuner for ungdom, eldre og personer med
funksjonsnedsettelse. Det er en fordel med samme regelverk for rådene som for andre politiske
utvalg.
Askøy kommune er uenig i at forslaget ikke medfører økte utgifter. Skal rådene behandles som
andre folkevalgte organ blir det, i hht kommunelovens § 42 å utbetale godtgjørelse. Økte krav til
formaliteter for «Ungdomsrådet» medfører også krav om økte administrative ressurser. Askøy
kommune ber om at dette blir vurdert på nytt.

SAMMENDRAG
Kommunal- og moderniseringsdepartementet har sendt ut et høringsnotat med forslag til ny
bestemmelse i kommuneloven - § 10b, om råd i kommuner og fylkeskommuner for ungdom,
eldre og personer med funksjonsnedsettelse.
Samtidig foreslås det at særlovene: Lov om kommunale og fylkeskommunale eldreråd og Lov
om råd eller anna representasjonsordning i kommunar og fylkeskommunar for menneske med
nedsett funksjonsevne oppheves.
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Avgjøres av:
Formannskapet
Behandles i følgende utvalg:
Eldreråd, Råd for funksjonshemmede, Utvalg for levekår, Utvalg for oppvekst, Utvalg for
teknikk og miljø, formannskapet.
Ungdommens kommunestyre får saken til uttalelse og denne vedlegges.
Videre saksgang:
Høringsuttalelse sendes digitalt på: www.regjeringen.no/2475169
Saksopplysninger:
Kommunal og moderniseringsdepartementet, i samarbeid med Arbeids - og
sosialdepartementet (ASD) og Barne, likestillings- og inkluderingsdepartementet(BLD) sender
ved skriv av 15.02.16 ut på høring forslag om ny bestemmelse i kl. § 10 b om råd i kommuner og
fylkeskommuner for ungdom, eldre og personer med funksjonsnedsettelse.
Ungdom, eldre og personer med funksjonsnedsettelse er underrepresentert i folkevalgte organ.
Regjeringen ønsker derfor at disse gruppene skal høres i saker som gjelder deres livsvilkår.
For å sikre like regler foreslås det at kommuneloven får en ny generell forskrift om råd i
kommuner og fylkeskommuner for ungdom, eldre og personer med funksjonsnedsettelse.
Nåværende ordning:
Eldre og personer med funksjonsnedsettelse har i dag en lovfestet rett til medvirkning gjennom
to særlover forvaltet hhv av ASD og BLD.
Eldrerådet er et rådgivende organ som i Askøy består av fem medlemmer. Tre fra
pensjonistforeningene og to politisk oppnevnte. Det er kommunestyret som bestemmer hvor
mange medlemmer eldrerådet skal ha. Flertallet av rådsmedlemmene skal være
alderspensjonister.
Eldrerådet velger, i hht loven, leder og nestleder.
Når det gjelder råd for personer med nedsatt funksjonsevne kan kommunene velge å ha egne
råd, interkommunale representasjonsordninger, et fellesråd med eldre eller andre
representasjonsordninger.
I Askøy består Råd for funksjonshemmede av fem medlemmer. Tre fra organisasjonene og to
politisk oppnevnte. Kommunestyret bestemmer hvor mange medlemmer rådet skal ha og
velger, i hht loven, leder og nesteleder.
Kommunestyret har vedtatt egne reglement for rådene.
Det har vært opp til kommunene selv hvordan medvirkning for ungdom skal organiseres. Det
mest vanlige har vært gjennom ungdomsråd, ungdommens kommunestyre e.l. I Askøy har vi
ungdommens kommunestyre -UKS.
UKS i sin nåværende form ble stiftet 27.03.07 og består av 13-15 representanter i alderen 13 –
18 år.
Representantene velges blant elevene ved de fire ungdomsskolene i kommunen, den
videregående skolen og styrene i ungdomsorganisasjonene.
UKS gjennomfører minimum ni møter pr år.
Forslaget:
Det er ønskelig å samle regler om kommunal organisering i kommuneloven i stedet for særlover
administrert av ulike departement.
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Departementet mener prinsipielt at det skal være opp til kommunen hvordan de involverer
viktige bruker grupper i lokalpolitikken og vil være restriktive med å pålegge kommunene flere
faste organ og nye oppgaver.
De mener imidlertid at ordningen med de to rådene er så godt innarbeidet at det foreslås at det
fremdeles skal være en lovpålagt rett til medvirkning for eldre og for personer med
funksjonsnedsettelse.
De grunnleggende reglene for organiseringen skal være like, men slik at de er tilpasset de ulike
gruppene.
For begge rådene skal det være en formålsparagraf som sikrer bed, åpen og tilgjengelig
brukermedvirkning i saker som betyr mye for levekårene.
Kommunestyret skal vedta mandat, sammensetning og funksjonstid. Pensjonistforeninger har
rett til å fremme forslag om medlemmer til eldrerådet, det samme har folkevalgte og
administrasjon. Organisasjoner for mennesker med funksjonsnedsettelse har rett til å fremme
forslag til medlemmer i rådet. Det samme har politikere og administrasjon. Flertallet bør være
personer med funksjonsnedsettelse.
Etter forslaget skal de to rådene fortsatt ha rett til å utale seg om saker som gjelder deres
livsvilkår. Det foreslås at rådene selv utnevner leder og nestleder.
Det vil fortsatt være mulig å opprette fellesråd.
Utfyllende regler blir fastsatt i forskrift.
Se for øvrig vedlegg Pkt. 7 og 8.
Ordningen for ungdomsråd skal være frivillig og ikke obligatorisk for kommunene, men dersom
en kommune ønsker å ha et ungdomsråd eller en annen form for medvirkning for ungdom, må
de etter forslaget følge det regelverket som blir laget for ungdomsmedvirkning. Ordet
«ungdomsråd» i lovforslaget er ment å skulle fange opp ulike typer faste, formaliserte
medvirkningsordninger for ungdom.
Departementet uttaler at der er særlig viktig at ungdom som ikke kan stemme ved valg får
anledning til å engasjere seg politisk, noe som også kan være med å sikre framtidig rekruttering
og interesse for politikk.
Selv om departementet ikke ønsker å foreslå en obligatorisk ordning med ungdomsråd ser
departementet det som viktig å ha regler for hvordan en slik ordning skal organiseres dersom
en kommune ønsker denne.
Det skal være en formålsparagraf som sikrer bred, åpen og tilgjengelig brukermedvirkning i
saker som betyr mye for livsvilkårene for ungdom.
Dersom det opprettes et «ungdomsråd» skal det være en fast og formalisert ordning.
Kommunestyret skal selv bestemme om det skal etableres et ungdomsråd med en valgperiode
på inntil to år. Kommunestyret skal videre vedta mandat og sammensetning for
«ungdomsrådet».
Kommunene skal etablere gode rutiner lokalt som bidrar til at «ungdomsrådet» får aktuelle
saker til behandling i god tid før kommunestyret eller annet folkevalgt organ skal gjøre vedtak i
saken.
Kommunestyret bestemmer hvor mange medlemmer «ungdomsrådet» skal ha.
«Ungdomsrådet» velger selv leder og nestleder.
Det sittende rådet, fritidsklubber, elevråd, lokale ungdomsorganisasjoner, folkevalgte og
administrasjon har rett til å fremme forslag til medlemmer.
For at rådene skal fungere godt må de ha tilgang på sekretærhjelp, økonomiske ressurser og
tilgang på nødvendig kompetanse som opplæring mm.
Annet regelverk som blir gjeldende:
Forvaltningsloven. Reglene her kommer til anvendelse for rådene. Siden rådene ikke skal fatte
enkeltvedtak gjelder ikke kapittel IV – VI i loven.
Offentlighetsloven blir gjeldende.
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Plan- og bygningsloven framhever åpenhet og medvirkning som viktig. Universell utforming og
hensynet til barn og unge skal få særlig oppmerksomhet. Det skal sikres at grupper som ikke
kan delta direkte kan medvirke på annen måte. Etter loven(§3-2) har alle offentlig organ rett og
plikt til å delta i planleggingen når planleggingen virker inn på deres saksfelt og vedtak.
Diskriminerings- og tilgjengelova skal fremme likestilling uavhengig av funksjonsevne, forbyr
diskriminering og stiller krav om universell tilrettelegging og aktivt arbeid for likestilling.
Vurdering:
Rådmannen har ingen merknader til at regelverket endres slik at bestemmelsene om
«ungdomsråd», eldreråd og råd for personer med funksjonsnedsettelse tas inn i kommuneloven
pkt. 10b, se pkt. 11 i høringsnotatet, samt at det utarbeides supplerende forskrifter i tråd med
pkt. 7,8 og 9 i høringsnotatet.
Andre bestemmelser i kommuneloven blir dermed gjeldende, for eksempel regler om at begge
kjønn skal være representert, habilitet, møteplikt, åpne møter, kunngjøring, møtebok,
reglement m.m.
For Eldrerådet og Råd for funksjonshemmede har kommunestyret i Askøy vedtatt egne
reglement.
Ungdommens kommunestyre (UKS) har utarbeidet egne vedtekter som er administrativt
godkjent.
Folkehelseperspektiv:
Eldreråd, Råd for personer med funksjonsnedsettelse og «ungdomsråd» representerer store og
viktige grupper i samfunnet som er svakt representert i vanlige folkevalgte organ. Medlemmene
har kunnskap om spesielle behov og ønsker til disse gruppene og rådene er viktige sett i et
folkehelseperspektiv.
Økonomi:
Departementet har vurdert at de foreslåtte endringene ikke medfører vesentlig økte kostnader
for kommunene.
For Eldreråd og Råd for personer med funksjonsnedsettelse har det lenge vært etablert
ordninger med sekretariat, saksbehandling, møtegodtgjørelse mm.
Av innholdet til ny forskrift framgår rett til å uttale seg før kommunestyret vedtar budsjett for
rådene. Det har de senere år ikke vært egne budsjett for rådene. Kostnader til f.eks. kurs og
konferanser m.v. blir dekket over ansvar Politisk styring.
Dersom kommunen ønsker å videreføre UKS (ungdomsråd) blir kravene til formaliteter
vesentlig endret. Rådmannen ser at dette kan medføre behov for økte administrative ressurser
samt utgifter til bl.a. «møtegodtgjørelse». I hht kommunelovens § 42: Arbeidsgodtgjøring, har
den som har et kommunalt tillitsverv krav på godtgjøring for sitt arbeid etter nærmere regler
fastsatt av kommunen. Skal kommunen beholde nåværende størrelse på UKS med 13-15
representanter samt 9 møter i året og betale hver repr. kr. 1000 pr. møte vil det påløpe en
samlet godtgjørelse på ca kr. 135.000. Selv om en skulle vedta en annen godtgjørelse til rådene
vil det likevel medføre økte kostnader.

Kleppestø, 01.03.16
Eystein Venneslan

Marit Rinnan

Rådmann

Fagsjef

26

HØYRINGSNOTAT OM RÅD I
KOMMUNAR OG
FYLKESKOMMUNAR FOR UNGDOM,
ELDRE OG PERSONAR MED
FUNKSJONSNEDSETJING

27

Innhald
1

Forslaget ............................................................................................................................. 2

2

Bakgrunn ............................................................................................................................. 3
2.1

Generelt om status for medverknadsordningar og -organ og plassen deira i det lokale
folkestyret ..................................................................................................................... 4

2.2

Innhenting av kunnskapsgrunnlag............................................................................... 7

2.2.1

Eldreråd og representasjonsordning for menneske
med nedsett funksjonsevne ................................................................................. 7

2.2.2

Medverknadstiltak for barn og unge.................................................................. 10

2.3
3

Høyringsnotatet i 2013 om ei medverknadsordning for ungdom............................. 11

Gjeldande rett ................................................................................................................... 12
3.1

Innleiing ..................................................................................................................... 12

3.2

Eldreråd ..................................................................................................................... 12

3.3

Råd for personar med nedsett funksjonsevne .......................................................... 13

3.4

Ulike frivillige ordningar med ungdomsmedverknad ............................................... 13

3.5

Internasjonal rett....................................................................................................... 14

3.5.1

Det europeiske charteret om lokalt sjølvstyre og tilleggsprotokollen om
innbyggjardeltaking ............................................................................................ 14

3.5.2

FN-konvensjonen om rettane til menneske med
nedsett funksjonsevne ....................................................................................... 14

3.5.3

FN-konvensjonen om barnerettane ................................................................... 15

4

Vurderingar og forslag frå departementet ....................................................................... 15

5

Sentrale føresegner i kommunelova ................................................................................ 17

6

Anna regelverk .................................................................................................................. 18

7

Om innhaldet i ny forskrift om eldreråd ........................................................................... 19

8

Om innhaldet i ny forskrift om råd for personar
med funksjonsnedsetjing.................................................................................................. 20

9

Om innhaldet i ny forskrift om ungdomsråd eller anna form for medverknadsordning for
ungdom ............................................................................................................................. 21

10

Økonomiske og administrative konsekvensar .............................................................. 22

11

Lovforslag ...................................................................................................................... 23

11.1

Merknader til lovforslaget.................................................................................. 23

Side 1 av 24

28

1 Forslaget
Regjeringa meiner det er viktig med medverknad frå ulike grupper av innbyggjarar som er særleg
avhengige av tenestene frå kommunane og fylkeskommunane. Ungdom, eldre og personar med
funksjonsnedsetjing er ofte underrepresenterte i folkevalde organ. Regjeringa ønskjer derfor at
desse gruppene skal høyrast i saker som gjeld levevilkåra deira. For å sikre like reglar, og for å gjere
det enklare for kommunane og fylkeskommunane å forvalte medverknadsorgana, foreslår
Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) at kommunelova får ei ny generell føresegn
om råd i kommunane og fylkeskommunane for ungdom, eldre og personar med
funksjonsnedsetjing. Forslaget er utarbeidd i samråd med Arbeids- og sosialdepartementet
(ASD) og Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD).
Eit arbeid med å revidere kommunelova er i gang. Kommunelovutvalet blei oppnemnt 21. juni 2013,
og skal gå igjennom kommunelova. Målet er å styrke det kommunale sjølvstyret. Utvalet har fått
utvida frist til 10. mars 2016 for å levere utgreiinga. Ifølgje pkt. 4.5 Medvirkningsordninger i
mandatet skal ikkje utvalet sjå nærare på kommunale medverknadsordningar (eldreråd,
ungdomsråd mv.). Bakgrunnen er at lovprosjektet med medverknadsordningar i kommunar og
fylkeskommunar har vore eit samarbeidsprosjekt mellom dei tre departementa. Det inneber at
forslaget til ny føresegn i kommunelova om råd i kommunane og fylkeskommunane for ungdom,
eldre og personar med funksjonsnedsetjing blir fremja i eit eige løp, uavhengig av arbeidet med
ny kommunelov.
Eldre og personar med funksjonsnedsetjing har i dag ein lovfesta rett til medverknad, jf. lov 8.
november 1991 om kommunale og fylkeskommunale eldreråd, som blir forvalta av ASD, og lov 17.
juni 2005 om råd eller anna representasjonsordning i kommunar og fylkeskommunar for menneske
med nedsett funksjonsevne m.m., som blir forvalta av BLD.
Det har vore opp til kommunane sjølve om dei vil ha medverknadsordningar for andre grupper, og
korleis dei i så fall skal organiserast. Det mest vanlege har vore ulike ordningar for medverknad frå
ungdom gjennom ungdomsråd, ungdommens kommunestyre eller liknande ordningar.
Det har vore mykje usikkerheit rundt, og til dels ulik praktisering av, ordningane med
ungdomsmedverknad. Det tilseier at det bør vere eit eins regelverk også for desse
medverknadsordningane. Regjeringa vil derfor foreslå ei løysing der det er frivillig for kommunane
og fylkeskommunane å ha eit ungdomsråd eller ei anna form for ungdomsmedverknad, men dersom
dei vel å ha ei slik ordning, må dei følgje systemet i lova.
For departementet er det viktig at kommunar og fylkeskommunar kan velje den ordninga som passar
best for dei ut frå lokale forhold, og det er ønskjeleg å føre vidare den fleksibiliteten dei har i dag.
Det er føremålstenleg å samle reglar om kommunal organisering i kommunelova i staden for å ha
ulike medverknadsordningar som blir regulerte i særskilde lover og administrerte av ulike
departement. Dei grunnleggjande reglane for organisering av medverknadsorgan bør vere like, men
slik at kvar ordning er tilpassa dei ulike gruppene. Utfyllande reglar for dei einskilde ordningane
blir fastsette i forskrift.
Departementet foreslår at eldre og personar med funksjonsnedsetjing framleis skal ha ein lovpålagd
rett til medverknad, medan ei tilsvarande lovfesta ordning for ungdom skal vere frivillig for
kommunane og fylkeskommunane. Dersom ein kommune eller ein fylkeskommune ønskjer å ha eit
ungdomsråd eller ei anna form for medverknad frå ungdom, må dei etter forslaget følgje det
regelverket som er laga for ungdomsmedverknad.
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Departementet foreslår i høyringsnotatet å oppheve eldrerådslova og lova om råd for menneske
med nedsett funksjonsevne og erstatte dei med ei ny generell føresegn i kommunelova om råd i
kommunane og fylkeskommunane for ungdom, eldre og personar med funksjonsnedsetjing , i
tillegg til forskrifter med utfyllande reglar for desse to ordningane.

2 Bakgrunn
Spørsmålet om korleis innbyggjarane gjennom særlege ordningar for medverknad skal trekkjast med
i kommunale og fylkeskommunale avgjerdsprosessar, har vore diskutert ved fleire høve etter
tusenårsskiftet. Mellom anna har det vore ein del av diskusjonen om kor langt statlege styresmakter
skal gå i å regulere kommunal organisering. Det har vore diskutert om kommunen skal gje særskilde
grupper formelle ordningar for å kunne påverke prioriteringar og avgjerder i kommunen, og om det
er noko staten skal ha meiningar om og eventuelt regulere.
I dag er det eldre og menneske med funksjonsnedsetjing som har lovfesta rett til
representasjonsordningar i kommunane. Samtidig har kommunane vedteke ei rekkje ordningar som
sikrar at særlege grupper og aktørar har arenaer der dei kan ta vare på interessene sine.
Pensjonistforbundet og LO gjekk inn for å lovfeste kommunale og fylkeskommunale eldreråd allereie
i 1978. I 1987 tilrådde sosialministeren at det blei oppretta eldreråd i alle kommunane, og at
retningslinjer frå Statens eldreråd blei lagde til grunn for arbeidet i råda. Det blei understreka at
desse retningslinjene ikkje var rettsleg bindande. Eit forslag om å lovfeste kommunale eldreråd blei
fremja for Stortinget i 1991, jf. Ot.prp. nr. 68 (1990–1991).
I forslaget drøfta Sosialdepartementet om lovfestinga av eldreråd skulle vere heimla i kommunelova
eller i ei eiga lov om eldreråd. Dei foreslo at rådet blei regulert i ei eiga lov. Lova som påla
kommunane og fylkeskommunane å opprette eldreråd, blei vedteken 24. oktober 1991 og tredde i
kraft 1. januar 1992.
I 2005 vedtok Stortinget lov om råd eller anna representasjonsordning i kommunar og
fylkeskommunar for menneske med nedsett funksjonsevne m.m., jf. Innst. O. nr. 114 og Ot.prp. nr.
87 (2004–2005), etter at Stortinget i samband med behandlinga av St.meld. nr. 40 (2002–2003)
Nedbygging av funksjonshemmende barrierer hadde bedt regjeringa om å fremje eit slikt forslag.
Lova påla kommunane og fylkeskommunane å opprette eit slikt råd. Lova tredde i kraft 10.
september 2007.
Lokaldemokratikommisjonen foreslo i si andre utgreiing, NOU 2006: 7 Det lokale folkestyret i
endring?, at det skulle vere opp til kommunane sjølve å bestemme om dei ville opprette slike råd, og
viste til at både eldreråd og representasjonsordningar for menneske med nedsett funksjonsevne var
lovfesta ordningar.
I oppfølginga av utgreiinga frå Lokaldemokratikommisjonen i St.meld. nr. 33 (2007–2008) Eit sterkt
lokaldemokrati vurderte departementet rolla til eldreråda og peikte mellom anna på at lovfesting av
eldreråd kunne føre til at dei eldre i mindre grad engasjerte seg i partia og arbeidet for å bli
representerte i folkevalde organ som kommunestyre og fylkesting. Regjeringa konkluderte likevel
med at lovfestinga av eldreråda skulle førast vidare, mellom anna med bakgrunn i at eldre var
underrepresenterte i kommunestyre og fylkesting.
Det har også vore ein debatt om lovfesting av ungdomsråd. Lokaldemokratikommisjonen var imot
lovfesta representasjonsordningar på prinsipielt grunnlag, men meinte samtidig at dersom
kommunane først valde å ta i bruk ordninga med ungdomsråd, burde det formaliserast.
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Kommisjonen gjekk inn for at deltakinga skulle avgrensast til ungdom under 18 år, dvs.
stemmerettsalderen. Dessutan burde kommunane sørgje for at det følgde med ressursar til bruk i
ungdomsrådet. "Her handlar det om å ta ungdommen sitt engasjement på alvor", skreiv
kommisjonen.
Spørsmålet om lovfesting av ungdomsråd blei også behandla av eit utval som greidde ut makt og
medverknad frå ungdom i NOU 2011: 20 Ungdom, makt og medvirkning. Utvalet var delt i
oppfatninga av om ungdomsråd burde lovfestast i kommunane. Eit fleirtal ville ikkje ha lovfesting,
medan eit mindretal gjekk inn for det. Utvalet samla seg om å tilrå at det blei utarbeidd lovfastsette
nasjonale retningslinjer for lokale ungdomsråd. Utvalet føreslo også statlege tilskot til kommunar
med ungdomsråd som følgjer dei nasjonale retningslinjene.

