
Nettskjema

Kartlegging: Kommunale råd for personer med
funksjonsnedsettelse (pdf/utskrift)

SAMTYKKE

Samtykket gjelder spørreskjemaundersøkelsen Kartlegging av kommunale råd for personer med funk-

sjonsnedsettelse. Du gir ditt samtykke ved å gå videre til de neste sidene og fylle ut og returnere

spørreskjemaet. Undersøkelsens hovedformål er å få kunnskap om hvordan de kommunale rådene

fungerer, hvilke rammebetingelser de har, hvilke saker de arbeider med og hvilken innflytelse de har,

spesielt i lys av at det i 2019 ble innført en ny rådsordning der råd for personer med funksjonsnedset-

telse ble forankret i kommuneloven sammen med eldreråd og ungdomsråd.

Undersøkelsen innebærer at du fyller ut et spørreskjema, som har til hensikt å kartlegge hvordan det

kommunale rådet fungerer, rammebetingelser, saker det arbeider med og hvilken innflytelse det har.

Hva skjer med opplysningene dine?

De innsamlede opplysningene vil bli brukt til forskning som kan gi oppdatert kunnskap om hvordan

kommunale råd for personer med nedsatt funksjonsevne fungerer. Vi innhenter ett svar fra hvert råd i

hver kommune. Vi spør om kommunenavn, for i ettertid å kunne koble til registeropplysninger om

kommunen (som befolkningsstørrelse og -sammensetning). Alle kommuner vil være anonyme i resul-

tater som publiseres fra undersøkelsen.

All forskning vil følge gjeldende regelverk for forskning og vil bli utført av Nordlandsforskning og

Høgskolen i Innlandet.

Dine rettigheter:

Det er frivillig å delta

Du kan trekke samtykket ditt når som helst og uten grunn og be om at opplysningene blir slettet.

Dette kan du gjøre ved å sende en henvendelse på e-post til tbl@nforsk.no

Du har rett til innsyn i hvilke opplysninger som er lagret om deg, og hva opplysningene er blitt

brukt til

Dersom du ønsker å klage på behandlingen av opplysningene dine, kan du sende klage til

Datatilsynet (www.datatilsynet.no) eller til personvernombudet ved Nordlandsforskning (epost:

ima@nforsk.no).

Nordlandsforskning har behandlingsansvaret for undersøkelsen.  Personvernombud ved instituttet kan 
kontaktes på e-post: ima@nforsk.no. For å tilrettelegge for statistikk og forskning vil opplysningene bli 
oppbevart på ubestemt tid etter avsluttet innsamling. Resultater og forskning fra undersøkelsen vil bli 
publisert på Nordlandsforskning sinde nettsider: www.nordlandsforskning.no

(Spørsmålene starter på neste side)

Oppgi kommunenavn (og evt bydel): *



Kommunenummer (fire siffer):

Veiledning: Spørreskjemaet er adressert til deg som rådsleder, men du vil oppleve at noen vurde-

ringsspørsmål best kan besvares i samråd med rådsmedlemmer (fordi rådene er ulike har vi ikke spe-

sifisert hvilke spørsmål dette gjelder), og noen spørsmål bør rådssekretæren eller annen representant

for kommunen svare på, eventuelt i samarbeid med deg som rådsleder. Et spørsmål under

"Opplæring og veiledning" spør direkte om rådssekretærens vurdering.

RÅDSORDNING

Først et spørsmål om type representasjonsordning: *

Hvilken representasjonsordning for personer med nedsatt funksjonsevne har kommunen/bydelen i

dag? (sett ett kryss)

Utdyp eventuelt:

De neste tre spørsmålene besvares dersom du svarte "felles råd" ovenfor:

Hvis felles råd, spesifiser med hvilken/hvilke grupper (flere kryss mulig):

Eget råd for personer med nedsatt funksjonsevne

Felles råd

Annen representasjonsordning enn råd (utdyp i svarfeltet neden-
for)

Ingen representasjonsordning

Eldre

Ungdom

Råd for etnisk minoritet

Innbyggerråd eller liknende

Interkommunalt råd



Utdyp eventuelt:

Hvis felles råd, hva var begrunnelsen for dette (flere kryss mulig)?

