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Sakstittel:  VALG AV REPRESENTANTER TIL INTERKOMMUNALT RÅD 

FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE 2019 - 2023  

 

 

Rådmannens innstilling: 
Lebesby kommunestyre velger følgende representanter til Det interkommunale rådet for 

menneske med nedsatt funksjonsevne for perioden 2019 - 2023: 

 

1. Politisk representant:  ___________________________ 

Vara:    ____________________________ 

 

2. Fra administrasjon:  ____________________________ 

Vara:     ____________________________   

 

3. Fra brukerne:   ____________________________ 

Vara:     ____________________________ 

 

 

 

Saksutredning: 
Vedlegg: 

Retningslinjer 

 

Andre dokumenter: 

Kommuneloven https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-22-83?q=kommuneloven  

Forskrift om medvirkning https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2019-06-17-727  

 

Faktaopplysning: 

Ved rullering av reglement for politiske styrer, råd og utvalg framkom det at det ikke har vært 

foretatt valg til Interkommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. 

 

Lebesby og Gamvik kommuner har hatt et interkommunalt samarbeid, men gjennomgang 

viser at det de siste årene ikke har vært aktivitet, i hvert fall ikke i vår kommune. 

Dette må på plass, og vi viser her til kommuneloven § 5-12. 

 

I hht. retningslinjer er det kommunestyrene som avgjør hvor mange medlemmer med 

varamedlemmer det interkommunale rådet skal ha. Fra hver kommune har det vært utnevnt 3 

representanter. Disse bør være; 1 politiker, 1 som representerer de med nedsatt funksjonsevne 

og 1 fra kommunal administrasjon.  

Det er kommunestyret som velger rådet, og tar utgangspunkt i de som er foreslått fra 

administrasjon og brukerorganisasjon, men kommunestyret kan også velge andre personer til 

rådet. Det er dermed kommunestyret som har ansvaret for å sikre bredde i representasjon.  

 

 

Rådet skal oppnevnes av de to kommunestyrene, og rådet velger selv sin leder og nestleder. 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-22-83?q=kommuneloven
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2019-06-17-727


Leder og nestleder skal velges fra hver sin kommune. Funksjonstiden skal følge 

valgperioden.  

 

Organisasjoner som representerer personer med funksjonsnedsettelse har rett til å fremme 

forslag om medlemmer til det rådet som representerer deres interesser. I hht. Retningslinjer 

kan de velges blant disse fem hovedgrupper; 

- Bevegelseshemning 

- Hørselshemming 

- Synshemming 

- Utviklingshemming 

- Skjult funksjonshemming 

 

 

Administrasjonen har vært i kontakt med Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO), 

avd. Troms og Finnmark for å få oversikt over om det finnes noen lokallag i vår kommune, 

slik at de får mulighet til å fremme forslag til representant. Dette er også i tråd med veileder  

(https://bufdir.no/globalassets/nedsatt-funksjonsevne/veileder-rad/veileder-for-radene-for-

personer-med-funksjonsnedsettelse.pdf) hvor det framkommer at organisasjonsforhold lokalt 

bør avgjøre om det er paraplyorganisasjonene eller enkeltorganisasjoner som spiller inn 

forslag til kandidater. Dersom organisasjonene har få eller ikke noen lokale lag, kan 

kommunen/fylkeskommunen ta kontakt med paraplyorganisasjoner på fylkesnivå for å få 

forslag til personer som kan velges til rådet.  

Det er også noe FFO avd. Troms og Finnmark har foreslått. De vil da kontakte sine 

medlemmer, og be de komme med innspill/forslag til medlem og varamedlem fra 

brukerorganisasjon.  

Administrasjonen har sendt formell henvendelse og ber om tilbakemelding innen 15.februar 

2021, slik at evt. medlemmer fra brukerne vil være klare til kommunestyremøtet i mars.  

 

Det er ikke krav om at representantene som blir valgt til rådet selv må ha 

funksjonsnedsetting. Både personer med funksjonsnedsetting og andre, for eksempel 

pårørende, kan være medlemmer av rådet.  

 

Administrasjonen utpeker sin representant med vara. Tidligere har både medlem og 

varamedlem vært ansatte i helse.  Det er viktig at administrasjonen har fått utpekt sine 

representanter før kommunestyremøtet i mars.  

 

I reglementet står det at rådet kan også velge arbeidsutvalg, et for hver kommune. 

I hht. veileder og ny kommunelov framgår det at det ikke er lov å etablere faste grupper med 

medlemmer fra rådet for å behandle saker mellom rådsmøtene, f.eks. underutvalg eller 

arbeidsutvalg. Reglementet som er vedlagt bør derfor også snarest rulleres og justeres i tråd 

med kommunelov. Administrasjonen har kontaktet Gamvik kommune for videre arbeid med 

å få rådet «opp og gå», samt videre arbeid med tanke på rullering av reglement.  

 

 

Vurdering: 

 

 

 

 

Harald Larssen 

https://bufdir.no/globalassets/nedsatt-funksjonsevne/veileder-rad/veileder-for-radene-for-personer-med-funksjonsnedsettelse.pdf
https://bufdir.no/globalassets/nedsatt-funksjonsevne/veileder-rad/veileder-for-radene-for-personer-med-funksjonsnedsettelse.pdf


Rådmann 

 

 

  Anne Lill Fallsen 

  Personal- og serviceleder 

 

 

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift. 

 


