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REFERAT - RÅD FOR PERSONER MED FUNKSJONSNEDSETTELSE
27.01.2021
Sak 1/21 Årsmelding 2020.
Det er ønskelig med egen boks på kommunens hjemmeside hvor alle rådets møteinnkallinger
og andre dokumenter ligger samlet. Dette for å gi allmennheten mulighet til å finne ut hva
rådet jobber med og hvilke grunnleggende dokumenter rådet jobber ut fra.
Rådet gjennomgikk forslag til årsmelding punkt for punkt.
Vedtak: Rådet har gått igjennom meldingen, og foreslåtte endringer er lagt inn. Meldingen
oversendes kommunestyret.
Sak 2/21 Handlingsplan 2021.
Rådet kom frem til følgende punkter i handlingsplanen for 2021:
 Følge opp prosjektet basseng og garderober
 Følge opp utbygging FBSS
 Oppmerksomhet på universell tilgjengelighet i kommunale planer og drift.
Postadresse

Besøksadresse

2580 FOLLDAL

Gruvvegen 7
62 49 10 00
E-post: postmottak@folldal.kommune.no

Telefon

Org.nr: NO 939885684
Bankgiro: 1895.07.00072

 Planer til høring vurderes forløpende. Rådet bestemmer hvilke planer som prioriteres
 Tilrettelegging for friluftsliv tilrettelagt for alle, f.eks. helsesti og dagsturhytte.
 Rådet ønsker å sikre dialogen med mental helse og evt. pårørendegruppe.
 Bidra til større klarhet i kommunen på hvem som er kontaktperson på hva.
 Riktig og god informasjon
Økt kompetanse for rådets medlemmer vil være aktuelt i hele perioden.
03/21 Orienteringssaker
A. Basseng/garderober
Ole Håkon Flatøy orienterte om prosjekt basseng og garderober. Tilbyderne ligger langt over
rammen som kommunestyret har vedtatt. Det har vært møter med entreprenørene.
Alternativene.
1. Endre prosjektet - fortrinnsvis garderobeløsningen.
2. Utsette eller avbryte prosjektet.
3. Øke rammen.
Rådet presiserer at uansett hvilke løsninger som velges må hensynet til personer med
funksjonsnedsettelse veie tungt. Primært er det full rehabilitering med universell utforming
som bør prioriteres.
B. Rådets medvirkning i forhold til planarbeid
Dialog med kommuneplanlegger Synnøve Kjønsberg. Kværness innledet om plikten
kommunen har til å ha rutiner som sikrer at rådet mottar relevante saker (som planer og
planstrategi) på et så tidlige tidspunkt i saksbehandlingen, at uttalelser fra rådet har mulighet til
å påvirke utfallet av saken.
Synnøve Kjønsberg orienterte litt om planer som det jobbes med nå. Hun var positiv til å
etablere en rutine som sikrer at rådet får sakene tilsendt. Hun beklaget at rådet ikke hadde
mottatt planstrategien i 2020. Både kommuneplanlegger og kommunedirektøren vil bidra til å
gjøre rutinen kjent i alle enheter, slik at rådet får saker som forutsatt.
Rådet for personer med funksjonsnedsettelse legges inn i varslingslista over hvem som skal
høres. Rådets leder legges inn som mottaker.
C.
Helsestien
Johannes Dalen orienterte kort om status.

Torill Tjeldnes
Kommunedirektør
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