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Vedtekter for råd for funksjonshemmede fra 2012 

Sammendrag 

1. SAKSOPPLYSNINGER 
Kommunalt råd for funksjonshemmede har utarbeidet og vedtatt forslag til vedtekter for sin 
virksomhet. Bystyret har i sitt vedtak i K.sak 67/01 lagt en del premisser for arbeidet basert på 
rettledende retningslinjer for oppretting av kommunale råd for funksjonshemmede. 
 
Rådet skal ha fast sekretær/saksbehandler tilknyttet sentraladministrasjonen. Dette følger av K. sak 
67/01. Spørsmålet vil bli tatt med sentraladministrasjonen i forbindelse med samordning av 
sentraladministrasjonen og kommunaldirektørens stab. Inntil annet er bestemt vil konsulent for 
funksjonshemmede fungere som sekretær/saksbehandler.  
 
Saken legges forøvrig fram for bystyret med forslag til vedtak i henhold til forslag til vedtekter 
utarbeidet av Råd for funksjonshemmede. 

1.1 FORSLAG TIL VEDTEKTER UTARBEIDET AV RÅD FOR FUNKSJONSHEMMEDE 

1.1.0  Fundament for rådet 
Den definisjon av funksjonshemming som legges til grunn for rådets forståelse av begrepet 
funksjonshemming er den samme som brukes i Regjeringens handlingsplan 1998-2001: 
 
”Til grunn for denne meldinga ligg ei forståing av funksjonshemming som eit mishøve mellom 
individets føresetnader og krav fra miljøet og samfunnet si side til funksjon på område som er 
vesentlig for å etablere og halde ved log eit sjølvstendig og sosialt tilvere.” 
(St.meld nr.8 (1998-99) Om handlingsplan for funksjonshemmede) 
 
Hovedmål: Full deltakelse og likestilling for funksjonshemmede 
 
FN’s standardregler for like muligheter for mennesker med funksjonshemming som ble vedtatt i 
1993 ligger i bunn for rådets arbeid. Videre utgjør Regjeringens handlingsplan for 
funksjonshemmede 1998-2001 en sentral basis for rådets arbeid. Det vises til regjeringens 
satsningsområder i denne sammenheng. Rådet slutter seg til Mannerårutvalgets vurderinger og 



tilrådninger (NU 2001:22 Fra bruker til borger) og legger også dette til grunn for rådets arbeid. 
Senere revidering av denne planen innarbeides i rådets framtidige mål. 

1.2.0  Satsningsområder/arbeidsområder for rådet 
 
1.2.1  Rettigheter for funksjonshemmede 
Kommunalt råd for funksjonshemmede er et rådgivende organ for kommune, statlige etater 
på kommunalt nivå og andre offentlige instanser og institusjoner. Rådet skal være pådriver 
for å sette saker som er særlig viktig for funksjonshemmede på den politiske dagsorden og 
være pådriver for gode løsninger i praksis.  
1.2.2 Et tilgjengelig samfunn 
Det er viktig at Bodø samfunnet er tilgjengelig både fysisk og sosialt. Målsettingene er at 
ingen skal utestenges pga. funksjonshemming. 
 
Tilrettelegging både når det gjelder adkomst; herunder bygg, veier, natur er viktige 
forutsetninger for tilgjengelighet i hverdagslivet.  Områder som arbeidsliv, skole, fritid, 
kommunal informasjon er andre områder i hverdagslivet som må være tilrettelagt for alle.  
 
Videre er det viktig å understreke at funksjonshemmede har de samme rettigheter som 
funksjonsfriske i Bodø samfunnet, og at kommunen på alle nivåer (Individnivå, tjenestenivå 
og politisk nivå) skal ha lik tilgjengelighet for alle. 

 
1.2.3 Planlegging og brukermedvirkning 
Det er viktig at rådet for funksjonshemmede kommer tidlig inn i ulike planprosesser som 
angår funksjonshemmede. Ved at rådet kommer tidlig inn i den forberedende fasen i en sak 
vil det bli tid til dialog og samspill med den politiske og administrative ledelsen før det blir 
gjort vedtak i en sak. 
 