Utdyp eventuelt:

Hvis felles råd, har brukerorganisasjonene blitt hørt før beslutningen ble tatt? (flere
kryss mulig)

Hvis ja, hvilket syn gav organisasjonen(e) uttrykk for? (flere kryss mulig)

Utdyp eventuelt:

Annet

For lite befolkningsgrunnlag for eget råd

For få brukerorganisasjoner for personer med funksjonsnedsettel-
se

Etter ønske fra brukerorganisasjonene

Økonomiske grunner

Annet

Ja, én organisasjon ble hørt

Ja, to eller flere organisasjoner ble hørt

Nei, beslutningen har ikke vært tll høring hos noen organisasjo-
ner

De støttet beslutningen

De var skeptiske til beslutningen

De hadde ulike syn på beslutningen



Har kommunen delegert ordningen med råd til bydelsnivå eller kommunedelsnivå? (fle-
re kryss mulig)

Utdyp eventuelt:

RÅDETS OPPNEVNING OG SAMMENSETNING

Når ble nåværende råd oppnevnt?

Oppgi år og måned:

Ble funksjonshemmedes organisasjoner bedt om å komme med forslag til kandidater
ved oppnevning av rådet? (flere kryss mulig)

Utdyp/spesifiser eventuelt:

Hvor mange medlemmer har rådet?

Oppgi antall (bruk siffer):

Hvor mange varamedlemmer har rådet?

Ja, delegert hele ordningen til bydelsnivå/kommunedelsnivå

Ja, delegert til bydelsnivå/kommunedelsnivå, med sentralt råd i til-
legg

Nei

Annet svar (spesifiser under)

Ja, fra paraplyorganisasjonene (FFO, SAFO, Unge funksjonshemme-
de)

Ja, fra de enkelte brukerorganisasjonene

Nei



Oppgi antall (bruk siffer):

Hvor mange medlemmer er i hver av de følgende kategorier? Ikke
ta med varamedlemmer:

(Bruk slideren for å velge antall)

Kjønn:

Kvinne:

Verdi

Mann:

Verdi

Alder:

Under 25 år:

Verdi

25-39 år:

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



Verdi

40-59 år:

Verdi

60 år eller mer:

Verdi

Bakgrunn:

Brukerrepresentant:

Verdi

Politiker:

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



Verdi

Fra kommunenes administrasjon:

Verdi

Fra andre offentlige instanser:

Verdi

Andre:

Verdi

Utdyp eventuelt:

Hvilken bakgrunn har rådets leder?

Kjønn:

Kvinne

Mann

Annet

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



Alder:

Bakgrunn (flere kryss mulig):

Utdyp eventuelt:

RÅDETS RAMMEBETINGELSER

Har rådet etablert arbeidsutvalg eller underutvalg (fast gruppe med medlemmer som
skal behandle saker mellom rådsmøtene)?

Hadde rådet i forrige periode arbeidsutvalg eller underutvalg (fast gruppe med med-
lemmer som skal behandle saker mellom rådsmøtene)?

Under 25 år

25-39 år

40-59 år

60 år eller mer

Brukerrepresentant for personer med funksjonsnedsettel-
se

Brukerrepresentant for eldre

Politiker

Fra kommunens administrasjon

Fra annen offentlig instans

Andre

Ja

Nei

Ja

Nei

Vet ikke



Utdyp eventuelt:

Hvor stor andel av et årsverk er satt av til sekretariatsfunksjonen for rådet, ca: (ett
kryss)

Hvor er sekretærstillingen administrativt plassert? (flere kryss mulig)

Utdyp eventuelt:

Har kommunen fastsatt mandat/reglement for rådets virksomhet? (ett kryss)

Under 5 %

5-9 %

10-19 %

20-29 %

30 % eller mer

Rådsmannskontoret / kommunedirektøren

Politisk sekretariat

Enhet for teknisk/plan/areal

Enhet for helse og omsorg

Enhet med ansvar for kultur

Enhet med ansvar for oppvekst

Enhet for økonomi og administrasjon

Arkiv/servicetorg

Annet

Ja - viderefører mandat/reglement fra forrige rådsperio-
de



Har rådet lagd egne retningslinjer for sin virksomhet? (ett kryss)

I følge forskriften har kommunale råd rett til å uttale seg før kommunestyret setter ned
et sekretariat, fastsetter saksbehandlingsreglene og vedtar budsjett for dem.

Har rådet betnyttet seg av denne retten? (flere kryss mulig)

Er det vedtatt eget budsjett for rådet? (ett kryss)

I følge forskriften kan kommunestyret gi rådene myndighet til å fordele bevilgninger.
Har rådet fått myndighet til å fordele bevilgninger?

Hvis ja - til hvilken instans eller formål har rådet myndighet til å fordele bevilgninger?

