Deanu gieldaTana kommune

RÅDET FOR PERSONER MED
FUNKSJONSNEDSETTELSE

Vedtatt av kommunestyret 19.02.2020

REGLEMENT FOR RÅDET FOR PERSONER MED FUNKSJONSNEDSETTELSE
1. Hjemmel
Forskrift om kommunale og fylkeskommunale råd for eldre, personer med funksjonsnedsettelse og
ungdom (forskrift om medvirkningsordninger) fastsatt av Kommunal- og
moderniseringsdepartementet 17. juni 2019 med hjemmel i lov av 22. juni 2018 nr. 83 om
kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) § 5-12 ledd.
2. Formål
Rådet for personer med funksjonsnedsettelse er et rådgivende organ i kommunen. Rådet skal bidra
til at personer med funksjonsnedsettelse blir sikret en bred, åpen og tilgjengelig medvirkning i alle
saker som gjelder dem.
Rådet skal jobbe etter et mål om full deltakelse og likestilling for personer med funksjonsnedsettelse.
3. Sammensetning og oppnevning
Råde består av 5 medlemmer og 5 varamedlemmer som oppnevnes av kommunestyret, hvorav 3
medlemmer og 3 varamedlemmer velges etter forslag fra de funksjonshemmedes organisasjoner.
Dersom det er mulig bør de representere ulike funksjonshemninger, ulik alder og erfaringsbakgrunn.
2 av medlemmene og 2 av varamedlemmene skal være politisk valgt.
Rådet velger selv leder og nestleder blant rådets medlemmer, der enten leder eller nestleder bør
komme fra brukerorganisasjonene.
Funksjonstiden til rådet følger den kommunale valgperioden.
For øvrig gjelder kommunelovens regler om kjønnsmessig representasjon blant de valgte
medlemmene av rådet.
4. Oppgaver
Rådet skal jobbe med saker som er viktige for mennesker med funksjonsnedsettelse, og skal ha rett
til å uttale seg bl.a. om:
- Kommunens årsbudsjett
- Økonomiplaner
- Kommune- og reguleringsplaner
- Byggesaker
Hovedområdene er:
• Likestilling
• Tilgang til tjenester
• Universell utforming/tilgjengelighet
FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) bør være en
ramme for arbeidet i rådet.
Rådet skal gis mulighet til å avgi uttalelse så tidlig i prosessen slik at rådet har mulighet til å påvirke
utfallet av sakene.
Kommune – og reguleringsplansaker skal legges fram for rådet samtidig med at planen legges ut på
offentlig høring.
Rådet skal ikke behandle saker som kun gjelder enkeltpersoner.
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Rådet kan på eget initiativ ta opp til behandling saker som angår mennesker med nedsatt
funksjonsevne, dette gjelder også informasjonsarbeid innad og utad i kommunen.
5. Opplæring
Rådsmedlemmene bør få informasjon og opplæring som gjør at rådet kan løse oppgavene på en god
måte og bli en aktiv og relevant medspiller for kommunen.
6. Sekretariat
Rådmannen sørger for å stille sekretariatsfunksjon tilgjengelig for rådet. Sekretariatet bistår rådet
med det som er nødvendig for at rådet skal kunne løse sine oppgaver.
7. Møter/saksbehandling
Saksbehandlingsreglene for folkevalgte organ, som framgår av kommunelovens kap.11, gjelder også
for Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne.
Det utarbeides møteplan for det enkelte år.
Innkalling sendes ut 7 dager før møtet avholdes.
Reglene om Lov om kommuner og fylkeskommuner og forvaltningsloven kommer til anvendelse så
langt annet ikke er bestemt i lov om råd eller annen representasjonsordning.
8. Årsrapport / årsmelding
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne skal utarbeide en årsmelding for sin virksomhet.
Årsrapporten skal sendes kommunestyret, rådmannen, fylkeskommunalt råd for funksjonshemmede,
de funksjonshemmedes organisasjoner i Deanu gielda – Tana kommune og eventuelt andre instanser
som rådet ønsker å informere.
9. Godgjøring
Det utbetales møtegodtgjørelse til medlemmene i hht. kommunens reglement for godtgjørelse til
folkevalgte.
10. Ikrafttredelse og vedtektsendring
Reglementet kan endres av kommunestyret.
Reglementet trer i kraft 19.02.2020.
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