Møteinnkalling

Utvalg:

Kommunalt råd for personer med funksjonsnedsettelse

Møtested:

Rådhuset, Formannskapssalen - Formannskapsalen, 5. etg.

Dato:

02.06.2021

Tidspunkt:

11:00

Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no.
Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Saker til rådsmøte:
Opplæring v/Anniken Nordland
-delegasjonsreglementet for Rana kommune
-veilederen for rådet for personer med funksjonsnedsettelse
-forskriften om medvirkngsordninger
-CRPD med veileder
Flytting av Funksjonshemmedes aktivitetssenter v / Kultursjef Hilde Rokkan.

Aktiviteter for funksjonshemmede v/Liv Karin Rørvik
Bærekraftig Byutvikling v/Julie Myhre
Om Bodø 2024 – også i distriktssentrene, en kort orientering – v/ Ann Marit Tverå
Svar fra oppvekst og kultur på spørsmål fra FFO Rana
Kartlegging av kommunale råd for personer med funksjonsnedsettelse

Årets stortingsvalg og valgloven

1

Oppfølging av budsjett og økonomiplan
fra uførhetstrygd til arbeid

Barbara Prieseman
Holger Eskil Nyheim

2

Saksliste
Pkt. 1 Godkjenning av innkalling og saksliste
Pkt. 2 Habilitet/Permisjon
Pkt. 3 Valg av protokollgodkjennere
Pkt. 4 Spørsmål
Pkt. 5 Orienteringer
Saksnr.
PS 2/21

Tittel
Referatsak

Lukket Arkiv-saksnr

RS 2/21

Årets stortingsvalg og valgloven

2020/8964

RS 3/21

Fra uførhetstrygd til arbeid

2020/8964

DS = Delegert sak
RS = Referat sak
PS = Politisk sak
FO = Forespørsler/spørsmål
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PS 2/21 Referatsak
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Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon i Rana
ADHD Norge- Rana og omegn Lokallag. Norges Diabetesforbundet, Rana.Norges Fibromyalgi Forbund, Rana og
omegn lokallag. HLF Rana. LHL Rana. Mental Helse, Rana lokallag. Lymfødemforeningen, Rana. Norges
Parkinsonforbund, Rana. Psoriasis og Eksemforbundet Rana, Norsk Revmatikerforbund, Rana. Synshemmedes
forening i Rana & Omegn, Personskadeforbundet LTN avd. Rana.

Årets stortingsvalg og valgloven.
Årets stortingsvalg er mandag 13. september. Iden forbindelse minner vi om at alle valglokaler skal være tigjengelig
for alle, dvs. universell utformet, både på valgdagen og de som benyttes ved forhåndsstemmegivningen.
Samtidig minner vi om valglovens § 8.4.8 og 9.5.5. som sier at dersom en velger pga. psykisk eller fysisk
funksjonsnedsettelse ikke kan stemme alene, kan etter eget ønske få hjelp av en stemmemottaker eller en annen person
velgeren selv peker ut.

________________________________________________________________________________________________
Kontoradresse: FFO Rana , Sørlandsvn.62. 8624 Mo i Rana
Telf.nr. 91358090 e-postadr.: fforana@hotmail.com
Org.nr.971394099
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Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon i Rana
ADHD Norge- Rana og omegn Lokallag. Norges Diabetesforbundet, Rana.Norges Fibromyalgi Forbund, Rana og
omegn lokallag. HLF Rana. LHL Rana. Mental Helse, Rana lokallag. Lymfødemforeningen, Rana. Norges
Parkinsonforbund, Rana. Psoriasis og Eksemforbundet Rana, Norsk Revmatikerforbund, Rana. Synshemmedes
forening i Rana & Omegn, Personskadeforbundet LTN avd. Rana.

Fra uføhetstrygd til arbeid oppfølging av budsjett og økonomiplanen.

Vi viser til nedenstående brev fra FFO Rana angående økning av innbyggere med
uførhetstrygd.
Arbeidsdeltakelse for personer med nedsatt funksjonsevne er en viktig sak for FFO
Rana.
Vi viser til budsjett og økonomiplan angående økning i antall innbyggere, spesielt
unge, som havner i uførhetstrygd.
Samtidig blir det flere eldre som må forsørges av stadig færre yrkesaktive.
FFO Rana ser med bekymring på denne utviklingen, når vi vet at en betydelig del av
disse er innbyggere med en funksjonsnedsettelse eller kronisk sykdom. Resten av
denne gruppen har vel andre utfordringer eller problemer som har bidratt til at de er
blitt uførhetstrygdet, for eksempel personer med psykiske problemer.
FFO Rana mener at kommunen må prioritere arbeidet med å få flest mulig av
de uførhetstrygdete i jobb, enten i det ordinære arbeidsliv eller tilrettelagte
arbeidsplasser.
Å ha en jobb å gå til handler for den enkelte om økt livskvalitet og en følelse av å
være inkludert i samfundet.
For kommunen handler det om at flere i jobb gir økte skatteintekter.
Vi viser for øvrig til regjeringens inkluderingsdugnad:
https://www.regjeringen.no/no/sub/inkluderingsdugnad/id2596993/

Vi ber med dette om at rådet for personer med funksjonsnedsettelse ta denne saken
opp med Rana kommune.
Med hilsen
For FFO Rana
Steinar Volden Iren Marie Owe
Leder
Sekretær
Kommunalt råd for personer med funksjonsnedsettelse deler denne bekymringen, og
vil med dette sterkt tilrå at kommunen setter i gang et arbeid med et mål om å få flest
________________________________________________________________________________________________
Kontoradresse: FFO Rana , Sørlandsvn.62. 8624 Mo i Rana
Telf.nr. 91358090 e-postadr.: fforana@hotmail.com
Org.nr.971394099
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mulig av de uførhetstrygdete, ikke minst funksjonshemmede, ut i arbeid.
Her vil NAV og næringslivet være viktige bigragsytere, gjennom en
inkluderingsdugnad mellom kommunen, NAV og partene i arbeidslivet i Rana.

7

