
REGLEMENT
– Råd for personer med funksjonsnedsettelse

Rådets virkeområde

• Formålet med rådet er å sikre at målgruppen gis innflytelse i saker som er særlig viktige for dem.

• Rådet er opprettet av kommunestyret i medhold av kommuneloven § 5-12 med tilhørende forskrift.

• Rådet er et rådgivende organ. Rådet har rett til å uttale seg i alle saker som angår personer med 
 funksjonsnedsettelser. Uttalelser fra rådet skal følge saksdokumentene til det kommunale organet som  
 avgjør saken endelig.

• Rådet kan avgi høringsuttalelser på selvstendig grunnlag.

• Rådet kan av eget tiltak ta opp saker som angår personer med funksjonsnedsettelse.

• Rådet kan arrangere høringer om saker de har til behandling, og kan innkalle/invitere hvem de måttte  
 ønske til å møte for rådet.

• Rådet kan drive informasjonsarbeid.

• Rådet har ingen beslutningsmyndighet, og skal ikke behandle saker som gjelder enkeltpersoner.

Saksbehandling i rådet

• Politisk sekretariat sørger for innkalling til rådets møter, i samarbeid med rådets leder.

• Saker som gjelder personer med funksjonsnedsettelse skal legges fram for rådet i så god tid før saken  
 avgjøres endelig, slik at rådets uttalelse har mulighet til å påvirke utfallet av saken.

• Rådet skal gis tilstrekkelig sekretariatshjelp.

• Rådet skal hvert år utarbeide en årsmelding som skal legges frem for kommunestyret.

• Reglement for saksbehandling i folkevalgte organer gjelder for rådets arbeid i den grad det er 
 hensikts messig. 

• Rådsmøtene starter med åpen post. Organisasjoner med tilhørighet til Drammen kan orientere om temaer  
 som opptar medlemmene. Ordningen er begrenset til 20 minutter. Tema bør som hovedregel gjelde 
 kommunale forhold og ha en generell karakter. 

• Rådet for personer med funksjonsnedsettelse har inntil 5 minutters taletid i starten av hovedutvalgsmøter  
 og kommunestyremøtet, dette til de saker fra rådet som skal behandles i møtet.

• Rådet skal tildeles et eget budsjett.

Ikrafttreden

Dette reglementet trer i kraft fra 26.05.20 (vedtaksdatoen i kommunestyret). Reglementet kan endres av 
kommunestyret selv. Rådet skal gis anledning til å uttale seg før kommunestyret gjør endringer i reglementet.


