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Nome kommune

Reglement for
råd for personer med

funksjonsnedsettelse i Nome

Oppgaver, sammensetning og organisering av eldrerådet er for øvrig regulert i egenforskrift
(FOR-2019-06-17-727)



 

 

1. Arbeidsområde 

Rådet for personer med funksjonsnedsettelse i Nome er et rådgivende organ som skal arbeide 
for de funksjonshemmedes interesser i lokalsamfunnet, og gjennom dette bidra til at lovens 
formål om at personer med funksjonsnedsettelse blir sikra en åpen, bred og tilgjengelig 
medvirkning i arbeidet med saker som er særlig viktig for disse, blir oppfylt. 
Rådet skal medvirke til at samfunnsskapte barrierer blir fjernet, at direkte og indirekte 
diskriminering blir motarbeidet innenfor hele det kommunale saksområdet, og at mennesker 
med funksjonsnedsettelse får tilgang til de kommunale tjenestene og kommunal informasjon 
som er nødvendige for at de skal fungere best mulig.  
 
Rådet bør konsentrere seg om større og overgripende saker. Økonomiplan og årsbudsjett og 
plan- og bygningsloven står sentralt. Videre vil det være naturlig at rådet tar del i arbeidet 
med planprogram og konsekvensutredninger etter plan- og bygningsloven for å sikre at det 
blir tatt hensyn til personer med funksjonsnedsettelse. 
Rådet skal ikke behandle saker som gjelder avgjørelser overfor enkeltpersoner. 
Rådet kan selv ta opp saker for videre behandling i kommunale organer. 
 
Rådet har rett til å uttale seg før kommunestyret vedtar årsbudsjettet. 
 
Saker som skal behandles av rådet skal legges frem i god tid før de skal avgjøres i det organ 
som har avgjørelsesmyndigheten.  
 
Uttalelser fra rådet i saker som er behandlet, skal legges ved saksdokumentene til det 
kommunale organet som skal ta endelig avgjørelse i saken. 

2. Valg og sammensetning 

Rådet oppnevnes av kommunestyret for den kommunale valgperioden og skal bestå av 5 
medlemmer og 5 varamedlemmer. 3 medlemmer oppnevnes etter forslag fra 
interesseorganisasjonene i kommunen og skal være et representativt utvalg av innbyggere i 
kommunen med funksjonsnedsettelse, og 2 medlemmer er politikere, hvorav en blant 
kommunestyrets medlemmer eller varamedlemmer. Det skal velges personlige 
vararepresentanter. Hvert kjønn skal være representert med minst 40 % av medlemmene.  
 
Rådet velger selv leder og nestleder. 

3. Møter 

Rådet for personer med funksjonsnedsettelse i Nome skal avholde møter etter oppsatt 
møteplan, eller når leder finner det nødvendig. Lederen har ansvar for at rådet blir innkalt. 
Rådets møter er åpne for presse og publikum på lik linje med andre kommunale utvalg. Rådet 
skal ha møteinnkallingen og saksdokumentene minst 5 dager før møtet. Rådet kan gi uttalelser 
når minst halvparten av medlemmene er til stede. Rådet fører protokoll. Protokollen er 
tilgjengelig for offentligheten på linje med andre protokoller fra kommunale utvalg/råd. 

4. Sekretariatet  

Sekretariatet for rådet legges til sentraladministrasjonen.  
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5. Godtgjørelse  

Rådet for personer med funksjonsnedsettelse i Nome sine medlemmer skal ha godtgjørelse for 
arbeidet i henhold til gjeldende godtgjøringsreglement for Nome kommune. 

6. Årsmelding 

Rådet for personer med funksjonsnedsettelse i Nome skal hvert år legge fram årsmelding for 
sin virksomhet for kommunestyret.  

7. Vedtektsendringer  

Endringer av vedtekter for rådet for personer med funksjonsnedsettelse i Nome må 
godkjennes av Nome kommunestyre. 
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