2.1 Generelt om status for medverknadsordningar og -organ og
plassen deira i det lokale folkestyret
Lokaldemokratiet i Noreg er bygd opp rundt ei representativ ordning. Innbyggjarane vel sine lokale
leiarar, representantar eller folkevalde som får fullmakt til å ta på seg ansvaret for dei kommunale
oppgåvene. Det inneber at representantane for innbyggjarane tek stilling til korleis dei kommunale
oppgåvene skal prioriterast, og korleis tenestetilbodet skal utviklast, og set rammer for korleis
lokalsamfunnet skal utviklast.
Ein viktig del av arbeidet dei folkevalde gjer, skjer i eit samspel med innbyggjarane. At innbyggjarane
medverkar i kommunale avgjerdsprosessar, er ein viktig del av eit levande lokaldemokrati.
Kommunane har ulike måtar å organisere dette samspelet på. I einskildsaker kan medverknaden skje
ved at det blir arrangert folkemøte eller høyringar, gjennomførtinnbyggjarundersøkingar eller møte
med dei saka kjem ved, eller ved at det blir halde folkeavrøystingar. Innslaget av slike ordningar går
fram av tabell 2.1. Det er svært utbreidd å ha folkemøte, befolkningsundersøkingar, idédugnader og
møte med næringslivet. Mindre utbreidd, men ikkje uvanleg, er brukarmøte, ordningar for direkte
kontakt mellom innbyggjarane og lokalpolitikarar og at innbyggjarane får høve til å framføre saka si
for kommunestyret, til dømes i form av ein "spørjetime" i kommunestyret, i utval eller i kommunale
komitear.
Tabell 2.1
Kommunale tiltak for å skaffe informasjon om ”folkemeininga” på andre
måtar enn gjennom kommunevala 2004–2012. Prosent (tal i parentes). 2004: Total N =
307,336; 2008: N = 288,311; 2012: N = 329,335
2004
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2008

2012

Folkemøte, høyringar eller liknande i samband med
47,7
75,5 (235)
78,7 (262)
kommunalplanlegging etter plan- og bygningslova
(156)
(kommuneplan, kommunedelplan, reguleringsplan)
28,2 (91)
Folkemøte, høyringar eller liknande i samband med andre typar
47,8 (153)
57,2 (171)
56,5 (188)
saker (altså ikkje plansaker)
”Ordførarbenk”, ”politikardag” e.l. der ordføraren eller andre
18,8 (63)
20,2 (62)
19,9 (66)
sentrale politikarar annonserer at dei er tilgjengelege for at folk
skal kunne ta direkte og umeld kontakt
Spørjetime for innbyggjarane / ”open post” i kommunestyre,
34,8 (117)
32,3 (99)
32,5 (109)
utval eller komitear
Befolkningsundersøkingar, til dømes om politisk deltaking,
6,7 (22)
8,3 (25)
23,8 (79)
haldning til kommunen (altså ikkje om spesifikke tenester)
Brukarundersøkingar, her forstått som undersøking av
48,3 (161)
58,2 (117)
64,6 (215)
tenesteproduksjonen i kommunen
Brukarmøte for diskusjon av tenestetilbodet i kommunen
23,6 (96)
32,6 (98)
41,3 (136)
Idédugnad – der innbyggjarar og/eller organisasjonar var
35,1 (112)
49,1 (149)
51,4 (169)
inviterte
Møte med representantar for næringslivet og/eller
58,8 (190)
79,8 (244)
86,8 (290)
organisasjonane deira (”frukostmøte”, temamøte med meir)
Møte med representantar for andre lokale interessegrupper
38,7 (122)
78,1 (232)
77,3 (156)
og/eller organisasjonar
Tiltak for å styrkje lokalpolitisk deltaking frå einskildgrupper (til
16,8 (54)
34,7 (102)
36,3 (120)
dømes eldre, unge innvandrarar, kvinner)
Kjelde: Kommunal- og moderniseringsdepartementet sin database for kommunal organisering. Henta frå:
Blåka, Sara, Trond Tjerbo og Hilde Zeiner: Kommunal organisering 2012 NIBR -rapport 2012:12

Kommunane har også meir permanente strukturar for å sikre dialog med og synspunkt frå særskilde
grupper. Tabellane 2.2 og 2.3 viser ulike representasjonsordningar utanom eldreråd og
representasjonsordninga for menneske med nedsett funksjonsevne i kommunane og
fylkeskommunane.
I tabellane er det ikkje lagt inn tal for eldreråd og representasjonsordning for menneske med nedsett
funksjonsevne. Det er fordi departementet ved utforminga av denne kartlegginga gjekk ut frå at
kommunane og fylkeskommunane oppfylte krava i lova om å etablere desse ordningane. I
undersøkinga om eldreråd og representasjonsordning for menneske med nedsett funksjonsevne,
som blei gjennomført i 2013 av NIBR (Winsvold mfl. 2014), og som det er gjort greie for under,
svarer tre kommunar og éin bydel at dei ikkje har etablert "noe råd i det hele tatt", dvs. 1,5 prosent
av kommunane.
Som det går fram av tabellane, er det mest utbreidd med ei representasjonsordning for ungdom i
kommunane. I 2012 hadde 74 prosent av kommunane barne- og/eller ungdomsråd, og 24 prosent
hadde barn og unges kommunestyre. I underkant av 90 prosent av kommunane hadde ei
representasjonsordning for unge, noko som inneber at det var kommunar som hadde både barneog ungdomsråd og barn og unges kommunestyre.
Det er også innslag av representasjonsordningar for innvandrarar, og fleirtalet av kommunane har
formalisert samarbeidsordningar med næringslivet og med frivillige organisasjonar.
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Tabell 2.2
Formelle kommunale organ for deltaking frå befolkninga.1 Prosent
(absolutte tal i parentes). 2000: N = 324,362; 2004: N = 304,322; 2008: N = 289,302;
2012: N = 329,333
2000
2004
2008
2012
Barn og unges kommunestyre
25,7 (88)
28,7 (94)
27,3 (79)
24,1 (80)
Barne- og/eller ungdomsråd
34,7 (120)
69,8 (202)
68,9 (208)
73,6 (245)
Kontaktutval/råd for innvandrarar
10,9 (33)
11,9 (35)
15,1 (50)
Kontaktutval for frivillige organisasjonar (til dømes
70,5 (244)
68,0 (215)
66,1 (197)
64,5 (213)
idrett/kultur)
Samarbeids-/kontaktforum for næringslivet (til dømes
65,6 (208)
65,1 (194)
69,1 (230)
næringsråd)
Faste kanalar/tiltak for innbyggjardeltaking i
2,0 (7)
8,5 (47)
8,4 (25)
8,2 (27)
budsjettprosessen
Fast(e) brukar-/borgarpanel som regelmessig blir
9,1 (30)
5,0 (16)
6,8 (20)
4,5 (15)
konsultert(e), til dømes i einskildsaker, planar og
strategispørsmål (kan vere elektronisk)
Deltakande budsjettering, der kommunen har eigne
4,5 (15)
budsjettprosessar der alle eller grupper av innbyggjarar
kan delta i prioriteringa av ressursbruken innanfor eitt
eller fleire budsjettområde
Tiltak som gjer det mogleg for personar som oppheld
10,3 (34)
seg i kommunen utan å vere folkeregistrerte der, til
dømes hyttebuarar, å delta
Kjelde: Kommunal- og moderniseringsdepartementet sin database for kommunal organisering. Henta frå:
Blåka, Sara, Trond Tjerbo og Hilde Zeiner: Kommunal organisering 2012 NIBR-rapport 2012:12

Når det gjeld fylkeskommunane, er det innslag av både barn og unges fylkesting (47 prosent av
fylkeskommunane) og barne- og/eller ungdomsråd (65 prosent). Også i fylkeskommunane er det
innslag av andre ordningar for dialog og deltaking i det fylkeskommunale systemet – ordningar retta
mot frivillig sektor, innvandrarar og næringsliv.

Tabell 2.3 Formelle fylkeskommunale organ for deltaking frå befolkninga. Prosent
(absolutte tal i parentes). 2000, 2004, 2008 og 2012.
2000

1

2004

2008

Sidan kommunane er pålagde å ha eit eldreråd og eit råd for personar med nedsett
funksjonsevne, er det i 2008 og 2012 ikkje stilt spørsmål om desse råda.
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2012

Barn og unges fylkesting
Barne- og/eller ungdomsråd

41,2 (7/17)
18,8 (3/16)

46,7 (7/15)
28,6 (4/14)

52,9 (9/17)
37,5 (6/16)

47,1 (8/17)
64,7
(11/17)
41,2 (7/17)
35,3 (6/17)

Kontaktutval/råd for innvandrarar
21,4 (3/14) 47,1 (8/17)
Kontaktutval for frivillige organisasjonar (til dømes
33,3 (5/15) 69,2 (9/13) 68,8
idrett/kultur)
(11/16)
Samarbeids-/kontaktforum for næringslivet (til dømes
54,5 (6/11) 70,6
62,5
næringsråd)
(12/17)
(10/17)
Faste kanalar / tiltak for innbyggjardeltaking i
0,0 (0/16)
7,7 (1/13)
23,5 (4/17) 18,8 (3/17)
budsjettprosessen
Fast(e) brukar-/borgarpanel som regelmessig blir
0,0 (0/16)
7,7 (1/13)
0,0 (0/17)
6,3 (1/16)
konsultert(e), til dømes i einskildsaker, planar og
strategispørsmål (kan vere elektronisk)
Deltakande budsjettering, der fylkeskommunen har
6,3 (1/16)
eigne budsjettprosessar der alle eller grupper av
innbyggjarar kan delta i prioriteringa av ressursbruken
innanfor eitt eller fleire budsjettområde
Tiltak som gjer det mogleg for personar som oppheld
0,0 (0/16)
seg i kommunen utan å vere folkeregistrerte der, til
dømes hyttebuarar, å delta
Kjelde: Kommunal- og moderniseringsdepartementet sin database for kommunal organisering, henta frå:
Blåka, Sara, Trond Tjerbo og Hilde Zeiner: Kommunal organisering 2012 NIBR -rapport 2012:12

2.2 Innhenting av kunnskapsgrunnlag
2.2.1

Eldreråd og representasjonsordning for menneske med nedsett funksjonsevne

Då arbeidet med å innlemme ordninga med kommunale og fylkeskommunale eldreråd og
representasjonsordninga for menneske med nedsett funksjonsevne, i tillegg til regelfesting av
ungdomsråd, blei sett i gang, blei det bestemt at departementet skulle innhente eit meir systematisk
kunnskapsgrunnlag om korleis eldreråd og representasjonsordninga for menneske med nedsett
funksjonsevne verkar i kommunane og fylkeskommunane. Ungdomsråda blei ikkje inkluderte i
denne kartlegginga. Så seint som i 2009 var det gjort ei tilsvarande kartlegging i ungdomsråda (sjå
avsnitt2.2.2).
Norsk institutt for by- og regionforsking fekk i oppdrag å kartleggje desse representasjonsordningane
og leverte rapporten Råd, regler og representasjon – Eldre og mennesker med nedsatt
funksjonsevne, som var utarbeidd av Marte Winsvold, Siri Nørve, Sigrid Stokstad og Guri-Mette
Vestby (NIBR-rapport 2014:14). Undersøkinga blei gjennomført som ei webbasert
spørjeskjemaundersøking til alle kommunane og fylkeskommunane i landet og som case-studiar i
fire kommunar og to fylkeskommunar. I avsnitta vidare i dette punktet presenterer vi hovudfunna i
rapporten.
Rådsmodellar
Lovverka som ligg til grunn for dei to rådsordningane, gjev høve til å opprette felles råd for eldre og
menneske med nedsett funksjonsevne. Materialet som er samla inn, tyder på at 11 til 13 prosent av
kommunane har felles råd.2 Av dei som har felles råd, er det ei overvekt av små kommunar. Berre
2

Grunnen til at det er ulike tal, er at det er fleire av kommunane som har svart på enqueten om
representasjonsordning for menneske med nedsett funksjonsevne som seier at dei har felles
råd, enn av kommunane som har svart på eldrerådsundersøkinga. For eldrerådsordninga var det
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éin kommune hadde inngått samarbeid med ein annan kommune om interkommunalt råd for
menneske med nedsett funksjonsevne. Éin fylkeskommune har ikkje råd for menneske med nedsett
funksjonsevne, men har etablert ei anna ordning for denne gruppa.
Samansetnad og oppnemning
Den vanlege er at råda har 5 medlemmer. Når det gjeld eldreråda, er dei fleste rådsmedlemmene
mellom 60 og 80 år. Dei aller eldste – dei over 85 år – utgjer 5 prosent av medlemmene. Personar
under 60 år utgjer mellom 10 og 15 prosent av den totale medlemsmassen. Aldersgruppa mellom 67
og 75 år har på landsbasis noko under halvparten av medlemsmassen i eldreråda.
Det er grunn til å leggje merke til den sterke underrepresentasjonen av unge under 25 år i råda for
menneske med nedsett funksjonsevne. Dei utgjer ikkje meir enn 1 prosent av medlemsmassen.
Gruppa mellom 40 og 60 år og gruppa over 60 år har ca. 40 prosent kvar av medlemmene.
I eldreråda kan 75 prosent seiast å representere dei eldre, 31 prosent er politikarar, og tilsette utgjer
4 prosent. I råda for menneske med nedsett funksjonsevne er det 65 prosent som representerer
gruppa med nedsett funksjonsevne, 35 prosent politikarar og 9 prosent tilsette. I fellesråda er det 43
prosent som representerer dei eldre, 28 prosent som representerer menneske med nedsett
funksjonsevne, 26 prosent politikarar og 10 prosent tilsette.
Både i eldreråd og råd for menneske med nedsett funksjonsevne, er det vanleg at organisasjonane
foreslår representantar. Det gjeld 81 prosent av eldreråda og 76 prosent av råda for menneske med
nedsett funksjonsevne. For ca. 50 prosent av råda foreslår politikarar i kommunen kven som skal
sitje der. Også administrasjonen foreslår representantar, men det er mindre vanleg.
I fylkeskommunen er det vanlegaste at eldreråda har 7 medlemmer. I råda for menneske med
nedsett funksjonsevne er det vanlegast med 9 medlemmer. Eldreråda i fylka har totalt sett eit fleirtal
av eldre, men mange er politikarar. Det same gjeld råd for menneske med nedsett funksjonsevne,
men her er det noko fleire politikarar.
Ressursar
For at råda skal fungere godt, må dei ha både sekretariatshjelp, økonomiske ressursar og tilgang til
nødvendig kompetanse. Kompetanse kan vere både opplæring av rådsmedlemmene og erfaringar
medlemmene har med seg.
Det er nesten ingen av råda som svarer at dei ikkje har tilgang på sekretærhjelp.
Sekretariatsfunksjonen tilsvarer for fleirtalet av råda mindre enn 20 prosent av eit årsverk. Mange
seier at omfanget er 5 prosent eller mindre av eit årsverk. Råd for menneske med nedsett
funksjonsevne ser i gjennomsnitt ut til å få noko meir sekretærhjelp enn eldreråda.
Då NIBR gjennomførte kartlegginga i 2013, var det gjennomsnittlege budsjettet for råd for menneske
med nedsett funksjonsevne på 28 000 kroner. For eldreråda var det på 46 000 kroner. I
fylkeskommunane har råda for menneske med nedsett funksjonsevne eit gjennomsnittleg budsjett
på 470 000 kroner, medan eldreråda har 300 000 kroner.
Når det gjeld opplæring av rådsmedlemmene, er det i underkant av halvparten av råda som svarer at
dei får opplæring av kommunen. Ein viktig arena for opplæring er tilbodet frå organisasjonane.

336 av 443 kommunar/bydelar som svarte på undersøkinga. Av fylkeskommunane var det 17 av
18. For den andre ordninga var det 277 av 443 som svarte, og av fylkeskommunane 17 av 18.
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Sjølvskolering er også viktig. Om lag 10 prosent fortel at dei ikkje har fått opplæring. I fylka er det om
lag 70 prosent av fylkeskommunane som gjev opplæring.
Både bestemte former for yrkeserfaring og erfaring frå politiske verv i kommunen kan ha betydning
for kor godt medlemmene skjøttar vervet i råda. Særleg medlemmene i eldreråda kan vise til
tidlegare erfaring frå kommunale verv, men også fleirtalet av medlemmene i råda for menneske med
nedsett funksjonsevne har slik erfaring. Relevant yrkeserfaring frå kommunen gjeld i størst grad for
medlemmer av eldrerådet (44 prosent). 38 prosent av representantane i råd for menneske med
nedsett funksjonsevne har slik erfaring.
På fylkeskommunalt plan blir det i gjennomsnitt sett av eit halvt årsverk til sekretærhjelp.
Retningslinjer eller mandat
I lov om råd for menneske med nedsett funksjonsevne § 6 er det bestemt at kommunestyret skal
vedta mandat for rådet. Eldrerådslova har ikkje ei tilsvarande føresegn. I undersøkinga til NIBR
svarer 75 prosent av råda for menneske med nedsett funksjonsevne og 72 prosent av eldreråda at
det er utarbeidd mandat eller retningslinjer for rådet. Av kommunane med under 2 000 innbyggjarar
har 57 prosent utarbeidd retningslinjer. I fylkeskommunane har alle, bortsett frå éin, svart at dei har
retningslinjer når det gjeld råd for menneske med nedsett funksjonsevne. Alle fylkeskommunane
som svarte, har retningslinjer for eldreråda.
Oppgåver og saker
I gjennomsnitt behandlar eldreråda 27 saker per år. Råda for menneske med nedsett funksjonsevne
behandlar 24 saker i året. NIBR-rapport 2014:14 tyder på at sekretariatet er den instansen som i
størst grad bestemmer kva saker som skal takast opp i råda. Andre viktige aktørar er rådmannen og
administrasjonen elles. Dei politiske organa er ikkje så viktige.
På fylkesplan ligg saksmengda på same nivå.
I sakstypar skil eldreråda og råda for menneske med nedsett funksjonsevne seg frå kvarandre.
Eldreråda arbeider mest med saker som har med tenester retta mot eldre å gjere, medan råda for
menneske med nedsett funksjonsevne oftast arbeider med saker som gjeld universell utforming og
fysisk utforming av bygningar og uteområde både på kommunalt og fylkeskommunalt nivå. I
kommunane arbeider begge utvala mykje med helse- og sosialsaker. På fylkesnivå er det eldrerådet
som arbeider mest med helse- og sosialsaker.
Fleirtalet av både eldreråda og råda for menneske med nedsett funksjonsevne arbeider med både
konkrete saker og meir overordna saker (som kommuneplan, regional planstrategi
(fylkeskommunane) økonomiplan og årsbudsjett), med størst vekt på dei konkrete og spesifikke
sakene.
Har råda legitimitet og påverknadskraft?
Legitimiteten til råda blir for ein stor del avgjort av i kor stor grad dei greier å påverke og oppnå
resultat på vegner av gruppa dei representerer. Materialet som er samla inn til rapporten frå NIBR
2014:14, viser at dei viktigaste aktivitetane i råda er å gje fråsegner til kommunen. Nesten like viktig
er den direkte kontakten mellom råda og kommuneadministrasjonen. Når representantar for
administrasjonen på ulike fagområde møter i råda, kan dei utveksle meiningar og oppklare
misforståingar, og råda får høve til å kome med innspel i aktuelle saker. Det varierer i kor stor grad
råda kjem med innspel når kommunen ber om det, men eit fleirtal svarer at dei alltid gjev
tilbakemelding. Det er også dei som i størst grad opplever å ha påverknadskraft.
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Av eldreråda er det 28 prosent som har myndigheit til å avgjere korleis eit visst pengebeløp skal
fordelast. 13 prosent av råda for menneske med nedsett funksjonsevne har slik myndigheit.
Det er ein sterk tendens til at råda kjem seint inn i saksbehandlingsingsprosessen. Råda får først
uttale seg etter at det er gjeve innstilling i saker. Eit lite mindretal er med og førebur sakene. På
fylkesnivå er det noko meir vanleg at råda kjem med tidleg i prosessen. Når det gjeld kva som kan
gjerast for å auke påverknaden til råda, seier rapporten:
"Visse faktorer knyttet til representasjon og saksbehandlerpraksis synes å bidra til å styrke rådenes
muligheter for innflytelse. Det ene dreier seg om innflytelsesmuligheter ved at rådene har politikere
som medlemmer; de kan målbære, formidle og være talspersoner for rådets forslag og framstøt inn i
sine partigrupper og de politiske organene i kommunen. Det andre dreier seg om etablering av
rutiner for saksgang; som at rådene har møter rett før de politiske fagutvalgene og at rådenes
uttalelser og innspill inngår i saksdokumentene, enten det er knyttet til saker fagutvalgene skal
behandle eller det er selvstendige innspill fra rådene."
Sjølv om det er eit fleirtal som svarer at dei har ganske stor eller stor påverknad, opplever ein
fjerdedel av begge typar råd at dei har litt eller ingen påverknad. Særleg i kommunar som har felles
råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne, er det mange av råda, 41 prosent, som
opplever at dei har litt eller ingen påverknad.
2.2.2

Medverknadstiltak for barn og unge

Når det gjeld innslag av medverknadstiltak for barn og unge og korleis dei fungerer, blei den siste
større studien publisert i 2009 i rapporten De unge stemmene, som er utarbeidd av Lillian Knudtzon
og Trond Tjerbo (NIBR-rapport 2009:34). I tillegg har departementet fått samla inn data om innslaget
av representasjonsordningar for barn og unge til KMDs kommunale organisasjonsdatabase.
Representasjonsmodellar
I 2012 hadde ca. 74 prosent av kommunane ei ordning med ungdomsråd, ca. 24 prosent hadde barn
og unges kommunestyre, og om lag 90 prosent hadde éi av desse ordningane eller begge.
Knudtzon og Tjerbo viser at av kommunar med under 5 000 innbyggjarar var det i 2009 74 prosent
som hadde ei representasjonsordning for unge. Ifølgje KMDs kommunale organisasjonsdatabase
hadde dette talet stige til 83 prosent i 2012. Av kommunane med mellom 5 000 og 20 000
innbyggjarar var det i 2012 94 prosent som hadde ei ordning for ungdom, og i kommunar med
mellom 20 000 og 50 000 innbyggjarar var det 97 prosent. Alle kommunar med meir enn 50 000
innbyggjarar hadde ei medverknadsordning for unge både i 2009 og i 2012.
Knudtzon og Tjerbo (2009) peiker likevel på at nokre av dei kommunane som ikkje har etablert ei
meir permanent representasjonsordning, legg til rette for å involvere barn og unge, til dømes
gjennom høyringar. I nokre kommunar er ungdom også representerte i eit ordinært kommunalt
utval eller ved at dei får leggje fram saker i kommunestyret.
Samansetnad
Ungdomsråda er stort sett sette saman av ungdom mellom 13 og 19 år, med ein gjennomsnittsalder
på yngste deltakar på 14 år og ein gjennomsnittsalder på eldste medlem på 18 år. Men det er også
eit visst innslag av råd med medlemmer under 12 år og råd med medlemmer over 19 år. Barn og
unges kommunestyre har ein noko yngre profil, med ein gjennomsnittsalder på yngste deltakar på
12 år og ein gjennomsnittsalder på eldste deltakar på 17 år (Knudtzon og Tjerbo, 2009).
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I gjennomsnitt har ungdomsråda 9 medlemmer og barn og unges kommunestyre 26 medlemmer.
Men talet varierer, og det kan vere så få som 4 medlemmer i råda og så mange som 80 medlemmer i
barn og unges kommunestyre.
Både jenter og gutar er godt representerte i råda, med ein kjønnsbalanse noko i favør av jentene.
Oppnemning
Når det gjeld val til representasjonsorgana, er det mest vanlege direkte val i skulen. Det er også
vanleg at elevråd er representerte, og at fritidsklubbar vel representantar. Ein mindre del kommunar
spør ungdom direkte om dei vil sitje der. I tillegg er det innslag av val på opne møte i kommunen.
Ressursar
I studien til Knudtzon og Tjerbo (2009) får vi to indikatorar på ressurssituasjonen for ungdomsråda.
Den eine er knytt til godtgjering. I 54 prosent av kommunane får ungdomsråda møtegodtgjering,
medan dei i 44 prosent av kommunane ikkje får det. Når det gjeld barn og unges kommunestyre, er
det eit stort fleirtal av kommunane som ikkje gjev godtgjering.
Den andre indikatoren er om råda og kommunestyra får disponere midlar til fordeling. Dei aller
fleste har midlar til fordeling. 91 prosent av barn og unges kommunestyre fordelte i 2009 i
gjennomsnitt 90 000 kroner, og 82 prosent av ungdomsråda fordelte i gjennomsnitt 56 000 kroner.
Oppgåver, saker og møte
Dei viktigaste aktivitetane i ungdomsråda og barn og unges kommunestyre ser ut til å vere
diskusjonsforum for tema som angår barn og unge, og å stå som initiativtakar/forslagsstillar til
kommunen for tiltak for barn og unge. Særleg ungdomsråda er viktige som formell høyringsinstans.
Fleirtalet av kommunane, både når det gjeld ungdomsråda og barn og unges kommunestyre, ser det
som ei viktig oppgåve å vere informantar eller gje råd til kommunane i saker dei har fått tilsendt.
Møtefrekvensen i ungdomsråda varierer frå eitt til 20 møte i året. I gjennomsnitt er det 7,6 møte i
året. I barn og unges kommunestyre er det mest vanlege å ha eitt møte i året (i underkant av 30
prosent av kommunane. Men i dei fleste av kommunane med denne representasjonsforma er det
meir enn eitt møte (frå 2 til 6 møte), og i gjennomsnitt er det 3,8 møte i året.
Påverknad
Det ser ut til å vere ei utbreidd oppfatning i kommunane at barn i alderen 8 til 12 år i liten grad får
høve til å påverke gjennom medverknadsordningar. Når det gjeld ungdom mellom 13 og 18 år, er
oppfatninga meir positiv, kommunane meiner at dei får vere med og påverke når det gjeld utforming
av kulturtiltak og fritidsklubbar. På andre saksområde, som helsetiltak for unge, skule og utdanning
og stadutvikling, og der det kunne vore naturleg at unge fekk høve til å påverke, er påverknaden
vurdert som svak. Knudtzon og Tjerbo (2009) skriv:
"Resultatene indikerer at det er et betydelig potensiale for å ta i bruk virkemidler for mer
medvirkning i kommunene hvis det er vilje. Kommunene selv mener de i relativt liten grad sørger
for å hente inn informasjon fra barn og unge og trekker dem med i utforming av tilbud."

