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Sammensetning 

3.1 Bystyret vedtar sammensetningen og antall medlemmer og varamedlemmer. 

3.2 Rådet skal være bredt sammensatt og bestå av personer med ulik erfaring og  

yrkesbakgrunn med kompetanse og innsikt i eldres levekår. 

3.3 Rådet bør ha kompetanse som er viktig for å oppfylle dets formål.  

3.4 Flertallet av medlemmene skal være fylt 60 år. 

3.5 Rådet består av ni medlemmer med personlige varamedlemmer. 

 

4. 

Oppnevning 

4.1 Rådet velger selv sin leder og nestleder blant medlemmene. 

4.2 Organisasjoner som representerer eldre og ulike typer frivillige organisasjoner og  

    foreninger som driver aktivt arbeid blant eldre kan foreslå medlemmer til rådet. 

4.3 Eldrerådene i bydelene kan foreslå medlemmer og personlige varamedlemmer til 

rådet. 

4.4 Byrådet foreslår medlemmer fra bydelsadministrasjoner eller relevante fagmiljøer. 

4.5 Rådets funksjonstid følger kommunevalgperioden. 

 

5. 

Rådets arbeid 

5.1 Rådet drøfter saker som angår eldre. 

5.2 Rådet skal uttale seg om saker som byrådet og bystyret legger fram. 

5.3 Rådet kan på eget initiativ ta opp og utrede saker. 

5.4 Rådet kan på eget initiativ drive informasjonsarbeid både utad og innad i 

kommunen. 

5.5 Rådet bør legge til rette for et samarbeid med bydelseldrerådene. 

5.6 Rådet skal orienteres om aktuelle saker som er under arbeid i byrådsavdelingene. 

Rådet bør få sakene forelagt på et tidlig stadium i saksbehandlingen. Rådets 

uttalelse skal følge saken til det kommunale organet som endelig avgjør saken. 

5.7 Rådet har egne hjemmesider på Oslo kommunes hjemmesider. Her presenteres 

rådets møteinnkallinger, møtereferater, høringsuttalelser og annet aktuelt stoff. 

5.8 Rådet utarbeider årsmelding som legges fram for bystyret. 

 

6. 

Sekretariat og økonomi 

6.1 Rådet skal gis tilstrekkelig sekretariatshjelp. 

6.2 Sekretariatet for rådet plasseres etter byrådets beslutning 

6.3 Rådet disponerer eget budsjett til driftsmidler. Rådet har rett til å uttale seg før  

     budsjettet vedtas fra byrådets side. 

6.4 Medlemmer i det sentrale eldreråd godtgjøres etter «Reglement for godtgjøring av  

folkevalgte verv i Oslo kommune», utvalgskategori A. 

 

7. 

Møter 

7.1 Rådet avholder møter minst seks ganger i året.  

7.2 Det skal føres referat fra møtene.  

 

2. 
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Bystyret oppnevner med hjemmel i reglementet følgende medlemmer med varamedlemmer til 

det sentrale eldreråd for perioden 2019-2023 som representanter fra fagmiljøer, bydelseldreråd 

og organisasjoner som driver aktivt arbeid blant eldre. 

 

 

 Fast/vara Navn Fra/organisasjonstilhørighet Født 

1 Medlem Tore Ruud Senior Norge f.1943 

1 Vara Antje Dorothea Egede-

Nissen 

Senior Norge f.1944 

     

2 Medlem Aasmund Robert Vik 
 

Organisasjoner for skeive/Frivillig 

Kampen Omsorg+ og FRI 

f.1947 

2 Vara Liv Halvorsrud Oslo MET f.1954 

     

3 Medlem Sturla Bjerkaker Seniornett f.1947 

3 Vara Anette Hannestad Seniornett f.1946 

     

4 Medlem Heidi Karsrud Nordal Fagmiljø Nordre Aker bydel, 

Aldersvennlig by 

f.1970 

4 Vara Grethe Skarpnes Fagmiljø Bydel Sagene, 

hjemmetjeneste, seniorsenter 

f.1959 

     

5 Medlem Kari Hauge Pensjonistforbundet f.1953 

5 Vara Jon Pelle Kjellstrøm Pensjonistforbundet f.1942 

     

6 Medlem Eleanor W. Holter Bydelseldrerådene, Bydel Frogner f.1942 

6 Vara Arild Andersson Bydelseldrerådene, Bydel Søndre 

Nordstrand 

f.1947 

     

7 Medlem Ole Andreas Hansen Bydelseldrerådene, Bydel 

Grünerløkka 

f.1945 

7 Vara Ivar Leveraas Bydelseldrerådene, Bydel Alna f.1939 

     

8 Medlem Ingrid Oliva Jåma Samisk råd f.1947 

8 
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9 

 

 

Vara 

 

 

 

Medlem 

 

Vara 

Zehra Celik 

 

 

 

Khalid Mahmood 

 

Azra Gilani 

 

Rådet for innvandrerorganisasjoner, 

NETTBK, Bosniske kvinner i 

Norge 

 

Tidligere politiker/Flerkulturelle 

organisasjoner/forfatter 

 

Organisasjonen Født Fri 

 

 

 

f.1962 

 

 

 

f.1959 

 

f.1949 
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1. 

Vedtaket trer i kraft straks. 

 

2. 

Bystyrevedtak av 20.06.2007 sak 220/07 oppheves. 

 

3. 

