Nye Asker kommune

Reglement for
rådet for personer med
funksjonsnedsettelse
Felles rådsmøte 10. april 2019
Juridisk rådgiver Trine Groven

Lov om råd …..for menneske med
nedsatt funksjonsevne
>

Lov av 17. juni 2005 – oppheves høsten 2019

>

Rådet er et rådgivende organ
– Har ikke avgjørelsesmyndighet
– Kan av eget tiltak ta opp saker som angår målgruppen
– Kan arrangere høringer om saker de har til behandling

>

Formålet med rådet er å sikre at målgruppen gis
innflytelse «i saker som er særlig viktige for dem»
–
–
–
–

Arbeid mot diskriminering
Tilgjengelighet og likeverdige tjenester
Både lovpålagte og ikke-lovpålagte kommunale tjenester
Synliggjøre behov og gode løsninger

Ny kommunelov
KL § 5-2

Andre kommunale organer

e) eldreråd, råd for personer med funksjonsnedsettelse og
ungdomsråd
- Medlemmene av rådene er folkevalgte

KL § 5-12 Eldreråd, råd for personer… og ungdomsråd..
- Kommunestyret skal selv velge rådets medlemmer
- Rådet har rett til å uttale seg i saker som gjelder målgruppen
- Departementet har hjemmel til å gi forskrifter om oppgaver,
organisering og saksbehandling

KL § 5-13 Reglement for folkevalgte organer
organets virkeområde og eventuelle vedtaksmyndighet
b) tidsperioden som organet er opprettet for
c) eventuelle andre sentrale bestemmelser om organets virksomhet
a)

Reglement for saksbehandling
KL § 11-12 – Reglement for saksbehandling
> Mye er lovregulert:
– møteprinsippet (strammes inn), innkalling og saksliste, møtebok,
møteoffentlighet, inhabilitet, utvidet innsynsrett og taushetsplikt
>

Kommunestyret kan vedta nærmere regler for:
–
–
–
–
–

godkjenning av møtebok
ordskiftet
protokolltilførsel
forslag til ny sak på dagsorden (tidligere interpellasjon)
oversendelser

Ny forskrift om medvirkningsrådene
KMDs forslag til forskrift – høringsrunde fram til 12.4.
Flere hundre høringssvar!
o

o
o

o
o

o
o

o
o

Sikre bred, åpen og tilgjengelig medvirkning!
Rådene har rett til å uttale seg i saker som gjelder hhv…
Rådene kan også ta opp saker av eget initiativ
Rådenes uttalelser skal «følge saksdokumentene» til det
organet som avgjør saken «endelig»
Rådene må få sakene i tide, slik at de kan påvirke utfallet

Rådene
Rådene
Rådene
Rådene

skal ikke behandle saker som angår enkeltpersoner
skal hvert år utarbeide (hver sin) årsmelding
velger selv leder og nestleder
skal ha «tilstrekkelig» sekretariatshjelp

Veileder til medvirkningsrådene
>

Det kommer egen veileder for hvert av rådene
– samtidig med at forskriften trer i kraft

>

Oversikt over hvilke regler som gjelder
– kommuneloven og andre lover
– rettigheter og plikter som folkevalgt

>

Praktisk informasjon om arbeidet

>

Gode eksempler

Reglement for rådet i nye Asker
>

Hvilke organisasjoner har rett til å fremme forslag om
medlemmer til rådet?

>

Hvor mange medlemmer bør rådet ha?
– Skal medlemmene velges for 2 eller 4 år?
– Skal reglementet si noe om hvem som skal være representert?

>

Skal rådets leder ha møte- og talerett i andre organer?

>
>

Rutiner som sikrer at rådene får sakene i tide?
Sekretariat (stillingsprosent, oppgaver)?

>

Andre forhold som bør nedfelles i reglementet?
– Deltakende budsjettering?

Prosessen videre
>

Forslag til nytt reglement legges fram for rådene
– Rådene avgir sine høringsuttalelser

>

Reglement og prosess godkjennes av fellesnemnda
– 14. juni

>

Kommunen kontakter «organisasjoner for personer med
funksjonsnedsettelse»
– Rett til å fremme forslag til medlemmer til rådene
– Valgkomite?

>

Kommunestyret vedtar reglement og velger medlemmer
– 12. november

>

Rådet konstituerer seg
– Velger leder og nestleder

>

Opplæring