2.3 Høyringsnotatet i 2013 om ei medverknadsordning for ungdom
Behovet for meir kunnskap om korleis kommunane meiner at dei ulike ordningane med
ungdomsmedverknad har fungert, var bakgrunnen for at dåverande Arbeidsdepartementet, Barne-,
likestillings- og inkluderingsdepartementet og Kommunal- og regionaldepartementet 20. august
2013 sende ut eit høyringsbrev om lovfesting av ei medverknadsordning for ungdom. Departementa
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ønskte tilbakemeldingar om korleis ei eventuell lovfesting om medverknad for ungdom burde
utformast.
Oppsummering av høyringa om lovfesting av medverknadsordning for ungdom
Høyringsfristen var 25. november 2013, men blei utvida til 31. desember 2013. Det kom inn 132
høyringssvar. 9 fylkeskommunar, 41 kommunar og ei rekkje organisasjonar deltok i høyringa. I
høyringsnotatet blei kommunane og fylkeskommunane bedt om å gjere greie for kva erfaringar dei
hadde med ungdomsmedverknad, og kva dei meinte ei lovfesta medverknadsordning for ungdom
burde innehalde. Departementa foreslo ingen lovføresegner, men skisserte nokre problemstillingar
dei ønskte å få innspel på.
I over 80 prosent av høyringssvara var det eit ønske at ungdomsmedverknad skulle lovfestast. Dei tre
største kommunane i landet var positive til ei slik lovfesting, medan KS var imot å ha ei lovpålagd
ordning om ungdomsmedverknad. Av kommunane som var for lovfesting, meinte eit fleirtal at
kommunelova skulle ha ei generell føresegn om medverknadsordningar i staden for ei ny, eiga lov.
KS meinte også at ei eventuell lovfesting burde kome i kommunelova.
Det var stor variasjon i høyringssvara når det gjaldt spørsmål om korleis valet av
ungdomsrepresentantar skulle gå føre seg, nedre og øvre aldersgrense, valbarheit og valperiode, kva
slags myndigheit ungdommane skulle ha, etc. Fleire høyringsinstansar gav uttrykk for at ordninga
måtte vere fleksibel og gje kommunane handlingsrom til å finne gode, lokale løysingar.

3 Gjeldande rett
3.1 Innleiing
Det er berre to grupper, eldre og menneske med funksjonsnedsetjing, som gjennom lovfesting har
eigne representasjonsordningar i kommunar og fylkeskommunar. Dei fleste kommunane har likevel
vedteke ei rekkje ordningar som sikrar andre særlege grupper og aktørar arenaer der dei kan ta vare
på sine interesser. Mest utbreidd er ulike former for medverknadsordningar for barn og unge. Les
meir om dette i kapittel 2.

3.2 Eldreråd
Kommunane og fylkeskommunane har plikt til å opprette eldreråd for kvar valperiode, jf. lov
8. november 1991 nr. 76 om kommunale og fylkeskommunale eldreråd §§ 1 og 5. Føremålet med
eldreråda er å sikre at dei eldre kan vere med og påverke i saker som gjeld levekår for eldre. Det at
eldrerådet opptrer tverrpolitisk og uavhengig, er med på å sikre at synet deira på saker som angår
eldre, blir ein del av grunnlaget for avgjerdene som blir tekne i lokalpolitikken.
Eldrerådet er eit rådgjevande utval som har mandat til å kome med fråsegner, oppmodingar og råd
til sitt eige kommunestyre/fylkesting, jf. eldrerådslova §§ 3 og 7. Eldreråda har ikkje
avgjerdsmyndigheit, men dei kan ta opp saker på eiga hand og be kommunestyret/fylkestinget om å
setje aktuelle saker på dagsordenen. Hovudoppgåva til eldreråda er å uttale seg om ”alle saker som
gjeld levekåra for eldre”, jf. §§ 3 og 7. Dersom det er tvil om saka gjeld eldre, følgjer det av
forarbeida at saka bør leggjast fram for eldreråda.
Det er kommunestyret/fylkestinget som avgjer kor mange medlemmer eldrerådet skal ha, og som
nemner opp medlemmene, jf. §§ 2 og 6. Pensjonistforeiningar har rett til å kome med forslag til
medlemmer. Fleirtalet av rådsmedlemmene skal vere alderspensjonistar i kommunen.
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Kommunestyret kan vedta å opprette eit felles råd for eldre og personar med nedsett
funksjonsevne, jf. § 4 a.
Råda bør ikkje vere for store. Ifølgje rundskriv frå Arbeids- og sosialdepartementet om kommunale
og fylkeskommunale eldreråd (A-32/2007) har dei fleste eldreråda frå fem til sju medlemmer.
Arbeids- og sosialdepartementet tilrår i det same rundskrivet at både eldrerådet og
pensjonistforeiningane får uttale seg før kommunestyret/fylkestinget fastset kor mange medlemmer
eldrerådet skal ha. Det er ein føresetnad i kommunelova § 10 nr. 3 at det også skal veljast
varamedlemmer til rådet.

3.3 Råd for personar med nedsett funksjonsevne
Alle kommunar og fylkeskommunar skal ha eit råd eller ei anna representasjonsordning for
menneske med nedsett funksjonsevne, jf. lov 17. juni 2005 nr. 58 om råd eller anna
representasjonsordning i kommunar og fylkeskommunar for menneske med nedsett funksjonsevne
m.m. §§ 1og 2.
Kommunane og fylkeskommunane skal sørgje for at menneske med nedsett funksjonsevne blir sikra
open, brei og tilgjengeleg medverknad i arbeidet med saker som er særleg viktige for dei. Det gjeld
mellom anna arbeid mot diskriminering på grunn av nedsett funksjonsevne, tilgjengelegheit og
likeverdige tenester for menneske med nedsett funksjonsevne. Medverknad skal i hovudsak skje
gjennom rådgjeving og fråsegner.
Intensjonen med råda er mellom anna å medverke til at menneske med nedsett funksjonsevne får
tilgang til dei kommunale og fylkeskommunale tenestene som er nødvendige for at dei skal kunne
fungere best mogleg. Det kan gjelde både lovpålagde og ikkje-lovpålagde tenester. Rådet skal
medverke til å synleggjere behova som ulike grupper med nedsett funksjonsevne har, og kva som er
gode løysingar for dei.
Kommunestyret bestemmer kor mange medlemmer rådet skal ha. Etter lova er det ulike alternativ
for organisering å velje mellom:
Eeit eige råd for menneske med nedsett funksjonsevne (§ 2)
Iinterkommunale representasjonsordningar/råd (§ 3)
Eeit felles råd for menneske med nedsett funksjonsevne og eldre (§ 4)
Aandre representasjonsordningar (§ 2).
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet har understreka at det er viktig at organisasjonar
for personar med nedsett funksjonsevne er med i prosessen med val av ordning, og at det bør
leggjast avgjerande vekt på kva dei meiner.

3.4 Ulike frivillige ordningar med ungdomsmedverknad
Barn og unge har tradisjonelt vore mindre aktive i lokalpolitikken enn resten av innbyggjarane.
Mange kommunar og fylkeskommunar har derfor sett i verk tiltak for å få denne gruppa meir politisk
engasjert. Ei medverknadsordning for ungdom kan vere i form av ungdomsråd, barn og unges
kommunestyre og ungdommens fylkesting. Ei ordning med ungdomsråd er mest brukt, men det er
ulike typar av organisering, og kva slags myndigheit desse råda har, varierer. Ungdomsråda tek opp
saker på eige initiativ og uttaler seg om relevante kommunestyre- og fylkestingssaker. Rekrutteringa
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skjer med utgangspunkt i skulane, som oftast med hjelp frå elevråda. Nokre kommunar har gjeve
ungdomsråda delegert avgjerdsmyndigheit over ein tildelt sum i budsjettprosessen. Ungdomsråda
manglar eit klart mandat og ei sterk formalisering. Det har derfor i stor grad vore opp til kvar
kommune og fylkeskommune korleis råda skal organiserast, og kor stor innverknad dei skal få. Les
meir om det i kapittel 2.

3.5 Internasjonal rett
3.5.1

Det europeiske charteret om lokalt sjølvstyre og tilleggsprotokollen om
innbyggjardeltaking

Noreg ratifiserte 1. september 1989 Det europeiske charteret om lokalt sjølvstyre. Charteret
inneheld føresegner om lokalt sjølvstyre og om forholdet mellom nasjonale og lokale styresmakter
med sikte på å sikre lokalt sjølvstyre. Noreg reserverte seg ikkje mot nokon av artiklane i charteret
og er folkerettsleg forplikta av alle føresegnene. Charteret er ikkje inkorporert som ein del av norsk
rett. Det inneber at norsk rett kjem først dersom det skulle vere motstrid mellom charteret og norsk
rett. Charteret kan likevel ha ein viss påverknad på norsk rett som eit tolkingsmoment der norsk rett
er uklar.
Noreg ratifiserte 16. desember 2009 også ein tilleggsprotokoll om innbyggjardeltaking til charteret
om lokalt sjølvstyre. Charteret omfattar forholdet mellom staten og lokale styresmakter.
Tilleggsprotokollen utvidar verkeområdet for charteret til å omfatte forholdet mellom dei lokale
styresmaktene og innbyggjarane. Protokollen inneheld føresegner om medlemsstatane sitt ansvar
for å leggje til rette for innbyggjardeltaking lokalt – ikkje berre i val, men også mellom val.
Medlemsstatane skal gjennom ulike tiltak realisere retten til innbyggjardeltaking. Det kan mellom
anna skje gjennom informasjonstiltak, etablering av prosedyrar for involvering av innbyggjarane,
ordningar for dokumentinnsyn hos lokale styresmakter og mekanismar for handtering av klagar. Frå
norsk side vurderte ein det slik at det regelverket vi har i kommunelova, forvaltningslova og
offentleglova, til saman oppfyller krava i tilleggsprotokollen.
3.5.2

FN-konvensjonen om rettane til menneske med nedsett funksjonsevne

FN-konvensjonen om rettane til menneske med nedsett funksjonsevne frå 2006 skal sikre lik tilgang
til menneskerettane for personar med nedsett funksjonsevne. I fortalen heiter det at
menneskerettane er allmenne og udelelege, og at det er nødvendig å sikre at menneske med
nedsett funksjonsevne kan nyte rettane dei har, fullt ut, utan forskjellsbehandling. Konvensjonen
inneheld ei rekkje føresegner som tolkar korleis menneskerettane er å forstå når det gjeld menneske
med nedsett funksjonsevne. Konvensjonen byggjer på ei erkjenning av at dei andre FNkonvensjonane ikkje har vore effektive når det gjeld å hindre barrierar som først og fremst rammar
personar med nedsett funksjonsevne.
Konvensjonspartane har plikt til å setje i verk alle nødvendige tiltak, også gjennom lova, for å
realisere dei rettane som er nedfelte i konvensjonen, og kjempe mot diskriminering av personar med
nedsett funksjonsevne, jf. artikkel 4. Statane skal respektere retten til ikkje å bli diskriminert, verne
personar med nedsett funksjonsevne mot diskriminering frå andre og setje i verk tiltak for å fremje
likestilling. Konvensjonen omfattar både sivile, politiske, økonomiske, sosiale og kulturelle rettar.
Noreg ratifiserte konvensjonen i 2013. Konvensjonen er ikkje inkorporert i norsk lov.
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3.5.3

FN-konvensjonen om barnerettane

At barn og unge har rett til å seie kva dei meiner, og å bli høyrde, er heimla i FN-konvensjonen om
barnerettane, artikkel 12.
Det følgjer av artikkel 12 at barn skal ha rett til å gje uttrykk for synspunkta sine i saker som vedkjem
dei, og at synspunkta skal tilleggjast vekt i samsvar med alderen og utviklinga deira. Denne retten
gjeld òg i rettssaker og forvaltningssaker. Føresegna gjev uttrykk for eit generelt prinsipp, og det er
opp til statane å presisere og konkretisere føresegna på dei ulike saksområda.
Barnekonvensjonen har vore gjeldande som norsk lov sidan 2003. FNs barnekomité har rådd norske
styresmakter til å gjere det enklare for barn og unge å delta og i tillegg sikre at det blir lagt vekt på
synspunkta deira.

4 Vurderingar og forslag frå departementet
Den representative styringsmodellen er kjernen i det formelle lokalpolitiske styringssystemet.
Innbyggjarane gjev ved val kommunestyre- og fylkestingsmedlemmer myndigheit til å ta avgjerder
på sinevegner. Dei vel politiske representantar som skal sørgje for det felles beste for innbyggjarane
og sjå på interesser under eitt når det skal takast avgjerder.
Medlemmene i kommunale og fylkeskommunale organ har i kraft av vervet tale- og forslagsrett i
saker som organet behandlar. Forslagsretten følgjer ikkje direkte av lov, men av møte- og
stemmeretten til dei folkevalde, jf. kommunelova § 30. Det er medlemmene i organet som har
ordinær tale-, forslags- og stemmerett i formelle møte i eit kommunalt eller fylkeskommunalt organ.
Det å gje andre enn dei valde representantane til eit organ dei same rettane reiser nokre
grunnleggjande demokratiske spørsmål. Medlemmer i ulike medverknadsordningar får då dei same
rettane som ordinære kommunestyre- og fylkestingsmedlemmer, og dei vil kunne tvinge fram
avrøystingar som dei som forslagsstillarar ikkje kan delta i eller bere ansvaret for.
Etter gjeldande rett er eit medverknadsorgan eit rådgjevande organ for interessene til ei særleg
gruppe overfor kommunen. For å sikre ein open, brei og tilgjengeleg medverknad kan eit
kommunestyre eller eit fylkesting gje representantar for desse medverknadsorgana taletid under
handsaminga av ei sak. Det kan i nokre tilfelle vere ein god måte å kaste lys over ei sak på.
Gjennom brukarmedverknad frå unge, eldre og personar med funksjonsnedsetjing får desse
gruppene ein sjanse til å påverke avgjerdene til politikarane lokalt. Særleg viktig er det at ungdom
som ikkje kan stemme ved val, får høve til å engasjere seg politisk. Gjennom ungdomsråd og andre
former for medverknad har dei ei plattform der dei kan ta opp saker på eige initiativ og uttale seg
om relevante saker i kommunestyret og fylkestinget.
I dag har vi lovfesta ordningar for høvesvis eldreråd og råd for menneske med nedsett
funksjonsevne. Fordi desse ordningane er heimla i særlover, gjeld føresegnene i kommunelova og
andre lover berre så lenge dei ikkje strir mot føresegnene i desse to lovene.
Departementet meiner prinsipielt at det skal vere opp til den einskilde kommunen og
fylkeskommunen korleis dei involverer viktige brukargrupper i lokalpolitikken, og ønskjer å vere
restriktive med å påleggje kommunar og fylkeskommunar fleire faste organ og nye oppgåver.
Departementet meiner at ordningane med eldreråd og råd for personar med funksjonsnedsetjing er
godt innarbeidde, og foreslår derfor å føre dei vidare.
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For å få samla reglane om kommunal organisering i kommunelova foreslår departementet at
eldrerådslova og lova om råd eller anna representasjonsordning for personar med nedsett
funksjonsevne blir oppheva og erstatta av ei ny, generell føresegn i kommunelova om råd for
ungdom, eldre og personar med funksjonsnedsetjing.
Når det gjeld ungdomsråd, foreslår ikkje departementet å innføre ei obligatorisk ordning, men
ønskjer å føre dagens frivillige organisering av ungdomsråd og andre former for
ungdomsmedverknad vidare. For departementet er det viktig å gje kommunane og
fylkeskommunane fridom til å organisere dette på den måten dei synest er best innanfor dei
rammene lova set. I NOU 2011: 20 Ungdom, makt og medvirkning var det ikkje fleirtal for å lovfeste
ei ordning med ungdomsråd. Utvalet samla seg om å tilrå at det skulle utarbeidast lovfesta nasjonale
retningslinjer for ungdomsråd.
Departementet ser ikkje noko behov for å føre vidare høvet til å bruke ei anna
representasjonsordning enn råd for personar med funksjonsnedsetjing. Situasjonen er annleis når
det gjeld ungdom. Mangfaldet er stort i kommunane og fylkeskommunane, og regelverket må ikkje
vere til hinder for å velje andre modellar enn ungdomsråd. Nemninga "ungdomsråd" i forslaget til ny
lovføresegn er meint å fange opp ulike typar faste, formaliserte medverknadsordningar for ungdom.
Dette står det meir om i merknadene til lovforslaget i kapittel 11 og i omtalen av ny forskrift om
ungdomsråd i kapittel 9. Med heimel i denne føresegna vil departementet seinare fremje forslag om
forskrifter for kvar einskild medverknadsordning (forskrift om ungdomsråd eller anna form for
ungdomsmedverknad, forskrift om eldreråd og forskrift om råd for personar med
funksjonsnedsetjing). Det betyr at dei andre føresegnene i kommunelova vil supplere dette
regelverket, i tillegg til føresegnene i forvaltningslova og offentleglova.
Kommunestrukturen i Noreg er samansett. Dei fleste kommunar og fylkeskommunar har
ungdomsråd eller medverknadsordningar, men ikkje alle. Dei kommunane og fylkeskommunane som
ikkje har ungdomsråd eller andre former for medverknadsordningar, kan ha utfordringar med
rekrutteringa. Ein vanleg situasjon er at 16–18-åringane går på vidaregåande skule utanfor
heimkommunen sin. Departementet har tillit til at dersom ungdommen sjølv og/eller "dei vaksne" i
ein kommune eller eit fylke ser behov for å formalisere ei eller anna form for ungdomsmedverknad,
vil det kome på plass. Det viser seg i at det er vanleg å ha ulike ordningar for ungdomsmedverknad
utan at det er lovpålagt. Departementet meiner at denne tilnærminga gjev gode rammer for
medverknad, samtidig som det sikrar eit handlingsrom for lokaldemokratiet.
Sjølv om departementet ikkje ønskjer å foreslå ei obligatorisk ordning med ungdomsråd, er det viktig
å ha reglar for korleis ei slik ordning skal organiserast, dersom ein kommune innfører eller fører
vidare denne ordninga. Dei ulike typane medverknadsordningar for ungdom har til no ikkje vore
forankra i eit regelverk. Dei har fungert svært ulikt i kommunane, og i ein del tilfelle har
medverknadsordninga blitt organisert i strid med kommunelova. For departementet er det derfor å
viktig å få eit regelverk på plass også for denne gruppa.
Etter forslaget skal eldrerådet og rådet for personar med funksjonsnedsetjing framleis ha rett til å
uttale seg om saker som gjeld levevilkåra deira. For at dei reelt skal få høve til å påverke, må dei få
sakene i god tid før dei skal behandlast i eit politisk organ. Fråsegnene deira skal som før berre vere
rådgjevande. Ei ny, frivillig ordning med ungdomsråd eller ei anna form for medverknad skal ha same
status.
Ved å samle medverknadsordningane i éi felles lovføresegn med forskrifter som er tilpassa kvar
einskild ordning, og med berre eitt ansvarleg departement, blir det, slik departementet vurderer det,
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enklare for kommunane og fylkeskommunane å administrere desse ordningane. Rettane som eldre
og personar med nedsett funksjonsevne har etter dei lovene vi har i dag, blir førte vidare, og ingen
av desse gruppene kjem dårlegare ut.

5 Sentrale føresegner i kommunelova
Saksbehandlingsreglane i kapittel 6 i kommunelova har føresegner om mellom anna behandling av
saker i møte, openheit, avrøystingar og val av medlemmer til folkevalde organ. Det står i § 29 at
desse reglane gjeld for "folkevalgte organer". Folkevalde organ er her ikkje berre dei direkte valde
kommunale sjølvstyreorgana, som kommunestyret og fylkestinget – omgrepet omfattar også i
utgangspunktet alle kollegiale organ som er sette ned i medhald av kommunelova, sjølv om desse
organa er indirekte valde. Råd for eldre, personar med nedsett funksjonsevne og ungdom, der
medlemmene blir valde av eit kommunestyre eller eit fylkesting, er derfor å rekne som folkevalde
organ. Nedanfor er ei kort oversikt over sentrale saksbehandlingsreglar for folkevalde organ.
Rett til å krevje seg friteken frå val til andre folkevalde organ enn kommunestyret er regulert i
kommunelova § 14 nr. 1 bokstav c. Etter denne føresegna kan for det første den som har vore
medlem av vedkommande organ dei siste fire åra, krevje seg friteken frå valet. I tillegg kan
medlemmer av politiske parti krevje fritak frå å stå på listeforslag som ikkje er sette fram av dette
partiet.
Kommunelova §§ 36, 37 og 38 a har reglar om at begge kjønn skal vere representerte når det skal
veljast medlemmer til folkevalde organ.
Etter kommunelova § 40 nr. 1 har den som er vald som medlem av eit kommunalt eller
fylkeskommunalt organ, plikt til å delta i møta i organet, med mindre han eller ho har gyldig forfall,
til dømes på grunn av sjukdom eller vektige velferdsgrunnar. I tillegg til gyldig forfall fører inhabilitet
til at ein medlem må fråtre under behandlinga av ei sak, jf. § 40 nr. 3.
Oppnemninga av medlemmer skal gjelde for valperioden. Ein medlem av rådet kan søkje om fritak
frå vervet før funksjonstida er ute, når vedkommande ikkje “uten uforholdsmessig vanskelighet eller
belastning kan skjøtte sine plikter i vervet”, jf. kommunelova § 15 nr. 2. Fritaksgrunnar kan vere
helseproblem, arbeidsforhold og andre velferdsgrunnar som gjer det ekstra vanskeleg å stå i vervet.
Møta i eldreråda, råda for menneske med funksjonsnedsetjing og felles råd for desse gruppene er i
tillegg til ungdomsråda opne for alle, med mindre ein særskild heimel, eit spesielt vedtak og
grunngjeving gjev grunn til å lukke møtet, jf. kommunelova § 31 om møteoffentlegheit.
Møta må kunngjerast slik at alle som kan ha interesse av å vere til stades på eit møte, får kjennskap
til tid, stad og dagsorden i samsvar med kommunelova § 32 nr. 3.
Det skal etter kommunelova § 30 nr. 3 førast møtebok over saker som er behandla av råda. Kvart
kommunestyre/fylkesting bestemmer sjølv korleis møtebøkene skal førast.
Det følgjer av kommunelova § 39 nr. 1 at kvart kommunestyre og fylkesting skal lage eit reglement
for råda. Der blir det presisert nærare korleis desse gruppene kan arbeide for å påverke dei
kommunale og fylkeskommunale avgjerdsprosessane, og kva sakstypar dei skal gje råd i.
Kommunar og fylkeskommunar har eit særlig ansvar for å lage eit reglement for
ungdomsmedverknad som er tilpassa denne gruppa, slik at det er lett å forstå kva som krevst ifølgje
lov og forskrifter. Ei god sekretariatsordning er viktig for å nå dette målet.

