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Saksframlegg
Rådet for funksjonshemmede - revisjon av vedtekter ihht. "Om lov om råd eller anna
representasjonsordning i kommunar og fylkeskommunar for menneske med nedsatt
funksjonsevne m.m."

Utvalgssaksnr

Utvalg
Drifts- og forvaltningsstyret
Molde formannskap
Molde kommunestyre

Møtedato

Rådmannen forslag til innstilling
Forslag til vedtekter for Rådet for funksjonshemmede som følger som vedlegg til
saksframstilling, datert 18.02.08, godkjennes.
Saksopplysninger
”Lov om råd eller anna representasjonsordning i kommunar og fylkeskommunar for menneske
med nedsatt funksjonsevne m.m." ble gjeldende fra 10.09.07.
Ihht. § 6 i loven skal kommunestyret vedta mandat for Rådet.
Det er nå utarbeidet forslag til revisjon av vedtektene for Rådet for funksjonshemmede i Molde
kommune ihht nevnte lov. Vedtektene var sist revidert 10.05.00.
Saken ble behandlet i Rådet for funksjonshemmede 05.02.08, og følgende uttalelse ble
enstemmig vedtatt:
Forslag til vedtekter for Rådet for funksjonshemmede som følger som vedlegg til
saksframstilling, datert 28.01.08, godkjennes.
./.

Saksprotokoll vedlegges.

./.

Utkast til vedtekter vedlegges sammen med lovteksten.

Hilmar Windstad
Magne Orten

VEDTEKTER FOR RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMEDE:
1) Rådet fungerer som et konsultativt organ for Molde kommune i saker som er særlig
viktige for personer med nedsatt funksjonsevne. Rådet bør konsulteres i bl a. saker som
omfatter forhold innen kommunal saksbehandling i bl.a. følgende saksområder:
Plan- og bygningssektoren, samferdsel, barnehage, skole, kultur, idrett, friluftsliv, helse,
pleie- og omsorgstjenesten samt større og overgripende saker som økonomiplan og
årsbudsjett.
2) Rådet kan på eget initiativ ta opp saker og komme med forslag som kan virke til at
forholdene blir lagt best mulig til rette for et samarbeid mellom organisasjoner av
funksjonshemmede og de utøvende myndigheter og offentlige institusjoner.
3) Rådet skal i sitt arbeid være med å fremme samfunnets tilpassing til de
funksjonshemmede ved at bl.a. kravet til universell utforming blir ivaretatt og at de
ressurser som står til rådighet blir brukt mest mulig effektivt.
4) Rådet skal bestå av representanter for de funksjonshemmede fra følgende seks
hovedgrupperinger. Bevegelseshemmede, hørselshemmede, synshemmede,
utviklingshemmede, skjulte funksjonshemninger og psykisk helsevern, samt tre
medlemmer valgt blant kommunestyrets medlemmer. Rådet skal være sammensatt slik at
medlemmene til sammen har sakkunnskap i spørsmål som bl.a. gjelder helse,
undervisning, yrkesvalg, attføring, sosiale tiltak, trygdetiltak, boligspørsmål for alle
aldersgrupperinger med funksjonshemninger.
5) De funksjonshemmedes interesseorganisasjoner som er med i Rådet, fremmer selv
forslag til sin representant og vararepresentant. Rådet velger deretter et styre bestående
av de 3 valgte kommunepolitikere og 6 fra funksjonshemmedes interesseorganisasjoner.
Med en funksjonstid på 4 år tilsvarende kommunevalgsperioden. Leder, nestleder og
styremedlem velges av kommunestyre.
6) Lederen innkaller til møter i Rådet. Møte i Rådet kan også avholdes når minst to av
medlemmene forlanger det. Møtene ledes av lederen.
7) I Rådet gjelder simpelt flertall ved avstemminger. Hvis det oppstår stemmelikhet, er
lederens stemme avgjørende. Det skal føres møteprotokoll over drøftingene i Rådet. Det
utsendes møteprotokoll til samtlige rådsmedlemmer.

