
Mandat for ”Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne” 

§ 1 HJEMMEL OG BETEGNELSE 

 

Rådet er opprettet i medhold av lov om råd eller anna representasjonsordning i kommunar og 

fylkeskommunar for menneske med nedsett funksjonsevne m.m av 17. juni 2005.  

Ringebu kommunes organ opprettet i medhold av denne loven betegnes rådet for mennesker 

med nedsatt funksjonsevne. 

§ 2 FORMÅL 

 

Mennesker med nedsatt funksjonsevne skal sikres åpen, bred og tilgjengelig medvirkning i 

arbeidet med saker som er spesielt viktige for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Dette 

gjelder blant annet tilgjengelighet, arbeid mot diskriminering på grunnlag av nedsatt 

funksjonsevne og tjenester for mennesker med nedsatt funksjonsevne.  

Rådet arbeider etter prinsippet om funksjonshemmedes fulle deltaking og likestilling i 

samfunnet. Rådet er et rådgivende organ for kommunen i saker som angår 

funksjonshemmedes behov og interesser.  

§ 3 SAMMENSETNING OG VALG 

 

Kommunestyret vedtar mandat for og sammensetning av rådet. Reglene om forholdsvalg i 

kommunelovens §§ 36 og 37 gjelder ikke ved valg av råd for mennesker med nedsatt 

funksjonsevne. Rådet består av 5 medlemmer, med personlige varamedlemmer, som velges av 

kommunestyret og etter forslag fra organisasjoner som representerer mennesker med nedsatt 

funksjonsevne.  

Valg av medlemmer gjelder for den kommunale valgperioden.  

 

§ 4 OPPGAVER 

 

Loven tilsier at saker som gjelder tilgjengelighet, arbeid mot diskriminering på grunnlag av 

nedsatt funksjonsevne og tjenester for mennesker med nedsatt funksjonsevne, og lignende 

saksområder, skal legges fram for rådet i god tid før de skal avgjøres. Rådet kan også selv ta 

opp saker.  

Uttalelser fra rådet skal følge saksdokumentene til det kommunale organet som endelig avgjør 

saken.  

Rådet skal ikke behandle saker som gjelder enkeltpersoner. 

Forvaltningsoppgaver legges ikke til rådet. 

Rådet holder seg løpende orientert om aktuelle saker for funksjonshemmede som er under 

arbeid i kommunen.  

Rådmannen samarbeider med rådet om saker av interesse for funksjonshemmede som er til 

behandling. 



Rådet arbeider med, og får seg forelagt, bl.a. følgende sakstyper: 

 tiltak med funksjonshemmede som spesiell målgruppe  

 allmenne tiltak og tjenester som også berører funksjonshemmede  

 kommunens ordinære budsjett- og planarbeid på ulike områder  

 andre saker av prinsipiell interesse  

 uttalelser i saker som kommunale organer legger fram for rådet  

 informasjonsarbeid innad i kommunen, overfor organisasjoner, allmennheten osv.  

 samarbeid og samordning i saker av interesse for mennesker med nedsatt 

funksjonsevne innen kommunen 

§ 5 SEKRETARIAT 

 

Sekretariat for rådet legges til rådmannens kontor. 

Rådmannen og den han gir fullmakt, har møte- og talerett i rådet.  

Rådet kan innkalle fagmedarbeidere i administrasjonen til å orientere om nærmere angitte 

saker. 

§ 6 MØTER OG MØTEINNKALLING 

 

Rådets leder innkaller til møte.  Møte kan også holdes hvis to av rådets medlemmer krever 

det. 

Vedtak treffes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet gjør leders stemme utslaget. Rådet 

er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede. 

Referat fra rådets møter sendes til samtlige medlemmer og varamedlemmer.   

Elektronisk kommunikasjon kan og bør benyttes så langt det er hensiktsmessig. 

Møteinnkallinger og protokoller publiseres på internett. Forøvrig gjelder bestemmelsene i 

kommunelovens kap. 6 tilsvarende for virksomheten i rådet. 

Rådet skal hvert år utarbeide en melding om sin virksomhet. Denne legges fram for 

kommunestyret. Årsmeldingen sendes til funksjonshemmedes organisasjoner som er 

representert i Ringebu kommune eller i Midt-Gudbrandsdal. 

§ 7 ØKONOMI 

 

Ringebu kommune dekker utgiftene til rådets virksomhet. 

 

 

Vedtatt i Kommunestyret 29. mai 08 


