FOLLDAL KOMMUNE

MØTEREFERAT - RÅD FOR PERSONER MED
FUNKSJONSNEDSETTELSER - 24.11.2020
Deltakere:

Brit Kværness, Johannes Dalen, Anne-Berit Wang, Jon Olav Ryen, Solvår
Alstad

Kopi til:

Varamedlemmene

Møtedato:
Sted:
Tid:
Fra:

24.11.2020
Kommunestyresalen
10.00
Torill Tjeldnes,
Kommunedirektør
27.01.2021 kl 10.00

Neste møte

Saksnr.

20/446-9

L.nr.
5915/20

Arkivkode

Dato
23.11.2020

033

Møtet var innledningsvis et felles møte med eldrerådet ang. sak 10/20 budsjett og
økonomiplan. Kommunedirektøren redegjorde for endringer og hovedoverskrifter i budsjettet
2021, og økonomiplan 2021 – 2024. Redegjørelse for formannskapets innstilling. Etter
avklaring av umiddelbare spørsmål og redegjørelsen går rådene hver til sitt for å fatte vedtak.
De siste tegningene av Folldal bo- og servicesenter ble også presentert.
10/20
Budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024.
Rådet gjorde en vurdering om Anne-Berit Wangs habilitet rundt spørsmålet om
kommunefysioterapistillingen da hun vikarierer i stillingen. Hun ble erklært inhabil i dette
spørsmålet.
Rådet anbefaler kommunestyret å legge inn i budsjettet fulle stillinger i helseavdelingen for
helsesykepleier, fysioterapeut og ergoterapeut.
Rådet bemerker at den kommunale kinoen ikke er universelt tilrettelagt.
Ellers tar rådet forslag til budsjett og økonomiplan til orientering.
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

11/20
Informasjonsstrategi.
Rådet vedtok enstemmig framlagte informasjonsstrategi.
Rådet oppfordrer også kommunen som helhet til å gi ut skriftlig informasjon to til tre ganger i
året.
12/20 Møteplan 2021
Rådet ønsker møte med planavdelingen og helseavdelingen v/fagområdet psykisk helse på sitt
kommende møte. Tema på kommende møte er ellers årsmelding, samt prioritering av
oppgaver fremover.
27.01 kl 10.00
14.04
16.06
13/20 Svar på brev fra fylkeskommunens råd for personer med nedsatt funksjonsevne.
Leder leste opp sitt utkast til svar. Rådet er enige om at brevet sendes.
14/20 Orienteringssaker
a.
FNs dag for personer med nedsatt funksjonsevne er 3. desember.
Leder informerte om dagen, og det er ikke planlagt noe spesielt i år. Rådet er åpne
for at vi i 2021 kan samsnakke med andre råd og utvalg med hensyn til eventuell
markering av slike internasjonale merkedager.
b.
Leder informerte om samtalen som har vært med ordfører. Samtaler med ordfører
er et ledd i informasjonsstrategien. Ordfører er ellers positiv til å delta i rådets
møter (hele eller deler av møtet) når/om rådet ønsker det.
c.
Oppstart av arbeidet med årsmelding gjøres av Jon Olav Ryen og Brit Kværness.
Målet er at et utkast er klart til å sendes medlemmene i rådet rett etter nyttår slik at
saken er godt kjent når den skal behandles den 27. januar.
Med hilsen
Torill Tjeldnes
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