
 

R E G L E M E N T 

 

for 

 

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 

 

 
§ 1 – Hjemmel for opprettelse 

 

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne er opprettet i medhold av ”Lov om råd eller 

anna representasjonsordning i kommunar og fylkeskommunar for menneske med nedsett 

funksjonsevne m.m.” 

Rådet er et partipolitisk uavhengig, rådgivende organ for Gjerstad kommune og er underlagt 

samme regler som for kommunale nemnder angitt i kommuneloven dersom ikke annet er 

bestemt i loven nevnt i første ledd. 

 

§ 2 – Valg og sammensetning 

 

Rådet består av 5 medlemmer med personlige varamedlemmer oppnevnt av kommunestyret 

etter forslag fra aktuelle organisasjoner som representerer mennesker med nedsatt 

funksjonsevne. 

Kommunestyret oppnevner selv leder og nestleder. 

 

Reglene om forholdstallsvalg i kommunelovens §§ 36 og 37 gjelder ikke ved valg av rådet og 

valgperioden følger den kommunale valgperioden (4 år). 

Etter § 38 nr. 2 i kommuneloven skal hvert kjønn være representert med minst 40 % prosent. 

 

§ 3 – Arbeidsområde 

 

Rådet skal behandle saker som er særlige viktige for personer med nedsatt funksjonsevne. 

Som særlige viktige saker nevner loven tilgjengelighet, arbeid mot diskriminering på grunn av 

nedsatt funksjonsevne og tjenestetilbudet for mennesker med nedsatt funksjonsevne. 

 

Rådet skal bl.a. kunne ta opp forhold innenfor plan- og bygningssektoren, samferdsel, 

barnehage, skole, kultur, idrett, friluftsliv, helse- og pleie- og omsorgstjenestene. 

 

Rådet bør konsentrere seg om større og sektorovergripende saker. 

Kommuneplan, handlingsprogram, årsplan og årsmelding er viktige saker som skal behandles 

av rådet. 

Det samme gjelder arbeid med planprogram og konsekvensutredninger etter plan- og 

bygningsloven for å sikre medvirkning og at det blir tatt hensyn til mennesker med nedsatt 

funksjonsevne. 

 

Rådet skal ikke behandle saker som gjelder enkeltpersoner eller forvaltningsoppgaver  som 

eksempelvis forvaltning av kommunale tilskudd til målgruppen. 

 



 

Rådmannen og hans stab har ansvar for å tilrettelegge saker for rådet i de tilfeller rådet etter 

lovens intensjon og vedtatt reglement skal ha en sak til uttalelse. 

 

Rådet kan ellers på eget initiativ ta opp saker som gjelder mennesker med nedsatt 

funksjonsevne. 

 

Protokoll fra møtene skal følge saksdokumentene til det organ som fatter endelig vedtak. 

 

Rådet skal ha utskrift fra vedtak i de organer som fatter vedtak som angår levekår og 

livsstandard til mennesker med nedsatt funksjonsevne og andre saker som rådet har behandlet 

og avgitt uttalelse til. 

 

Rådet har møte og talerett i kommunestyret i saker som angår mennesker med nedsatt 

funksjonsevne. 

 

§ 4 – Sekretariat 

 

Rådmannen har ansvar for at rådet har et tilfredstillende sekretariat. 

 

Sekretariatet forestår utsendelse av innkalling m/sakliste og eventuelle bilag, skriver protokoll 

fra møtene og bistår rådet ved utarbeidelse av budsjett, regnskapsoversikt, årsrapport og 

forefallende sekretærarbeid. 

 

§ 5 – Rådets møter 

 

Det er rådets leder som har ansvar for innkalling til møter. 

Dette skjer i samråd med sekretariatet. 

 

Innkalling med sakliste og eventuelle vedlegg sendes normalt ut minst 1 uke før møtedagen 

med mindre spesielle forhold tilsier kortere eller lengre frist. 

Sakliste sendes medlemmene, varamedlemmene, ordfører, rådmann og aktuelle 

organisasjoner med lokallag i Gjerstad. 

 

Rådet treffer beslutninger med alminnelig flertall 

Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme. 

 

Rådets leder er møteleder og det skrives protokoll fra møtene. 

Protokoll sendes medlemmene, varamedlemmene, ordfører, rådmann og aktuelle 

organisasjoner med lokallag i Gjerstad. 

Utskrift fra aktuelle saker sendes kommunale enheter og andre som er direkte berørt av saker 

som er behandlet. 

 

Møtene i rådet er åpne for publikum unntatt ved behandling av saker som er underlagt 

taushetsplikt. 

 

Ordfører og rådmann eller de som opptrer i deres sted har møterett i rådet. 

Andre kan innkalles for å bistå/informere under forhandlingene. 

 

§ 6 – Årsmelding 



 

Rådet utarbeider årsmelding som gjenspeiler årets aktiviteter og resultat. 

Årsmeldingen legges fram for kommunestyret som skal behandle meldingen som egen sak. 

 

 

 § 7 – Økonomi og budsjett 

 

Kommunestyret skal, etter forslag til budsjett fra rådet, bevilge midler til nødvendig drift av 

rådet. 

 

Budsjettet som kommunestyret vedtar for drift av rådet disponeres av rådet selv. 

 

Medlemmer og varamedlemmer har rett til reise- og møtegodgjøring på like vilkår som for 

øvrige medlemmer i  kommunale nemnder og råd, herunder også dekning av eventuell tapt 

arbeidsfortjeneste. 

 

§ 8 – Taushetsplikt 

 

Rådets medlemmer og varamedlemmer har taushetsplikt om opplysninger av personlig art 

som de blir kjent med gjennom sitt arbeid i rådet og i saker om lovbestemt taushetsplikt. 

 

§ 9 – Endring av reglementet 

 

Reglementet kan bare endres av kommunestyret selv. 

 

Ved initiativ fra rådmannen eller kommunestyret om endring, skal rådet gis anledning til å 

uttale seg. 

Det samme gjelder organisasjoner som representerer mennesker med nedsatt funksjonsevne. 

 

Ved initiativ fra rådet om endring, fremmes ordinær kommunestyresak med innstilling fra 

rådet etter at organisasjoner som representerer mennesker med nedsatt funksjonsevne har 

uttalt seg. 

 

Vedtatt av kommunestyret i møte den 22.11.07. 

(Sist oppdatert ved tillegg til siste setning i § 3. Vedtatt av kommunestyret i sak 15/12). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


