Kongsvinger kommune

Vedtekter for

Funksjonshemmedes råd
i
Kongsvinger kommune

Vedtatt i Kommunestyret sak 084/07 den 30.08.2007.

§ 1 Formål
Funksjonshemmedes råd skal være et aktivt kommunalt organ for å sikre at mennesker
med nedsatt funksjonsevne blir sikret åpen, bred og tilgjengelig medvirkning i saker av
betydelse for målgruppen.

§ 2 Oppgaver
Rådet skal behandle saker av særlig vekt for personer med nedsatt funksjonsevne, som
for eksempel adkomst, arbeid mot diskriminering og tjenester til mennesker med
nedsatt funksjonsevne. Medvirkning skal i hovedsak skje gjennom rådgivning og
uttalelser.
Alle saker av særlig vekt for mennesker med nedsatt funksjonsevne skal gjøres kjent for
medlemmene i rådet. Uttalelse fra rådet skal ligge ved saksdokumenter i slike saker.
Rådet kan selv ta opp saker.
Rådet skal ikke behandle saker rørende enkeltpersoner. Rådet skal heller ikke tillegges
forvaltningsoppgaver.
Rådet har møte- og talerett i alle komitéer/utvalg og kommunestyret med inntil 1
representant.

§ 3 Sammensetning
Rådet består av 7 representanter med 7 vararepresentanter. Rådets medlemmer velges
av Kommunestyret. Regler om forholdsvalsvalg i §§ 36 og 37 i kommuneloven gjelder
ikke. Hvert kjønn skal være representert med minst 40%, jfr kommuneloven 38 nr. 2.
Medlemmene/varamedlemmene velges slik:
2 representanter blant kommunestyrets medlemmer
5 representanter fra funksjonshemmedes organisasjoner etter forslag fra
paraplyorganisasjonene eller de lokale foreningene
Kommunestyret velger leder og nestleder, jfr. § 6 i Lov om råd eller anna
representasjonsordning i kommunar og fylkeskommunar for menneske med nedsett
funksjonsevne m.m.
Rådet kan nedsette arbeidsutvalg, og fastsetter betingelser for utvalgets arbeid.

§ 4 Funksjonstid
Oppnevning av medlemmer og varamedlemmer gjelder for valgperioden.

§ 5 Sekretariat
Sekretariatsfunksjonen ivaretas av Rådmannskontoret.

§ 6 Møter og møteinnkalling
Rådet avholder møter minimum 4 ganger pr. år. Innkalling til møter med saksliste skjer
fra Rådets leder i samarbeid med sekretær med minst en ukes varsel. Saker som skal
opp til behandling sendes leder i god tid før møtet.
Rådet kan innkalle ordfører, rådmann og enhetsledere til møter.
Rådet er vedtaksdyktig når minst 4 medlemmer er til stede. Ved stemmelikhet har leder
dobbeltstemme.

§ 7 Opplæring
Rådets medlemmer og varamedlemmer omfattes av kommunens opplæringsprogram for
politikere.

§ 8 Møtegodtgjørelse
Rådets medlemmer og varamedlemmer omfattes av Kongsvinger kommunes reglement
for godtgjørelse til politikere. Leder av rådet får en kompensasjon for merarbeid utover
den faste møtevirksomhet.

§ 9 Årsrapport
Rådet utarbeider innen 15. februar påfølgende år rapport fra Rådets virksomhet.
Rapporten sendes Kommunestyret samt brukerorganisasjoner.

