Møteprotokoll

Utvalg:

Kommunalt råd for personer med funksjonsnedsettelse

Møtested:

Rådhuset, Formannskapssalen - Formannskapsalen, 5. etg.

Dato:

02.06.2021

Tidspunkt:

11:00 -14:15

Til stede:
Navn
Helge Jakobsen
Steinar Volden
Iren Marie Owe
Ernly Eriksen

Funksjon
Varamedlem
Nestleder
Medlem
Varamedlem

Følgende fra administrasjonen møtte:
Navn
Ann-Marit Tverå
Hege Tønder
Anniken Elisabeth Nordland
Hilde Anita Rokkan
Liv Karin Rørvik

Parti Varamedlem for
SAFO Barbara Prieseman
FFO
FFO
SV
Guro Nordlund

Stilling
fagsjef, MTA og hjemmebaserte tjenester
Rådgiver, miljøterapeutisk avdeling
sekretær
Kultursjef

- Godkjenning av innkalling og saksliste: OK. Anmerkning: Iren Marie Owe har ikke fått innkalling
på mail. Det sjekkes ut om det er lagt inn korrekt mailadresse.

- Habilitet/Permisjon: Ingen anmerkning
- Valg av protokollgodkjennere: Helge Jakobsen og Iren Marie Owe
- Spørsmål:
Iren Marie Owe: FFO Rana spør om kommunen har tilstrekkelig med fysioterapeuter som har
kompetanse på lymfeødem.
Svar fra Ann Marit Tverå: I Rana har vi 4 fysioterapeuter som har kompetanse innen feltet
lymfeødem, i tillegg er det ytterligere 2 fysioterapeuter som skal ta kurs i dette. Rana kommune har
god dekning på fysioterapeuter.

Steinar Volden: Påminnelse om Tilgjengelighetsprisen. Frist for kandidater er 15. september. Dette
må lyses ut i media. Kommunikasjonsavdelingen blir kontaktet.

- Orienteringer:

Opplæring v/Anniken Nordland

 Delegasjonsreglementet for Rana kommune
 Veilederen for rådet for personer med funksjonsnedsettelse
 Forskrift om medvirkningsordninger

CRDP med veileder – denne tar vi opp på neste møte

Flytting av funksjonshemmedes aktivitetssenter v/kultursjef Hilde Rokkan
Flyktningetjenesten, Fritidstjenesten, Utekontakten og deler av stab oppvekst/kultur flytter til gamle
Trygdegården.
Fritidstjenesten skal være i 1. og 3. etasje. Universell utforming blir ivaretatt. De nye lokalene skal
være klare til høsten.
Frank Westgård er ansatt som ny leder, og tiltrer i august.
Lag og foreninger vil kunne låne møterom i lokalene.
Rådet for personer med funksjonsnedsettelse vil bli invitert på besøk i løpet av september.

Presentasjon av aktivitetstilbud til funksjonshemmede v/Liv Karin Rørvik
Fritidstjenesten er opptatt av identitetsbygging, mestring og tilhørighet.
I forbindelse med koronasituasjonen har fritidstjenesten tenkt nytt for å kunne gi tilbud.
Det arrangeres kulturløype, der alle kan delta. Poster er plassert rundt om i sentrum av byen.
Båltimen er en aktivitet hvor maks 40 stk som kan delta hver gang. Her er det ventelister.
Da det på grunn av koronasituasjonen ikke ble arrangert Vaku og Saku ble ideen om en ny
kulturfestival født.
Den heter «Hjertegod kulturfestival», og skal arrangeres i høst. Arrangementene bli i sentrum.
Dagtilbud for eldre funksjonshemmede er under utredning.
Fritidstjenesten ønsker bedre samarbeid med FFO og Handicapforbundet. Det foreslås at Liv Karin
Rørvik inviteres til felles møte med FFO og SAFO.
Rådet for personer med funksjonsnedsettelse er opptatt av brukergruppen og synes fritidsavdelingen
jobber godt.

Bærekraftig byutvikling v/Julie Myhre fra Rana Utvikling

Rana er en av 12 kommuner og tre fylker som i 2020 etablerte det nasjonale Bærekraftnettverket,
med mål om å få fart på bærekraftig samfunnsomstilling og bidra til å oppnå FNs bærekraftsmål
innen 2030. Prosjektet «Bærekraftig byutvikling» skal bidra til å nå bærekraftsmål nr. 11 Bærekraftige
byer og samfunn, og nr. 17 Samarbeid for å nå målene.
Prosjektets 4 satsingsområder:

1. Kunnskap og bærekraft

Det utarbeides en kunnskapsbasert handlingsplan for bærekraftig byutvikling i Mo i Rana
2. Arena for samarbeid
Kommune, næringsliv og gårdeiere utarbeider en bærekraftig samarbeidsmodell for
byutvikling i Mo i Rana. Dette satsingsområdet bidrar til mer effektive prosesser, og må ses i
sammenheng med etablering av bærekraftslab som samarbeidsarena, og bruk av digital
tvilling som visualisering- og simuleringsverktøy
4. Mobilisering
Byutviklingsprosjektet bidrar til nye samarbeidsformer på tvers av samfunnssektorer og
aktører, og at innbyggerne blir stolte av Mo i Rana og gode Rana-ambassadører
5. Aktiviteter i sentrum
Byutviklingsprosjektet stimulerer til økt aktivitet i samarbeid med aktører i byen som
fokuserer på stedskvaliteter
Medvirkningsstua blir etablert i gamle Babettes paviljongen. Der kan alle komme innom å gi innspill.
Rådet for personer med funksjonsnedsettelse ønsker å bli involvert og informert i prosessen.

Om Bodø- kulturhovedstad 2024 - også i disktriktssentrene. Vi vil få mer informasjon om denne saken
i løpet av høsten.
FFO sender ny henvendelse til oppvekst og kultur med spørsmål rundt tidlig innsats, ivaretakelse av
funksjonshemmede elever, kvalitetsplan og tilstandsrapport/elevundersøkelse.
Kartlegging av kommunale råd for personer med funksjonsnedsettelse.
Denne saken er svart ut fra rådet ifølge Steinar Volden
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PS 2/21
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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

Lukket Arkiv-saksnr

PS 2/21 Referatsak
Kommunalt råd for personer med funksjonsnedsettelses behandling av sak 2/2021 i møte
den 02.06.2021:
Vedtak
RS2/21 og RS 3/21 ble tatt til orientering
RS 2/21 årets stortingsvalg og valgloven
Rådet for personer med funksjonsnedsettelse ber om at Rana kommune tilrettelegger for og at det
er tillatt med ledsager ihht lov.
RS 3/21 Fra uførhetstrygd til arbeid
Viser til sak enstemmig vedtatt 15.12.20. Det er øremerket 1,5 mill kr for et to-årig prosjekt som
ledes og koordineres av NAV. Målet for prosjektet er å identifisere og gjennomføre tiltak blant de
største elevene på ungdomskolen for å forebygge og redusere at ungdom havner på uføretrygd.

Behandling
RS 2/21 årets stortingsvalg og valgloven
Rådet for personer med funksjonsnedsettelse ber om at Rana kommune tilrettelegger for og at det
er tillatt med ledsager ihht lov.
RS 3/21 Fra uførhetstrygd til arbeid
Viser til sak enstemmig vedtatt 15.12.20. Det er øremerket 1,5 mill kr for et to-årig prosjekt som
ledes og koordineres av NAV. Målet for prosjektet er å identifisere og gjennomføre tiltak blant de
største elevene på ungdomskolen for å forebygge og redusere at ungdom havner på uføretrygd.

