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Orientering om medvirkningsråd i Indre Helgeland Regionråd

Til Indre Helgeland Regionråd,
Som fylkesordfører i Nordland fylkeskommune har jeg overordnet ansvar for medvirkningsrådene i fylket. Disse er
Ungdommens fylkesråd (UFR), Rådet for personer med funksjonsnedsettelse (RPF), Eldrerådet og Lærlingerådet.
Gjennom denne henvendelsen til de interkommunale politiske rådene i Nordland, ønsker jeg å nå ut til politisk og
administrativ ledelse i den enkelte kommune for å formidle hvordan vi forsøker å sørge for best mulig medvirkning
på fylkeskommunalt nivå. Jeg vil også gjerne ha en dialog med kommunene om hvordan medvirkning fungerer i
praksis rundt om i fylket – kanskje er vi mange som kan lære noe av hverandre.
Etter valget i 2019 fikk vi nytt lovverk med felles bestemmelser for råd for eldre, mennesker med
funksjonsnedsettelser og ungdom i Kommunelovens § 5-12. Her står det blant annet at det skal etableres rutiner
som sikrer at rådene mottar sakene på et så tidlig tidspunkt i saksbehandlingen, at uttalelsene fra rådene har
mulighet til å påvirke utfallet av saken. Dette setter krav til saksbehandlere og ledere i organisasjonene om at de
faktisk må sørge for at sakene kommer til rådenes sekretariat mens man ennå er tidlig i skriveprosessen. I Nordland
fylkeskommune har fylkestinget vedtatt skriftlige rutiner som vi jobber med for å få implementert i organisasjonen.
Rutinene har vært i bruk siden årsskiftet og vi har gjort forskjellige erfaringer. Ikke alt virker som man tror det skal
virke, men man finner gjerne en løsning etter hvert.
Medvirkningsrådenes rolle som rådgivere for oss politikere er nyttig og viktig da disse gruppene ofte har få eller
ingen representanter i kommunestyrer og fylkesting. Vi trenger ungdommer som kan si noe om hvordan en god
skole skal være, og personer med funksjonsnedsettelser til å passe på at bygninger og tjenester blir universelt
utformet.
Jeg vil med dette be om å få møte Indre Helgeland Regionråd, for å gi en kort orientering om medvirkningsrådenes
rolle i Nordland fylkeskommune. Dette kan gjerne etterfølges av en kort dialog med møtedeltakerne om hvordan
den kommunale medvirkningen fra rådene gjøres i praksis. Dersom dere kan sette av 30 – 45 minutter, bør det være
tilstrekkelig. Dersom det er ønskelig med et utvidet opplegg rundt temaet, kan det også planlegges.
Jeg ser av møtekalenderen at Indre Helgeland Regionråd har møter 15. oktober og 3. desember i år. Dette er datoer
som dessverre ikke passer for meg, men dersom dere kan foreslå andre datoer på nyåret, hadde det vært svært
hyggelig. Jeg ser frem til tilbakemelding fra dere, slik at vi kan planlegge nærmere.
Leder ved Fylkestingets kontor er kopimottaker.
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