
 
Rådet for personer med funksjonsnedsettelse i Arendal kommune 

 
 

Reglement 
 

Vedtatt av Arendal bystyre 21.11.2019 

 
 
1. Arendal kommune skal ha et råd personer med funksjonsnedsettelse, jf. kommuneloven 5-12 og 
forskrift om medvirkningsordninger av 17.6.2019 nr. 727.  
 
2. Rådet skal være et rådgivende organ for kommunen i saker som angår personer med 
funksjonsnedsettelse.  
 
3. Bystyret oppnevner medlemmer til rådet. Organisasjoner som representerer mennesker med 
nedsatt funksjonsevne har rett til å komme med forslag om medlemmer til rådet. Oppnevning av 
medlemmer gjelder for den kommunale valgperioden.  
 
4. Rådet skal ha 7 medlemmer med varamedlemmer. Rådet skal bestå av personer fra fem 
organisasjoner og to personer som er politisk valgte. Av de politisk valgte skal minst en være fast 
representant i bystyret. Medlemmene skal være bosatt i Arendal kommune. Bystyret kan gjennom 
vedtak endre tallet på medlemmer. 
 
5. Rådet velger selv sin leder og nestleder.  
 
6. Rådet skal hvert år utarbeide en årsmelding til bystyret om sin virksomhet.  
 
7. Lederen sørger for å kalle inn til og lede møtene i rådet.  
 
8. Kommunen skal sørge for møtesekretariat for rådet. Sekretariatet sine oppgaver er:  
 

 Forberede politiske saker for rådet.  
 

 Lage innkalling med sakliste før møtene i samarbeid med lederen. Disse skal gjøres offentlige.  
 

 Offentliggjøre referater fra møtene.  
 
9. Rådet sine oppgaver:  
 

 Være høringspart i politiske saker som gjelder mennesker med nedsatt funksjonsevne.  
 

 Uttale seg om politiske saker som gjelder tjenestetilbud mennesker med nedsatt 
funksjonsevne.  

 

 Uttale seg i andre politiske saker som berører mennesker med nedsatt funksjonsevne og som 
det er naturlig å uttale seg om for rådet.  

 

 Rådet kan selv ta opp aktuelle saker og tema til debatt, samt samarbeide med både  
brukerorganisasjoner og fagmiljø. 

 

 Rådet gis talerett i komite og kommuneplanutvalg i forkant av saksbehandlingen.  
 

 Rådet skal ikke behandle saker som gjelder enkeltpersoner  
 
10. Rådet skal være løsningsorientert, bidra til åpen dialog og konstruktiv kommunikasjon og  
fremme gode samarbeidsrelasjoner. 

 


