
15. Reglement for Råd for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne 
i Gran kommune 

 
0. Om reglementet 
Sist revidert jf. vedtak i kommunestyremøtet xx.xx.2019 sak xx/19.                   
 
Saksbehandlingen i kommunale folkevalgte organer er regulert i kommunelovens 
kapittel 11, “Saksbehandlingsregler i folkevalgte organer”. 
 
Reglement for kommunestyret legges, så langt det passer, til grunn for 
utvalgsmøtene. 
 
Vedtatt i kommunestyret 26.6.2003 i sak 0054/03. (Erstatter reglement vedtatt i Gran 
kommunestyre 19.6.1986 i K-sak 73/86.) Revidert jfr. Vedtak i kommunestyremøtet 
18.06.2015 
 
1. Formål 
Råd for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne i Gran kommune skal 
sørge for en åpen, bred, og tilgjengelig medvirkning i saker som behandles. 
Brukermedvirkning er viktig for rådet. Rådet skal gi innspill og råd til kommunestyret 
og varsle om forhold som er til hinder for at innbyggere med nedsatt funksjonsevne 
skal kunne delta på alle områder i samfunnet. De skal motta tjenester fra kommunen 
som de etter loven har rett på, slik at de kan få leve et fullverdig, meningsfullt og godt 
liv 
Råd for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne er etablert ut fra 
bestemmelsene i «Lov om kommuner og fylkeskommuner § 5». 
  
2. Oppgaver  
Råd for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne har rett til å uttale seg i 
saker som gjelder mennesker med nedsatt funksjonsevne. Slike saker skal bli 
forelagt rådet av kommunestyret. Kommunestyret skal etablere rutiner som sikrer at 
rådet mottar sakene på et så tidlig tidspunkt i saksbehandlingen at uttalelsene fra 
rådet har mulighet til å påvirke utfallet av saken. 
Administrasjonen har plikt til å inkludere Råd for likestilling av mennesker med 
nedsatt funksjonsevne som en medvirkningsressurs i saker der personer med 
nedsatt funksjonsevne bør representeres. 
  
Råd for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne kan ta opp saker på 
eget initiativ ved å anmode kommunestyret om å sette saken på dagsorden. 
  
3. Sammensetning 
Råd for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne i Gran skal ha følgende 
sammensetning: 
- Tre folkevalgte representanter, med vararepresentanter. Av disse bør en ha plass i 
formannskapet. 
- Fire medlemmer fra organisasjoner/foreninger og lag som representerer personer med 
nedsatt funksjonsevne i kommunen med vararepresentanter. Det bør legges til rette 
for kjønn og spredt alderssammensetning i valg av representanter til rådet. 
Råd for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne velger selv leder og 
nestleder blant medlemmene. 



  
  

 
 
 
 
4. Saksbehandling 
Saksbehandlingen følger reglene i Lov om kommuner og fylkeskommuner kapittel 11. 
Rådmannen, eller den han/hun gir myndighet, har innstillingsrett til rådet. 
Ordføreren har møte- og talerett, men bare stemmerett og forslagsrett dersom han 
eller hun er valgt medlem av Råd for likestilling av mennesker med nedsatt 
funksjonsevne. 
Rådmannen har møte- og talerett, personlig eller ved en av sine underordnede. 

 
5. Innkalling, møter og protokoll 
Lederen for Råd for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne innkaller til 
møter i samråd med sekretæren. 
 
Regler for fastsetting av møter, sakliste, innkalling og møteledelse følger 
kommunelovens § 11. Ut over dette skjer utsendelse av møteinnkalling, publisering 
og kunngjøring av møtedokumentene regelen for kommunestyret. 
 
Råd for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne har møter mandag før 
formannskapsmøter, og følger kalenderen for de øvrige politiske møtene. 
 
Gran kommunes reglement for protokollføring følges. 

 
6. Sekretariat 
Sekretariatet legges til kommuneadministrasjonen og utvalgssekretæren utpekes av 
rådmannen.  

 
7. Taushetsplikt 
Rådets medlemmer er underlagt lovbestemt taushetsplikt. (Jfr. Forvaltningslovens § 
13.) 
 
8. Årsmelding 
Årsmeldingen til Råd for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne 
oversendes rådmannen for videre politisk behandling i formannskap og 
kommunestyre. 

 
 

90. Opplæring 
Råd for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne må følges opp med 
skolering av sine medlemmer for å løse den oppgave de er satt til. 
  
 


