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Representanter til eldreråd, råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne og 
ungdomsråd eller annet medvirkningsorgan for ungdom 
 
Eldrerådslova, og lov om råd eller anna representasjonsordning i kommunar og 
fylkeskommunar for menneske med nedsett funksjonsevne m.m, opphører når ny 
kommunelov trer i kraft ved konstituerende møte i kommunestyret i Rælingen 9. oktober. 
 
Lovene erstattes av «forskrift om medvirkningsordninger» som er hjemlet i ny kommunelov § 
5-12. 
 
Eldrerådslova ga føringer om at pensjonistforeningen skulle oppnevne medlemmer til 
eldrerådet. 
 
Lov om råd eller annen representasjonsordning for mennesker med nedsatt funksjonsevne 
tilla kommunen å utarbeide mandat og sammensetning for rådet. Dette ble vedtatt i 
kommunestyret 7.5.2008.  SAFO og FFO har foreslått medlemmer til dette rådet. 
 
Ungdomsrådets medlemmer velges fra ungdomsskolene, hvor det avholdes avstemming på 
kandidater. Ungdomsrådet velges for to år av gangen og består av 8 medlemmer og 
tilsvarende vararepresentanter. 
 
Forskrift om medvirkningsordning §3 sammensetning og organisering gir organisasjoner som 
representerer henholdsvis eldre, personer med funksjonsnedsettelse og ungdom rett til å 
fremme forslag om medlemmer til det rådet som representerer deres interesser.  
 
Dersom din forening/lag/organisasjon ønsker å fremme forslag til representanter til noen av 
disse rådene bes det om at dette fremsettes skriftlig, innen 13. oktober. 
Forslag sendes: Rælingen kommune, politisk sekretariat, postboks 100, 2025 Fjerdingby 
eller på epost til: wenche.freitag.rustad@ralingen.kommune.no 
 
 
Den som foreslås må ha samtykket til dette, skriv også en liten tekst om hvordan deres 
lag/forening/organisasjon representerer denne gruppen.  (ungdom, eldre, mennesker med 
nedsatt funksjonsevne). 
 
Fremlagte forslag forelegges kommunestyrets forhandlingsutvalg, som vil lage innstilling til 
kommunestyrets møte 23. oktober, hvor valg til styrer, råd og utvalg blir behandlet. 
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Lenke til forskrift om medvirkningsordning:  
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2019-06-17-727/%C2%A73#%C2%A73 
 
Med hilsen 
 
 
 
Eivind Glemmestad  
rådmann Wenche Freitag Rustad 
 konsulent 

 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent 
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