Kommunen må videre ta ansvar for å be om råd, dvs. oversende saker til rådet for uttalelse. 
Dette gjelder saker fra ulike etater i kommunen. Videre gjelder dette både enkeltsaker, ulike 
planutkast og andre forberedende saker som pågår/planlegges og som kan ha betydning for 
funksjonshemmede i kommunen.  
 
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.  
1) Individnivå - dvs. innflytelse på eget hjelpetilbud 
2) Tjenestenivå – dvs. innflytelse på hvordan tiltak og tjenester utformes og organiseres 
3) Politisk nivå - dvs. innflytelse på politiske prosesser 
 
1.2.4 Dagsorden 
Rådet kan på eget initiativ sette saker på dagsorden 
 
1.2.5 Informasjons- og kunnskapsarbeid 
Gjennom dialog skal rådet bidra med informasjons- og kunnskapsarbeid i forhold til 
administrativt og politisk nivå i kommunen. 

 

1.3.0  Administrasjonens arbeidsoppgaver/ansvar  
1.3.1Sentraladministrasjonen har administrativt ansvar for rådet 
1.3.2 Rådet skal ha fast sekretær/saksbehandler tilknyttet sentraladministrasjonen.  
1.3.3 Sentraladministrasjonen skal innarbeide eget budsjett for rådet 



1.3.4 Rådet skal orienteres fast om aktuelle saker som er under utarbeidelse i kommunen.  
1.3.5 Administrasjonen skal legge fram saker for rådet på et tidlig tidspunkt i saksgangen  
1.3.6 Etatene skal samarbeide med rådet om de sakene som de skal ha eller har til 

behandling 
1.3.7 Etatene skal delta i rådsmøter ved drøfting av viktige spørsmål for funksjonshemmede  

1.4.0  Valg og sammensetning 
1.4.1 Kommunalt råd for funksjonshemmede oppnevnes av bystyret. 
1.4.2 Rådets funksjonstid følger valgperioden med en funksjonstid på 4 år.  
1.4.3 Rådet skal være sammensatt av 3 politikere og 4 representanter fra 

interesseorganisasjonene. 
1.4.4 Representanter fra interesseorganisasjonene oppnevnes etter forslag fra disse. 
1.4.5 Kommunestyret utnevner leder og nestleder blant medlemmene i rådet. 

1.5.0  Møter 
1.5.1  Kommunalt råd for funksjonshemmede skal avholde møter minimum 7 ganger pr.år. 
1.5.2 Det settes opp helårige møteplaner.  
1.5.3 Leder har ansvar for å innkalle til møter dersom det oppstår behov for møter utenom 

møteplanen.  
1.5.4 Møtene i rådet er åpne for presse og publikum.  
1.5.5 Møteinnkalling vedlagt saksdokumenter skal være medlemmene i hende minst     

5 dager før møtedato. 
1.5.6 Rådet er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede. 

1.6.0  Protokoll 
1.6.1  Det skal føres protokoll fra møtene.  
1.6.2 Protokollen skal underskrives av leder. 
1.6.3 Protokollen skal følge saksdokumentene til de politiske organ som skal treffe vedtak 
1.6.4 Protokollen skal sendes til rådets medlemmer og vararepresentanter, ordfører, 

komiteledere, rådmann, kommunaldirektører og omsorgsombud. 
1.6.5 Protokollen er tilgjengelig for offentlig innsyn. 

1.7.  Godtgjørelse 
Råd for funksjonshemmede skal ha godtgjørelse for arbeidet i henhold til gjeldende 
godtgjøringsreglement for Bodø kommune 

1.8.  Årsmelding 
Rådet skal hvert år legge fram årsmelding for sin virksomhet 

1.9.  Vedtektsendringer 
Endringer av vedtektene må godkjennes av Bodø bystyre 
 
 
 
Endringene trer i kraft fra 2012. 
 

Forslag til innstilling 
Vedtektene godkjennes 
 



 
 
 
 
 
 

 Rolf Kåre Jensen  
 rådmann  
   
   

 
 
Saksbehandler: Vibeke Nikolaisen 
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