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1. Formål  

Råd for personer med funksjonsnedsettelse i Namsskogan skal være en møteplass for brukere, politikere og 

administrasjon. Rådet skal være et rådgivende organ i saker som angår mennesker med 

funksjonshemninger, men skal også sette søkelys på aktuelle saker.  Rådet skal legge vekt på å øke 

innsatsen for, og oppmerksomheten rundt, mennesker med ulike funksjonshemninger innenfor etatens 

ordinære virksomhet.  

 

Målet er en integrering av kommunale tjenester og tiltak, hvor mennesker med funksjonshemninger skal 

motta disse fra de samme instanser som øvrige innbyggere. 

 

2. Rådets sammensetning 

Kommunestyret vedtar mandat for og sammensetning av rådet.  

Begge kjønn skal være representert med minimum 40%. 

Råd for personer med funksjonsnedsettelse konstituerer seg selv på første møte etter valg. 

 

Oppnevningen av medlemmer skal gjelde for valgperioden. 

Det kommunale rådet for personer med funksjonsnedsettelse i Namsskogan består av:  

* 2 representanter fra de funksjonshemmedes organisasjoner med personlige varamenn som 

brukerrepresentanter. 

* 2 representanter fra kommunestyret med personlige varamenn. 

* Kommunedirektøren eller den han/hun bemyndiger. 

 

Rådet skal ha mulighet til å be om at andre deltar fra administrasjonen i spesielle saker.  

Denne bør komme fra den enhet som naturlig steller med de aktuelle sakene. 

 

Rådet kan opprette arbeidsutvalg, og det kan nedsettes arbeidsgrupper.  

 

3. Oppgaver 

* Rådet bør ha minst 4 møter i året. Lederen innkaller til møter. 

* Rådet har rett til å uttale seg før kommunestyret fastsetter saksbehandlingsregler og vedtar budsjett og 

mandat for råd for likestilling av funksjonshemmede jfr. Kommunelovens § 5-12. 

 

4. Rett for andre til å delta i møtene 

* Rådets leder eller den han/hun gir fullmakt har møte- og talerett i kommunestyret jf reglement for 

Namsskogan kommunestyre pkt. 10.1. jfr. Kommunelovens § 5-12. 

* Ordføreren har møte-, tale- og forslagsrett (jf. kommuneloven § 6-1, 3. avsnitt). Kommunedirektøren 

eller den kommunedirektøren delegerer det til, har møte- og talerett (jf. kommuneloven 13-1, femte 

avsnitt). 

5. Taushetsplikt 

Alle som er til stede i rådets møter har taushetsplikt i samsvar med Forvaltningslovens regler. 

6. Andre bestemmelser 

For forhold som ikke er regulert i disse retningslinjer gjelder bestemmelser i Lov om kommuner og 

fylkeskommuner. Disse retningslinjer kan kun endres av kommunestyret, etter at rådet har uttalt seg. 

 


