Møteprotokoll

Nærøysund kommune

Utvalg:

Råd for personer med funksjonsnedsettelse

Møtested:

Kolvereid rådhus - Kommunestyresalen

Dato:

12.02.2020

Tidspunkt:

10:00 - 13:00

Til stede:
Navn
Svein Kåre Johansen
Hege Kirkeby-Garstad
Brunjulf Flasnes
Guri Sagvik
Karin Gustavsson

Funksjon
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Varamedlem

Medl.
MDG

Varamedlem for

Faste medlemmer som ikke møtte:
Navn
Barbro Langøien Gravseth

Funksjon
MEDL

Medlem
AP

Følgende fra administrasjonen og andre som møtte:
Navn
Stilling
Roger Andersen
konsulent

Linn Bylund fra Likestillingssenteret (KUN) orinterte om CRDP (Convention on the Rights of Persons
with Disabilities.)
Andre saker som ble tatt opp utover saker nevnt under eventuelt:
1. Rådet opprette en egen facebook-side som tenkes benyttet til innspill til rådet - Svein Kåre
Johansen oppretter siden.
2. Rådet ønsker å undersøke muligheten for å endre rådets navn, jfr. henvendelse utarbeidet av
Svein Kåre Johansen.
3. Nærøysund kommune er utpekt som en av flere pilotkommuner når det gjelder å utarbeide
veileder for kommunale råd for personer med nedsatt funksjonsevne. Rådet ønsker og delta
med 1 til 2 personer på konferanse om FN-konvesjonen for rettigheter til personer med

nedsatt funksjonsevne som avholdes på 11.03.2020 på Grand Hotell i Steinkjer.
Sekretæren undersøker om hvilke kommunalt ansatte som stiller på konferansen.
4. Rådet ønsker en orientering om og presentasjon av organiseringen av Nærøysund kommune
og etter hvert presentasjon av de ulike enhetene (Oppvekst og familie - Helse- og velferd kommunalteknisk)

Møteprotokollen er godkjent i møte/blir godkjent i neste møte
Rørvik, 12.02.2020
Hilde Storkjørren

Saksliste
Utvalgssaksnr.

Tittel

PS 1/20
PS 2/20
PS 3/20

Saker til behandling:
Konstituering av råd for personer med funksjonsnedsettelse
Møteplan 1. halvår 2020
Eventuelt

UOFF
(Lukket)

PS 1/20 Konstituering av råd for personer med funksjonsnedsettelse

Råd for personer med funksjonsnedsettelses behandling av sak 1/2020 i møte den 12.02.2020:

Innstilling
Råd for personer med funksjonsnedsettelse konstitueres og velger leder og nestleder blant sine
medlemmer. Dette gjelder for perioden 2020 – 2023.
Leder:
Nestleder:
Behandling

Guri Sagvik

Brynjulf Flasnes velges som leder for periode 2020 -2023.

Brunjulf Flasnes

Guri Sagvik velges som nestleder for perioden 2020 - 2023.

Brynjulf Flasnes enstemmig valgt som leder for perioden 2020 - 2023.
Guri Sagvik enstemmig valgt som nestleder for perioden 2020 -2023.

Vedtak
Brynjulf Flasnes valgt som leder for perioden 2020 - 2023.
Guri Sagvik valgt som nestleder for perioden 2020 - 2023.

PS 2/20 Møteplan 1. halvår 2020

Råd for personer med funksjonsnedsettelses behandling av sak 2/2020 i møte den 12.02.2020:

Innstilling
Rådet setter opp sin møteplan for 1. halvår 2020.
Behandling

Omforenet forslag til møteplan for 1. halvår 2020:
17. mars - kl 10:00 - Rørvik samfunnshus
3. juni - kl. 10:00 - Kulturhuset Kolvereid

Vedtak
Møteplan for 1. halvår:
17. mars - kl.10:00 - Rørvik samfunnshus
3. juni - kl. 10:00 - Kulturhuset Kolvereid

PS 3/20 Eventuelt

Råd for personer med funksjonsnedsettelses behandling av sak 3/2020 i møte den 12.02.2020:

Behandling

Følgende saker ble tatt opp:
1. Rådet ønsker en opplæring/introduksjon av rådets arbeidsfelt med veilederen som
utgangspunkt.
2. Rådet ønsker også en orientering fra ledere i rådene i forrige periode med hensyn til aktuelle
saker som det eventuelt bør jobbes videre med.
3. Rådet ønsker å få en orientering om utarbeidet Oversiktsdokument v/ Anne Lene Gregersen.

Vedtak

1. Rådet ønsker en opplæring/introduksjon av rådets arbeidsfelt med veilederen som
utgangspunkt.
2. Rådet ønsker også en orientering fra ledere i rådene i forrige periode med hensyn til aktuelle
saker som det eventuelt bør jobbes videre med.
3. Rådet ønsker å få en orientering om utarbeidet Oversiktsdokument v/ Anne Lene Gregersen.
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