REGLEMENT FOR FYLKESRÅDET FOR MENNESKER MED
NEDSATT FUNKSJONSEVNE
Vedtatt av fylkestinget 25.10.2007
Faginstans med ansvar for ajourhold og fortolkninger: Fylkesordføreren.
Sist revidert: 17.06.2015.
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1.
1.1.

Reglementets virkeområde
HENSIKTEN MED REGLEMENTET
Hensikten med reglementet er å gi nærmere bestemmelser om ansvarsområde, myndighet
og oppgaver til fylkesrådet for personer med nedsatt funksjonsevne.
Reglementet skal sørge for at mennesker med nedsatt funksjonsevne blir sikret en bred, åpen
og tilgjengelig medvirkning i arbeidet med saker som er viktige for mennesker med nedsatt
funksjonsevne. Dette gjelder blant annet tilgjengelighet, arbeidet mot diskriminering på
grunnlag av nedsatt funksjonsevne og tjenester for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

1.2.

OMFANGET AV DET SOM REGULERES
Valg, sammensetning og myndighet.

1.3.

HVEM REGLEMENTET GJELDER FOR
Reglementet gjelder for fylkesrådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Østfold
fylkeskommune, heretter kalt fylkesrådet.

2.
2.1.

Hjemmel og gyldighet
HJEMMEL
Reglementet for fylkesrådet er utarbeidet med hjemmel i lov om råd eller anna
representasjonsordning i kommunar og fylkeskommunar for menneske med nedsett
funksjonsevne med mer av 17. juni 2005 nr 58.

2.2.

GYLDIGHET
Reglement trer i kraft 29.10.2015.

3.

Begrensninger
Godtgjøringer reguleres i reglement for godtgjøring til de folkevalgte og politiske partiene i
Østfold fylkeskommune. Saksbehandlingsreglene er regulert i reglement for saksbehandling i
de folkevalgte organer.

4.
4.1.

Innhold
SAMMENSETNING
Fylkesrådet skal bestå av 9 faste medlemmer, fordelt slik:
3 folkevalgte og 6 brukerrepresentanter, alle med personlig vara.
I tillegg oppnevnes inntil 5 offentlige etater til å sende representanter med møte og talerett.

4.2.

VALG OG OPPNEVNING
De folkevalgte representantene velges for fire år av gangen av fylkestinget. Fylkestinget
velger leder og nestleder. Det skal velges personlige varamedlemmer jf. koml § 10.
De folkevalgte medlemmene og varamedlemmene velges blant fylkestingets medlemmer og
varamedlemmer.
Brukerrepresentantene nomineres av organisasjonene og oppnevnes av fylkestinget slik at
man får et bredest mulig erfaringsgrunnlag og representasjon fra ulike grupper
funksjonshemmede. Offentlige organisasjoner og etater inviteres med og oppnevnes av
fylkestinget slik at man får et bredest mulig erfaringsgrunnlag og representasjon fra etater

som yter tjenester til funksjonshemmede, eller som har en særlig kompetanse. Fylkesrådet
kan i perioden vedta å hente inn ytterligere brukerrepresentanter dersom de ser at grupper
står urepresentert på en måte som virker urimelig, eller fylkesrådet mangler en særlig aktuell
kompetanse. Slik utvidelse av fylkesrådets antall gjelder fram til neste valgperiode.
4.3.

MANDAT
Fylkesrådet er et rådgivende organ for fylkeskommunen. Fylkesrådet skal på eget initiativ,
eller gjennom å få lagt saker frem for seg:
a)

Treffe vedtak på sine områder.

b) Delta med uttalelse i saker som gjelder forholdet mellom fylkeskommunen og fylkets
funksjonshemmede innbyggere.
c)

Sikre at personer med nedsatt funksjonsevnes perspektiv ivaretas i planarbeid,
partnerskap og når fylkeskommunen ellers bidrar i den regionale utviklingen.
Fylkesrådet skal i sitt arbeid ha et særlig fokus på universell utforming, arbeidsmarked og
inkluderende arbeidsliv, innbyggermedvirkning, kompetanseheving, informasjon og
synliggjøring. Fylkesrådet behandler ikke enkeltsaker, men tar saker opp på generelt
grunnlag.

4.4.

MYNDIGHET OG OPPGAVER

4.4.1 Vedtaksmyndighet
Fylkesrådet vedtar innen rammen av vedtatt budsjett og retningslinjer fastsatt i lov, med
hjemmel i lov eller vedtatt av fylkesutvalg/fylkesting:
1. Tildeling av erkjentlighetsprisen
2. Høringsuttalelser på egne vegne når fylkesrådet er høringsinnstans, eller oppgaven er
delegert til fylkesrådet av fylkesrådmann, eller bemyndiget politisk organ.
3. Fylkesrådet behandler søknader om midler til drift av organisasjoner for mennesker med
nedsatt funksjonsevne på grunnlag av retningslinjer vedtatt av fylkestinget.
4.4.2 Innstillinger og uttalelser
Fylkesrådet har videre rett til å uttale seg i saker som gjelder; sekretariatsfunksjonen,
fylkesrådets budsjett og utfyllende regler for saksbehandlingen i rådet.
Fylkesrådet skal hvert år legge fram for fylkestinget en melding om virksomheten sin.
Uttalelser fra fylkesrådet skal ligge ved saksdokumentene til det organet som endelig avgjør
saken.
4.4.3 Mindretallsanke
Et mindretall av medlemmene i fylkesrådet medlemmer kan kreve en sak anket til
fylkesutvalget. Også fylkesordføreren og fylkesrådmannen eller den som møter i deres sted,
kan fremme mindretallsanke. Kravet må framsettes før møtets slutt og protokolleres.

5.

Kommentarer til reglementet
Ingen.

