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Hvem er vi?

 Barne-, ungdoms- og 
familiedirektoratet  

 Avdeling for rettferd og 
inkludering (ARI)

 Deltasenteret

 Arbeidsområde: universell 
utforming, medvirkning
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Bufdirs oppdrag

Bufdir skal: 
– følge opp loven om råd for 

mennesker med nedsatt 

funksjonsevne.

– føre oversikt over om 

kommuner og 

fylkeskommuner følger 

lovens krav

– Gi informasjon og 

veiledning til rådene.
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Bufdirs arbeid

 Informasjonsskriv i januar 
2015

 Utvikler ny temaside rettet 
mot rådsarbeid

 Deltar på konferanser for 
rådene

 Filmsnutter om rådenes 
arbeid

 Kartlegging av status
Foto: Terje Skåre
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Organisering

 Eget råd for funksjonshemmede

 Interkommunale ordninger

 Felles råd med eldre

 Andre representasjonsordninger
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Type rådsordning i kommuner i 2013. 
Prosent.
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Innflytelse i kommunale råd (%)
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Sammensetning av rådet

 Representative brukerrepresentanter.

 Sentrale politikere i rådet vil kunne styrke rådets 
innflytelse.

 Anbefales at representanter for 
kommuneadministrasjonen ikke oppnevnes som 
rådsmedlemmer. 

 Organisasjonene har forslagsrett ved oppnevning av 
rådsmedlemmer.
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Sammensetning av kommunale råd (%). 
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Alders- og kjønnsfordeling. Kommunale råd.
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Råd – krav til saksbehandling

 Saker skal legges fram for rådet i god tid før de skal 
avgjøres.

 Rådet kan også selv ta opp saker. 

 Rådets uttalelse skal legges ved saksdokumentene til 
det organet som fatter endelig avgjørelse i saken.
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Rådet får saker fra kommunen i forberedelsesfasen –
før saken er ferdig forberedt for politisk behandling (%)
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Saker rådet ikke skal behandle

 Rådene skal ikke behandle saker som gjelder 
enkeltpersoner.

 Det er ikke tenkt at forvaltningsoppgaver som f.eks. 
forvaltning av tilskudd skal legges til rådet.



BUFDIR  /

Rådsmedlem – plikter og rettigheter

 Oppnevning gjelder hele valgperioden.

 Kan søke om fritak pga. redusert helse.

 Møteplikt og plikt til å avgi stemme.

 Møte- og reisegodtgjøring etter nærmere 
bestemmelser fastsatt av kommunestyret/fylkestinget.
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Gjennomsnittlig budsjett for kommunale råd

 Kommunestyre skal bevilge 
midler til drift 

 Råd for personer med 
nedsattfunksjonsevne:  
28.000 kr 

 Eldreråd:
45.000 kr
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Andel av årsverk til sekretariatsfunksjon. 
Kommunale råd. 

Under 10 % 

52 %

(10-19 %) 

34 %

(20-29 %)

10 %

30 % eller mer

4 %
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Kommunale råd - mandat

 Kommunestyre vedtar mandat for rådet

 75% av kommunale råd har mandat.

 57% av kommunale råd i små kommuner har 
mandat.
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Hva sier loven

 Kommuner og fylkeskommuner skal oppnevne råd 
eller annen representasjonsordning.

 Tre hovedområder: 

 Universell utforming 

 Tjenester for personer med nedsatt funksjonsevne

 Arbeid mot diskriminering
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Større og overgripende saker

 F.eks. – medvirkning i planlegging (§5-1 i PBL)

 Plikt til å legge til rette for medvirkning.

 Sikre medvirkning fra grupper som krever spesiell 
tilrettelegging.

 De som ikke kan delta, skal sikres medvirkning på annen 
måte.
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Oppnevning av nye råd – Kartlegging av status 

 Gjennomføres av Bufdir

 Tidspunkt: januar – februar 
2016

 Få, grunnleggende 
spørsmål

 Besvares av 
kommune/fylkeskommune

Foto: Istock Photo
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Oppnevning av nye råd – Kartlegging av 
status 

 Er det oppnevnt nytt råd?

 Type råd

 Alder

 Folkevalgtopplæring

 Annen opplæring 

 Sekretærressurs

 Økonomi – budsjett

 Mandat 
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Opplæringstilbud til rådene

 Fagakademiet

 Direktoratet for byggkvalitet

 Opplæring gjennom 
organisasjonene

 Tilbud om 
folkevalgtopplæring ?

Foto: Istock Photo

http://uukurs.dibk.no/
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Informasjon rettet mot rådene

 Bufdirs nettside – informasjon rettet mot rådene

 Rådsfilmer

http://www.bufdir.no/Nedsatt_funksjonsevne/Kommunale_og_fylkeskommunale_rad_for_personer_med_nedsatt_funksjonsevne/

