REGLEMENT FOR RÅDET FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE
(Vedtatt av kommunestyret 19.5.20 som sak 22/20)
1. Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne er opprettet i samsvar med
Kommuneloven § 5-12 og forskrift om medvirkningsordning og skal sikre bred, åpen og
tilgjengelig medvirkning i alle saker som gjelder personer med nedsatt funksjonsevne i
Overhalla.
Rådet oppnevnes av kommunestyret for den kommende valgperiode. Aktuelle lag og
organisasjoner for mennesker med nedsatt funksjonsevne har rett til å komme med
forslag på medlemmer.
Rådet skal ha 5 medlemmer med 3 varamedlemmer i nummerert rekkefølge, oppnevnt av
kommunestyret. 4 av medlemmene oppnevnes etter forslag fra brukerorganisasjonene, 1
medlem velges etter forslag fra administrasjon helse i Overhalla. Rådet velger selv leder
og nestleder.
Opprykk og nyvalg foregår i samsvar med kommunelovens § 7-10.
2. Rådet har rett til å uttale seg i alle saker som er viktig for personer med nedsatt
funksjonsevne. Rådet skal behandle, involveres, og kunne gi høringsuttalelse i
overordnede planer og saker om hvordan kommunen utvikler sine tjenester til personer
med nedsatt funksjonsevne, deriblant planstrategi, kommuneplan, planprogram for
øvrige planer, budsjett og økonomiplanen. Rådet skal sikres god medvirkning i slike saker.
Saker skal legges fram på et så tidlig tidspunkt at rådets uttalelse kan påvirke sakens
utfall. Rådets uttalelse skal følge saksdokumentene til det kommunale organ som fatter
endelig vedtak. Rådet selv kan ta opp saker som berører personer med
funksjonsnedsettelse i kommunen.
3. Ordføreren har møte-, tale- og forslagsrett (jf. kommuneloven § 6-1, 3. avsnitt).
Rådmannen eller den rådmannen delegerer det til, har møte- og talerett (jf.
kommuneloven 13-1, femte avsnitt).
To representanter fra rådet kan etter avtale med ordføreren få møte- og talerett i
formannskapet/kommunestyret i saker som angår rådet spesielt. Representantene gis
observatørstatus, og treffer i god tid før møtet avtale med ordføreren om hvilke saker de
skal uttale seg til. Rådets representanter skal oppholde seg i salen så lenge behandlingen
av deres sak pågår, for å svare på spørsmål fra representantene i
formannskapet/kommunestyret.
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Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne har rett til å uttale seg før
kommunestyret bl.a. vedtar budsjett for rådet (jf. forskriften § 3).
4. Rådet skal avholde møte etter behov, men minst 4 ganger pr. år. Lederen har ansvaret for
at rådet blir kalt inn til møte. Dersom 2 av rådets medlemmer krever det, skal rådet kalles
inn til møte.
Rådet kalles inn med minst 1 ukes varsel. Møteinnkallingen skal inneholde tid og sted for
møtet, saksliste og eventuelle saksdokumenter.
Rådet kan avgi uttalelse når minst halvparten av medlemmene er til stede.
Møtet skal holdes for åpne dører. Unntaket er de tilfellene der kommuneloven § 11-5 gir
rett til å lukke møtet, for eksempel på grunn av lovbestemt taushetsplikt. Hvis
møtelederen eller rådet vedtar det, kan debatten om lukking av møtet foregå for lukkede
dører. Voteringen skal skje i åpent møte, jf. kommuneloven § 11-5.
Rådet fører protokoll. Utskrift av protokollen sendes medlemmene og varamedlemmene,
kommunens ordfører og berørte etatsjefer samt fylkesrådsleder i rådet for mennesker
med nedsatt funksjonsevne, til orientering. Protokoll fra møte legges også ut på
kommunens hjemmeside.
5. Sekretariatsfunksjon for Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne ivaretas av
Formannskapssekretær.
6. Rådets medlemmer har, i henhold til forvaltningsloven, taushetsplikt om opplysninger
som de kan få kjennskap til i kraft av sine verv.
7. Rådets møtende medlemmer/varamedlemmer, godtgjøres etter lokal forskrift om
folkevalgtes rett til godtgjøring og velferdsgoder i Overhalla kommune.
8. Rådet avgir årsmelding til kommunestyret. Årsmeldingen blir også publisert på
kommunens hjemmeside.
9. Rådet har rett til å uttale seg før kommunestyret foretar endringer av reglementet.