Side 17 av 24

44

6 Anna regelverk
Forvaltningslova
Eldreråd, ungdomsråd, råd for personar med funksjonsnedsetjing og felles råd for desse gruppene er
forvaltningsorgan etter forvaltningslova § 1 andre punktum. Reglane i forvaltningslova kjem dermed
til bruk.
Råda skal ikkje behandle saker som kan munne ut i einskildvedtak etter definisjonen i
forvaltningslova § 2 a jf. b. Forvaltningslova kapittel IV til VI vil dermed ikkje gjelde for
saksbehandlinga i råda, derimot gjeld reglane i kapittel II og III i forvaltningslova. Det er særleg
føresegnene i kapittel II om inhabilitet, saman med særreglane som følgjer av § 40 nr. 3 i
kommunelova, som vil vere aktuelle for rådsmedlemmene ved behandling av saker.
Offentleglova
Eldreråd, ungdomsråd, råd for personar med funksjonsnedsetjing og felles råd for desse gruppene
må rette seg etter offentleglova, der retten til innsyn i saksdokument, journalar og liknande register
er regulert, jf. §§ 1 og 2.
Eit innsynskrav etter offentleglova gjeld etter § 3 journalane og saksdokumenta til eit organ, altså dei
dokumenta som gjeld ansvarsområdet eller arbeidsområdet til organet. Det følgjer av offentleglova
§ 29 første ledd andre punktum at eit innsynskrav skal behandlast «utan ugrunna opphald». Etter
praksis frå mellom anna Sivilombodsmannen og lovavdelinga i Justisdepartementet er det så fort
som mogleg og seinast innan tre arbeidsdagar når det handlar om vanlege innsynskrav, altså krav
som gjeld vanlege brev, notat osv.
Plan- og bygningslova (pbl.)
Føremålsføresegna i plan- og bygningslova framhevar openheit og medverknad generelt som eit
verkemiddel for å fremje berekraftig utvikling til beste for den einskilde, samfunnet og framtidige
generasjonar. Prinsippet om universell utforming skal leggjast til grunn i all plan- og byggjeverksemd,
og omsynet til interesser og oppvekstvilkår for barn og unge skal få særleg merksemd, jf. pbl. § 5-1,
andre avsnitt. Det skal også sikrast at grupper som ikkje er i stand til å delta direkte, får høve til å
medverke på annan måte.
Medverknad og open deltaking i planprosessen gjeld uavhengig av om planforslagsstillaren er
offentleg eller privat, men planmyndigheita har ansvar for å sikre at medverknad i planlegginga er
utført, jf. pbl. § 5-1, første ledd, andre setning. Planmyndigheita skal i framstillinga av planforslaget
formidle korleis innspela frå dei ulike interessene er tekne vare på.
Etter pbl. § 3-2 har alle offentlege organ rett og plikt til å delta i planlegginga når planlegginga verkar
inn på saksfeltet eller planane og vedtaka deira, og gje planmyndigheitene informasjon som har
betydning for planlegginga.
Diskriminerings- og tilgjengelova
Føremålet med diskriminerings- og tilgjengelova – lov av 21. juni 2013 nr. 61 om forbud mot
diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne – er å fremje likestilling uavhengig av
funksjonsevne. Lova forbyr diskriminering og stiller krav om universell utforming, individuell
tilrettelegging og aktivt arbeid for likestilling. Lova inneheld også reglar om korleis lova skal
handhevast, og kva rettslege reaksjonar som finst dersom lova blir broten.
Diskriminerings- og tilgjengelova av 2013 erstattar den tidlegare loven av 20. juni 2008 med same
namn og er ei gjennomføring på nasjonalt nivå av den grunnleggjande menneskeretten det er ikkje å
bli diskriminert på grunn av nedsett funksjonsevne.
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7 Om innhaldet i ny forskrift om eldreråd
Som omtalt i kapitla 1 og 4 vil departementet utforme forskrifter til føresegnene om råd i
kommunelova. Vidare gjer vi greie for kva reglar som vil inngå i forskrift om eldreråd.
Føremål
Det skal vere ein føremålsparagraf der det skal stå at føremålet med rådet er å leggje til rette for at
eldre blir sikra ein brei, open og tilgjengeleg brukarmedverknad i saker som betyr særleg mykje for
levevilkåra til dei eldre.
Oppretting
Det skal vere ei føresegn om korleis eldreråd skal etablerast. Det skal stå at kommunane og
fylkeskommunane er ansvarlege for å opprette eit råd for eldre. Kommunestyret og fylkestinget skal
vedta mandat, samansetnad av og funksjonsperiode for rådet.
Det vil bli foreslått at kommunestyret eller fylkestinget sjølv kan avgjere kva geografisk område
eldrerådet skal etablerast for.
Organisering
Det skal vere ei føresegn om korleis eldreråda skal organiserast. Det skal stå at kommunestyret og
fylkestinget skal sørgje for at dei administrative funksjonane, mellom anna sekretariatshjelp, blir
tekne vare på.
Det skal stå at kommunane og fylkeskommunane skal etablere gode rutinar lokalt som bidreg til at
eldrerådet får aktuelle saker til behandling i god tid før kommunestyret eller fylkestinget eller eit
anna folkevalt organ skal gjere vedtak i saka.
Det skal vidare stå at eldrerådet skal uttale seg før kommunestyret og fylkestinget set ned eit
sekretariat, før det blir fastsett saksbehandlingsreglar, og før det blir vedteke budsjett for rådet.
Val og samansetnad
Det skal stå at kommunestyret og fylkestinget vedtek kor mange medlemmer og varamedlemmer
eldrerådet skal ha.
Det skal gå fram at pensjonistforeiningar har rett til å fremje forslag om medlemmer til eldrerådet.
Også folkevalde og kommune- eller fylkesadministrasjonen skal ha forslagsrett.
I merknaden til lovforslaget går det fram at medlemmene skal vere fylt 60 år. Det bør veljast
personar med eit vidt aldersspenn for å sikre kunnskap om ulike livsfasar.
Rådet utnemner sjølv leiar og nestleiar.
Oppgåver
Det skal stå at eldrerådet er eit rådgjevande organ for kommunen og fylkeskommunen, og at rådet
har rett til å uttale seg om alle saker som vedkjem dei.
Rådet bør også involverast i utgreiingsfasen. Rådet kan ta opp saker på eiga hand.
Tilrådingane og fråsegnene frå eldrerådet skal følgje saksdokumenta til det kommunale eller
fylkeskommunale organet som tek den endelege avgjerda i saka.
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Eldrerådet skal kvart år utarbeide ei årsmelding som skal leggjast fram for kommunestyret eller
fylkestinget.
Felles råd
Det skal stå at kommunestyret eller fylkestinget kan velje å opprette felles råd for eldre og personar
med nedsett funksjonsevne.

8 Om innhaldet i ny forskrift om råd for personar med
funksjonsnedsetjing
Som omtalt i kapitla 1 og 4 vil departementet utforme forskrifter til føresegnene om råd i
kommunelova. Vidare gjer vi greie for kva reglar som vil inngå i forskrift om råd for personar med
funksjonsnedsetjing.
Føremål
Det skal vere ein føremålsparagraf der det skal stå at føremålet med rådet er å leggje til rette for at
personar med funksjonsnedsetjing blir sikra ein brei, open og tilgjengeleg brukarmedverknad i saker
som betyr særleg mykje for levevilkåra deira.
Oppretting
Det skal vere ei føresegn om korleis råd for personar med funksjonsnedsetjing skal etablerast. Det
skal stå at kommunane og fylkeskommunane er ansvarlege for å opprette eit råd for personar med
funksjonsnedsetjing. Kommunestyret og fylkestinget skal vedta mandat, samansetnad av og
funksjonsperiode for rådet.
Det vil bli foreslått at kommunane eller fylkeskommunane sjølve kan avgjere kva geografisk område
rådet for personar med funksjonsnedsetjing skal etablerast for.
Organisering
Det skal vere ei føresegn om korleis rådet for personar med funksjonsnedsetjing skal organiserast.
Det skal stå at kommunane og fylkeskommunane skal sørgje for at dei administrative funksjonane,
mellom anna sekretariatshjelp, blir tekne vare på.
Det skal stå at kommunane og fylkeskommunane skal etablere gode rutinar lokalt som bidreg til at
rådet for personar med funksjonsnedsetjing får aktuelle saker til behandling i god tid før
kommunestyret eller fylkestinget eller eit anna folkevalt organ skal gjere vedtak i saka.
Det skal vidare stå at rådet for personar med funksjonsnedsetjing skal få uttale seg før
kommunestyret eller fylkestinget set ned eit sekretariat, før det blir fastsett saksbehandlingsreglar,
og før det blir vedteke budsjett for rådet.
Val og samansetnad
Det skal stå at kommunestyret eller fylkestinget vedtek kor mange medlemmer og varamedlemmer
rådet for personar med funksjonsnedsetjing skal ha. Rådet utnemner sjølv leiar og nestleiar.
Det skal gå fram at organisasjonar for menneske med funksjonsnedsetjing har rett til å fremje forslag
om medlemmer til rådet. Også politikarar og administrasjonen i kommunen eller fylkeskommunen
skal ha forslagsrett. Fleirtalet av medlemmene bør vere personar med funksjonsnedsetjing.

Side 20 av 24

47

Oppgåver
Det skal stå at rådet for personar med funksjonsnedsetjing er eit rådgjevande organ for kommunane
og fylkeskommunane, og at dei har rett til å uttale seg om alle saker som vedkjem dei. Rådet bør
også involverast i utgreiingsfasen. Rådet kan ta opp saker på eiga hand.
Tilrådingar og fråsegner frå rådet for personar med funksjonsnedsetjing skal følgje saksdokumenta til
det kommunale eller fylkeskommunale organet som tek den endelege avgjerda i saka.
Rådet skal kvart år utarbeide ei årsmelding som skal leggjast fram for kommunestyret eller
fylkestinget.
Felles råd
Det skal stå at kommunestyret og fylkestinget kan velje å opprette felles råd for eldre og personar
med funksjonsnedsetjing.

9 Om innhaldet i ny forskrift om ungdomsråd eller anna
form for medverknadsordning for ungdom
Som omtalt i kapitla 1 og 4 vil departementet utforme forskrifter til føresegnene om råd i
kommunelova. Vidare gjer vi greie for kva reglar som vil inngå i forskrift om ungdomsråd eller anna
form for medverknadsordning for ungdom.
Føremål
Det skal vere ein føremålsparagraf der det skal stå at føremålet med medverknadsordninga er å
leggje til rette for at unge menneske blir sikra ein brei, open og tilgjengeleg brukarmedverknad i
saker som betyr særleg mykje for levevilkåra til ungdommen.
Oppretting
Det skal vere ei føresegn om korleis eit ungdomsråd eller ei anna form for medverknadsordning for
ungdom kan etablerast. Det skal stå at kommunane og fylkeskommunane er ansvarlege for å
opprette eit råd for ungdom eller ei anna form for medverknadsordning, til dømes barn og ungdoms
kommunestyre eller fylkesting.
Dersom det skal opprettast eit ungdomsråd, skal det vere ei fast og formalisert ordning.
Ekspertgruppemøte med ungdom, høyringar ved særskilde høve, etc. skal ikkje omfattast av
regelverket for ungdomsråd.
Kommunestyret og fylkestinget skal vedta mandat, samansetnad av og funksjonsperiode for
ungdomsrådet eller ei anna medverknadsordning for ungdom.
Det vil bli foreslått at kommunane eller fylkeskommunane sjølve kan avgjere kva som skal vere det
geografiske området ungdomsrådet eller medverknadsordninga for ungdom skal etablerast for.
Organisering
Det skal vere ei føresegn om korleis eit ungdomsråd eller ei anna form for medverknadsordning for
ungdom skal organiserast. Det skal stå at kommunane og fylkeskommunane skal sørgje for at dei
administrative funksjonane, mellom anna sekretariatshjelp, blir tekne vare på.
Det skal stå at kommunane eller fylkeskommunane skal etablere gode rutinar lokalt som bidreg til at
ungdomsrådet eller ei medverknadsordning for ungdom får aktuelle saker til behandling i god tid før
kommunestyret, fylkestinget eller eit anna folkevalt organ skal gjere vedtak i saka.
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Det skal vidare stå at ungdomsrådet eller ei anna medverknadsordning for ungdom skal få uttale seg
før kommunestyret eller fylkestinget set ned eit sekretariat og bestemmer plasseringa, før det blir
fastsett saksbehandlingsreglar, og før det blir vedteke budsjett for organet.
Val og samansetnad
Det skal stå i forskrifta at kommunestyret og fylkestinget vedtek kor mange medlemmer og
varamedlemmer eit ungdomsråd eller ei medverknadsordning for ungdom skal ha. Organet
utnemner sjølv leiar og nestleiar.
Det skal gå fram at det sitjande ungdomsrådet eller medverknadsordninga for ungdom,
fritidsklubbar, elevråd og lokale ungdomsorganisasjonar har rett til å fremje forslag om medlemmer
til eit nytt ungdomsråd eller ei ny medverknadsordning for ungdom. Også folkevalde og kommuneog fylkesadministrasjonen skal ha forslagsrett.
Oppgåver
Det skal stå i forskrifta at ungdomsrådet eller medverknadsordninga for ungdom er eit rådgjevande
organ for kommunen og fylkeskommunen, og at dei skal ha rett til å uttale seg om alle saker som
vedkjem dei. Dei bør også involverast i utgreiingsfasen. Eit ungdomsråd eller ei medverknadsordning
for ungdom kan ta opp saker på eiga hand.
Tilrådingane og fråsegnene frå ungdomsrådet eller medverknadsordninga skal følgje saksdokumenta
til det kommunale eller fylkeskommunale organet som tek endeleg avgjerd i saka.
Ungdomsrådet eller medverknadsordninga for ungdom skal kvart år utarbeide ei årsmelding som
skal leggjast fram for kommunestyret eller fylkestinget.

10 Økonomiske og administrative konsekvensar
For kommunane og fylkeskommunane
Forslaget om eit nytt regelverk for ungdomsråd inneber at dei kommunane og fylkeskommunane
som ønskjer å ha ei slik ordning, må følgje dette regelverket. Det vil kunne krevje økonomiske
ressursar til sekretariatshjelp etc. og også føre til ein del administrativt meirarbeid. Sidan dei fleste
kommunar og fylkeskommunar allereie har ei form for medverknadsordning for ungdom, vil det
neppe bli så stor forskjell, sjølv om ordninga har vore praktisert ulikt.
Når det gjeld eldreråd og råd for menneske med nedsett funksjonsevne, foreslår departementet i
det alt vesentlege å føre vidare gjeldande regelverk. Sett frå kommunane og fylkeskommunane blir
det derfor ikkje nemneverdig administrativt meirarbeid.
Éi felles føresegn i kommunelova om råd for ungdom, eldre og personar med nedsett funksjonsevne,
med tilhøyrande forskrifter som nesten er identiske, er med på å forenkle og klargjere
administreringa av desse råda for kommunane og fylkeskommunane. Samla sett meiner
departementet derfor at forslaget ikkje fører til behov for auka overføringar til kommunane og
fylkeskommunane.
For staten
Det er Kommunal- og moderniseringsdepartementet som skal behandle spørsmål om korleis ein skal
forstå den nye føresegna i kommunelova med tilhøyrande forskrifter om råd for ungdom, eldre og
personar med nedsett funksjonsevne. Det vil også vere nødvendig å ha utstrekt kontakt med Barne-,
likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) og Helse- og omsorgsdepartementet (HOD). BLD vil
framleis ha ansvaret for politikken som har med levevilkåra for ungdommen og personar med
funksjonsnedsetjing å gjere, og HOD er ansvarleg for eldrepolitikken. Departementet må også rekne
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med at kontakt med brukarorganisasjonane innanfor saksområda til desse råda vil ta ein del tid. For
departementet blir dette ei ny oppgåve som vil krevje at det blir sett av administrative ressursar
innanfor eksisterande rammer.

11 Lovforslag
I kommunelova (lov 25. september 1992 nr. 107) skal ny § 10 b lyde:
§ 10 b Råd for ungdom, eldre og personer med funksjonsnedsettelse
Kommunestyret og fylkestinget skal selv velge eldreråd og råd for personer med
funksjonsnedsettelse.
Kommunestyret eller fylkestinget bestemmer selv om det skal etableres et ungdomsråd med en
valgperiode på inntil to år.
Rådene er rådgivende organer for kommunen og fylkeskommunen og har rett til å uttale seg i saker
som gjelder ungdom, eldre og personer med funksjonsnedsettelse.
Departementet gir forskrifter om oppgaver, organisering og saksbehandling for råda.

11.1 Merknader til lovforslaget
Kommunelova får ei ny føresegn i kapittel 2 som dreier seg om kommunale og fylkeskommunale
organ: §10 b om råd for ungdom, eldre og personar med funksjonsnedsetjing. Føresegna erstattar
dei to særlovene om eldreråd og råd eller anna representasjonsordning for personar med nedsett
funksjonsevne, som begge blir oppheva.
I første ledd står det at kvart kommunestyre og fylkesting skal etablere eit eldreråd og eit råd for
personar med funksjonsnedsetjing. Kommunestyret og fylkestinget kan ikkje delegere myndigheit. I
motsetning til tidlegare blir det ikkje opna for val av ei anna medverknadsordning enn "råd" for
personar med funksjonsnedsetjing. Det blir for det første grunngjeve med at det tidlegare ikkje har
vore ein tilsvarande valfridom for eldre, og ein går ut frå at rådsmodellen gjev arbeidet større
legitimitet og dermed også større gjennomslagskraft. Vidare står det i første ledd at kommunestyret
og fylkestinget også skal velje medlemmer til desse råda. Ifølgje fjerde ledd ligg det til
departementet å lage forskrifter om korleis kommunane og fylkeskommunane skal velje
medlemmene, kor mange medlemmer det skal vere, korleis råda skal organiserast, kva for oppgåver
råda skal ha, etc.
Det følgjer av andre ledd at det er opp til det einskilde kommunestyret eller fylkestinget å bestemme
om dei vil ha eit tilsvarande råd for ungdom. Dette er ei frivillig ordning, i motsetning til råda for
eldre og personar med funksjonsnedsetjing. Det står at valperioden for ungdomsråd er på inntil to
år. Grunnen er at ungdom er i ein livsfase der det er upraktisk å binde seg til den ordinære
valperioden på fire år.
At nemninga "ungdomsråd" er brukt, er ikkje til hinder for at kommunestyret eller fylkestinget kan
velje ei form for medverknad som ut frå lokale forhold er betre eigna, som barn og unges
kommunestyre, etc. Dersom eit kommunestyre eller fylkesting innfører ei fast og formalisert ordning
med ungdomsråd eller ei anna medverknadsordning for unge, må ordninga følgje det regelverket
som er laga for denne ordninga. Det følgjer av fjerde ledd i paragrafen.
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"Eldre" er i denne samanhengen menneske som har fylt 60 år. Dette er ei endring i forhold til
gjeldande rett. I eldrerådslova § 2 andre ledd står det at fleirtalet av rådsmedlemmene skal vere
alderspensjonistar. I rundskrivet til lova er "alderspensjonist" definert som ein som tek imot
alderspensjon. Det er ikkje eit krav at dei tek imot pensjon frå folketrygda, dvs. at dei også kan vere
under 62 år. Personar som ikkje tek imot alderspensjon, blir uansett rekna for å vere
alderspensjonistar når dei har fylt 67 år. Departementet meiner det er ei forenkling å operere med ei
aldersgrense for eldre på 60 pluss. Det er mange yrke som utløyser ein alderspensjon i tidleg alder,
utan at personane det gjeld, blir rekna som "eldre" i vanleg språkbruk. Det kan også vere
føremålstenleg at personar som er i sluttfasen av yrkeslivet, kan veljast inn i eit eldreråd og dele
erfaringane sine om overgangen frå arbeidsliv til pensjonisttilvære.
"Personar med funksjonsnedsetjing" omfattar personar med tap av eller skade på ein kroppsdel eller
kroppsfunksjon. Både fysiske, psykiske og kognitive funksjonar er rekna med.
"Ungdom" har her ei øvre aldersgrense på 18 år. Ein ungdom som fyller 19 eller 20 år i løpet av
valperioden, kan likevel halde fram i vervet ut perioden. Ifølgje norsk lov og FNs barnekonvensjon er
alle under 18 år å rekne som "barn". Etter det departementet kjenner til, er det ikkje mange
medverknadsordningar der representantane er under 12 år. Vi meiner at slike organ må kunne
setjast saman etter ei totalvurdering i den einskilde kommunen og fylkeskommunen, og ønskjer ikkje
å gje dei folkevalde mindre handlingsrom enn dei har i dag.
I tredje ledd står det at råda for ungdom, eldre og personar med nedsett funksjonsevne kan gje
kommunestyret eller fylkestinget råd i saker som er viktige for desse tre gruppene. Retten til å uttale
seg i saker som er viktige, inneber at tilrådingane deira skal formidlast til kommunestyret eller
fylkestinget før dei gjer vedtak. Medlemmer av desse råda har ikkje rett til å delta i møta med
mindre dei er inviterte av kommunestyret eller fylkestinget for å gjere greie for synspunkta sine i ei
konkret sak. Dei kan likevel vere til stades på opne møte i kommunen, på same måte som allmenta
elles, i tråd med reglane om møteoffentlegheit.
Råda for ungdom, eldre og personar med funksjonsnedsetjing skal kunne uttale seg i saker på eige
initiativ og i sakene dei får tilsendt. Saksfeltet vil til dømes vere tenester (som helse-, skule-, kulturog transporttilbod) som er retta mot desse gruppene, og meir overordna saker i form av planarbeid
(kommune- og økonomiplan), i tillegg til budsjett.
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I følge liste

Deres ref

Vår ref

Dato

-

15.02.2016

Råd i kommuner og fylkeskommuner for ungdom, eldre og personer med
funksjonsnedsettelse - høring
Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender, i samarbeid med Arbeids- og
sosialdepartementet og Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, ut et høringsnotat
med forslag om en ny bestemmelse i kommuneloven § 10 b om råd i kommuner og
fylkeskommuner for ungdom, eldre og personer med funksjonsnedsettelse.
I høringsnotatet foreslår Kommunal- moderniseringsdepartmentet at eldre og personer med
funksjonsnedsettelse fortsatt skal ha en lovpålagt rett til medvirkning, mens en tilsvarende
lovfestet ordning for ungdom skal være frivillig for kommunene og fylkeskommunene.
Dersom en kommune eller en fylkeskommune ønsker å ha et ungdomsråd eller en annen form
for ungdomsmedvirkning, må den etter forslaget følge det regelverket som er laget for
ungdomsmedvirkning.
Liste over høringsinstanser ligger vedlagt, men alle kan avgi høringssuttalelse. Vi ber
høringsinstansene vurdere om andre berørte instanser bør få tilsendt dette høringsbrevet. Det
er særlig viktig at kommuner og fylkeskommuner sørger for at ungdomsrådene og lignende
medvirkningsorganer for ungdom får anledning til å avgi en separat høringsuttalelse.
Høringsuttalelser skal gis digitalt på www.regjeringen.no/2475169.
Høringsfristen er 20. mai 2016.
Med hilsen
Siri Halvorsen (e.f.)
avdelingsdirektør

Postadresse
Postboks 8112 Dep
NO-0032 Oslo
postmottak@kmd.dep.no

Nina Britt Berge

Kontoradresse
Akersg. 59
http://www.kmd.dep.no/

Telefon*
22 24 90 90
Org no.
972 417 858
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Kommunalavdelingen

Saksbehandler
Nina Britt Berge
22247255

seniorrådgiver
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.

