
Reglement for Rådet for funksjonshemmede
Vedtatt av kommunestyret i møte 31.10.2019 sak 3/19, punkt 2 f 
Revidert av kommunestyret i møte 15.06.2022 sak 44/22. Punkt 2.7 

Rådet er opprettet i medhold av kommunelovens § 5-12  

1. Valg og sammensetning: 
1.1.  Rådet oppnevnes av kommunestyret for valgperioden, og består av 5 faste medlemmer og 5 

varamedlemmer.  2 av representantene kommer fra funksjonshemmedes organisasjoner, 
med personlige varamedlemmer. 

1.2. Ved oppnevning av representanter for rådet har organisasjonene deres forslagsrett. 

1.3.  Rådet velger selv sin leder og nestleder blant medlemmene 

1.4. Reglene om forholdstallsvalg i §§ 7-5 og 7-6 i kommuneloven gjelder ikke ved valg av råd for 
mennesker med nedsatt funksjonsevne

2. Arbeids- og virkeområde 
2.1. Rådet skal arbeide for at mennesker med nedsatt funksjonsevne (fysisk, psykisk og /eller 

psykososialt)  blir sikret åpen, bred og tilgjengelig deltakelse og likestilling i samfunnet;  i 
arbeidet med saker som er særlig viktige for dem.   

2.2. Rådet skal orienteres om aktuelle saker som er under i arbeid og som leder til behandling i 
kommunestyret eller avgjøres etter delegasjonsmyndighet av andre utvalg. Alle 
saksdokumenter skal legges fram for rådet for funksjonshemmede før avgjørelse tas.  

2.3. Rådet skal, gjennom representasjon og aktiv brukermedvirkning, kunne medvirke så tidlig 
som mulig i alle kommunale plan- og utviklingsprosesser som berører personer med nedsatt 
funksjonsevne. Rådet skal være representert i politisk oppnevnte plan- og arbeidsgrupper 
som utreder saker som hører inn under rådets arbeidsfelt, og er obligatorisk høringsinstans 
for saker som berører rådets arbeidsfelt 

2.4. Rådet kan på eget initiativ ta opp saker til behandling og komme med forslag som kan bedre 
livsvilkårene for personer med nedsatt funksjonsevne. 

2.5. Rådet kan ta initiativ til å drive informasjonsarbeid både utad og innad i kommunen, og skal 
kunne bistå de enkelte faginstanser i saker som naturlig berører rådets arbeidsfelt. 

2.6. Rådet drøfter ikke saker knyttet til enkeltpersoner (enkeltvedtak).   

2.7. Representant for rådet for funksjonshemmede har møte og talerett i kommunestyret i 
Tjeldsund 

3. Sekretariat / generell saksbehandling 
3.1. Kommunelovens kapittel 11, og Reglement for saksbehandling i folkevalgte organer, 

vedtatt av kommunestyret, gjelder for utvalgets virksomhet. 

3.2. Rådets uttalelser skal følge saksdokumentene til det kommunale organet som fatter endelig 
vedtak i saken. 

3.3. Kommunestyret delegerer til rådmannen å organisere tilstrekkelig sekretariatshjelp for rådet. 



3.4. Rådet skal hvert år utarbeide årsmelding som skal legges frem for kommunestyret. 
Årsmeldingen skal inneholde oversikt over medlemmer, reglement og hvilke tema rådet har 
vært involvert i, samt saker som har vært behandlet i løpet av året som er gått, i tillegg til en 
oppsummering av rådets uttalelser 

4. Godtgjøring 
Rådets medlemmer godtgjøres i henhold til Forskrift for godtgjøring og rettigheter for 
folkevalgte i Tjeldsund kommune  

5. Ikrafttreden. 
Reglementet er vedtatt av kommunestyret i Tjeldsund 31. oktober 2019 og trer i kraft fra 
01.01.2020. Endring av reglementet kan kun foretas av kommunestyret.  
Rådet skal gis anledning til å uttale seg før kommunestyret gjør endringer i reglementet. 
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