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Revidering av reglement for Råd for likestilling av mennesker med 
nedsatt funksjonsevne i Gran kommune 

 

Rådmannens innstilling: 
Kommunestyret vedtar vedlagt revidert reglement for Råd for likestilling av mennesker med nedsatt 
funksjonsevne 
 
 

Saksdokumenter Vedlagt 
Revidert reglement for Råd for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne Ja 
  
 
 

Oppsummering 
Saken gjelder revidering av reglement for råd for likestilling av mennesker med nedsatt 
funksjonsevne i Gran kommune. Rådet har gått gjennom og revidert gjeldende reglement og 
kommet med enkelte tilføyelser og endringer. Det reviderte reglementet ivaretar den nye 
kommuneloven som nå er styrende for opprettelse og valg av råd i kommuner og fylkeskommuner. 

 
Saksutredning 
 

Bakgrunn for saken 
Reglementet for råd for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne ble sist revidert i juni 
2015. Råd for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne opprettes etter kommune- og 
fylkestingsvalget høsten 2019. Da vil § 5-12 i ny kommunelov tre i kraft og være styrende for 
etablering av det nye rådet for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne. Rådets 
gjeldende reglement gjennomgås og revideres av sittende råd slik at nytt reglement er klart når nytt 
råd går i gang med sitt arbeid.  
 
Det vil komme en forskrift om kommunale og fylkeskommunale råd for eldre, for personer med 
funksjonsnedsettelser og for ungdom. Denne har vært til høring (høringsfrist 01.04.2019) og er 
fortsatt ikke vedtatt. Den er ventet klar når nytt råd for likestilling av mennesker med nedsatt 
funksjonsevne er etablert. 
 

Saksgang Møtedato 
Råd for likestilling av mennesker med nedsatt 
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Råd for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne har gått gjennom gjeldende reglement 
og samstemt det opp mot den nye kommuneloven og den praksis rådet har i dag. Forslaget til 
revidert reglement er også sett opp mot høringsforslaget til ny forskrift.  
Forslag til revidert reglement har vært til orientering og kommentarer i rådet før det  det ferdigstilles 
og legges fram til behandling. 

  
Konsekvenser 
 
Lover og forskrifter 
Lov om kommuner og fylkeskommuner, Forvaltningsloven 
 
Eksisterende planer 
Ikke relevant 
 
Gjeldende vedtak 
Håndbok for folkevalgte kap 15. Reglement for råd for likestilling av mennesker med nedsatt 
funksjonsevne. 
 
Økonomi 
Ikke relevant 
 
Bemanning 
Ikke relevant 
 
 

Uttalelse fra andre utvalg Ja/Nei 
Ungdomsrådet Nei 
Eldrerådet Nei 
Rådet for funksjonshemmede Ja 
Andre råd eller utvalg Nei 
 
 
 

Vurdering/alternative løsninger 
Rådmannen foreslår at reglementet for råd for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne i 
Gran kommune revideres og at det gjennomgås av sittende råd på bakgrunn av erfaringer siste 
valgperiode. Ny kommunelov § 5.12 danner grunnlag for opprettelse av nytt råd. Den nye 
kommuneloven vil være gjeldende lovverk for råd for likestilling av mennesker med nedsatt 
funksjonsevne som velges etter kommune og fylkestingsvalget høsten 2019.  
 
 
 

Kommunikasjons- og informasjonstiltak 
Revidert reglement for råd for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne vil innlemmes i 
politikerhåndboka, og gjøres tilgjengelig via kommunens hjemmesider når endelig revidert reglement 
er vedtatt i kommunestyret.  
 

 
Dato: Velg dato 
Godkjent av rådmannen 
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