Byrådssak 1430/95 oppheves. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

[20/00700] 

 

Sak 160 Rådet for personer med funksjonsnedsettelser - Nytt reglement og oppnevning 

av medlemmer og varamedlemmer for perioden 2019-2023 

 

 

Sendt til byrådet 

 

 

Bystyret har behandlet saken i møtet 10.06.2020 sak 160 

 

 

FORSLAG: 

 

Forslag fremmet i utvalget: 

 

Jon Reidar Øyan på vegne av A, Lillian Bredal Eriksen på vegne av MDG, Marianne Borgen 

på vegne av SV og Julianne Ferskaug på vegne av V fremmer følgende forslag: 

 

Medlem: Ann-Marit Sæbønes (A) 

Varamedlem: Synne Lerhol (Sp) 

 

Medlem: Karl Haakon Sævold (H) 

Varamedlem: Oddrun Botnen Eie (KrF) 

 

Medlem: Gudrun Jære Hol (V) 

Varamedlem: Anne Revil (FNB) 

 

Medlem: Cato Brunvand Ellingsen (SV) 

Varamedlem: Tone Ims Larssen (F)  

 

Medlem: Elan Morgan (MDG) 

Varamedlem: Helle Hagenau (R) 
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Maren Rismyhr på vegne av R fremmer følgende forslag: 

 

Rådet for personer med funksjonsnedsettelser - Nytt reglement og oppnevning av medlemmer 

og varamedlemmer for perioden 2019-2023: 

 

Som politiske representanter til Rådet for personer med funksjonsnedsettelser velges: 

 

Medlem: Ann-Marit Sæbønes (A) 

Varamedlem: Synne Lerhol (Sp) 

 

Medlem: Karl Haakon Sævold (H) 

Varamedlem: Oddrun Botnen Eie (KrF)  

 

Medlem: Gudrun Jære Hol (V) 

Varamedlem: Anne Revil (FNB) 

 

Medlem: Cato Brunvand Ellingsen (SV) 

Varamedlem: Tone Ims Larssen (F)  

 

Medlem: Helle Hagenau (R) 

Varamedlem: Elan Morgan (MDG) 

 

 

 

Votering: 

 

Helse- og sosialutvalgets innstilling pkt 1 ble enstemmig vedtatt 

Helse- og sosialutvalgets innstilling pkt 2 ble vedtatt mot 19 stemmer (H og R)  

Rs forslag ble forkastet mot 19 stemmer (H og R) 

 

 

Etter dette er bystyrets vedtak: 

 

1. 

Reglement for rådet for personer med funksjonsnedsettelser vedtas som følger: 

 

1.Hjemmel 

Vedtak om å opprette eget råd for personer med funksjonsnedsettelser fattes av 

bystyret. Hjemmelen for organet (rådet) er kommuneloven § 5-2 og 5-12. Videre 

gjelder forskrift om kommunale og fylkeskommunale råd for eldre, personer med 

funksjonsnedsettelse og ungdom (forskrift om medvirkningsordninger), fastsatt av 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet 17.06.2019, samt veilederen utarbeidet 

av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. 

 

2.Formål  

2.1 
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Rådet skal bidra til å sikre en bred, åpen og tilgjengelig medvirkning fra personer med 

funksjonsnedsettelser. 

2.2 

Rådet er et rådgivende organ for byrådet og bystyret. 

2.3 

Saker som gjelder personer med funksjonsnedsettelser skal forelegges rådet av byrådet 

og bystyret. Det skal etableres rutiner som sikrer at rådet mottar sakene på et så tidlig 

tidspunkt i saksbehandlingen, at rådets uttalelse har mulighet til å påvirke utfallet av 

saken. 

2.4 

Rådet har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder personer med 

funksjonsnedsettelser. 

2.5 

Rådet kan ta opp saker på eget initiativ. 

2.6 

Uttalelsene skal følge saksdokumentene til det organet som avgjør saken endelig. 

 

3.Sammensetning 

3.1 

Bystyret vedtar sammensetningen og antall medlemmer og varamedlemmer. 

3.2 

Følgende grupper er representert: 

- Politikere (fem medlemmer med varamedlemmer) 

- Funksjonshemmedes organisasjoner (fem medlemmer med varamedlemmer) 

- Representanter med kompetanse og innsikt i personer med funksjonsnedsettelser   

sin stilling i samfunnet (to medlemmer med varamedlemmer). 

 

4.Oppnevning 

4.1 

Rådet velger selv sin leder og nestleder blant medlemmene. 

4.2 

Funksjonshemmedes organisasjoner, ved Funksjonshemmedes fellesorganisasjon i 

Oslo (FFO), Unge funksjonshemmede og Samarbeidsforum av funksjonshemmedes 

organisasjoner i Oslo (SAFO) kan foreslå medlemmer og personlige varamedlemmer 

til rådet. Medlemmer og varamedlemmer som kommer fra funksjonshemmedes 

organisasjoner skal så langt det er mulig, omfatte ulike typer funksjonsnedsettelser og 

være representative for alle personer med funksjonsnedsettelser.   

4.3 

Medlemmer fra de politiske partiene skal ikke være fast medlem av bystyret eller være 

fast medlem av et bydelsutvalg. 

4.4 

Rådets funksjonstid følger kommunevalgperioden. 

 

5.Rådets arbeid 

5.1 

Rådet holder møte minst seks ganger i året.   

5.2 

Rådet drøfter saker som angår personer med funksjonsnedsettelser. 

5.3 

Rådet skal uttale seg om saker som byrådet og bystyret legger fram. 


