
      
 
 
REGLEMENTE FÖR RÅDET FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 
FÖR LANDSKAPET ÅLAND 
 
Antaget av Ålands landskapsregering 29.11.2016 
 
§ 1. Ålands landskapsregering tillsätter Rådet för personer med funktionsnedsättning för 
landskapet Åland i enlighet med 13 § Lag om service och stöd på grund av handikapp 
(FFS1987/380), tillämplig i landskapet Åland genom landskapslag (ÅFS 2010:50) om 
tillämpning i landskapet Åland av lag om service och stöd på grund av handikapp. 
 
§ 2. Rådet för personer med funktionsnedsättning skall verka för att personer med 
funktionsnedsättningars intressen tillgodoses genom att:  
 

• att främja, följa och påverka verksamheten på olika områden inom förvaltningen. 
• att vara ett tvärsektoriellt rådgivande organ inom förvaltningen i frågor som är av 

betydelse för personer med funktionsnedsättning och deras välfärd, hälsa, delaktighet, 
livsmiljö, boende, rörlighet, utbildning, arbete och övrig miljöplanering i landskapet. 

• att fungera som tvärsektoriell koordineringsmekanism gällande allmänna 
förvaltningen och underliggande myndigheternas implementering, uppföljning och 
rapportering gällande FN:s konvention om rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning. 

• att följa upp verkställande av landskapsregeringens funktionshinderspolitiska 
åtgärdsprogram i landskapets årsredovisning. 

• att ta initiativ till och göra framställningar samt avge utlåtanden om frågor som är av 
betydelse för personer med funktionsnedsättningars levnadsförhållanden och 
möjligheter att reda sig. 

 
§ 3. I Rådet för personer med funktionsnedsättning är ledamöternas mandattid två år. Rådet 
består av högst tretton ledamöter. Rådet består av tre representanter för 
handikapporganisationer, en representant för Ålands kommunförbund, en representant för 
Mariehamns stad, en representant för Ålands hälso- och sjukvård (ÅHS), en representant för 
Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet (AMS) samt en representant från vardera 
avdelningen inom landskapsregerings allmänna förvaltning (näringsavdelningen, 
regeringskansliet, infrastrukturavdelningen, finansavdelningen, utbildnings- och 
kulturavdelningen samt social- och miljöavdelningen). Varje medlem ska ha en personlig 
ersättare. Vid sammansättning av Rådet för personer med funktionsnedsättning skall 4 a § lag 
om jämställdhet mellan kvinnor och män (FFS 1986/609), tillämplig på Åland i enlighet med 
1 § LL (1989:27) om tillämpning av lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män skall 
tillämpas. 
 
§ 4. Rådet för personer med funktionsnedsättning har möjlighet att inom sig tillsätta tillfälliga 
arbetsgrupper och höra sakkunniga. 
 
§ 5. Sekretarskapet för rådet för personer med funktionsnedsättning alternerar mellan rådets 
representanter. Rådet besluter om mötets sekreterare. Sekreteraren för anteckningar och 
skriver protokoll vid rådets möte.  
 
§ 6. Rådet för personer med funktionsnedsättning sammanträder på kallelse av ordförande, 
och vid förhinder för denne, vice ordförande. I övrigt gäller beträffande rådet i tillämpliga 
delar vad i landskapets allmänna kommittéreglemente anges. 