Departementa
Barneombodet
Brønnøysundregistra
Datatilsynet
Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi)
Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap
Finanstilsynet
Forbrukarombodet
Forbrukarrådet
Foreldreutvalet for grunnopplæringa
Fylkesmennene
Helsedirektoratet
Integrerings- og mangfaldsdirektoratet (IMDi)
Konkurransetilsynet
Likestillings- og diskrimineringsnemnda
Likestillings- og diskrimineringsombodet
Medietilsynet
Nasjonalt tryggingsorgan (NSM)
Noregs Bank
Noregs forskingsråd
Norsk ressursbank for demokrati og
menneskerettar (NORDEM)
Riksarkivet
Skattedirektoratet
Statens helsetilsyn
Statens kartverk
Statens råd for likestilling av funksjonshemma
Statens seniorråd
Statistisk sentralbyrå (SSB)
Sysselmannen på Svalbard
Tillitsmannsordninga i forsvaret (TMO)
Utdanningsdirektoratet
Utlendingsdirektoratet
Valdirektoratet
Noregs miljø- og biovitskaplege universitet
(NMBU)
Noregs teknisk-naturvitskaplege universitet
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(NTNU)
Rokkansenteret
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Tromsø
Ombodsmannen for forsvaret
Riksrevisjonen
Sametinget
Sametingets ungdomspolitiske utval (SUPU)
Sivilombodsmannen
Fylkeskommunane
Kommunane
Longyearbyen lokalstyre
Den norske kyrkja
Likestillingssenteret
Norsk rikskringkasting (NRK)
Posten AS
Aftenposten
Akademikerne
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Dagbladet
Dagens Næringsliv
Delta
Den Norske Advokatforening
Den Norske Dommerforening
Den norske Helsingforskomité
Den norske Revisorforening
Elevorganisasjonen
EVRY
Fagforbundet
Faglig forum for formannskapssekretærer
Fellesforbundet
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Forbund for kommunal økonomiforvaltning og
skatteinnfordring
Forum for Kontroll og Tilsyn (FKT)
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO)
Handels- og servicenæringens hovedorganisasjon
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Innvandrernes landsorganisasjon (INLO)
Institutt for samfunnsforsking (ISF)
KS – Kommunesektorens organisasjon
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Landsrådet for Norges barne- og
Ungdomsorganisasjoner (LNU)
Mediebedriftenes Landsforening
MiRA-Senteret
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Norges Blindeforbund
Norges Handikapforbund
Norges Juristforbund
Norges Kommunerevisorforbund
Norsk design- og arkitektursenter
Norsk Forbund for Utviklingshemmede
Norsk Forening for Bolig- og Byplanlegging
Norsk institutt for byog regionforsking (NIBR)
Norsk Journalistlag
Norsk Pasientforening
Norsk Presseforbund
Norsk Redaktørforening
Norsk Rådmannsforum
Norsk studentorganisasjon
Norsk sykepleierforbund
Norsk Telegrambyrå (NTB)
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
Pensjonistforbundet
Seniorsaken
Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes
organisasjoner (SAFO)
Sparebankforeningen
TV2
Unio
Utdanningsforbundet
Valgforum
Verdens Gang (VG)
Yrkesorganisasjonenes sentralforbund
(YS)
Arbeidarpartiet
Demokratane
Det Liberale Folkepartiet
Framstegspartiet
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Høgre
Kristeleg Folkeparti
Kystpartiet
Miljøpartiet dei Grøne
Noregs Kommunistiske Parti
Partiet Dei Kristne
Pensjonistpartiet
Piratpartiet
Rødt
Samfunnspartiet
Senterpartiet
Sosialistisk Venstreparti
Tverrpolitisk Folkevalde
Venstre
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SPØRRERUNDEN I UTVALG FOR LEVEKÅR - 5.4.2016

Saksfremlegg
Utvalg
Utvalg for levekår

Utvalgssak
23/16

Saksbehandler: Kristian Vangen

Møtedato
05.04.2016

Arkivsaknr.: 2016/1739-1

Kleppestø, ( sett inn dato)
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UNGDOMMENS KOMMUNESTYRE
Møtereferat
01.03.16
Terje Mathiassen – ordfører Askøy
Randi Jensen – ordfører UKS
Line Johansen – varaordfører UKS
Til stede:

Kenneth E. Gundersen – AU
Jens H. Andersen – AU
Dorte Monsen -AU

UKS representanter
Kopi:

Kontaktlærere for elevråd
Politikere

Forfall:
Referent:

Sigrun Haarklau

Gjelder:

Referat fra møte - ordfører og UKS

Møtetid:

Mandag 22.02.2016
Kl. 1430-1530

Møteleder:

Ordfører Terje Mathiassen

Sak:

Møtested:

Ordførers kontor i rådhuset

Neste møte
tid/sted:

Høst 2016
Tidspunkt avtales seinere

Nr
1.
2.

Innhold
Velkommen
Intro v/ordfører:
Korrigert:
Kleppestøplanen skal opp i ekstramøte i UTM 09.03.16.
Den kan derfor ikke bli lagt ut fra 07.03.16, slik tenkt.
Sannsynligvis blir rådmannen bedt om å utarbeide et nytt
planforslag for plan 213 basert på ett av de tre nye alternativene
som nylig ble presentert for politikerne. Det vil dermed ennå ta
tid før planen kan legges ut til offentlig ettersyn og høring.

Ansvarlig
Ordfører

3.

UKS fikk presentere sine satsingsområder:
1)Utvikling av Askøy og Kleppestø/Kleppestøplanen:
Et samlet UKS står bak krav om ny Askøy vgs., helst plassert på
Kleppestøkaien. Ønske om ny pedagogikk i nye lokaler tilpasset
nye læringsmetoder.
AK bes sette av areal til ny skole
2)Synliggjøring og markedsføre UKS gjennom media og
kommunikasjon

AU

Postadresse:
Klampavikvegen 1, 5300 Kleppestø
E-post:
postmottak@askoy.kommune.no

2016/1416

Besøksadresse:
Energigården,
Florvågvegen 6
www.askoy.kommune.no
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Telefon:
56 15 80 00

Bank:
6515.06.05509

Telefaks:

Org.nr:
964 338 442

UNGDOMMENS KOMMUNESTYRE

4.

UKS ønsker å bli tatt med tidlig i de kommunale
planleggingsprosessene
3)Psykisk helse for ungdom- helsestasjon for ungdom
Ønske om utvidet åpningstid mandager kl. 1530-1730
Viktig lavterskeltilbud som må brukes mer
Ønske om video og brosjyrer som gjør tilbudet mer kjent
Ordfører opplyser at tre nye helsesøsterstillinger vil komme
4)Kultur – ønske om flere tilbud for ungdom/mer variasjon
UKS var med å arrangere UKM i februar
Ordfører spør hva de unge savner: Svaret er klart: Det blir for
mye fotball. Det ønskes variasjon i idrettstilbudet: dans, hiphop,
skytebane, golf, treningssenter nord på øyen
Ordfører opplyser at det vil komme skytebane i Storebotn i
framtiden
Ordfører oppfordrer UKS til å samarbeide med kultursjefen
5)Flyktningebuddies/ Enslige mindreårige flyktninger/frivillig
arbeid
Arrangement via UKS er mulig
UKS sin medvirkning i komiteer og K-styre
AU ønsker invitasjon til å delta i komiteene
Delegasjonsreglementet er revidert og gir rom for barn og unges
medvirkning
1)Administrasjonen må tidlig inn og informere om saker som skal
inn i komiteene
2) Korrigert: Kommunestyret skal være arenaen for fri politisk
debatt. Kommunestyrets reglement åpner for at Ungdommens
kommunestyre kan melde inn sak/tema til uformell diskusjon.
Slik henvendelse blir å sende via ordfører.
3)UKS ønsker å bli inkludert i prosesser
4)Høringsuttalelser drøftes i UKS og spilles inn i skriftlig form
5)Vedr. avisinnlegg/Askøyværingen:
UKS ser det som svært positivt at Ordfører vil ha samarbeid
6)Ungdommens fylkesting 2016- Randi Jensen er valgt inn i
Ungdommens fylkesutvalg.
7)Vedr. K-styremøtene og sakspapirer til dem:
AU ønsker innkallinger og egen Ipad til hele AU= fem Ipad.
Tidligere ordfører og varaordfører i UKS fikk utdelt ipad, men
disse er nå foreldet.
8) Gjensidig ønske om ett felles møte på våren og ett på høsten
AU er fornøyd med møtet og ser fram til mer dialog med Ordfører
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www.askoy.kommune.no
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964 338 442

UNGDOMMENS KOMMUNESTYRE

Møtereferat
Dato: 22.02.2016
Iselin Thorsen Nilsen – Ravnanger u.skole
Maren H. Rong – UKS
Line Johansen-UKS
Vegard Aakre- Ravnanger u.(vara)
Olina Olseth – Ravnanger u. (vara)
Randi Jensen – Fauskanger u. skole
Michelle Jensen – Fauskanger u.skole
Andrea Skjeldrup Osvold – Kleppestø u.skole (vara)
Dorte Monsen – Kleppestø u.skole
Til stede:

Rakel Pedersen – Erdal u.skole
Nadia Hammouchi – Erdal u.skole (vara)
Eduard Faghiuri – Askøy vgs
Elise Antonsen – Askøy vgs
Rebekka Ulstein – Askøy vgs
Sabine Stein – Planavdelingen, sak «Kleppestø barneskole»
Lisbeth F. Strøm- sak « Aktiv sommer» og ungdomshelsetjenenesten
Inge Abrahamsen – politiker k-styret og komite for oppvekst
Øystein Gundersen – K-styret og komite for teknikk og miljø

Kontaktlærere for elevråd
Kopi:

Forfall:

Politikere
Ressurspersoner
Kenneth Gundersen – Erdal u.skole
Solveig Hillestad – Ravnanger u.skole
Jens H. Andersen- Kleppestø u.skole
Malin Steinfeld Stien – Hop vgs
Malin Anne Bakke Johannesen- Hop vgs

Referent:

Sigrun Haarklau

Gjelder:

Referat fra møte i ungdommens kommunestyre
17.02.16
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Sak:

2016/1415

Telefon:
56 15 80 00

Bank:
6515.06.05509

Telefaks:

Org.nr:
964 338 442

UNGDOMMENS KOMMUNESTYRE

Møtetid:
Møteleder:

Nr
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.

Onsdag 17.februar 2016
Kl. 1215-1500
Randi Jensen

Møtested:

F-salen i rådhuset

Neste møte
tid/sted:

Tirsdag 15.mars 2016
Kl. 1215-1500

Innhold
Opprop
Innkallingen ble godkjent m/ endringer i saksrekkefølgen
Eventuelt: Nytt fra kulturgruppen
Referat fra 18.01.16 ble godkjent
Diverse info og referater:
1)Orientering om Kleppestø barneskoles utbygging
Innspill ønskes fra UKS
2)Kort referat fra møte med Bente Karlsen og Jens Harald
Garden- ønske om videre samarbeid i forhold til utvikling av
Kleppestø og i forhold til barn og unges medvirkning i plansaker
3) Referat fra ungdommens fylkesting
Arbeid med planprogram 2016: Verdier, mål for perioden,
tiltak/satsing
Randi Jensen ble valgt inn i UFU/ungdommens fylkesutvalg
4) AU skal ha møte med ordfører Terje Mathisen mandag
22.02.16 kl. 1430
Saker til drøfting sendes inn til han på forhånd v/ Randi Jensen
Elevrådsdag for mellomtrinnet torsdag 25.02.16, kl. 1000-1330
Orientering- samarbeid MOT og fagavdeling skole
AU stiller som veiledere /hjelpere/presenterer UKS
Grovbudsjett 2016 – forslag vedtatt
Se vedlagt pp
Søknader om økonomisk støtte til behandling:
1) Violet Hill kr. 30 000,- forslag fra AU om å avvise
søknaden- enstemmig vedtatt
2) «Flimmer Games» og «Japankveld» på Ung Flimmer v/
Stig- Erik Gullbrå Hilleren: Vedtak: behandling av
søknadene utsettes til neste møte da UKS ønsker
budsjett og personlig frammøte for å få svar på spørsmål
vedrørende aktivitetene
1)«Aktiv sommer» og «Barnefattigdomsprosjektet»
5-årig satsing – forhindre barnefattigdom – gratistilbud for all
ungdom
Drøfting- hva er attraktivt for ungdom/stikkord:
 «Åpen scene» -kulturgruppe
 Mindreårige flyktninger inkluderes
 Grafitti, dagsturer, kajakk, camping på Herdla
 UKS ønsker å bidra i aktivitetene
 Uke 27-32
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Ansvarlig
Sekretær Sigrun
Alle
Alle
Sabine Stein

Randi Jensen og Line
Johansen

Line Johansen
Alle

Lisbeth F. Strøm
ungdomskontakt og
ungdomshelsetjenesten

Telefon:
56 15 80 00

Bank:
6515.06.05509

Telefaks:

Org.nr:
964 338 442

UNGDOMMENS KOMMUNESTYRE

 Aldersgruppe 13-18 år
 Bruke elevrådene – gi dem mulighet til å informere om
tilbudet
 «Donytt»
 Direkte kontakt er best
Når programmet er ferdig vil Lisbeth legge det fram for UKS
2)Kartlegging av fattigdom:
Inntekt
Sosial stønad
NAV- støtte
Enslige forsørgere
Drøfting og refleksjon i plenum:
 Hvordan tenker UKS det er å vokse opp i en familie med
lite penger på Askøy?
 Hvilken påvirkningskraft har UKS på ungdom på Askøy?
3)Helsestasjon for ungdom
 Mandager kl. 1430-1630
 Drop-in m/ lege og helsesøster til stede
 Alt kan tas opp som har med ungdom å gjøre
 Flere ungdommer må bruke dette
 Skal lages en videosnutt om helsestasjonen m/ Dag
Folkestad/informasjonssjef
 Satsingsområde er psykisk helse
9.

10.

Skolering av UKS
 Ung Flimmer kan brukes, men brannvakt over 25 år er
nødvendig ved overnatting fra fredag til lørdag
 Dato bestemmes v/ spørreskjema
 Hovedrepresentanter og vara er målgruppe

Randi Jensen

Samtale med de to politikerne Inge og Øystein
Saker fra UKS som ønskes å tas opp i komiteene sendes
postmottak@askoy.kommune.no
Spørsmål/fokus:
 Nye læringsmetoder /omvendt undervisning
 Helsesøstertjenesten og skolepsykologer
Eventuelt:
Kulturgruppen v/ Elise, Michelle og Solveig arrangerte
UKM/Ungdommens Kulturmønstring lørdag 13.02.16.
Vellykket arrangement som ble skrevet om i Askøyværingen
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Ungdommens kommunestyre

Møteinnkalling
Dato: 07.03.2016
Møtedeltakere:

Politikere
Representantene i UKS

Gjelder:

Innkalling til møte i ungdommens kommunestyre

Møtedato/tid:

Tirsdag 15.03.16
Kl. 1215-1500

Møteleder:

Møtested:

Sak:

2016/141-9

F-salen i rådhuset

Randi Jensen

Agenda
1. Opprop
2. Godkjenning av innkalling og sakliste
3. Gjennomgang og godkjenning av referat fra17.02.16
4. Kortinfo og referat fra møte med ordfører 22.02.16, elevrådsdag for
mellomtrinnet 25.02.16, seminar om fattigdom 07.03.16, referat fra
møte vedr. fadderordning/flyktningebuddies 10.03.16
5. Søknader «Flimmer games» og «Japankveld» v/ Stig-Erik Gullbrå
Hilleren – han kommer og svarer på spørsmål i forhold til søknadene
6. Satsingsområdene – status og videre arbeid
7. Politikernytt og dialog
8. Elevrådsnytt
1) Drøft møter med elevråd og kontaktlærere for elevråd
2) Drøft om UKS kan delta fast på elevrådsmøter
Eventuelt:
Forslag til ny mal for sakliste v/ Jens:
1.Orienteringssaker
2.Vedtakssaker
3.Diskusjonssaker
Hilsen
Kenneth E. Gundersen
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Fra: Astrid Toft[Astrid.Toft@ks.no]
Sendt: 01.03.2016 11:29:37
Til: Bergen kommune; bystyrets.kontor@bergen.kommune.no; postmottak@sund.kommune.no; postmottak@vaksdal.kommune.no; postmottak@modalen.kommune.no; postmottak@ulvik.kommune.no;
postmottak@os-ho.kommune.no; postmottak@austrheim.kommune.no; , (postmottak@austevoll.kommune.no); postmottak; Bømlo kommune; Eidfjord kommune; Fedje kommune; Fjell kommune; Granvin
kommune; postmottak@lindas.kommune.no; Fusa kommune; postmottak@odda.kommune.no; postmottak@oygarden.kommune.no; postmottak@radoy.kommune.no; postmottak@sveio.kommune.no;
postmottak@ullensvang.herad.no; postmottak@voss.kommune.no; post@etne.kommune.no; post@kvinnherad.kommune.no; Jondal kommune; post@masfjorden.kommune.no;
post@osteroy.kommune.no; post@stord.kommune.no; post@tysnes.kommune.no; adm@samnanger.kommune.no; postmotta@kvam.kommune.no
Tittel: Høring - etablering av tvisteløsningsmekanisme for rettslige tvister mellom stat og kommune mv

Til Rådmannen!
Høringsnotat frå KS.
Se vedlegget. ‐ KS sin hensikt med å sende dette er å tilby kommunene mulighet til å benytte KS saksgrunnlag og uttalelse som hjelp for egen høringsuttalelse, og på den måten øke antall
kommuner som gir sin prinsipielle tilslutning til etablering av en slik tvisteløsningsordning gjennom høringssvar.
Med venleg helsing
Astrid Toft
Dagleg leiar KS Hordaland
Office manager
Epost Email:
Telefon Phone:
Mobil Cellular:
http://www.ks.no

astrid.toft@ks.no
(+47) 241 32 600
(+47) 917 75 012

KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON
The Norwegian Association of Local and Regional Authorities
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Deres ref.:
Vår ref.:
Saksbehandler:
Dato:

Etter liste

11/7551-27
Lisa Holm Jervell
24.02.2016

Godkjenner rapportering og innvilger tilskudd til dagaktivitetsplasser for hjemmeboende
personer med demens over statsbudsjettet 2016, kapittel 761.62
Helsedirektoratet viser til mottatt rapportering på tilskudd under tilskuddsordningen til
etablering og drift av nye dagaktivitetsplasser for hjemmeboende personer med demens.
Rapporteringen for 2015 er godkjent og videreført tilskudd til 2016 innvilges.
INNVILGELSE AV TILSKUDD
Helsedirektoratet innvilger tilskudd over kapittel og post 761.62 på statsbudsjettet for 2016.
Kommunens tilskuddsbeløp beregnes ut fra antall plasser og antall dager i uken plassene er
åpne. Disse opplysningene fremkommer i vedlagte fil. Tilskuddet er innvilget ut fra
tilskuddsordningens regelverk med særlig vekt på tildelingskriterier, forventet måloppnåelse
og framdriftsplan. Tilskuddet utbetales i løpet av kort tid.

VILKÅR FOR TILSKUDDET
Mål, føringer og vilkår
Forutsetningen for å motta tilskuddet er at dere aksepterer vilkårene i dette brevet, inkludert
vedlagte standardvilkår. Mangelfull rapportering eller måloppnåelse kan føre til at
Helsedirektoratet krever tilskuddet tilbakebetalt. Feil bruk og mislighold forfølges rettslig.
Tilskuddet er gitt ut fra tilskuddsordningens regelverk, og tilskuddsbeløpet er beregnet ut fra
gitte kriterier. Beløpet for en plass (definert som 5 dager i uken, 5 timer per dag) for hele
kalenderåret 2016 er kroner 71 300. Tilskuddsbeløpet til den enkelte kommune vil bli
beregnet med dette som utgangspunkt.
En del kommuner har i rapporteringsskjema oppgitt flere plasser enn de mottar tilskudd til.
Dersom dette er plasser opprettet etter 2012 og som faller innenfor vilkårene for
tilskuddsordningen må det sendes egen søknad om tilskudd for disse.
Tilskuddet skal dekke utgifter knyttet til den daglige driften av dagaktivitetstilbudet. Tilskuddet
dekker i gjennomsnitt ca. 30 % av kostnadene for etablering og drift av en dagaktvitetsplass.
Helsedirektoratet
Avdeling omsorgstjenester
Lisa Holm Jervell, tlf.: 95016362
Postboks 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo • Besøksadresse: Universitetsgata 2, Oslo • Tlf.: 810 20 050
Faks: 24 16 30 01 • Org.nr.: 983 544 622 • postmottak@helsedir.no • www.helsedirektoratet.no
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Helsedirektoratet ber om at det i det videre arbeidet legges vekt på følgende:





Å skape meningsfulle opplevelser og en aktiv hverdag i tråd med innholdet i Rundskriv
1-5/2007 Aktiv omsorg.
Å bygge opp under egenmestring tilpasset den enkeltes funksjonsevne
At de som ønsker det skal kunne bo hjemme så lenge som mulig
Å gi nødvendig avlastning for pårørende som står i en krevende omsorgssituasjon

Tilskuddet kan ikke omdisponeres til andre formål uten skriftlig godkjennelse fra
Helsedirektoratet. Hvis kommunen avvikler plasser det her gis tilskudd til, må dette straks
meddeles Helsedirektoratet. Kommunen må da tilbakebetale en forholdsmessig del av mottatt
tilskudd.

