
Årsmelding for Rådet for mennesker med nedsat t

funksjonsevne aret 2021.

Rådet hadde i 2021 denne sammenset ningen:

Leder: Anne Bråt hen

Nest leder : Liv Karin Vambeset h Skogen

M edlemmer:

Tove Gret he Kolst ad

Tor Erik Heyerdahl Nyquist

Lars Krist ian Dalen, flytt et , inn kom Bj arne Budal

Varamedlemmer er:

Anne Finnbråt en

Kirst en Bakke Skogen

Inga Olsen

Bent e Oxhovd

Arnfi nn Beit o

Rådet skal j obbe ett er kommuneloven §5-12, og ett er forskrif t er om

kommunale og fy lkeskommunale råd for alle personer med

f unksj onsnedsett elser (forskrift om medverkingsordninger)

Rådet er et rådgivende organ som skal ha t il behandling saker som er særlig

vikt ige for mennesker med nedsatt f unksj onsevne.

Rådet har hatt jevnlige møt er i gj ennom året , fem t ot alt .

Rådet har vært invit ert t il 2 mpt er i Eldrerådet i løpet av året , for samarbeid

og dele informasjon.

Rådet har invit ert gjest er t il noen av møt ene for å t ileigne seg kunnskap og

informasjon. Dett e har vært nytt ig. Deriblant har vi hatt rådmannen på

besøk. Han ga oss informasjon om blant annet dagsent er for de som har

demens og er hjemmeboende.



Vi har også j obbet endel med «Diplom oppgaven» vår. Dett e er en

ut merkelse som Rådet ønsker at skal deles ut en gang i året , t il den/ de som

har ut merket seg særskilt bra i forhold t il mennesker med nedsat t

f unksjonsnivå.

Følgende saker har vært t il behandling:

• Regelverket for mennesker med nedsat t f unksjonsnivå

• Arbeidet med «Diplom»

o Dagsenter Vindestogo/h elset unet Moast ogo

• Markedsføring av rådet

• Sammenslåing av råd, hvem kommer inn hvis et medlem/ vara

slutt er/ flytt er/ bor et annet sted

• Sak fra formannskapet ; støt t e t il forprosjekt fra næringsfond covid 19,

Norges fremst e helse skapende region for fast boende og t urist er.

• Rådet har utt alt seg t il formannskapet om økonomi plan og prosjekt et

helseskapende region.

• Rådet har kommet med innspill t i l arbeidet med «Dagst urhyt te»

Andre møter: Frivillighet sent ralen/ fr isklivssent ralen

wowore re6a
Anne Bråt hen Heggenes 19.01.22


