MANDAT
FOR
RÅDET FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE

§ 1 Formål
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne er et rådgivende organ for Hammerfest kommune,
statlige organer på kommunalt nivå og andre offentlige instanser og institusjoner.
Rådet arbeider etter den politiske målsettingen om full deltakelse og likestilling for mennesker med
nedsatt funksjonsevne i samfunnet. Rådet skal representere alle typer funksjonshemmede og er åpen
for samtlige organisasjoner for funksjonshemmede i kommunen.
Mandatet til rådet bygger på Lov om råd eller anna representasjonsordning i kommunar og
fylkeskommunar for menneske med nedsatt funksjonsevne av 17.06.2005, rundskriv Q-21/2012 og FNkonvensjonen om rettigheter til mennesker med nedsatt funksjonsevne.

§ 2 Valg og sammensetning
Rådet skal ha følgende sammensetning:
-

fire representanter fra de funksjonshemmedes organisasjoner med personlige varamedlemmer
tre politiske representanter med varamedlemmer

Funksjonshemmedes representanter velges blant følgende fem hovedgrupperinger:
-

bevegelseshemning
hørselshemning
synshemning
utviklingshemning
skjult funksjonshemning

Kommunestyret velger representantene fra de funksjonshemmedes organisasjoner og de politiske
partier etter en felles innstilling fra disse, samt rådets leder og nestleder.
Rådets funksjonstid samsvarer med den kommunale valgperioden.
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§ 3 Oppgaver
Rådets funksjon er av rådgivende art, og rådet kan gi uttalelser til kommunen, statlige etater på
kommunenivå og andre offentlige institusjoner og instanser.
Rådet skal behandle saker som er særlige viktig for personer med nedsatt funksjonsevne, blant annet
tilgjengelighet, arbeid mot diskriminering og tjenester for mennesker med nedsatt funksjonsevne.
Rådet skal ta initiativ til tiltak/prosjekt som kan styrke funksjonshemmedes likestilling i kommunen.
Rådet skal holdes løpende orientert om aktuelle saker som er under arbeid i kommunen, og de
kommunale virksomhetene skal samarbeide med rådet i den utstrekning det er nødvendig for å sikre
åpen, bred og tilgjengelig medvirkning.
Rådet skal se til at brukernes erfaringskunnskap tas med i saks – og planprosessen.
Rådet skal ikke behandle saker som gjelder enkeltpersoner.
Saker som rådet skal ha til behandling:



Saker om tiltak med funksjonshemmede som spesiell målgruppe
Årsbudsjett, årsmelding og økonomiplaner
o Kommuneplaner
o Tiltak og planer i helse – og omsorgssektoren
o Idretts – og kulturtiltak
o Boligutbygging og reguleringssaker
o Samferdselssaker og samferdselsplaner

Rådet samarbeider med Finnmark fylkeskommunes råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne når
det er naturlig.
Rådet tildeler Tilgjengelighetsprisen i medhold av Retningslinjer for Hammerfest kommunes
Tilgjengelighetspris.
Rådet skal hvert år utarbeide en årsmelding som legges frem for kommunestyret.

§ 4 Saksbehandling
Alle saksdokumenter skal legges frem for rådet i god tid før behandling i hovedutvalg og kommunestyre.
Det skal føres protokoll fra rådsmøtene. Protokollen skal følge saksdokumentene til det organ som
endelig skal avgjøre saken.
Administrasjonen gis fullmakt til, sammen med leder for rådet, å etablere hensiktsmessige rutiner for
kommunikasjon og samarbeid mellom rådet og administrasjonen.
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§ 5 Møter
Rådet avholder møter i samsvar med oppsatt møteplan, minst fire ganger i året. Møteplan utarbeides
hvert halvår.
Innkalling, avvikling og protokollering av møter skjer i tråd med Hammerfest kommunes reglement for
politiske styrer, råd og utvalg.
Ordfører og rådmann, eller den de bemyndiger, har møte – og talerett i rådet. Rådmannen eller den han
bemyndiger, kan i samråd med leder innkalle andre som en ønsker å rådføre seg med i spesielle saker.
Rådets medlemmer er folkevalgte representanter og deres rettigheter og plikter er underlagt
kommuneloven kapittel 7.

§ 6 Sekretariat og økonomi
Rådet knyttes til kommunens sentraladministrasjon og har egen sekretærbistand.
Kommunen dekker utgiftene tilknyttet driften av rådet.
Medlemmer som ikke møter på vegne av offentlig myndighet mottar møte – og reisegodtgjøring m.v. i
tråd med Hammerfest kommunes reglement for godtgjøring til folkevalgte.

