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Reglement for Råd for personer med funksjonsnedsettelse 

          

1. Lovgrunnlag 

Forskrift om kommunale og fylkeskommunale råd for eldre, personer med 

funksjonsnedsettelse og ungdom (forskrift om medvirkningsordninger) som trådte i kraft 

f.o.m. det konstituerende kommunestyremøte i Oppdal kommunestyre 23.10.2019. 

Link til forskriften: 

Forskrift om medvirkningsordninger 

Råd for personer med funksjonsnedsettelse er opprettet med hjemmel i  
kommuneloven § 5-2. 
 

2. Formål 

Rådet for personer med funksjonsnedsettelse er et rådgivende organ for Oppdal kommune.   
Rådet skal jobbe etter et mål om tilgjengelighet, likestilling og arbeid mot diskriminering i tråd 
med FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne(CRPD) og 
FNs standardregler for like muligheter. 
 
Rådet skal ikke behandle saker som gjelder enkeltpersoner.  

 

3. Funksjon og oppgaver 

Rådet for personer med funksjonsnedsettelse skal forelegges saker som gjelder personer 
med funksjonsnedsettelse og har rett til å uttale seg i sakene.  
 
Aktuelle saker: 
 

 Saker som legges fram til politisk behandling i utvalg og kommunestyret. 

 Kommunens budsjett og handlingsplan  

 Saker som brukerorganisasjoner ber rådet ta opp 

 Informasjonsarbeid 

 Rådet skal orienteres fast om aktuelle saker som er under arbeid i kommunen.  Saker 
med interesse for personer med funksjonsnedsettelse skal legges fram på et tidlig 
tidspunkt i saksgangen.  

 Rådet skal se til at brukernes erfaring blir tatt med i saks- og planprosessen i 
kommunen. 

 Nybygg og renovering av offentlige bygg og boliger for personer med 
funksjonsnedsettelse – brukere tas med på råd tidlig i planprosessen.  

 Rådet kan ta opp saker på eget initiativ. 
 
Rådet skal spesielt ha fokus på: 
 

Tilgjengelighet 
Rådet skal medvirke til at Oppdalssamfunnet er tilgjengelig for personer med 
funksjonsnedsettelse, både fysisk og sosialt. Viktige forutsetninger for tilgjengelighet er 
tilrettelegging når det gjelder adkomst, herunder bygg, veier og natur, og innen arbeidsliv, 
skole, fritid, informasjon fra kommunen osv. Rådet skal arbeide for å sikre universell 
utforming. 
 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2019-06-17-727?q=forskrift%20om%20medvirkningsordninger
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Rettigheter for personer med funksjonsnedsettelse 
Rådet skal arbeide mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne, og være en 
pådriver for å sette saker som er viktig for personer med funksjonsnedsettelse på den 
politiske dagsorden. 
 

Tjenester for personer med funksjonsnedsettelse  
Rådet skal medvirke til at personer med nedsatt funksjonsevne får tilgang til de kommunale 
tjenestene som er nødvendig for at de skal kunne fungere best mulig, samt synliggjøre deres 
behov og hva som er gode løsninger for dem. 
 
Rådet skal stimulere til økt brukermedvirkning i kommunen. Brukermedvirkning innebærer at 
de som blir påvirket av et vedtak eller er bruker av tjenester deltar i prosessen før avgjørelse 
blir tatt. Rådet skal inviteres til å delta i høringer og i referansegrupper i planprosesser som 
faller innenfor rådets arbeidsområde.  
 

Rådet skal hvert år utarbeide årsmelding om sin virksomhet, som legges fram for 

kommunestyret. 

 

4. Sammensetning og valg 

Rådet er partipolitisk uavhengig.  Rådet består av 5 medlemmer. Kommunestyret oppnevner 

2 medlemmer og en vararepresentant. Minst et av medlemmene skal være fast representant 

i kommunestyret.  

3 av medlemmene samt varamedlemmer oppnevnes av organisasjoner som representerer 

personer med funksjonsnedsettelse.   

Rådet velger selv leder og nestleder. 

Rådet velges for hver valgperiode av kommunestyret.   

Rådet skal ha tilstrekkelig sekretariats hjelp.  

 

5. Møter og saksbehandlingsregler 

Rådet for personer med funksjonsnedsettelse avholder møter i henhold til møteplan vedtatt 
av kommunestyret. 
 
Leder og sekretær sørger for at innkalling, saksliste og saksdokumenter sendes til 
medlemmene ei uke før møtet. Minst halvparten av medlemmene må være til stede på 
møtene for at rådet skal være vedtaksdyktig. 
Det skal føres protokoll fra møtene i rådet i henhold til kommuneloven, §11-4.  
 
For rådets virksomhet gjelder forvaltningslovens og offentleglovas bestemmelser om 
saksbehandling i folkevalgte organer. 
 

6. Møte- og talerett i kommunestyret 

Representanter for rådet har møte- og talerett i kommunestyret i saker som angår rådet.   
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7. Godtgjøring 

Rådets medlemmer mottar godtgjøring i henhold til Oppdal kommunes forskrift om 

godtgjøring for folkevalgte.  

 

8. Endring av reglementet 

Endring av dette reglementet vedtas av kommunestyret. Rådet gis anledning til å uttale seg 

før kommunestyret gjør vedtak om endring av reglementet. 

 

***** 

 

Vedtatt av kommunestyret, sak K. 2020/40 i møte  07.05.2020 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