RAPPORTERINGSKRAV
Rapporteringsfrist
Mottakeren av tilskuddet skal rapportere til Helsedirektoratet på det enkelte års nyopprettede
plasser og kommunens totale antall dagaktivitetsplasser, senest 20.desember 2016.
Mottakeren skal også rapportere på det faktiske antall brukere av dagtilbudet per uke, målt i
løpet av 3. uke i november 2016. Disse opplysningene er nødvendige for å kunne følge mål- og
resultatoppnåelse.
Utover årlig rapportering kan Helsedirektoratet kreve statusrapportering underveis, samt
innhente opplysninger i samarbeid med tilskuddsmottaker til bruk i arbeidet med Demensplan
2020.
Helsedirektoratet anmoder kommunen om å holde innbyggerne orientert om tilbudet som
bygges opp, blant annet ved å fortløpende legge ut informasjon på egne hjemmesider.
Rapporteringsmal
Rapporteringsskjema vil være tilgjengelig på våre hjemmesider, www.helsedirektoratet.no.
Kommunen er selv ansvarlig for å følge med og rapportere innen fristen.

KLAGERETT
I henhold til Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) kapittel 6 kan
det ikke klages på avgjørelsen om tilskudd og vilkår i dette brevet ettersom avgjørelsen ikke er
et enkeltvedtak.

ANNET
All korrespondanse skal sendes til dagtilbud@helsedir.no.
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Vi vil minne om at alle kommuner i 2012 fikk tilsendt en temakoffert om dagaktivitetstilbud.
Den inneholder diverse materiell til inspirasjon og faglig påfyll. I tillegg har Nasjonal
kompetansetjeneste for aldring og helse opprettet et eget fagnett hvor en kan dele erfaringer
og få nyttig informasjon: www.helsekompetanse.no/fagnett-dagtilbud/

Vi ønsker dere lykke til med arbeidet og ser fram til å høre om resultatene!

Vennlig hilsen
Helga Katharina Haug e.f.
stedfortredende avdelingsdirektør
Lisa Holm Jervell
rådgiver
Dokumentet er godkjent elektronisk

-3-

85

STANDARDVILKÅR FOR TILSKUDD FRA HELSEDIREKTORATET
Standardvilkårene er i samsvar med lover og regler, herunder Reglement for økonomistyring i
staten og Bestemmelser om økonomistyring i staten.
Gi beskjed om endringer
Helsedirektoratet må ha skriftlig beskjed så fort som mulig om endringer i mottakers adresse,
kontonummer og kontaktperson. Mottakere uten faste ansatte må informere om ny leder
og/eller økonomiansvarlig/kasserer.
Tilskudd som ikke skal brukes
Hvis dere ikke trenger hele tilskuddet til prosjektet/aktiviteten/driften, må ubrukt tilskudd
tilbakebetales umiddelbart til Helsedirektoratets kontonummer 7694 05 12162, merket med
kapittel, post og vår referanse 11/7551. Helsedirektoratet skal informeres om tilbakebetaling
med e-post til tilskudd@helsedir.no merket med vår referanse 11/7551.
Ubrukt tilskudd som ønskes overført
Tilskuddet er innvilget for dette året. Hvis dere ikke bruker opp hele tilskuddet, kan dere søke
om overføring til neste år.
1) Hvis dere skal søke om nytt tilskudd for å videreføre arbeidet:
Tilskudd som dere ikke bruker, kan overføres og inkluderes i neste års tildeling. Dette
krever en ny fullstendig søknad. Søknadsbeløpet må inkludere både ubrukt tilskudd og
nytt tilskudd.
2) Hvis nytt tilskudd ikke er aktuelt:
Tilskudd som dere ikke bruker kan også overføres til neste år, selv om det ikke er
aktuelt med nytt tilskudd. Dette krever en kortfattet søknad pr brev eller e-post.
Saksbehandler vurderer behov for ytterligere opplysninger eller en helt ny søknad, før
overføring kan behandles. Tilskudd kan maksimalt overføres ett år når nytt tilskudd
ikke er aktuelt.
Klage
Det står i tilskuddsbrevet om det er klagerett eller ikke på avgjørelsen. Dette følger av
forvaltningsloven § 28. Eventuell klage skal sendes til Helsedirektoratet. Klagefristen
er normalt tre uker. Helsedirektoratet vurderer om det er grunnlag for å endre vedtaket. Hvis
vi ikke endrer vedtaket, sendes klagen til departementet (normalt Helse- og
omsorgsdepartementet) for endelig avgjørelse.
Generelle vilkår
Eventuelle investeringer og utstyr som kjøpes inn, regnes som Helsedirektoratets eiendom.
Anskaffes det utstyr ut over det som er forutsatt i tilskuddsbrevet, eller ut over det som
betraktes som rimelig, kan Helsedirektoratet kreve at mottaker tilbakebetaler verdien når
prosjektet/aktiviteten/driften er avsluttet.
Utgifter til reise-, kost- og nattillegg må ikke overstige satsene i Statens reiseregulativ, jf.
Statens personalhåndbok.
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Tilsyn eller kontroller
Rapporter/resultat fra relevante offentlige tilsyn eller kontroller skal sendes inn fortløpende til
Helsedirektoratet.
Kontroll av tilskuddsmottakere og dokumentasjon
Helsedirektoratet krever at regnskapsdata og dokumentasjon av opplysninger som ligger til
grunn for søknaden eller rapporteringen, skal oppbevares for kontroll i minimum fem år etter
tilskuddet ble mottatt.
Helsedirektoratets forbeholder seg retten til å kontrollere at tilskuddet brukes etter
forutsetningene, og skal ha adgang til å undersøke alle dokumenter og steder som vi måtte
kreve, hos tilskuddsmottaker og deres samarbeidspartnere. Har Helsedirektoratet delegert
ansvaret for tilskuddsforvaltningen til Fylkesmannen eller Fylkeskommunen, tar vi også
forbehold om deres rett til kontroll.
Riksrevisjonen har adgang til å kontrollere om tilskudd brukes etter forutsetningene, hjemlet i
Lov om Riksrevisjonen § 12, 2. ledd.

-5-
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Tilskudd til etablering og drift av dagaktivitetstilbud til hjemmeboende
personer med demens - Statsb 2016 kap. 761.62

Videreførte plasser på bakgrunn av rapportering for 2015

Kommune
ØSTFOLD
Halden
Halden
Moss
Sarpsborg
Sarpsborg
Fredrikstad
Aremark
Marker
Rømskog
Trøgstad
Spydeberg
Eidsberg
Skiptvet
Rakkestad
Hobøl
Hobøl
AKERSHUS
Vestby
Ås
Nesodden
Oppegård
Bærum
Asker
Aurskog-Høland
Sørum
Fet
Rælingen
Enebakk
Lørenskog
Skedsmo
Skedsmo
Nittedal
Nittedal
Gjerdrum
Ullensaker

Antall
plasser

Antall dager
i uken

10
8
4
52
0
12
2
4
4
0
8
8
12
5
7
5

5
4
5
5
0
5
2
4
1

5
6
6
30
116
8
6,8
7
24
6
8
12
18
7
6
0
6
0

5
1
3
5
5
2
2,5
2
5
5
5
5,5
7
3
2

3
5
3
3
3
2

5
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Antall hele
plasser

Tilskudd
2016

10
6,4
4
52
0
12
0,8
3,2
0,8
0
4,8
8
7,2
3
4,2
2

713 000
456 320
285 200
3 707 600
0
855 600
57 040
228 160
57 040
0
342 240
570 400
513 360
213 900
299 460
142 600

5
1,2
3,6
30
116
3,2
3,4
2,8
24
6
8
13,2
25,2
4,2
2,4
0
6
0

356 500
85 560
256 680
2 139 000
8 270 800
228 160
242 420
199 640
1 711 200
427 800
570 400
941 160
1 796 760
299 460
171 120
0
427 800
0

Oppgitt økning i
rapportering*

x

x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x
x

x

Nes på Romerike
Nes på Romerike
Eidsvoll
Nannestad
Hurdal

10
8
10
14
10

5
2
4
5
2

10
3,2
8
14
4

713 000
228 160
570 400
998 200
285 200

OSLO
Bydel Frogner
Bydel Vestre Aker
Bydel Alna
Bydel Stovner
bydel bjerke
Bydel Nordstrand
Bydel St.hanshaugen
Bydel Nordre Aker
bydel sagene
bydel sagene
bydel ullern
bydel grunerløkka
bydel gamle oslo
bydel østensjø

75
10
8
10
20
5,5
25
0
11
4
5
10
9
9

5
5
4
5
5
5
5
2
6
2
5
5
3

75
10
6,4
10
20
5,5
25
0
4,4
4,8
2
10
9
5,4

5 347 500
713 000
456 320
713 000
1 426 000
392 150
1 782 500
0
313 720
342 240
142 600
713 000
641 700
385 020

HEDMARK
Kongsvinger
Hamar
Løten
Stange
Eidskog
Grue
Åsnes
Våler i Hedmark
Elverum
Trysil
Åmot
Rendalen
Engerdal
Engerdal
Tolga
Tynset
Alvdal
Folldal
Folldal
Os i Hedmark

8
8
6
1
10
8
8
12
4
3
8
6
10
5
7
6
7
1
7
6

5
1
1
2
5
3
3
5
5
3
5
1
5
1
2
5
5
2
1
2

8
1,6
1,2
0,4
10
4,8
4,8
12
4
1,8
8
1,2
10
1
2,8
6
7
0,4
1,4
2,4

570 400
114 080
85 560
28 520
713 000
342 240
342 240
855 600
285 200
128 340
570 400
85 560
713 000
71 300
199 640
427 800
499 100
28 520
99 820
171 120

x

OPPLAND
Lillehammer
Lillehammer
Lillehammer

20
10
6

5
7
2

20
14
2,4

1 426 000
998 200
171 120

x
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x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

Gjøvik
Skjåk
Skjåk
Lom
Vågå
Nord-Fron
Sel
Sør-Fron
Sør-Fron
Ringebu
Øyer
Gausdal
Østre Toten
Vestre Toten
Jevnaker
Lunner
Gran
Søndre Land
Nordre Land
Sør-Aurdal
Etnedal
Nord-Aurdal
Øystre Slidre
Vang
Vang

20
2
5
2
5
0
6
4
6
6
8,5
6
126
9
8
13
6
3
8
6
8
2
5
6
2

5
3
2
1
4
0
2
1
2
2
5
2
4
0,25
5
3
5
3
1
1
2
5
5
2
3

20
1,2
2
0,4
4
0
2,4
0,8
2,4
2,4
8,5
2,4
100,8
0,45
8
7,8
6
1,8
1,6
1,2
3,2
2
5
2,4
1,2

1 426 000
85 560
142 600
28 520
285 200
0
171 120
57 040
171 120
171 120
606 050
171 120
7 187 040
32 090
570 400
556 140
427 800
128 340
114 080
85 560
228 160
142 600
356 500
171 120
85 560

BUSKERUD
Kongsberg
Ringerike
Hole
Flå
Nes i Hallingdal
Gol
Hemsedal
Ål
Modum
Øvre Eiker
Nedre Eiker
Nedre Eiker
Lier
Røyken
Røyken
Hurum
Hurum
Flesberg
Rollag
Nore og Uvdal

20
21
1
5
10
8
4
2
6
7
15
10
8
10
7,2
10
20
2
2
5

5
5
2
3
5
4
5
2
3
5
5
5
2
2
3
4
2
3
3
3

20
21
0,4
3
12
6,4
4
0,8
3,6
7
15
10
3,2
4
4,32
8
8
1,2
1,2
3

1 426 000
1 497 300
28 520
213 900
713 000
456 320
285 200
57 040
256 680
499 100
1 069 500
713 000
228 160
285 200
308 020
570 400
570 400
85 560
85 560
213 900
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x
x
x

x
x

x
x

x
x

x
x
x

x
x

VESTFOLD
Horten
Horten
Holmestrand
Tønsberg
Sandefjord
Sandefjord
Sandefjord
Larvik
Svelvik
Sande i Vestfold
Hof
Re
Andebu
Nøtterøy
Lardal

14
30
5
8
10
7
4
15
6
2
8
14
10
8
6

5
5
5
5
1
5
2
3
2
5
5
4,5
5
3
3

14
30
5
8
2
7
1,6
9
2,4
2
8
12,6
10
4,8
3,6

998 200
2 139 000
356 500
570 400
142 600
499 100
114 080
641 700
171 120
142 600
570 400
898 380
713 000
342 240
256 680

TELEMARK
Skien
Notodden
Siljan
Siljan
Bamble
Kragerø
Kviteseid

15
6
4
0
8
18
8

5
4
2

15
4,8
1,6
0
4,8
7,2
6,4

1 069 500
342 240
114 080
0
342 240
513 360
456 320

AUST-AGDER
Grimstad
Grimstad
Grimstad
Grimstad
Grimstad
Arendal
Tvedestrand
Froland
Åmli
Iveland
Valle

39
6
1
10
10
12
6
18
4
3
0

5
4
5
4
5
5
4
3
2
3

39
4,8
1
8
10
12
4,8
10,8
1,6
1,8
0

2 780 700
342 240
71 300
570 400
713 000
855 600
342 240
770 040
114 080
128 340
0

VEST-AGDER
Kristiansand
Farsund
Songdalen
Søgne
Marnardal
Åseral
Audnedal
Lindesnes

22
5
4
10
3
4
6
10

5
5
5
5
3
2
2
5

22
5
4
10
1,8
1,6
2,4
10

1 568 600
356 500
285 200
713 000
128 340
114 080
171 120
713 000

3
2
4
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x

x

x

x

x
x
x

x

Lyngdal
Hægebostad
Kvinesdal
Sirdal

3
8
5
4

5
3
3
3

3
4,8
3
2,4

213 900
342 240
213 900
171 120

ROGALAND
Sandnes
Sandnes
Stavanger
Stavanger
Lund
Hå
Klepp
Time
Sola
Randaberg
Suldal
Sauda
Kvitsøy
Tysvær
Vindafjord

12
7
10
10
7
5
10
10
3
8
6
8
5
9
5

5
2,5
5
3
5
5
5
5
5
5
3
4
1
5
5

12
3,5
10
6
7
5
10
10
3
8
3,6
6,4
1
9
5

855 600
249 550
713 000
427 800
499 100
356 500
713 000
713 000
213 900
570 400
256 680
456 320
71 300
641 700
356 500

HORDALAND
Bergen
Bømlo
Stord
Fitjar
Kvinnherad
Kvinnherad
Kvinnherad
Odda
Granvin
Voss
Voss
Kvam
Kvam
Samnanger
Os i Hordaland
Austevoll
Fjell
Fjell
Askøy
Modalen
Osterøy
Øygarden
Radøy
Lindås
Austrheim

16
10
10
3
15
5
2
8
3
10
5
12
10
7
8
10
5
10
12
10
7
8
9
6
5

5
2
3
5
5
5
7
3
3
3
2
5
5
1
3
3
1
2
5
0,5
5
1
5
3
3

16
4
6
3
15
5
2,8
4,8
1,8
6
2
12
10
1,4
4,8
6
1
4
12
1
7
1,6
9
3,6
3

1 140 800
285 200
427 800
213 900
1 069 500
356 500
199 640
342 240
128 340
427 800
142 600
855 600
713 000
99 820
342 240
427 800
71 300
285 200
855 600
71 300
499 100
114 080
641 700
256 680
213 900
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x

x
x

x

x
x

x

x

Fedje
Masfjorden
SOGN OG FJORDANE
Flora
Flora
Flora
Gulen
Hyllestad
Balestrand
Leikanger
Sogndal
Lærdal
Askvoll
Fjaler
Jølster
Førde
Naustdal
Selje
Stryn
MØRE OG ROMSDAL
Molde
Ålesund
Kristiansund
Vanylven
Sande i Møre og Romsdal
Ulstein
Volda
Ørsta
Ørskog
Norddal
Stranda
Sykkylven
Giske
Haram
Haram
Vestnes
Rauma
Nesset
Nesset
Midsund
Sandøy
Aukra
Gjemnes
Tingvoll
Surnadal
Rindal
Halsa
Aure

4
10

2
5

1,6
10

114 080
713 000

12

5

2
1
5
6
10
6
3
4
10
6
3
4
5

5
5
2
2
5
2
3
5
5
5
2
5
4

12
0
0
2
1
2
2,4
10
2,4
1,8
4
10
6
1,2
4
4

855 600
0
0
142 600
71 300
142 600
171 120
713 000
171 120
128 340
285 200
713 000
427 800
85 560
285 200
285 200

12
11
12
7
10
23
6
10
4
6
10
8
15
5
6
6
5
3
2
5
6
6
5
5
4
2
8
5

1
5
5
3
5
5
5
5
3
1
5
2
3
1
1
2
4
1
3
3
3
3
1
2
4
3
3
2,5

2,4
11
12
4,2
10
23
6
10
2,4
1,2
10
3,2
9
1
1,2
2,4
4
0,6
1,2
3
3,6
3,6
1
2
3,2
1,2
4,8
2,5

171 120
784 300
855 600
299 460
713 000
1 639 900
427 800
713 000
171 120
85 560
713 000
228 160
641 700
71 300
85 560
171 120
285 200
42 780
85 560
213 900
256 680
256 680
71 300
142 600
228 160
85 560
342 240
178 250
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x

x
x

x

x
x

x

x

x
x
x

Aure

16

5

16

1 140 800

SØR-TRØNDELAG
Trondheim
Hemne
Snillfjord
Hitra
Frøya
Ørland
Rissa
Bjugn
Åfjord
Osen
Oppdal
Rennebu
Meldal
Meldal
Orkdal
Melhus
Melhus
Skaun
Skaun
Malvik
Selbu
Tydal

30
8
6
6
6
13
14
25
6
3
6
18
5
2
6
5
2
8
4
10
5
2

5
3
3
5
3
5
5
5
2
2,5
4
2
2
1
3
2
2
4
1
3
1
2

30
4,8
3,6
6
3,6
13
14
25
2,4
1,5
4,8
7,2
2
0,4
3,6
2
0,8
6,4
0,8
6
1
0,8

2 139 000
342 240
256 680
427 800
256 680
926 900
998 200
1 782 500
171 120
106 950
342 240
513 360
142 600
28 520
256 680
142 600
57 040
456 320
57 040
427 800
71 300
57 040

NORD-TRØNDELAG
Steinkjer
Stjørdal
Frosta
Leksvik
Verdal
Verran
Namdalseid
Inderøy
Inderøy
Snåsa
Overhalla
Fosnes
Nærøy

8
5
6
10
12
6
4
8
4
4
3
3
9

2
5
3
3
3
1
2
1,5
0,5
1
2
2
2

3,2
5
3,6
6
7,2
1,2
1,6
2,4
0,4
0,8
1,2
1,2
3,6

228 160
356 500
256 680
427 800
513 360
85 560
114 080
171 120
28 520
57 040
85 560
85 560
256 680

NORDLAND
Bodø
Bodø
Narvik
Narvik
Bindal
Sømna
Brønnøy
Vega

6
10
6
4
10
7
4
1

1
5
5
5
3
5
2
4

1,2
10
6
4
6
7
1,6
0,8

85 560
713 000
427 800
285 200
427 800
499 100
114 080
57 040
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x

x

x

x
x
x

Vevelstad
Herøy i Nordland
Alstahaug
Leirfjord
Grane
Dønna
Nesna
Hemnes
Rana
Lurøy
Træna
Meløy
Gildeskål
Beiarn
Saltdal
Fauske
Steigen
Steigen
Tjeldsund
Evenes
Ballangen
Røst
Flakstad
Vestvågøy
Vågan
Vågan
Vågan
Hadsel
Øksnes
Sortland
Sortland
Andøy

2
6
0
5
6
5
6
1
11
3
0
7
7
3
4
8
7
0
3
4
3
2
5
10
6
9
4
10
8
7
4
1

TROMS
Harstad
Tromsø
Tromsø
Kvæfjord
Skånland
Lavangen
Salangen
Målselv
Sørreisa
Dyrøy
Tranøy
Torsken
Torsken
Lenvik
Balsfjord
Balsfjord

7
33
7
4
8
1
8
3
5
5
8
2
0
4
4
6

3
2
2
1
1
2
5
5
5
5
5
5
4
2
1
1
2
1
1
1
5
2
3,6
1
5
3
5
5
3

3
2
5
2
4
3
3
2
2
1
3
5
5
2
1
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1,2
2,4
0
2
1,2
1
2,4
1
11
3
0
7
7
3
3,2
3,2
1,4
0
0,6
1,6
0,6
0,4
1
10
2,4
6,48
0,8
10
4,8
7
4
0,6

85 560
171 120
0
142 600
85 560
71 300
171 120
71 300
784 300
213 900
0
499 100
499 100
213 900
228 160
228 160
99 820
0
42 780
114 080
42 780
28 520
71 300
713 000
171 120
462 020
57 040
713 000
342 240
499 100
285 200
42 780

4,2
13,2
7
1,6
6,4
0,6
4,8
1,2
2
1
4,8
2
0
4
1,6
1,2

299 460
941 160
499 100
114 080
456 320
42 780
342 240
85 560
142 600
71 300
342 240
142 600
0
285 200
114 080
85 560

x
x

x

x

x

x

x

Balsfjord
Karlsøy
Lyngen
Storfjord
Kåfjord
FINMARK
Vadsø
Vadsø
Vadsø
Hammerfest
Kautokeino
Alta
Kvalsund
Måsøy
Porsanger
Karasjok
Lebesby
Gamvik
Tana
Nesseby
Sør-Varanger

5
6
2
8
6

1
2
2
1
1

1
2,4
0,8
1,6
1,2

71 300
171 120
57 040
114 080
85 560

3
12
8
10
10
2
18
8
13
8
10
6
6
3
4

5
2
3
5
5
5
5
3
5
5
5
5
5
5
3

3
4,8
4,8
10
10
2
18
4,8
13
8
10
6
6
3
2,4

213 900
342 240
342 240
713 000
713 000
142 600
1 283 400
342 240
926 900
570 400
713 000
427 800
427 800
213 900
171 120

*Denne kolonnen viser at kommunen har oppgitt å drifte flere plasser enn de har fått tilskudd til.
Dere må søke for å få tilskudd til disse, forutsatt at de faller innenfor kriteriene for tilskuddsordningen.
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Fra: Dagtilbud[Dagtilbud@helsedir.no]
Sendt: 29.02.2016 10:05:56
Til:
Tittel: Godkjenner rapportering og innvilger tilskudd til dagaktivitetsplasser for hjemmeboende personer med demens over statsbudsjettet 2016, kapittel 761.62

Vedrørende tilskudd til etablering og drift av dagaktivitetstilbud til hjemmeboende personer med demens ‐ Statsb 2016 kap. 761.62
Ber postmottak om å videresende til rette kontaktperson i kommunen
Helsedirektoratet viser til mottatt rapportering på tilskudd under ordningen Dagaktivitetstilbud til hjemmeboende personer med demens.
Godkjenner rapportering for 2016 og innvilger videreført tilskudd til etablering av dagaktivitetstilbud til hjemmeboende personer med demens ‐ Statsb 2016 kap. 761.62
Se vedlagte tilskuddsbrev og utbetalingsoversikt

Vennlig hilsen
Lisa Holm Jervell
rådgiver
Avdeling omsorgstjenester
tlf. 950 16 362 / 810 20 050
Helsedirektoratet
Pb 7000 St Olavs plass, 0130 Oslo, Universitetsgata 2
www.helsedirektoratet.no

97

Ifølge liste

Deres ref

Vår ref
16/227 6

Dato
10.03.2016

Høring Forskrift til lov om Haagkonvensjonen 1996 om sentralmyndigheten mv.
1 Bakgrunn
Stortinget har vedtatt at Norge skal ratifisere og gjennomføre Haagkonvensjonen 1996 om
jurisdiksjon, lovvalg, anerkjennelse, fullbyrdelse og samarbeid vedrørende foreldremyndighet
og tiltak for beskyttelse av barn. Det vises til Prop. 102 LS (2014-2015), Innst. 340 S (20142015), Innst. 329 L (2014-2015) og Stortingets vedtak 11. juni og 15. juni 2015.
Lov om jurisdiksjon, lovvalg, anerkjennelse, fullbyrdelse og samarbeid vedrørende
foreldremyndighet og tiltak for beskyttelse av barn (lov om Haagkonvensjonen 1996) ble
sanksjonert ved kongelig resolusjon 4. september 2015. I kongelig resolusjon 4. mars 2016
ble det fastsatt at loven trer i kraft 1. juli 2016 og at Barne, ungdoms- og familiedirektoratet
(Bufdir) utpekes som sentralmyndighet i medhold av konvensjonens artikkel 29 nr. 1. På
denne bakgrunn sender Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet på høring et utkast
til forskrift om norsk sentralmyndighets virksomhet. Forskriften gis med hjemmel i lov om
Haagkonvensjonen 1996 § 2 annet ledd annet punktum.
Haagkonvensjonen 1996 gjelder foreldremyndighet etter loven og rettslige og administrative
avgjørelser om beskyttelsestiltak. Dette omfatter avgjørelser om foreldreansvar, bosted,
samvær, vergemål og barneverntiltak mv. Konvensjonen regulerer jurisdiksjon og lovvalg når
det overveies eller treffes slike beskyttelsestiltak, samt anerkjennelse og fullbyrdelse av tiltak.
Konvensjonen legger videre til rette for samarbeid og informasjonsutveksling mellom
konvensjonsstater om enkeltsaker.

