FOLLDAL KOMMUNE
Råd for personer med funksjonsnedsettelse

Informasjonsstrategi
1. Bakgrunn

Etter kommuneloven (§4-1) skal kommunene aktivt å informere om sin virksomhet. Det skal
legges til rette for at alle kan få tilgang til slik informasjon.
Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne jobber med hovedområdene:




Likestilling
Tilgang til tjenester
Universell utforming

I tråd med rådets reglement, §8, har rådet utarbeidet en egen informasjonsstrategi for å styrke
informasjonen om de saksområdene som rådet jobber med. Tilgang til informasjon er en
grunnleggende forutsetning for at innbyggerne skal kunne følge med og delta aktivt i
lokaldemokratiet. Informasjon er også viktig for at innbyggerne skal kunne ivareta sine
rettigheter når kommunen opptrer som myndighetsutøver
Folldal kommune har kommunens hjemmeside som valgte kanal for kommunikasjon. I tillegg
har kommunen en facebook-side som brukes aktivt. Rådet legger til grunn at det ikke er alle
som har tilgang til elektronisk informasjon. For å sikre likestilling og lik tilgang til informasjon
vil vi også gi ut skriftlig informasjon til alle innbyggere ved behov.
2. Aktuelle tiltak
2.1. Informasjon om rådets møter.
Sakslister og referat fra rådets møter skal ligge tilgjengelig på kommunens hjemmeside
2.2. Bruk av kommunens hjemmeside, samt face-book.
Rådet kan informere via kommunens hovedkanal (hjemmeside) dersom dette er
hensiktsmessig. Rådet legger ut saker der det er enighet i rådet om
informasjonsbehovet. Rådet forholder seg til kommunedirektør og leder av
servicetorget for i praksis å få lagt ut informasjonen elektronisk.
2.3. Skriftlig informasjon.
Rådet mener at det også er behov for skriftlig informasjon til befolkningen. Rådet ønsker
å gi ut relevant informasjon, knyttet til de områdene som vi jobber med, 2-3 ganger per
år. Rådet søker samarbeid med andre (f.eks. eldrerådet) ved utgivelse av slik skriftlig
informasjon.
2.4. Åpne møter – folkemøter.
Rådet kan alene, eller sammen med andre kommunale råd/utvalg, arrangere åpne
møter/folkemøter. Alle slike møter skal være avklart med ordfører i forkant.
2.5. Informasjon til ordfører.
Rådet, ved leder, har en samtale med ordfører to til tre ganger hvert år. Hensikten med
disse møtene er å løfte fram aktuelle saker som rådet jobber med.
2.6. Informasjon til andre folkevalgte organer
Ledere av alle folkevalgte organer kan gi rådets leder møte- og talerett i andre
råd/utvalg i saker som angår personer med funksjonsnedsettelser.
2.7. Informasjon til administrasjonen.

Rådet kan invitere personer fra administrasjonen for gjensidig utveksling av informasjon
og/eller for å komme med innspill.
2.8. Informasjon via årsmelding.
Rådet utarbeider en egen årsmelding (jf. Reglementet §7). Årsmeldingen skal bidra til å
gi folkevalgte og innbyggere informasjon om rådets arbeid og utfordringer.
2.9. Kontakt med pressen.
Ved kontakt med pressen om rådets arbeid er det som hovedregel leder som uttaler seg.
Ordfører informeres så snart som mulig om slik kontakt.

