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Valg av råd for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne 
2019-2023 

 

Rådmannens innstilling: 
Saken legges frem uten innstilling 
 
 

Saksdokumenter Vedlagt 
Lov om kommuner og fylkeskommuner 
Reglement for råd for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne, håndbok 
for folkevalgte kapittel 15 
Lag og foreningers forslag til representanter 
*forslaget ettersendes/legges frem i møtet.  

Nei 
 
Nei 
Ja* 
 

 
 

Oppsummering 
Kommunestyret må velge medlemmer til råd for likestilling av mennesker med nedsatt 
funksjonsevne. Rådet velger selv leder og nestleder 

 
Saksutredning 
 

Bakgrunn for saken 
Kommunestyret oppnevner råd for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne i henhold til 
bestemmelsene i lov om kommuner og fylkeskommuner § 5-12, og Gran kommunes reglement for 
Råd for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsnivå. Råd for likestilling av mennesker med 
nedsatt funksjonsevne er et rådgivende organ for kommunen, og har ifølge loven som formål å sørge 
for at mennesker med nedsatt funksjonsevne blir sikret åpen, bred og tilgjengelig medvirkning i 
arbeidet med saker som er særlig viktig for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Dette gjelder 
blant annet tilgjengelighet, arbeid mor diskriminering på grunnlag ar nedsatt funksjonsevne og 
tjenester for mennesker med nedsatt funksjonsevne.  
 
Råd for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne er satt sammen av:  

 Fire av medlemmene skal være personer foreslått av funksjonshemmedes organisasjoner. 

 Tre av medlemmene skal være representanter fra de folkevalgte i kommunen, hvorav en 
representant fra formannskapet 

 Rådet velger selv leder og nestleder. 

Saksgang Møtedato 
Kommunestyret 24.10.2019 
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Konsekvenser 
 
Lover og forskrifter 
Lov om kommuner og fylkeskommuner, med endringslov av 16.06.2017 
 
Eksisterende planer 
Ingen 
 
Gjeldende vedtak 
Ingen merknad 
 
Økonomi 
Ingen merknad 
 
Bemanning 
Ingen merknad 
 
 

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

Vurdering/alternative løsninger 
Ingen merknad 
 
 
 

Kommunikasjons- og informasjonstiltak 
Skriv her. 
 

 
Dato: 25. september 2019 
Godkjent av rådmannen 
 
 