Postadresse
Postboks 8036 Dep
NO-0030 Oslo
postmottak@bld.dep.no

Kontoradresse
Akersgt. 59
http://www.bld.dep.no/

Telefon*
22 24 90 90
Org no.
972 417 793
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Familie- og
oppvekstavdelingen

Saksbehandler
Trude Sveen (FOA)
22 24 2534
Linn Fossen Kielland
(BVA) 22 24 24 13

Konvensjonen tar sikte på å forebygge og bidra til å løse konflikter om foreldremyndighet og
beskyttelsestiltak når barn har tilknytning til flere land. Konvensjonen er også ment å
forebygge og bidra til å løse barnebortføringssaker, ved at eventuell underliggende uenighet
om foreldreansvar, bosted og samvær kan løses, slik at barnet kan få en mer stabil langvarig
omsorgsløsning.
Det er en plikt for stater som slutter seg til Haagkonvensjonen 1996 å utpeke en
sentralmyndighet. Sentralmyndighetene har en nøkkelrolle i det løpende
konvensjonssamarbeidet om enkeltsaker. Det fremgår av konvensjonen at sentralmyndigheten
blant annet skal samarbeide med andre sentralmyndigheter og sikre samarbeid mellom
myndigheter i egne stater. Videre skal sentralmyndigheten formidle informasjon om statens
lover og tjenester om beskyttelsestiltak for barn. Sentralmyndighetens oppgaver er nærmere
regulert i lov om Haagkonvensjonen 1996. I loven gis sentralmyndigheten flere oppgaver enn
det som er et minimum etter konvensjonen. Anmodninger til Norge skal i hovedsak sendes via
sentralmyndigheten, og dette vil i stor grad være henvendelser om informasjon og
sosialrapporter.
Formålet med den foreslåtte forskriften er å fastsette noen utfyllende regler om
sentralmyndighetens virksomhet. Forskriften har også et pedagogisk siktemål ved at den viser
til de grunnleggende bestemmelser og beslutninger om sentralmyndighetens virksomhet som
er hjemlet ulike steder. Virksomheten reguleres både av Haagkonvensjonen 1996 samt av lov
om Haagkonvensjonen 1996. Stortingets vedtak 11. juni 2015 og kongelig resolusjon 4. mars
2016 innebærer dessuten at ved norsk ratifikasjon avgis forbehold mot å motta
korrespondanse på fransk og erklæring om at anmodninger etter artiklene 8, 9 og 33 skal
rettes til sentralmyndigheten. Forskriften sikrer at sentralmyndigheten og andre myndigheter
opererer i tråd med de til enhver tid gjeldende forbehold, erklæringer og eventuelle innsigelser
mot samarbeid med tiltredende stater. Det er ikke fastsatt innsigelser mot samarbeid med noen
av konvensjonsstatene. Eventuelle innsigelser mot stater som tiltrer etter at Norge har sluttet
seg til konvensjonen, må vurderes av departementet i det enkelte tilfelle.
Departementet viser for øvrig til Prop. 102 LS (2014-2015) kapittel 7, samt til merknaden til
de enkelte bestemmelsene til lov om Haagkonvensjonen 1996 i proposisjonens punkt 13.1.
Konvensjonen med oversettelse er inntatt som vedlegg til proposisjonen.
2 Hjemmel til å gi forskrift
Barne- og likestillingsdepartementet har kompetanse i henhold til lov om Haagkonvensjonen
1996 til å gi nærmere regler om
 sentralmyndighetens virksomhet og adgangen til å ta rimelig betaling for den bistanden og
de tjenestene som leveres etter konvensjonen, jf. lovens § 2 annet ledd.
 gjennomføringen av forpliktelsene knyttet til anmodninger (henvendelser til
sentralmyndigheten/annen kompetent myndighet i Norge blant annet om rapport om
situasjonen til barnet mv.), jf. lovens § 4 siste ledd
 gjennomføringen av reglene om overføring av jurisdiksjon, herunder om hvilke organer
som kan treffe beslutninger om overføring, jf. lovens § 5 siste ledd.
Departementet foreslår i denne omgang at det gis regler om sentralmyndighetens virksomhet
med hjemmel i lovens § 2 annet ledd.
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Fordi det er vedtatt en utfyllende gjennomføringslov og det foreligger detaljerte forarbeider,
er det ikke behov for ytterligere forskriftsbestemmelser umiddelbart.
3 Merknader til bestemmelsene
Til § 1
Paragraf 1 gjengir at Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet er sentralmyndighet for
Haagkonvensjonen 1996. Dette følger av kongelig resolusjon 4. mars 2016 fastsatt i henhold
til lov om Haagkonvensjonen 1996 § 2 første ledd. Paragraf 1 har et pedagogisk siktemål.
Til § 2
Paragraf 2 gjelder sentralmyndighetens oppgaver. Paragraf 2 har et pedagogisk siktemål. Det
vises til at sentralmyndighetens virksomhet mv. er omtalt i Prop. 102 LS (2014-2015) kapittel
7, og det vises også til merknaden til de enkelte bestemmelsene til lov om Haagkonvensjonen
1996 punkt 13.1.
Første ledd første punktum gjelder sentralmyndighetens oppgaver etter konvensjonen. Annet
punktum gjelder oppgavene etter lov om Haagkonvensjonen 1996. Første og annet punktum
omtales samlet nedenfor.
Sentralmyndighetene har en nøkkelfunksjon i samarbeidet mellom konvensjonsstatene og skal
etter Haagkonvensjonen 1996 artikkel 30:



Samarbeide med hverandre og sikre samarbeid mellom kompetente myndigheter i egne
stater for å oppnå formålene med konvensjonen.
I forbindelse med anvendelsen av konvensjonen, formidle informasjon om statens lover
og tjenester om beskyttelsestiltak for barn.

Sentralmyndigheten har etter konvensjonen ansvar for å sikre at kompetente myndigheter
samarbeider for å nå konvensjonens formål. Sentralmyndigheten må derfor informere og
veilede om konvensjonen og bistå ved opplæring.
Loven om Haagkonvensjonen 1996 innebærer at det er vedtatt at sentralmyndigheten skal ha
flere oppgaver enn det som er et minimum etter konvensjonen. Oppgavene til
sentralmyndigheten følger dermed både av Haagkonvensjonen 1996 og lov om
Haagkonvensjonen 1996. Sentralmyndigheten må dessuten operere i tråd med de til enhver tid
gjeldende forbehold, erklæringer og eventuelle innsigelser mot samarbeid med tiltredende
stater. Følgende forbehold og erklæringer avgis ved ratifikasjon:





Norge vil i medhold av artikkel 60 nr. 1 ta forbehold mot bruken av fransk, jf. artikkel 54
nr. 2.
Norge vil i medhold av artikkel 34 nr. 2 erklære at slike anmodninger som nevnt i
Haagkonvensjonen 1996 artikkel 34 nr. 1 bare skal oversendes til dens myndigheter via
dens sentralmyndighet.
Norge vil i medhold av artikkel 44 erklære at anmodninger etter artiklene 8, 9 og 33 skal
rettes til sentralmyndigheten.
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Anmodninger til Norge skal i hovedsak via sentralmyndigheten, og dette vil i stor grad være
henvendelser om informasjon og sosialrapporter. Departementet forutsetter at dersom en
kompetent utenlandsk myndighet likevel sender en anmodning direkte til kompetent norsk
myndighet, skal den norske myndigheten først orientere sentralmyndigheten før den behandler
anmodningen. Dette sikrer effektivitet samtidig som man får sikkerhet for at saken behandles
i tråd med konvensjonen. Svaret til utenlandsk myndighet må ikke gå via sentralmyndigheten,
men sentralmyndigheten må få kopi dersom svar sendes direkte, og sentralmyndigheten bør i
mange tilfeller bistå og formidle svaret. Når det gjelder anmodninger fra Norge, kan
kompetent norsk myndighet selv henvende seg direkte til utenlandsk sentralmyndighet eller
kompetent myndighet (avhengig av hva som er fastsatt om dette i den enkelte
konvensjonsstat). Også i disse tilfellene må sentralmyndigheten veilede ved behov og kan
også bistå med å formidle anmodningen.
I lov om Haagkonvensjonen 1996 § 4 første ledd er det fastsatt at anmodninger fra en
kompetent myndighet i en annen konvensjonsstat om utlevering av opplysninger etter artikkel
34, i forbindelse med at en kompetent myndighet vurderer å treffe et beskyttelsestiltak, skal
rettes til sentralmyndigheten.
Det er regulert i lovens § 5 første ledd at anmodninger fra kompetente myndigheter i øvrige
konvensjonsstater om overføring av jurisdiksjon etter artiklene 8 og 9, skal rettes til
sentralmyndigheten i Norge som skal videreformidle anmodningene til kompetent norsk
myndighet. Den myndigheten i Norge som er eller vil være kompetent, kan rette anmodning
til en annen konvensjonsstat om overføring av jurisdiksjon i henhold til § 5 annet ledd.
Departementet forutsetter her at norsk sentralmyndighet kan bistå.
Det er regulert i lovens § 6 at dersom en kompetent myndighet i en annen konvensjonsstat
anmoder om å plassere et barn i Norge etter artikkel 33, skal anmodningen sendes til
sentralmyndigheten. Departementet legger til grunn at sentralmyndigheten også her må
videresende anmodningen til kompetent norsk myndighet, og det forutsettes at
sentralmyndigheten bistår i saken ved behov i tråd med bestemmelser i konvensjonen og lov
om Haagkonvensjonen 1996.
Artikkel 32 regulerer en oppgave som sentralmyndigheten kan utføre direkte eller via
offentlige myndigheter eller andre organer, uten at dette er noen plikt. Etter en grunngitt
anmodning fra en sentralmyndighet eller annen kompetent myndighet i en konvensjonsstat
som barnet har en vesentlig tilknytning til, kan sentralmyndigheten (eller andre som nevnt) i
konvensjonsstaten der barnet har vanlig bosted og oppholder seg, a) legge fram en rapport om
barnets situasjon eller b) anmode den kompetente myndighet i sin stat om å vurdere behovet
for å treffe tiltak for beskyttelse av barnet eller dets formue. I henhold til lov om
Haagkonvensjonen 1996 § 4 første ledd første punktum er det fastsatt at anmodninger etter
artikkel 32 skal rettes til sentralmyndigheten.1 Dersom kompetent norsk myndighet får slik
anmodning direkte, skal denne orientere sentralmyndigheten som eventuelt kan bistå.

1

Når Norge har bestemt at også anmodninger etter artikkel 32 skal rettes til sentralmyndigheten, er dette en
intern norsk regulering som er hensiktsmessig ut fra norske forhold.
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Sentralmyndigheten har også andre oppgaver etter konvensjonen:




Anmodninger om bistand fra norske myndigheter etter artikkel 35 nr. 1 (bistand til
gjennomføring av beskyttelsestiltak) og nr. 2 (anmodninger fra en forelder ved spørsmål
om samvær) kan rettes til sentralmyndigheten eller til annen kompetent myndighet i
Norge, jf. lov om Haagkonvensjonen 1996 § 4 første ledd annet punktum.
Etter artikkel 31 skal sentralmyndigheten i en konvensjonsstat, enten direkte eller via
offentlige myndigheter eller andre organer, ta alle passende forholdsregler for å –
a) lette kommunikasjonen og tilby assistanse som fastsatt i artiklene 8 og 9
b) via mekling eller liknende metoder, legge til rette for avtaleløsninger som kan beskytte
barnets person eller formue i situasjoner som denne konvensjon gjelder for
c) etter anmodning fra en kompetent myndighet i en annen konvensjonsstat, bistå med å
finne ut hvor barnet er, når det ser ut til at barnet kan oppholde seg på den anmodede stats
territorium og ha behov for beskyttelse der.

Oppgavene som følger av artikkel 31 kan utøves direkte av sentralmyndigheten, eller
indirekte gjennom offentlige myndigheter eller andre organer. Departementet forutsetter at
sentralmyndigheten i sin formidling av henvendelser og bistand kan oppfordre til minnelige
løsninger og for øvrig henvise til at familieverntjenestene kan yte hjelp til å bedre
foreldresamarbeidet for tidligere partnere eller foreldre med felles barn som aldri har bodd
sammen. Sentralmyndigheten kan også ved behov veilede om mekling i saker for domstolen.
For å reise sak etter barneloven om foreldreansvar, bosted eller samvær, er mekling et vilkår,
jf. barneloven § 56 annet ledd. Slik mekling foretas etter forskrift 18. desember 2006 nr. 1478
om mekling etter ekteskapsloven og barneloven. Når det verserer sak for domstolen, skal
dessuten dommeren på hvert trinn av saken legge forholdene til rette for forlik i saker som er
egnet for det, jf. barneloven § 59.
Mekling og liknende metoder for å oppnå minnelige løsninger er for øvrig omtalt i Prop. 102
LS (2014-2015) punkt 3.2.4.3. Det vises der til at mekling og liknende metoder er sentrale
virkemidler for å oppnå de overordnede formålene med konvensjonen.2 I Practical Handbook
on the operation of the Hague Convention of 19 October 1996 on Jurisdiction, Applicable
Law, Recognition, Enforcement and Co-operation in Respect of Parental Responsibility and
Measures for the Protection of Children (Practical Handbook 2014) punkt 11.11 vises til at
oppgavene etter artikkel 31 kan utøves for eksempel gjennom International Social Service
(ISS) som bistår ved mekling i mange konvensjonsstater. ISS er et nettverk av nasjonale
organer mv. og er representert i mer enn 120 land. ISS har ingen norsk gren, men
henvendelser fra ISS i andre land kan rettes til Bufdir som formidler kontakt med aktuelle
myndigheter i Norge. Se dessuten Explanatory Report, Lagarde 1998 punkt 140.
Kommunikasjon og samarbeid som er påkrevet etter artikkel 36 som gjelder barn i alvorlig
fare, kan utøves gjennom eller med støtte fra sentralmyndigheten, jf. Practical Handbook 2014
punkt 11.12. Artikkel 36 i konvensjonen fastsetter at dersom barnet er i alvorlig fare, skal de
kompetente myndigheter i konvensjonsstaten der tiltak for beskyttelse av barnet er truffet eller
blir vurdert, dersom de får opplysninger om at barnets bosted er endret eller at barnet

2

Mekling er omtalt i Practical Handbook 2014 punkt 13.46 flg., og den viser til «Guide to Good Practice under
the Hague Convention of 25 October 1980 on the Civil Aspects of International Child Abduction – Mediation
[…].» Selv om denne guiden i utgangspunktet kun gjelder barnebortføring, er mye av innholdet anvendelig på
mekling også i internasjonale familietvister.
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oppholder seg i en annen stat, underrette myndighetene i den andre staten om den aktuelle
faren og om de tiltak som er truffet eller blir vurdert.
Forskriften § 2 annet ledd gjelder attester om foreldremyndighet etter konvensjonen artikkel
40. I lov om Haagkonvensjonen 1996 § 8 er det fastsatt at fylkesmannen har kompetanse til å
utstede attest om foreldremyndigheten for et barn i henhold til konvensjonen artikkel 40. Det
er fastsatt at sentralmyndigheten ved behov kan veilede fylkesmannen og den som har
foreldreansvar eller vergemål og som ber om slik attest. Sentralmyndigheten har etter
konvensjonen ansvar for å sikre at kompetente myndigheter samarbeider for å nå
konvensjonens formål. Sentralmyndigheten må derfor informere og veilede om konvensjonen
og bistå ved opplæring.
Attesten som fylkesmannen kan utstede, skal angi i hvilken egenskap vedkommende har rett
til å handle, og hvilke beføyelser vedkommende har. De attester som kan utstedes er
foreldreansvar eller vergemål som følger av norsk rett, det vil si som følger direkte i kraft av
loven, er avtalt eller som er fastsatt ved avgjørelse. Attest utstedes kun når den som har
foreldreansvar/vergemål ber om det. Det er en forutsetning for utstedelse av attester at barnet
har vanlig bosted i Norge, og foreldreansvaret vil normalt være registrert i Folkeregisteret.
Det gjelder ingen plikt til å utstede attest, og slik attest bør ikke utstedes når omsorgen for
barnet er overtatt av barneverntjenesten. Dersom attest utstedes i et slikt tilfelle, må attesten
redegjøre for hvilken myndighet foreldre med foreldreansvar har og hvilken myndigheten
barneverntjenesten har. Det å utstede en attest eller la være å utstede en attest er ikke
avgjørelser som kan påklages. Det vises for øvrig til merknaden til § 8 i Prop. 102 LS (20142015).
Generelt om sentralmyndighetens virksomhet
Sentralmyndighetens oppgaver knyttes til internasjonalprivatrettslige spørsmål og samarbeid.
Sentralmyndigheten skal derfor ikke gi råd om materielle juridiske spørsmål i enkeltsaker, for
eksempel om hvorvidt barneverntjenesten skal fremme sak om omsorgsovertakelse eller
overføre jurisdiksjonen i saken til et annet konvensjonsland. Men sentralmyndigheten må
veilede om hva det innebærer å overføre jurisdiksjonen og bistå ved eventuell overføring.
Sentralmyndigheten bør ha en pådriverrolle overfor barneverntjenester og andre som
henvender seg, når det gjelder å oppfordre til samarbeid med kompetente myndigheter i andre
stater.
Når det gjelder føringer om og forventninger til hvordan sentralmyndigheten skal samarbeide
med andre sentralmyndigheter mv. i praksis, har Haagkonferansen utgitt håndbøker som er
vedtatt av Rådet i Haagkonferansen. Det vises til Practical Handbook 2014 punkt 11.4 flg. I
punkt 11.8 vises også til at nyttig informasjon når det gjelder etablering og drift av
sentralmyndigheten foreligger i Guide to Good Practice under the Hague Convention of 25
October 1980 on the Civil Aspects of International Child Abduction. Denne gjelder
Haagkonvensjonen 1980 om barnebortføring, men i Practical Handbook 2014 viser til at
prinsipper og praksis også er relevante når det gjelder Haagkonvensjonen 1996. Det vises
blant annet til forventninger om effektivt samarbeid, at kommunikasjonen skal være klar og
effektiv, at de skal ha en konsistent tilnærming til henvendelser, samt at administrative
prosedyrer mv. skal være lett tilgjengelige og forståelige. Det forutsettes også at
sentralmyndigheten skal gjennomgå og vurdere prosedyrene sine for å forbedre praksis etter
konvensjonen ettersom de får mer erfaring med konvensjonen i praksis og får mer
informasjon om praksis i andre land.
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Departementets konvensjons- og lovgivningsansvar
Det følger av statens (Norges) medlemskap i Haagkonferansen og konvensjonens
bestemmelser om statenes kompetanse, at departementet/regjeringen har et ansvar som ikke
defineres som sentralmyndighetsoppgaver. Departementet har et overordnet ansvar for at
Norge overholder sine konvensjonsforpliktelser og må derfor følge med på og få informasjon
om hvordan konvensjonen virker i praksis samt følge med på utviklingen på området.
Departementet har også lovgivningsansvar for lov om Haagkonvensjonen 1996. Som følge av
dette ligger blant annet følgende oppgaver hos departementet:







vurdere behovet for endringer i lov om Haagkonvensjonen 1996 mv. for å sikre best mulig
gjennomføring og etterlevelse av konvensjonen
utarbeide forskrifter og rundskriv med hjemmel i loven
vurdere behovet for innsigelser mot nye konvensjonsstater som tiltrer
vurdere behov for å inngå avtaler med en eller flere konvensjonsstater for å forbedre
anvendelsen av bestemmelsene om samarbeid i konvensjonen
være med i norske delegasjoner til sentrale møter i Haagkonferansen mv. der det forventes
at medlemsstaten er representert
besvare henvendelser fra Haagkonferansen om norsk gjennomføring av konvensjonen mv.

