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Saksliste

Saksnr. Arkivsaksnr. Arkivkode Tittel
001/22 22/149 FE-033 Godkjenning av protokoll
002/22 22/149 FE-033 Referatsaker
003/22 21/446 FE-033 Reglement for råd for personer med

nedsatt funksjonsevne
004/22 20/602 FE-210 Årsmelding 2021 for rådet for personer

med nedsatt funksjonsevne
005/22 22/139 TryggEst -vern av risikoutsatte voksne
006/22 22/163 Bil til disposisjon for Bolig 8

Viktor Andberg
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LOABÁGA SUOHKAN
LAVANGEN KOMMUNE Løpenr.: 22/1123

Arkivsaknr.: 22/149
Saksbehandler: Evy Hansen

Arkiv:
FE-033

SAKSFRAMLEGG

Saksnr. Utvalg Møtedato
001/22 Råd for personer med nedsatt funksjonsevne 21.04.2022

Godkjenning av protokoll

Kommunedirektørens innstilling:
Protokoll fra møtet 15.10.21 godkjennes.

Sakens dokumenter:
Protokoll -Råd for personer med nedsatt funksjonsevne -15.10.2021

31.03.2022

Erling Hanssen
kommunedirektør

Evy Hansen
konsulent
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LOABÁGA SUOHKAN
LAVANGEN KOMMUNE Løpenr.: 22/1201

Arkivsaknr.: 22/149
Saksbehandler: Anne Strømmesen

Arkiv:
FE-033

SAKSFRAMLEGG

Saksnr. Utvalg Møtedato
002/22 Råd for personer med nedsatt funksjonsevne 21.04.2022

Referatsaker

Kommunedirektørens innstilling:
Referatsakene tas til orientering.

Underliggende saker:
, Tilsagn om tilskudd til økt digital deltakelse og kompetanse i 2022

, Melding om vedtak: Kommuneplanens samfunnsdel 2022-2033 for Lavangen kommune

11.04.2022

Erling Hanssen
kommunedirektør

Anne Strømmesen
biblioteksjef/rådgiver
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LOABÁGA SUOHKAN
LAVANGEN KOMMUNE Løpenr.: 22/241

Arkivsaknr.: 21/446
Saksbehandler: Anne Strømmesen

Arkiv:
FE-033

SAKSFRAMLEGG

Saksnr. Utvalg Møtedato
003/22 Råd for personer med nedsatt funksjonsevne 21.04.2022

Formannskapet
Kommunestyret

Reglement for råd for personer med nedsatt funksjonsevne

Kommunedirektørens innstilling:
Reglement for Råd for personer med nedsatt funksjonsevnegodkjennes.
Reglementet er gyldig fra og med dagens dato.

Sakens dokumenter:
Reglement for rådet for personer med nedsatt funksjonsevne

Sakens fakta:
Råd for personer med nedsatt funksjonsevne er et av tre lovpålagte rådgivende organ.
I ny kommunelov er det innført plikt for kommuner til å opprette eldreråd, råd for personer
med funksjonsnedsettelse og ungdomsråd. En rekke av bestemmelser i ny kommunelov
gjelder for medvirkningsrådene. Det er også gitt en ny forskrift om kommunale og
fylkeskommunale råd for eldre, råd for personer med funksjonsnedsettelse og ungdomsråd.
Alle tre rådene har lik forankring
i kommuneloven.

Kommunelovens forskrift FOR-2019-06-17-727, Forskrift om medvirkningsordning.:
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2019-06-17-727

Kommunedirektørens vurderinger:
Med bakgrunn i gjeldende forskrifter har vi utarbeidet forslag til reglement for kommunens
rådgivende organ.
Råd for personer med nedsatt funksjonsevne gir sin uttalelse/råd til reglementet før saken
går til formannskapet –som innstiller til kommunestyret.

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2019-06-17-727
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24.01.2022 
 
 
Erling Hanssen  
kommunedirektør  
 Anne Strømmesen 
 biblioteksjef/rådgiver 
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LOABÁGA SUOHKAN
LAVANGEN KOMMUNE Løpenr.: 22/976

Arkivsaknr.: 20/602
Saksbehandler: Anne Strømmesen

Arkiv:
FE-210

SAKSFRAMLEGG

Saksnr. Utvalg Møtedato
004/22 Råd for personer med nedsatt funksjonsevne 21.04.2022

Formannskapet
Kommunestyret

Årsmelding 2021 for rådet for personer med nedsatt funksjonsevne

Kommunedirektørens innstilling:

Sakens fakta:
Rådgivende utvalg skal levere årsmelding som skal godkjennes av kommunestyret.
Rådets leder legger fram årsmeldingen på møtet.

