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MØTEREFERAT  
RÅD FOR PERSONER MED FUNKSJONSNEDSETTELSE 

   
 
Deltakere:  
  Anne-Berit Wang  

Solvor Anita Alstad  

Brit Kværness  

Jon Olav Ryen  

Johannes Dalen  

  
   
Møtedato:  080.09.2020 
Sted:  Kommunestyresalen 
Tid:  10.00 – 11.30 
Fra:  Kommunedirektør 
  
 
 
Saksnr.  L.nr. Arkivkode Dato 
20/446-4 4718/20 033 08.09.2020 

 
4/20      Orienteringssaker:  
 
Helsesti – status 
Johannes Dalen informerte om status. Arbeidet er påbegynt. Ferdig med hogst, det er brukt 
200 dugnadstimer til nå.  
Godkjent spillemiddelsøknad 
Klagesaken er under behandling – kommunen venter svar fra fylkesmannen snart.  
Sak om avtale mellom LHL og kommunen kommer til politisk behandling.  
Rådet er svært positive til tiltaket og ønsker å delta på åpning av stien.  
 
FBSS utbygging – status 
Kommunedirektøren informerte. Ny arkitekt er Sign arkitekter 
Norconsult har fortsatt teknisk planlegging. Kontraktsmøte er gjennomført.  
Detaljprosjektet skal være ferdig til 15. mai 2021 
Forventet byggestart senhøsten 2021.  
 
Basseng og garderober – status 
Anne Berit Wang orienterte fra møtet i gruppa som jobber med bassenget. Rådet så på 
skissene til basseng og garderobe.  
 
 
5/20      Forslag til mandat for rådet – ettersendes 
Forslaget til reglement ble gjennomgått og endret undervegs. Vi bruker samme layout som 
vedtektene for ungdomsrådet. Reglementet legges fram for kommunestyret til endelig vedtak.  



 

Saksnr.:   20/446-4  2 

 
6/20       Innspill til informasjonsstrategi 
Informasjonsstrategi.  
Hvordan kan vi få gitt innbyggerne informasjon om hva vi driver med? Rådet har sett på 
kommunens informasjonsstrategi og har stor forståelse for at hjemmeside og facebook er 
sentrale kanaler for informasjon, samtidig er det noen innbyggere vi ikke får gitt informasjon til 
via disse kanalene.  
Rådet ønsker å gi ut skriftlig informasjon sammen med eldrerådet som leveres i postkassene. 
Innholdet skal være relevante saker som rådene jobber med. 
Brit tar kontakt med eldrerådets leder og utarbeider et forslag.  
Rådet oppfordrer også kommunen til å utgi informasjon på ark i postkassene noen ganger 
hvert år.  
Kommunedirektøren informerte også om informasjonstavler som kommer opp på butikker og 
andre steder folk oppholder seg. Viktig å sikre et godt innhold på disse. Rådet ser positivt på 
også dette tiltaket. 
  
 
7/20       Drøfting og prioritering av oppgavene til rådet.  
Kværness viste til veileder om hva rådet skal jobbe med. Vårt oppdrag favner bredt og det er 
enighet om at det er fornuftig med en viss prioritering. For å være i bedre posisjon for dette 
anbefaler veilederen vår at vi kan bruke noe tid på å innhente informasjon om lokalsamfunnet. 
Rådet ønsker å gjøre dette i 2020, slik at vi kan utarbeide en mer konkret handlingsplan eller 
prioriteringsliste over aktuelle saker tidlig i 2021. 
 
Rådet ønsker et nytt møte 20. oktober 10.00 – 12.00. De ønsker å møte enhetsleder oppvekst 
og kommunens ergoterapeut og/eller fysioterapeut  
Tema;  

a. I hvilken grad er det lagt til rette for helse- og omsorgstjenester for personer med 
nedsatt funksjon (alle typer av funksjonsnedsettelse) 

b. Hvordan er situasjonen for funksjonshemmede elever og barn i barnehagen? 
 
 
Likestillings- og diskrimineringsloven ble delt ut til medlemmene.  
 
 
 
 
 
 