Hvordan vil du karakterisere rådets ressurser på følgende områder:

Ja - kommunestyret har fastsatt nytt mandat/reglement

Nei – rådet har ikke mandat/reglement

Ja

Nei

Ja, når det gjelder etablering av sekretariat

Ja, når det gjelder saksbehandlingsregler

Ja, når det gjelder budsjett

Nei, ingen av delene

Ja

Nei - rådet forespør kommunen om utgiftsdekning fra gang til gang

Det stilles ikke midler til disposisjon for rådet utover møtegodtgjørel-
se

Ja

Nei



Har rådet laget seg en årsplan for sitt arbeid?

I følge forskriften skal viktige saker legges fram for rådet i god tid før de skal avgjøres.

Er det etablert rutiner for å sikre at saker blir lagt fram for rådet i god tid før de skal avgjøres?

Når blir sakspapirer sendt til rådets medlemmer?

Angi omtrent hvor lang tid i forkant av et rådsmøte sakspapirer vanligvis blir sendt til rådets medlem-

mer fra rådets sekretær (forsøk å angi et gjennomsnitt)

Ja, for 1 år

Ja, for 2 år

Ja, for 3 år

Ja, for 4 år eller mer

Nei

Ja

Nei

1-3 dager

4-7 dager

1-2 uker

2 uker eller mer

Økonomi

Sekretariatsressurs

Møtefasiliteter/teknologi

Mulighet til å delta på kurs/konferan-
ser

Svært lite til-
fredsstillen-

de
Lite tilfreds-

stillende Verken/eller
Tilfredsstille

nde

Svært til-
fredsstillen-

de



Utdyp eventuelt:

Når i saksprosessen får rådet vanligvis saker fra kommunen?

I følge forskriften kan kommunestyret gi medlemmer av rådene møte- og talerett i
folkevalgte organer.

Er noen av medlemmene i rådet gitt møte- og talerett i folkevalgte organer? (f.eks i kommunestyret el-

ler utvalg/komitéer)? (ett kryss)

Utdyp eventuelt:

Har rådet opplevd praktiske endringer med konsekvenser for arbeidet i rådet, som er
begrunnet i kommunelovens bestemmelser?

Ja, alle medlemmene av rådet har fått slik rett

Ja, noen medlemmer har fått slik rett

Ja, ett medlem har fått slik rett

Nei, ingen medlem har fått slik rett

Ja

Nei

Forberedelsesfasen

Etter avgitt innstilling

Både før og etter innstilling

Etter at vedtak er fattet

Svært vanlig
Ganske van-

lig
Ganske
uvanlig

Svært uvan-
lig



Hvis ja, vennligst spesifisér hvilke:

Hvor mange møter har rådet hatt i 2020? Oppgi antall møter:

Fysiske møter:

Verdi

Digitale møter:

Verdi

Annet:

Verdi

Utdyp eventuelt:

OPPLÆRING OG VEILEDNING

Har rådet eller enkeltmedlemmer mottatt noen form for opplæring? (flere kryss mulig)

Opplæring av kommunen

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18



Dersom rådet eller enkeltmedlemmer har fått opplæring, på hvilke områder er det? (fle-
re kryss mulig)

Utdyp eventuelt:

Hvor viktig har følgende dokumenter og kilder/kurs vært for opplæring og kunnskaps-
utvikling for rådet?

Opplæring av organisasjoner

Annet opplæringstilbud

Skolerer seg selv

Ikke fått opplæring

Kurs om bærekraftsmål i kommunal tjenesteyting og planleg-
ging

Kurs om CRPD

Universell utforming

Kurs om rådets rolle og funksjon

KS folkevalgtopplæring

Annen opplæring

Bufdir sin veileder for rådene for
personer med funksjonsnedsettelser

"CRPD for alle"
(Likestillingssenteret KUN og FFO
Trøndelag)

Informasjon fra kommunens admini-
strasjon

Svært viktig
Ganske vik-

tig Verken/eller Lite viktig
Svært lite

viktig

Ikke aktu-
elt/ikke fått

tilbud



Nærmere om Bufdir sin veileder for rådene for personer med funksjonsnedsettelser:

I hvilken grad vil du si at veilederen har hatt betydning for:

Det neste spørsmålet er til rådssekretæren:

Hvor nyttig mener du som rådssekretær at Bufdir sin veileder for rådene for personer
med funksjonsnedsettelse har vært for din funksjon som sekretær for rådet?

