Møteprotokoll
Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tidspunkt:

Storfjord Råd for funksjonshemmede
Møterom 2, Storfjord rådhus
24.03.2009
10:00

Følgende faste medlemmer møtte:
Navn
Funksjon
Inger Marie Olsen
Leder
Emil Nystad
Nestleder
Torill Monlund
Medlem

Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:
Navn
Funksjon
Ellinor Jensen
MEDL
Terje Malin
MEDL

Representerer

Følgende varamedlemmer møtte:
Navn
Møtte for
Oddvar Ørnebakk
Terje Malin
Tore Isaksen
Ellinor Jensen

Representerer

Merknader: ingen merknader til innkalling eller saksliste

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Stilling
Lena Nilsen
sekretær
Erling Lund
Representant for driftsavd., møtte til sak 7/09, d).

Underskrift:
Vi bekrefter med våre underskrifter at møteprotokollen er ført i samsvar med det som ble
bestemt på møtet.
Hatteng, 24.03.09

Tore Isaksen

Torill Monlund

Saksliste
Utv.saksnr

Sakstittel

U.Off

Arkivsaksnr

PS 7/09

Referatsaker/orienteringssaker Råd for
funksjonshemmede 24.03.09

2009/3999

PS 8/09

Befaringer 24.03.09

2009/2594

PS 9/09

Anmodning om deltakelse i byggekomiteen

2009/2597

PS 7/09 Referatsaker/orienteringssaker Råd for funksjonshemmede 24.03.09
Rådmannens innstilling
Sakene referert.
Saksprotokoll i Storfjord Råd for funksjonshemmede - 24.03.2009

Behandling:
a) Referat fra møte 10.02.09, ingen merknader.
b) Driftsstyret:
- flere dispensasjoner til motorferdsel i utmark behandlet.
- oppstart av kommunedelplanarbeid for hovedplan kommunale veier i Storfjord
kommune
- Storfjord kommune er med i interkommunalt samarbeid vedr klima og
energiplaner
Styret for oppvekst og kultur:
- representant meldte forfall til møtet i SOK, ingen referatsaker
Styret for helse og sosial:
- pårørendegruppa for spilleavhengige informerte om sitt arbeid. Storfjord og
Lyngen kommune samarbeider om opplæring av politikere og ansatte.
- PU-tjenesten informerte om prosjektet Kultur og fritid
- Mye godt arbeid gjøres innen helse/pleie og omsorg/brukertjenesten
c) Gjennomførte informasjonsmøter vedr Råd for funksjonshemmede:
- Driftsstyret
- Styret for helse og sosial
- Brukertjenesten
- Skal være i avdelingsledermøte pleie og omsorg/brukertjenesten
- Ønsker å informere på møteplassene på Skibotn og Oteren
d) Orientering om universell utforming/bygningsloven
e) Slagrammedes forening:
En slagrammet person savner lokallag. Leder har hatt kontakt med Slagrammedes
forening i Oslo, de sier at de kan være behjelpelig med oppretting av lokallag, eventuelt
formidling for interkommunalt lag. Leder videreformidler informasjon.
f) Kommunal transportordning:
Råd for funksjonshemmede vil anmode etatssjef PLO/brukertjeneste om å se på
kommunal transportordning for institusjonsbeboere som ønsker transport for

hjemmebesøk. Anmodningen kommer etter kontakt med en person i
institusjonssystemet.
g) Deltakelse Fylkeskonferanse for råd for funksjonshemmede i kommunene, 16.04.09.
Inger Marie Olsen, leder, drar på konferansen. Refererer i ettertid for Rådet.
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Sakene referert.

PS 8/09 Befaringer 24.03.09
Rådmannens innstilling
Etter befaring på Helsehuset og på Åsen omsorgssenter utarbeides det rapporter som sendes til
byggeier samt til leietaker.

Saksprotokoll i Storfjord Råd for funksjonshemmede - 24.03.2009

Behandling:
Etter befaring på Helsehuset og på Åsen omsorgssenter den 24.03.09 utarbeides det rapporter
som sendes til byggeier samt til leietaker.
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Etter befaring på Helsehuset og på Åsen omsorgssenter den 24.03.09 utarbeides det rapporter
som sendes til byggeier samt til leietaker.

PS 9/09 Anmodning om deltakelse i byggekomiteen
Rådmannens innstilling
Råd for funksjonshemmede ber om at vi får en representant med en vararepresentant, i
byggekomiteen i Storfjord kommune.

Saksprotokoll i Storfjord Råd for funksjonshemmede - 24.03.2009

Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Råd for funksjonshemmede ber om at vi får en representant med en vararepresentant, i
byggekomiteen i Storfjord kommune.