Til § 3
Paragraf 3 gjelder Haagkonvensjonen 1996 artikkel 54 som fastsetter at enhver henvendelse
som sendes til sentralmyndigheten eller annen myndighet i en konvensjonsstat, skal være på
originalspråket og skal være ledsaget av en oversettelse til det offisielle språk i den andre
staten. Dersom den andre staten har flere offisielle språk, er det tilstrekkelig med oversettelse
til ett av de offisielle språk i den andre staten. (Merk at oversettelsen av den offisielle
engelske versjonen av konvensjonen til norsk her er upresis, og departementet legger den
engelske versjonen til grunn.) Dersom oversettelse til et offisielt språk ikke lar seg gjøre, skal
oversendelsen inkludere en oversettelse til fransk eller engelsk. Det vises for øvrig til
Explanatory Report, Lagarde punkt 180 som presiserer at artikkelen gjelder kommunikasjon
mellom myndighetene. I henhold til artikkel 60 har Norge gjort en reservasjon ved
ratifikasjonen ved at det er tatt forbehold mot bruken av fransk. Se nærmere i Prop. 102 LS
(2014-2015) punktene 3.7, 5.2 og 5.4, sidene 126-127.
Bestemmelsene som foreslås i forskriften § 3 har et pedagogisk siktemål, og er ment å bidra
til å lette gjennomføringen av konvensjonen i praksis.
Første ledd gjelder henvendelser ut av Norge. Artikkel 54 gjelder nr. 1 gjelder «[a]ny
communication», oversatt av departementet til «[e]nhver henvendelse». Departementet viser
til merknaden til § 2 og forutsetter at språkkravet gjelder alle skriftlige henvendelser fra
sentralmyndigheten eller annen kompetent myndighet i Norge som sendes sentralmyndighet
eller annen myndighet i en annen konvensjonsstat. Når henvendelsen sendes fra
sentralmyndigheten skal denne sørge for oversettelsen, og kostnader ved oversettelse skal
dekkes av den person eller myndighet som sentralmyndigheten bistår. Departementet antar at
privatpersoner i noen tilfeller vil kunne søke om å få dekket utgifter innenfor ordningen med
fri rettshjelp, jf. lov 13. juni 1980 nr. 35 om fri rettshjelp.
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Når annen kompetent myndighet sender henvendelser direkte, er det opp til denne
myndigheten å dekke oversettelse, eventuelt å få dekket dette fra den personen som bistås.
Annet ledd gjelder henvendelser til Norge. Dersom en hevendelse til Norge ikke oppfyller
konvensjonens krav til språk og oversettelse, må mottakende myndighet henvende seg til
senderstaten og be om at dette rettes. Mottakende myndighet i Norge skal ikke selv besørge
og betale for oversettelse av dokumenter inn til Norge.
Tredje ledd gjelder henvendelser mellom de nordiske land. I henhold til konvensjon 17. juni
1981 har nordiske statsborgere rett til å benytte sitt eget språk.
Til § 4
Paragraf 4 første punktum gjelder Haagkonvensjonen 1996 artikkel 38. Sentralmyndigheter og
andre offentlige myndigheter skal ifølge Haagkonvensjonen artikkel 38 nr. 1 i utgangspunktet
dekke egne utgifter i forbindelse med anvendelse av reglene i kapittel V om samarbeid. Det er
likevel mulig å ta rimelig betaling for bistand til andre konvensjonsstaters myndigheter.
Paragraf 4 presiserer hvordan konvensjonens artikkel 38 skal anvendes. Kostnader ved
oversettelse er regulert i forskriften § 3.
Med «offentlige myndigheter» i artikkel 38 menes administrative myndigheter, og ikke
rettslige. Sentralmyndigheten og andre administrative myndigheter må etter artikkel 38 selv
dekke blant annet faste driftskostnader, samt utgifter til korrespondanse, formidling av
opplysninger, innsamling av informasjon, lokalisering av barn, organisering av mekling og
iverksettelse av tiltak truffet av kompetente myndigheter i annen konvensjonsstat:
«However, Article 38 recognises that the authorities of Contracting States retain the
“possibility of imposing reasonable charges for the provision of services”. If such a
Contracting State does impose such charges, whether the imposition is seeking
reimbursement for costs already incurred or requesting the provision of funds before the
service is furnished, the charge should be formulated “with a certain amount of
moderation”. In addition, authorities should provide clear information about such
charges in advance.»3
Bestemmelsen er ikke ment å regulere rettslige myndigheters kostnader. Dette innebærer at
utgifter til rettergang, og i særdeleshet utgifter til advokat, faller utenfor dens
anvendelsesområde. Stater som er parter i konvensjonen kan inngå avtaler om
utgiftsfordeling, jf. artikkel 38 nr. 2.4
Departementet vil ikke med dette fastsette regler om å ta betaling. Paragraf 4 annet punktum
tydeliggjør imidlertid at det er sentralmyndigheten selv som har kompetanse til å beslutte at
det eventuelt skal tas betaling i det enkelte tilfelle i tråd med konvensjonens regler.
Departementet forutsetter at det i så fall bør utarbeides retningslinjer for dette i
sentralmyndigheten. Det vil således være sentralmyndigheten som beslutter om det skal tas

3

Practical Handbook 2014 punkt 11.35. Se også Explanatory Report, Lagarde 1998 punkt 152.
Artikkel 38 svarer til Haagkonvensjonen 1980 om barnebortføring artikkel 26. Etter denne konvensjonen er
også utgangspunktet at enhver sentralmyndighet skal bære sine egne utgifter ved anvendelsen av denne
konvensjon, men det kan likevel kreves betaling for utgifter som har oppstått eller ventes å oppstå i forbindelse
med selve tilbakeleveringen av barnet. Se også rundskriv om barnebortføring fra 1. januar 2016.
4

Side 8

105

betaling i det enkelte tilfelle, innenfor konvensjonens regler, og krav om betaling er ikke et
enkeltvedtak som kan påklages.
Når det gjelder begrepet «betaling» er det sett hen til konvensjonens begrep «charges»,
oversatt med «betaling» i Prop. 102 LS (2014-2015), jf. også oversettelsen av
Haagkonvensjonen 1980 artikkel 26. I den grad Finansdepartementets rundskriv R-112/2015
om vilkår for å innføre statlig gebyr- eller avgiftsfinansiering får anvendelse, må
sentralmyndigheten ved spørsmål om betaling se hen til rundskrivet.
Forskriften regulerer ikke andre offentlige myndigheters adgang til å ta betaling for
tjenesteytelser, herunder kommunenes adgang. Departementet legger til grunn at den enkelte
myndighet som har slik adgang, eventuelt selv må bestemme dette, innenfor de rammer
konvensjonen setter.
Se nærmere om utgifter i Prop. 102 LS (2014-2015) punkt 3.6 (side 32), og Practical
Handbook 2014 punkt 11.35 flg. og Explanatory Report, Lagarde 1998 punkt 152 flg.
Til § 5
Paragraf 5 fastsetter at forskriften trer i kraft 1. juli 2016. På samme tidspunkt trer
konvensjonen og lov om Haagkonvensjonen 1996 ikraft.
Ikraftsetting av konvensjonen samt ikraftsetting av lov og lovendringer som gjennomfører
konvensjonen i norsk rett, må skje samtidig. Konvensjonen trer i henhold til artikkel 61 nr. 2
bokstav a i kraft tre måneder etter deponering av ratifikasjonsdokumentene hos depositaren
for konvensjonen som er Nederlands utenriksdepartement.
5 Økonomiske og administrative konsekvenser
Det er redegjort for de økonomiske og administrative konsekvensene av ratifikasjon (herunder
etablering av en sentralmyndighet) i Prop. 102 LS (2014-2015) kapittel 12. Økonomiske og
administrative konsekvenser som er omtalt nedenfor, gjelder sentralmyndighetens virksomhet
og særlig muligheten for å ta betalt for oversettelse av dokumenter og tjenester.
Sentralmyndighetens oppgaver er omtalt i merknaden til forskriften § 2.
Når det gjelder oversettelse av dokumenter, forutsetter departementet at sentralmyndigheten
sørger for oversettelsen. Det fremgår imidlertid av siste punktum i første ledd at kostnader ved
oversettelse dekkes av den person eller myndighet som sentralmyndigheten bistår.
Artikkel 38 nr. 1 regulerer sentralmyndighetens og andre offentlige myndigheters dekning av
utgifter:
«Sentralmyndigheter og andre offentlige myndigheter i konvensjonsstater skal dekke
egne utgifter ved anvendelsen av bestemmelsene i dette kapittelet, uten at dette påvirker
muligheten for å ta rimelig betaling for tjenesteytelser.5

5

Det følger av artikkel 38 nr. 2 at enhver konvensjonsstat kan inngå avtaler med en eller flere andre
konvensjonsstater om fordeling av utgifter. Kompetansen til å inngå avtaler ligger hos departementet, ikke hos
sentralmyndigheten. Artikkel 38 nr. 1 og 2 svarer til Haagkonvensjonen 1980 om barnebortføring artikkel 26.
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Departementet vil ikke med dette fastsette regler om å ta rimelig betaling for tjenesteytelser,
se merknaden til § 4.
Forskriften gjelder sentralmyndighetens virksomhet, og regulerer ikke andre offentlige
myndigheters adgang til å ta betaling for oversettelse eller tjenesteytelser, herunder
kommunenes adgang. De har en slik adgang etter konvensjonen, og departementet legger til
grunn at den enkelte kommune eventuelt må bestemme dette, innenfor de rammer
konvensjonen setter.
Se nærmere om utgifter i Prop. 102 LS (2014-2015) punkt 3.6 (side 32), og Practical
Handbook 2014 punkt 11.35 flg. og Explanatory Report, Lagarde 1998 punkt 152 flg.
6 Utkast til forskrift
Forskrift til lov om Haagkonvensjonen 1996 om sentralmyndigheten mv.
Fastsatt av Barne-, og likestillingsdepartementet XX.XX. 2016 med hjemmel i lov 4.
september 2015 nr. 85 om Haagkonvensjonen 1996 om jurisdiksjon, lovvalg, anerkjennelse,
fullbyrdelse og samarbeid vedrørende foreldremyndighet og tiltak for beskyttelse av barn (lov
om Haagkonvensjonen 1996) § 2 annet ledd.
§ 1 Sentralmyndigheten
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet er sentralmyndighet for konvensjon 19.
oktober 1996 om jurisdiksjon, lovvalg, anerkjennelse, fullbyrdelse og samarbeid vedrørende
foreldremyndighet og tiltak for beskyttelse av barn i henhold til artikkel 29 nr. 1.
§ 2 Sentralmyndighetens oppgaver
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet skal ivareta sentralmyndighetens oppgaver
etter Haagkonvensjonen 1996 i samsvar med norske forbehold og erklæringer og eventuelle
innsigelser som Norge reiser mot tiltredende stater. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
skal videre ivareta oppgaver som er tildelt sentralmyndigheten etter lov om
Haagkonvensjonen 1996.
Når det gjelder attester som fylkesmannen kan utstede etter lovens § 8, skal
sentralmyndigheten ved behov veilede fylkesmannen og veilede den som har foreldreansvar
eller vergemål og ber om slik attest.
§ 3 Oversettelse av dokumenter mv.
Enhver henvendelse som sendes fra Norge til en sentralmyndighet eller annen
myndighet i en konvensjonsstat, skal være på norsk og skal være ledsaget av en oversettelse
til det offisielle språk eller ett av de offisielle språk i den andre staten eller, dersom dette ikke
lar seg gjøre, en oversettelse til engelsk. Når henvendelsen sendes fra sentralmyndigheten skal
denne sørge for oversettelsen, og kostnader ved oversettelse skal dekkes av den person eller
myndighet som sentralmyndigheten bistår.
Enhver henvendelse som sendes til norsk sentralmyndighet eller myndighet, skal være
ledsaget av en oversettelse til norsk, eller, dersom dette ikke lar seg gjøre, en oversettelse til
engelsk.
Mellom de nordiske land gjelder konvensjon 17. juni 1981 om nordiske statsborgeres
rett til å bruke sitt eget språk i et annet nordisk land.
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§ 4 Betaling for tjenesteytelser
Sentralmyndigheten skal dekke egne utgifter ved anvendelsen av konvensjonen.
Sentralmyndigheten har kompetanse til å beslutte at det skal tas rimelig betaling for
tjenesteytelser.
§ 5 Ikraftsetting
Forskriften trer ikraft 1. juli 2016.
7 Gjennomføring av høringen
Høringsbrevet er elektronisk tilgjengelig på www.regjeringen.no.
Høringsuttalelser skal avgis digitalt, under «Send inn høringssvar» på saken på
regjeringen.no.
Høringssvar må være mottatt i departementet innen 25. april 2016.
Med hilsen

Inge Ovesen (e.f.)
ekspedisjonssjef
Kjetil Moen
ekspedisjonssjef

Vedlegg: Høringsliste

Dokumentet er godkjent elektronisk, og har derfor ikke håndskrevet signatur.
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Departementene
Arbeids- og velferdsdirektoratet
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat),
regionene
Barneombudet
Datatilsynet
Domstoladministrasjonen
Fylkesmennene
Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker
Helsedirektoratet
Høgskolen i Bergen
Høgskolen i Finnmark
Høgskolen i Harstad
Høgskolen i Lillehammer
Høgskolen i Oslo og Akershus
Høgskulen i Sogn og Fjordane
Høgskolen i Sør-Trøndelag
Høgskolen i Telemark
Høgskolen i Østfold
Høgskulen i Volda
Høyesterett
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)
Norges Teknisk Naturvitenskapelige Universitet
(NTNU)
Norsk senter for menneskerettigheter
Lagmannsrettene
Politidirektoratet
Regjeringsadvokaten
Riksadvokaten
Riksrevisjonen
Sametinget
Senter for menneskerettigheter, UiO
Sentralenheten for fylkesnemndene
SivilombudsmannenSkattedirektoratet
Statens helsetilsynStatens sivilrettsforvaltning
(sentral vergemålsmyndighet)
Sysselmannen på Svalbard
Tingrettene
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Nordland
Universitetet i Tromsø
Utlendingsdirektoratet
Utlendingsnemnda
Kommunene
Longyearbyen lokalstyre
Aleneforeldreforeningen
Barnevernsproffene
Childwatch International – UiO
Den Norske Advokatforening
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Den Norske Dommerforening
Fellesorganisasjonen (FO)
Forandringsfabrikken
Forum for Barnekonvensjonen
Foreningen 2 Foreldre
Juridisk Rådgivning for kvinner (JURK)
Juss-Buss
Jussformidlingen i Bergen
Jushjelpa i Midt-Norge
Jusshjelpa i Nord-Norge
Kommunesektorens organisasjon (KS)
Landsforeningen for barnevernsbarn
Landsrådet for norske barne- og ungdomsorganisasjoner
(LNU)
Norges Juristforbund
Norsk barnevernlederorganisasjon (NOBO)
Norsk Barnevernsamband
Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS)
Norsk Psykologforening
Organisasjonen for Private Barneverntiltak (OPB)
Redd Barna
Rettspolitisk forening
Stiftelsen Menneskerettighetshuset
UNICEF Norge
Voksne for Barn

110

Fra: Else Berntzen[Else.Berntzen@askoy.kommune.no] Sendt: 10.03.2016 10:27:31 Til: postmottak Tittel: VS: Høring

Fra: Postmottak@bld.dep.no [mailto:Postmottak@bld.dep.no]
Sendt: 10. mars 2016 09:40
Emne: Høring

Denne e‐posten er beregnet for den institusjon eller person den er rettet til og kan være belagt med lovbestemt taushetsplikt. Dersom e‐posten er feilsendt, vennligst slett den og
kontakt Barne‐, likestillings‐ og inkluderingsdepartementet.
This email is confidential and may also be privileged. If you are not the intended recipient, please notify the Ministry of Children, Equality and Social Inclusion, Norway, immediately.
Med vennlig hilsen
Barne‐, likestillings‐ og inkluderingsdepartementet
22 24 90 90
www.regjeringen.no
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Kommunalavdeling stab

31.03.2016

Notat
Sak nr.
2013/6899-8
Til:

UFL

Fra:

Kommunalsjef levekår Torgeir Sæter

Hentet fra:< https://www.fylkesmannen.no/nn/Hordaland/Helse-omsorg-ogsosialtenester/Okonomisk-sosialhjelp/Nesten--milliard-i-sosialstonad/

Nesten 1/2 milliard i sosialstønad
ONSDAG 30.03.2016
Tal frå Statistisk sentralbyrå viser at i alt 493 492 382 kroner vart betalt ut i sosialhjelp i Hordaland i 2015. Dette er
ni prosent meir enn året før.
Ti kommunar i vårt fylke betalte ut meir enn ni millionar i sosialstønad. Dei ti kommunane med størst utbetalingar i
2015 er:
Bergen
Fjell
Askøy
Stord
Lindås
Kvinnherad
Øygarden
Os
Voss

327 570 990
18 021 672
14 471 507
13 093 625
12 584 048
11 860 606
11 211 858
10 833 585
9 148 362

Dei same ti kommunane hadde størst utbetalingar i 2014, men rekkjefølgja er endra noko. Øygarden er den
kommunane som hadde størst auke rekna i prosent, medan Voss er den einaste kommunen av desse ti som hadde
reduserte utbetalingar.
Bergen kommune hadde større utbetalingar av sosialstønad enn resten av kommunane til saman, heile 66 prosent av
samla sum for Hordaland. Minst utgifter hadde Jondal, som berre betalte ut 102 547 kroner i sosialstønad i 2015.
Fire andre kommunar hadde mindre enn fem hundre tusen i utbetalingar: Fedje, Modalen, Eidfjord og Masfjorden.
Dei fem kommunane med minst sosialstønadsutbetalingar er dei same i 2015 som i 2014.
Postadresse:
Klampavikvegen 1, 5300 Kleppestø
E-post:
postmottak@askoy.kommune.no

Besøksadresse:
Klampavikvegen 1, 5300
Kleppestø
www.askoy.kommune.no
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Telefon:
56 15 80 00

Bank:
6515.06.05509

Telefaks:
56 15 83 90

Org.nr:
964 338 442

Klikk på denne lenkja for å sjå oversikta over utbetaling av sosialstønad i Hordaland i 2014 og 2015
https://www.fylkesmannen.no/Documents/Dokument%20FMHO/Helse%20og%20omsorg/TilsynsrTilsynsr/Utbetali
ng%20av%20sosialst%C3%B8nad%20i%20Hordaland.pdf

Størst utgifter i Øygarden
I gjennomsnitt betalte kommunane i Hordaland 955 kroner per innbyggjar i sosialstønad i 2015. Det er stor skilnad
mellom kommunane på kor store sosialstønadsutbetalingar dei har, dersom ein reknar i høve til folketalet. Øygarden
kommune ligg heilt på topp med 2 311 kroner per innbyggjar, medan Jondal berre brukte 93 kroner per innbyggjar.
Fire andre kommunar betalte ut mindre enn tre hundre kroner per innbyggjar i 2015: Masfjorden, Fusa, Austevoll og
Eidfjord.
Dei ti kommunane i vårt fylke med størst utbetaling per innbyggjar i 2015 er:
Øygarden
Bergen
Kvam
Radøy
Kvinnherad
Austrheim
Ulvik
Granvin
Vaksdal
Lindås

2 311
1 181
1 063
989
894
877
870
860
846
806

Samanlikna med året før er Kvinnherad og Austrheim nye på lista, medan Voss og Odda er ute.
Klikk på denne lenkja for å sjå oversikta over utbetaling av sosialstønad per innbyggjar i Hordaland 2015
https://www.fylkesmannen.no/Documents/Dokument%20FMHO/Helse%20og%20omsorg/Tilsynsrapportar/Utbetali
ng%20av%20sosialst%C3%B8nad%20per%20innbyggjar%20i%20Hordaland.pdf
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Kommunalavdeling stab

31.03.2016

Notat
Sak nr.
2013/6899-9
Til:

UFL

Fra:

Kommunalsjef levekår Torgeir Sæter

Dei fleste kommunane følger statens rettleiande satsar
for sosialstønad til barnefamiliar
Hentet fra: <https://www.fylkesmannen.no/nn/Hordaland/Helse-omsorg-ogsosialtenester/Okonomisk-sosialhjelp/Dei-fleste-kommunane-folger-statensrettleiande-satsar-for-sosialstonad-til-barnefamiliar/>
TORSDAG 31.03.2016
Fylkesmannen har henta ut ei ny oversikt over kva satsar kommunane i Hordaland har
for barnetillegg til sosialstønaden, og over kva kommunar som held barnetrygda utanfor
ved berekning av sosialstønad. Fylkesmannen nyttar slike oversikter mellom anna i
tilsynssamanheng.
Vi tek utgangspunkt i barnetilleggssatsane for aldersgruppa null til fem år. Ved utgangen
av 2015 rapporterte 26 kommunar i vårt fylke at dei følgde statens rettleiande sats for
denne aldersgruppa, to kommunar hadde høgare sats, og fem hadde lågare. Året før
rapporterte åtte kommunar at dei hadde lågare sats enn statens rettleiande, og berre ein
kommune hadde høgare. Klikk på denne lenkja for å sjå heile oversikta.
(https://www.fylkesmannen.no/Documents/Dokument%20FMHO/Helse%20og%20o
msorg/Tilsynsrapportar/Kommunane%20i%20Hordaland%20sin%20sats%20for%20b
arnetillegg%20til%20sosialst%C3%B8naden.pdf)
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I dei kommunane som held barnetrygda utanom vil barnefamiliane som får sosialstønad
til vanleg kome monaleg betre ut økonomisk. I Hordaland er det fjorten kommunar som
melder at dei held barnetrygda utanom når dei bereknar sosialstønad, klikk her for å sjå
oversikta.
(https://www.fylkesmannen.no/nn/Hordaland/Helse-omsorg-ogsosialtenester/Okonomisk-sosialhjelp/Fjorten-kommunar-i-Hordaland-heldbarnetrygda-utanom-nar-dei-bereknar-sosialstonad/)
I tabellen under har vi sett opp dei kommunale barnetilleggssatsane for aldersgruppa 05 år, og vi har lagt til barnetrygda for dei kommunane som held barnetrygda utanfor ved
utmåling av sosialstønad ved utgangen av 2015:

Kommune
Øygarden
Bergen
Etne
Sveio
Odda
Fusa
Samnanger
Modalen
Lindås
Austrheim
Masfjorden
Granvin
Fjell
Sund
Bømlo
Stord
Fitjar
Tysnes
Kvinnherad
Jondal
Ullensvang
Eidfjord
Ulvik
Kvam
Austevoll
Vaksdal
Osterøy
Meland
Radøy
Fedje
Os
Voss
Askøy

Barnetillegg
2 250
2 200
2 200
2 200
2 200
2 200
2 200
2 200
2 200
2 200
2 200
2 100
1 630
2 500
2 200
2 200
2 200
2 200
2 200
2 200
2 200
2 200
2 200
2 200
2 200
2 200
2 200
2 200
2 200
2 200
2 150
1 130
1 982

Barnetrygd
970
970
970
970
970
970
970
970
970
970
970
970
970
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
970
0

Samanlagt
3 220
3 170
3 170
3 170
3 170
3 170
3 170
3 170
3 170
3 170
3 170
3 070
2 600
2 500
2 200
2 200
2 200
2 200
2 200
2 200
2 200
2 200
2 200
2 200
2 200
2 200
2 200
2 200
2 200
2 200
2 150
2 100
1 982
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Kor mange barnefamiliar får sosialstønad?
Kommunane i vårt fylke har rapportert at det var det meir enn 2 700 barnefamiliar som
fekk sosialstønad i 2015. Ein reknar då talet sosialstønadsmottakarar som forsørgjer
barn under 18 år, og ein reknar med både einslege forsørgjarar og ektefeller/sambuarar.
Dette utgjer 23 prosent av alle som fekk sosialstønad. Klikk her for å sjå kor mange som
fekk sosialstønad i fjor.
(https://www.fylkesmannen.no/nn/Hordaland/Helse-omsorg-ogsosialtenester/Okonomisk-sosialhjelp/Ein-liten-auke-i-talet-pasosialhjelpsmottakarar/)
Bergen
Os
Askøy
Stord
Lindås
Fjell
Øygarden
Kvinnherad
Voss
Osterøy

1 381
105
105
102
98
92
90
85
84
67

Klikk her for å sjå heile oversikta for 2015.
(https://www.fylkesmannen.no/Documents/Dokument%20FMHO/Helse%20og%20o
msorg/Tilsynsrapportar/Sosialst%C3%B8nadsmottakarar%20i%20Hordaland%20med
%20fors%C3%B8rgjarplikt%20for%20barn%20under%2018%20%C3%A5r%20i%2020
15.pdf)
Om lag halvparten av barnefamiliane som fekk sosialstønad bur i Bergen. Dei ti
kommunane som hadde flest barnefamiliar som fekk sosialstønad i Hordaland i fjor er:
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