Kommunedirektørens vurderinger:

22.03.2022

Erling Hanssen
kommunedirektør

Anne Strømmesen
biblioteksjef/rådgiver
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LOABÁGA SUOHKAN
LAVANGEN KOMMUNE Løpenr.: 22/1190

Arkivsaknr.: 22/139
Saksbehandler: Anne Strømmesen

Arkiv:

SAKSFRAMLEGG

Saksnr. Utvalg Møtedato
005/22 Råd for personer med nedsatt funksjonsevne 21.04.2022

TryggEst -vern av risikoutsatte voksne

Kommunedirektørens innstilling:
Det kommunale rådet for personer med funksjonsnedsettelse anbefaler kommunen å
innføre programmet TryggEst, hvis dette ikke allerede er etablert.
Vi ber om å bli orientert om hvordan arbeidet med forebygging, avdekking og avverging av
vold og seksuelle overgrep organiseres i vår kommune. Herunder om kommunen har
etablert TryggEst eller om det foreligger plan om å etablere TryggEst som system.

Sakens dokumenter:
Bufdir TryggEst-Presentasjon
Tiltakskort barn
Tiltakskort voksne
Våge å se tørre å spørre -interkommunal handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2022-
2025 (1)

Sakens fakta:
TryggEst er et system med gode verktøy som skal bidra til å forhindre, avdekke og håndtere
vold og overgrep mot voksne mennesker som i liten eller ingen grad er i stand til å beskytte
seg selv. Det kan inkludere mange i FFOs medlemsgrupper, som utviklingshemmede, psykisk
syke og mennesker med sansetap og motoriske utfordringer. Undersøkelser tyder på at
mennesker med funksjonsnedsettelse er 2-4 ganger så utsatt for dette som andre i
befolkningen. Det er alvorlig, og noe vi i FFO må bidra til å gjøre noe med.
21 kommuner har vært med i et pilotprosjekt for TryggEst, og 11 kommuner har i tillegg nå
søkt et tilskudd som tilbys fra Barne, ungdoms-og familiedirektoratet (Bufdir).
Det er Bufdir som har ansvaret for TryggEst, og nå er direktoratet over i fasen der man
ønsker å implementere dette i flere kommuner (og etter hvert alle).
Pilotkommunene som har deltatt i TryggEst, har erfart en stor økning i saker sammenlignet
med før TryggEst ble innført. Verktøyene i programmet er gode, og gir kommunene mulighet
til å følge opp mer systematisk og kvalitetsmessig bedre. Modellen gir også økt trygghet og
livskvalitet hos voldsutsatte voksne.
Det er også en tilskuddsordning knyttet til dette som kommunene kan søke på.
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Mer info om TryggEst hos Bufdir: https://bufdir.no/vold/TryggEst/Hva_er_tryggest/ 
 
-Saken er meldt inn av utvalgets leder. 
 
Kommunedirektørens vurderinger: 
 
 
 
 
 
 
 
08.04.2022 
 
 
Erling Hanssen  
kommunedirektør  
 Anne Strømmesen 
 biblioteksjef/rådgiver 
 
  

https://bufdir.no/vold/TryggEst/Hva_er_tryggest/


Side 9 av 9 

 

 

 

LOABÁGA SUOHKAN 
LAVANGEN KOMMUNE 
 

  

Løpenr.: 22/1200 

Arkivsaknr.: 22/163 

Saksbehandler: Anne Strømmesen 

 
 

 
Arkiv: 

 

 

SAKSFRAMLEGG 
  

 
 

Saksnr.  Utvalg Møtedato 

006/22 Råd for personer med nedsatt funksjonsevne 21.04.2022 

 
 
Bil til disposisjon for Bolig 8 
 
Kommunedirektørens innstilling: 
 
 
 
Sakens fakta: 
Saken tas opp etter ønske fra rådets leder. 
 
Kommunedirektørens vurderinger: 
 
 
 
 
11.04.2022 
 
 
Erling Hanssen  
kommunedirektør  
 Anne Strømmesen 
 biblioteksjef/rådgiver 
 


