
  

Reglement for rådet for funksjonshemmede 
Vedtatt av Nannestad kommunestyre 18.09.12, sak 82/12, justert i 

kommunestyrets møte 03.11.2015, ps sak 15/93 
 



 
1. Det vises til generelle saksbehandlingsregler i folkevalgte organer, jfr 

kommuneloven kap. 6.  
 

2. Oppnevning og sammensetning 
a) Rådet for funksjonshemmede oppnevnes av kommunestyret og følger den kommunale 

valgperioden. 
 

b) 2 medlemmer, fortrinnsvis fra Helse- og omsorgsutvalget (HO) og en representant fra 
Oppvekst- og kulturutvalget (OK). Leder og nestleder velges blant disse. Det velges 
personlige varamedlemmer fra tilsvarende utvalg.  
Funksjonshemmedes organisasjoner som har lokallag i Nannestad av en viss størrelse 
(avklares med ordfører) representeres i Rådet med en representant hver. Rådet skal til 
sammen ha inntil 8 medlemmer. Aktuelle organisasjoner er Norges Handikapforbund, 
Landsforeningen for Hjerte- og lungesyke, Norges forbund for Utviklingshemmede. 
 

3. Formål/oppgaver 
 

a) Rådet for funksjonshemmede skal være et rådgivende og ideskapende organ for 
kommunen 

 
b) Rådet for funksjonshemmede skal forelegges alle saker som har vesentlig betydning 

for mennesker med nedsatt funksjonsevne, som tilgjengelighet, arbeid mot 
diskriminering på grunnlag av nedsatt funksjonsevne, samt tjenester for mennesker 
med nedsatt funksjonsevne.  

 
c) Rådet skal kunne ta opp forhold innenfor plan- og bygningssektoren, samferdsel, 

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

d) Rådet bør konsentrere seg om større og overgripende saker som økonomiplan og 
årsbudsjett etter kap 8 i kommuneloven.  Kommunal planlegging etter kap. V og VI i 
plan- og bygningsloven er sentrale. Rådet skal høres i arbeidet med planprogram og 
konsekvensutredninger etter plan- og bygningsloven for å sikre at det tas hensyn til 
mennesker med nedsatt funksjonsevne, jfr §§ 16-2 og 33-1 i plan- og bygningsloven. 

 
e) Rådet skal uttale seg før sakene behandles i innstillingsutvalg og kommunestyret.  

 
f) Rådet kan ta opp saker av eget initiativ, men skal ikke behandle saker som gjelder 

enkeltpersoner. 
 

4. Utvalgets møter 
a) Rådet for funksjonshemmede skal avholde regelmessige møter etter oppsatt møteplan, 

når rådets leder finner det påkrevd eller minst 1/3 av medlemmene krever det.  
 

b) Møteinnkalling skal sendes utvalgets medlemmer, varamedlemmer og andre som har 
møterett en uke før møtet. 

 
c) Rådet utarbeider forslag til budsjett, som innarbeides i økonomiplan. 

 



d) Rådet for funksjonshemmedes medlemmer skal ha møtegodtgjørelse for arbeidet i 
rådet på samme vilkår som valgte medlemmer i øvrige kommunale organer. 

 
e) Rådet for funksjonshemmede utarbeider hvert år årsmelding som legges frem for 

kommunestyret.   
 Denne meldingen bør omtale hvem som har vært representanter, de saker som er 
behandlet, råd og uttalelser som er gitt og egne initiativ. 

 
f) Rådmannen utpeker skretær for rådet.   

 
 


