
 

 

 

 

 

 

 

 

FO 4/21 Møte og talerett i kommunestyret v/Tanja Birkeland, Nordreisa SP 
 

Svar: 

 

Temaet ble diskutert i kommunestyret både 29.09.2020 og 29.10.2020. Viser også til svar på 

interpellasjon i 29.10.2020, FO 36/20 møte og talerett i kommunestyret.  

 

Alle politiske reglement planlegges revidert innen første halvår 2022, herunder også reglementene 

fra eldrerådet, rådet for funksjonshemmede og ungdomsrådet. Det vil samtidig bli lagt fram sak til 

kommunestyret om hvordan kommunikasjon og medvirkning fra eldre, funksjonshemmede og barn- 

og unge kan bli ivaretatt på en bedre måte i Nordreisa som vedtatt. 

 

Eldrerådet og rådet for funksjonshemmede har møter 4 ganger i året. De har også møte- og talerett i 

alle kommunale utvalg som behandler saker i henhold til ansvarsområdet. Det er sektor for helse-og 

omsorg som er kontaktleddet inn mot kommunen.  

 

Ungdomsrådet har 7-8 møter i løpet av året, BUK har 2 møter i året. Det er sektor for oppvekst- og 

kultur som har ansvar for ungdomsråd og BUK, og ungdomskontakten fungerer som bindeledd til 

administrasjonen. Ungdomsrådet deltar i alle hovedutvalg og i kommunestyret.  

I tillegg foretar politisk sekretariat innkallinger, sender ut protokoll og utbetaler møtegodtgjøring. 

BUK har ikke egen møtegodtgjøring.  

 

Kommunestyret har valgt egen representant for barn i plansaker. Representanten innkalles til hvert 

møte i driftsutvalget. Barnerepresentanten skal ivareta barn og unges rettigheter i plansaker, og skal 

se til at saksbehandling og vedtak er i tråd med Rikspolitiske retningslinjer.  

 

Når det gjelder større saker, eks. plansaker, er det et lovkrav om å sende disse ut til høring og 

offentlig ettersyn til eldreråd, råd for funksjonshemmede og ungdomsråd.  

Det gjennomføres også dialogmøter/informasjonsmøter/folkemøter i større saker. Kommunen 

opplever at det er engasjement i større plansaker, men ikke like mye fra nevnte råd.     

 

Kommunen har eget avvikssystem for ansatte som meldesystem. I overordnet HMS-plan er det 

beskrevet hvordan man melder inn avvik/kritikkverdige forhold. Det har i løpet av våren vært 

arbeidet med en egne retningslinjer for varsling. Denne er i dag integrert i HMS-planen. Egen rutine 

på varsling vil komme til behandling i administrasjonsutvalget i neste møte. Helse- og 

omsorgstjenestene er de som benytter systemet mest.      

 

Om ansatte er ueinig (i feks personalspørsmål og turnus), så drøftes dette mellom ledelse og 

vedkommendes arbeidssammenslutning. Videre har vi ordning med Tvisteløsingsnemda (sentrale 

parter KS og vedkommendes fagforbund) og Sivilombudsmann. Her kan man få sakene sine prøvd 

utenom kommunen. Nordreisa kommune hadde en sak hos Sivilombudsmannen i 2020, hvor 

kommunen fikk medhold.    

 

Avvik på tjenesteforhold som gjelder pasienter/brukere legges i egne journalsystem, for eksempel  

profil, som benyttes innenfor helse- og omsorgssektoren. Klagebehandling etter lov om 



 

 

helsetjenester avsluttes hos Statsforvalteren hvis klagene ikke får medhold i kommunens 

klageutvalg.   

 

Nordreisa kommune har rutiner på hvordan journalføre og hvordan informasjonsflyten skal forgå i 

det daglige. Disse finnes i kommunens arkivplan 

https://nordreisa.arkivplan.no/content/view/full/383215 

 

Nye dokumenter som kommer inn, journalføres i saksbehandlingssystemet på saksbehandler som 

saken gjelder og om det er innenfor saksområdet så legges denne som referatsak til eldreråd, rådet 

for funksjonshemmede eller ungdomsråd utfra hvilket område saken gjelder. Det settes også kopi til 

kommunalsjef. E-poster med invitasjon til kurs/møter og lignende, eller informasjon som ikke skal 

registreres som sak i saksbehandlingssystemet eller refereres i rådene, sendes til utvalgssekretær 

som har ansvaret for rådet.   

 

Forskning viser at for å oppnå vellykket innbyggermedvirkning er forankring en suksesskriterie. En 

forankring i politisk og administrativ ledelse er avgjørende for å få til god innbyggermedvirkning. 

Dette kan gjøres ved å utarbeide strategier for innbyggermedvirkning, inkludere temaet i 

kommunens visjoner og mål, nedfelle prinsipper for medvirkning i overordnede planer. Dette bør 

innarbeides i kommuneplanens samfunnsdel som er under revidering. Nordreisa kommune har 

startet arbeide med å jobbe frem en kommunikasjonsstrategi. Denne vil bli lagt frem for 

kommunestyret i 2021.  

 

Ordfører mener at eksisterende regelverk, både lovkrav og egne retningslinjer for råd og utvalg 

innehar gode forutsetninger for bred medvirkning. Men det er viktig at vi som folkevalgte i alle råd, 

utvalg, kommunestyret og administrasjonen har kontinuerlig fokus på dette. 

 

 

Link til reglementene: 

 

• Reglement eldrerådet: https://www.nordreisa.kommune.no/eldreraadet.6001744-

136612.html 

 

• Reglement rådet for funksjonshemmede: https://www.nordreisa.kommune.no/raadet-for-

funksjonshemmede.6002022-136612.html 

 

• Reglement for ungdomsrådet: 

https://www.nordreisa.kommune.no/ungdomsraadet.482463.no.html 

 

• Reglement for BUK: https://www.nordreisa.kommune.no/barn-og-unges-

kommunestyre.178296.no.html 

 

 

 

Hilde Nyvoll, ordfører 
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