Svært nyttig

Nyttig

Verken eller

Lite nyttig

Svært lite nyttig

KS folkevalgtopplæring

Annen kommunal opplæring

Samlinger for kommunale råd arran-
gert av det fylkeskommunale rådet
eller andre

Bruk av FN-konvensjonen om rettig-
hetene til personer med nedsatt
funksjonsevne i rådets arbeid

Rådets arbeid med likestilling

Rådets hovedarbeidsområder/saks-
felt

Kjennskap til kommunelov og
Forskrift om medvirkningsordninger

Svært stor
betydning

Stor betyd-
ning Verken/eller

Liten betyd-
ning

Svært liten
betydning



Utdyp eventuelt. Hva har vært spesielt nyttig?:

SAKER OG SAKSOMRÅDER

Hvor mange saker har rådet behandlet hittil i rådsperioden?

Oppgi totalt antall saker (siffer):

Vi vil nedenfor be deg oppgi antall saker innenfor a) ulike tjeneste-/livsområder og b) sakstyper. (Noen

av områdene kan være overlappende, bruk da skjønn. Dersom det er vanskelig å oppgi eksakt antall,

ber vi deg gjøre et anslag. Du kan bla frem/tilbake mellom sidene om nødvendig.)

Saker hittil i rådsperioden: Hvor mange saker har rådet behandlet innenfor følgende tjeneste- eller

livsområder?

Helse/omsorg/rehabilitering/habilitering

Antall saker i perioden:

Verdi

Arbeid og sysselsetting

Antall saker i perioden:

Verdi

Boform / egen bolig

Antall saker i perioden:

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20



Verdi

Uteområder/stedsutvikling/bygninger/transport

Antall saker i perioden:

Verdi

Opplæring/skole/barnehage/oppvekst

Antall saker i perioden:

Verdi

Kultur/idrett/fritid/ferie

Antall saker i perioden:

Verdi

Saker hittil i rådsperioden: Hvor mange saker har rådet behandlet innenfor følgende sakstyper?

Medvirkning/deltakelse i det politiske liv (oppnevning i plansaker, råd/utvalg på tje-
nestenivå, brukerundersøkelser, hvordan individuell brukermedvirkning fungerer m.m)

Antall saker i perioden:

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20



Verdi

Universell utforming

Antall saker i perioden:

Verdi

Arbeid med likestilling/like muligheter/diskriminering

Antall saker i perioden:

Verdi

Kommunale planer, økonomi mm

Antall saker i perioden:

Verdi

Covid-19 situasjonen i kommunen

Antall saker i perioden:

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20



Verdi

Evt kommentarer (f.eks. dersom rådet har jobbet med andre tjenesteområder eller
sakstyper enn de nevnt ovenfor):

Saksområder fremover: Hvilke a) tjenesteområder og b) sakstyper ser du som rådsleder det ønskelig

at rådet kan jobbe med fremover?

a) Tjenesteområde:

Vennligst kryss av for de områdene som du ser det mest ønskelig at rådet kan jobbe med fremover

(kryss av for inntil tre):

b) Sakstype:

Vennligst kryss av for de sakstypene som du ser det mest ønskelig at rådet kan jobbe med fremover

(kryss av for inntil tre):

Helse/omsorg/rehabilitering/habilitering

Arbeid og sysselsetting

Boform/egen bolig

Uteområder/stedsutvikling/bygninger/transport

Opplæring/skole/barnehage/oppvekst

Kultur/idrett/fritid/ferie

Medvirkning/deltakelse i det politiske liv (oppnevning i plansaker, råd/utvalg på
tjenestenivå, brukerundersøkelser, hvordan individuell brukermedvirkning fun-
gerer m.m)

Universell utforming

Likestilling/like muligheter/diskriminering

Kommunale planer, økonomi mv



Utdyp eventuelt:

I hvilken grad er du enig/uenig i følgende påstander:

Utdyp eventuelt:

LEGITIMITET OG INNFLYTELSE

Hvordan vil du vurdere rådets aktivitet totalt sett så langt? (ett kryss)

Covid-19 - situasjonen i kommunen

Svært liten aktivitet

Liten aktivitet

Verken liten eller stor

Stor aktivitet

Svært stor aktivitet

Rådet bør i hovedsak gjøre egne
prioriteringer mht hvilke områder rå-
det skal arbeide med

Rådet bør i hovedsak behandle sa-
ker som det blir forelagt av kommu-
nale organer

Rådet bør legge omtrent like stor
vekt på egne prioriteringer og å be-
handle saker som det blir forelagt av
kommunale organer

Svært enig Ganske enig
Verken enig
eller uenig

Ganske
uenig Svært uenig



Hvis du har svart "svært liten" eller "liten aktivitet" – hva er grunnene til det?

Hvis du tenker på alle saker rådet behandler under ett, hvor stor innflytelse vil du si at
rådet har på ulike tjenesteområder?

