
MANDAT 
 

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 
Vedtatt i kommunestyret, 27.10.16 – sak 90/16 

 
 
Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne er et rådgivende organ for kommunen, og 
skal være pådriver for saker som berører levekårene til mennesker med nedsatt funksjonsevne. Rådet 
skal arbeide etter en politisk målsetting om full deltakelse og likestilling for mennesker med nedsatt 
funksjonsevne i samfunnet. 
 
Hjemmel 
Lov 2005-06-17 nr. 58: Lov om råd eller anna representasjonsordning i kommunar og 
fylkeskommunar for menneske med nedsett funksjonsevne m.m. 
 

Valg og sammensetning av Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 
Hægebostad råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne skal bestå av minst 6 medlemmer, 
hvorav 1 medlem er medlem av kommunestyret. 
Det velges 1 varamedlem. 
Rådet velges i det konstituerende møtet i kommunestyret. 
Leder og nestleder velges av kommunestyret, jf. § 6 i lov om råd eller representasjon for mennesker 
med nedsatt funksjonsevne 
Det er et krav at leder disponerer data/epost 
 
 
Sekretariat: 
Kommunen har plikt til å sørge for tilstrekkelig og tilpasset sekretærhjelp 
Det skal avsettes min. 10% stilling for å kunne utføre sekretæroppgavene tilfredsstillende. 
Sekretæren og rådets leder samarbeider om følgende oppgaver: 

 Fastsetting av møtetidspunkt 
 Innkalling og forberedelse til møtene 
 Utarbeide forslag til uttale fra rådet 
 Utarbeidet møtebok/protokoll 
 Utarbeide årsmelding 

 
 
Møter: 
Rådets medlemmer innkalles skriftlig, med som regel 7 dagers varsel når det foreligger saker som 
skal behandles 
Rådet er beslutningsdyktig når minst halvparten av rådets medlemmer er til stede 
 
 
Økonomi: 
Rådet skal ha økonomi til å drive sitt utvalgsarbeid på lik linje med andre kommunale nemnder, 
utvalg, styrer og råd. 
Årlig ledergodtgjøring blir fastsatt i kommunens reglement for godtgjøring til folkevalgte. 
 
 
 



Oppgaver til råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne: 
Rådet skal være et rådgivende organ for kommunen, og behandle saker som gjelder blant annet 

 Årsbudsjett/økonomiplaner 
 Kommune-/ og fylkesplaner 
 Uttale seg i saker av prinsipiell interesse for rådet 
 Boligutbygging og reguleringssaker 
 Samferdselssaker og kommunikasjonsplaner 
 Rådet skal drive informasjonsarbeid innad i kommunen, overfor organisasjoner, 

allmennheten osv. 
 Allmenne tiltak og tjenester som berører funksjonshemmede 
 Saker som gjelder fysisk tilgjengelighet til off. bygninger og institusjoner m.m. 

 
Rådet skal ivareta alle grupper mennesker med nedsatt funksjonsevne og drøfte saker som er viktig 
for disse. F. eks: 

 Bevegelseshemning 
 Hørselshemning 
 Synshemning 
 Psykisk utviklingshemning 
 Skjult funksjonshemning  

 
Rådet for funksjonshemmede skal arbeide etter prinsippet om full deltakelse og likestilling for 
funksjonshemmede i samfunnet.  
Rådet skal så tidlig som mulig orienteres om aktuelle saker som er under arbeid i kommunen. 
 

 
Årsmelding:  
Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne skal hvert år innen utgangen av mars 
utarbeide en årsmelding om sin virksomhet. Årsmelding skal legges fram for kommunestyret. 
 
Revisjon av vedtektene: 
Retningslinjer for kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne kan kun endres av 
kommunestyret, etter at rådet har hatt mulighet til å uttale seg 
 