Hvis du tenker på alle saker rådet behandler under ett, hvor stor innflytelse vil du si at
rådet har på ulike sakstyper?

Helse og omsorg

Rehabilitering og habilitering

Arbeid og sysselsetting

Boform / egen bolig

Uteområder, stedsutvikling

Transport

Bygninger

Opplæring, skole, oppvekst

Kultur/idrett

Fritid, ferie

Svært stor
innflytelse

Ganske stor
innflytelse

Litt eller in-
gen innflytel-

se Vet ikke

Svært stor
innflytelse

Ganske stor
innflytelse

Litt eller in-
gen innflytel-

se Vet ikke



Hvor har sakene dere har behandlet så langt kommet fra? (flere kryss mulig)

I hvor stor grad vil du si at rådet har benyttet seg av muligheten til å ta opp saker på
eget initiativ?

Utdyp eventuelt:

Hvilke forhold mener du er viktig for at rådet skal få innflytelse?

Fra kommunale organer

Rådets eget initiativ

Fra interesseorganisasjoner

Private /privat

Andre (spesifiser under)

I svært stor grad, I stor grad, Verken/eller, I liten grad, I svært liten
grad

Brukermedvirkning (brukerundersø-
kelser, råd/utvalg på tjenestenivå,
hvordan individuell brukermedvirk-
ning fungerer)

Universell utforming

Likestilling

Deltakelse i det politiske og offentli-
ge liv

Diskriminering

Kommunale planer, økonomi mv

Covid-19 situasjonen i kommunen



Har kommunen rutiner for å informere om utfallet av saker som rådet har gitt innspill
til?

Har rådet en ordning for møter med ordfører?

Har rådet en ordning med møter med kommunal administrasjon?

Ja, faste rutiner

Ja, men litt varierende rutiner

Nei

Ja, faste forhåndsavtalte møter

Ja, men møter avtales etter behov

Nei

Administrasjonen kommer i rådet og
gir orientering om konkrete saksom-
råder

Personer som har kompetanse på
relevante fagfelt sitter i rådet

Rådsmedlemmene får opplæring om
viktige saksfelt for brukerne

Sterke og innflytelsesrike personer
sitter i rådet

Rådsmedlemmene får opplæring i
kommunal politikkutforming og pro-
sedyrer

Politikere kommer i rådet og drøf-
ter/lytter på et tidlig tidspunkt

Rådet har et romslig budsjett

Svært viktig Viktig Verken/eller Lite viktig
Svært lite

viktig



Utdyp eventuelt:

Har rådet samarbeid med råd i andre kommuner (evt bydeler)?

Hvis ja, utdyp gjerne:

I hvilken grad har rådet vært involvert i kommunens oppfølging av Covid-19?

Hvor viktig mener du at følgende interessenter/aktører er for at rådet skal kunne lykkes
med sitt arbeid/mandat?

Ja, faste forhåndsavtalte møter

Ja, men møter avtales etter behov

Nei

Ja

Nei

Mottatt skriftlig informasjon fra kom-
munen

Mottatt muntlig informasjon fra kom-
munen

Spurt til råds når det gjelder smitte-
forebyggende tiltak

Spurt om konsekvenser av smitte-
verntiltak for personer med funk-
sjonsnedsettelser

I svært stor
grad I stor grad Verken/eller I liten grad

I svært liten
grad

Svært lite
viktig Lite viktig Verken/eller Litt viktig Svært viktig



Hvilke konsekvenser opplever du at kommuneloven og måten loven tolkes på har fått
for arbeidet til kommunalt råd for personer med funksjonsnedsettelser?:

Til slutt vil vi be deg angi i hvilken grad rådsmedlemmer for øvrig har vært involvert i
besvarelsen av dette spørreskjemaet(sett ett kryss):

Takk for hjelpen!

Ansvarlig for skjemaet: tbl@nforsk.no.

Alle rådsmedlemmene har vært involvert i (hele eller deler av) besvarelsen

Ett eller flere andre rådsmedlemmer (men ikke alle) har vært involvert i (hele
eller deler av) besvarelsen

Ingen rådsmedlemmer ut over leder har vært involvert i besvarelsen

Lag og foreninger

Privat næringsliv

Arbeidsgivere

Kommunale ledere

Ildsjeler i kommunen

Kommunestyret

Formannskapet



Vilkår

Personvern og vilkår for bruk

Nettskjema bruker informasjonskapsler

Tilgjengelighetserklæring

Ansvarlig for tjenesten

Nettskjema ved Universitetet i Oslo


