
 

LOABÁGA SUOHKAN 
LAVANGEN KOMMUNE 

 
 
 
 

Møteprotokoll 
 

Råd for personer med nedsatt funksjonsevne 
 
 
 

Møtested: Lavangen bibliotek 
Møtedato: 21.04.2022  Tid: 12:00 Møte slutt: 14:30 

 
 
 
 
Medlemmer: Parti 
Anna Therese Nilsen  
Torill Berg  
Viktor Andberg AP  
 Norunn Johansen  
Forfall Parti Varamedlem  Parti 
Tanja Skavholm AP  
 
Fra adm. (evt. andre): 
Anne Strømmesen 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Side 2 av 6 

 

Sakliste 
 
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  
 
 
 

001/22 Godkjenning av protokoll 
 
Kommunedirektørens innstilling: 
Protokoll fra møtet 15.10.21 godkjennes.  
 
21.04.2022 Råd for personer med nedsatt funksjonsevne 
 
Behandling 
Innstillingen enstemmig vedtatt. 
 
RFF - 001/22 Vedtak: 
Protokoll fra møtet 15.10.21 godkjennes.  
 

 
 
002/22 Referatsaker 
 
Kommunedirektørens innstilling: 
Referatsakene tas til orientering.  
 
21.04.2022 Råd for personer med nedsatt funksjonsevne 
 
Behandling 
Innstillingen enstemmig vedtatt. 
 
RFF - 002/22 Vedtak: 
Referatsakene tas til orientering.  
 

 
 
003/22 Reglement for råd  for personer med nedsatt funksjonsevne 
 
Kommunedirektørens innstilling: 
Reglement for Råd for personer med nedsatt funksjonsevne godkjennes.  
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Reglementet er gyldig fra og med dagens dato.   
 
 
21.04.2022 Råd for personer med nedsatt funksjonsevne 
 
Behandling 
Innstillingen enstemmig vedtatt med korrigering av 3 skrivefeil i reglementets pkt. 3.  
Helse-, pleie og omsorg .... rettes til Helse- og omsorg.. 
Medvirkning og eldre som ressurs ....rettes til Medvirkning og personer med 
funksjonsnedsettelse som ressurs 
Årsmeldinger og rapporter fra etater (..) som gjelder eldre.....rettes til (....) som gjelder 
personer med funksjonsnedsettelser.  
 
RFF - 003/22 Vedtak: 
Råd for personer med nedsatt funksjonsevne gir følgende råd til politisk behandling:  
 
Reglement for Råd for personer med nedsatt funksjonsevne godkjennes. 
 
 

 
 
004/22 Årsmelding 2021 for rådet for personer med nedsatt funksjonsevne 
 
Kommunedirektørens innstilling: 
 
 
 
21.04.2022 Råd for personer med nedsatt funksjonsevne 
 
Behandling 
Rådets leder Viktor Andberg fremmet flg. forslag til årsmelding:  
Årsmelding for 2021 for råd for personer med nedsatt funksjonsevne 
Rådet er valgt for valgperioden 2019 – 2023. 
Rådet består av: 
Viktor Andberg, fra kommunestyret - leder 
Tanja Skavholm, fra kommunestyret 
Norunn Johansen, fra administrasjonen 
Brukerrepresentasjon: 
Anna Therese S. Nilsen, fra Mental helse - nestleder 
Torill-Ann Berg, fra Lavangen lokallag av LHL 
I året 2021 har det til sammen vært avviklet 4 møter, derav 1 teams møte 29.10.21 hvor vi 
deltok på fylkeskommunens samling for råd for personer med nedsatt funksjonsevne.  
I året har det vært behandlet 5 saker (inkl. protokoll og referatsaker). 
I møte 25.5 gav rådet innspill ved behandlingen av «Kommuneplanens samfunnsdel». 
I møte 3.6 gjennomgikk rådet Ambias rapport «Ressursgjennomgang pleie, omsorg og helse 
2021» 
I møte 15.10 (et felles møte sammen med eldrerådet) var rådene sammen om å fremme 
forslag om oppstart av planprosessen for eldrereformen «Leve hele live» 
Seminar/teamsmøte (over 2 dager) seinhøstn -21 var en omfattende og utdypende 
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presentasjon av prosjektet «Leve hele livet». Her deltok leder av rådet, sammen med 
ordfører, leder av eldreråd, samt daglig leder av Lavangen frivilligsentral.  
 
Årsmeldingen enstemmig vedtatt.  
 
 
RFF - 004/22 Vedtak: 
Råd for personer med nedsatt funksjonsevne gir følgende råd til politisk behandling:  
 
Årsmelding 2021 for råd for personer med nedsatt funksjonsevne godkjennes.  
 
 
Årsmelding for 2021 for råd for personer med nedsatt funksjonsevne 
 
Rådet er valgt for valgperioden 2019 – 2023. 
Rådet består av: 
Viktor Andberg, fra kommunestyret - leder 
Tanja Skavholm, fra kommunestyret 
Norunn Johansen, fra administrasjonen 
Brukerrepresentasjon: 
Anna Therese S. Nilsen, fra Mental helse - nestleder 
Torill-Ann Berg, fra Lavangen lokallag av LHL 
I året 2021 har det til sammen vært avviklet 4 møter, derav 1 teams møte 29.10.21 hvor vi 
deltok på fylkeskommunens samling for råd for personer med nedsatt funksjonsevne.  
I året har det vært behandlet 5 saker (inkl. protokoll og referatsaker). 
I møte 25.5 gav rådet innspill ved behandlingen av «Kommuneplanens samfunnsdel». 
I møte 3.6 gjennomgikk rådet Ambias rapport «Ressursgjennomgang pleie, omsorg og helse 
2021» 
I møte 15.10 (et felles møte sammen med eldrerådet) var rådene sammen om å fremme 
forslag om oppstart av planprosessen for eldrereformen «Leve hele live» 
Seminar/teamsmøte (over 2 dager) seinhøstn -21 var en omfattende og utdypende 
presentasjon av prosjektet «Leve hele livet». Her deltok leder av rådet, sammen med 
ordfører, leder av eldreråd, samt daglig leder av Lavangen frivilligsentral.  
 
 

 
 
005/22 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. 
 
21.04.2022 Råd for personer med nedsatt funksjonsevne 
 
Behandling 
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Rådets forslag til innstilling:  
 
1. Det kommunale rådet for personer med funksjonsnedsettelse anbefaler ikke kommunen å 
innføre programmet TryggEst. 
2. Rådet er informert om at interkommunal handlingsplan mot vold i nære relasjoner skal 
behandles av kommunestyret.  
     Planen heter: "Våge å se, tørre å spørre" og gjelder for perioden 2022-2025.  
 
Rådets forslag enstemmig vedtatt.  
 
 
RFF - 005/22 Vedtak: 
Råd for personer med nedsatt funksjonsevne gir følgende råd til politisk behandling:  
 
1. Det kommunale rådet for personer med funksjonsnedsettelse anbefaler ikke kommunen å 
innføre programmet TryggEst. 
2. Rådet er informert om at interkommunal handlingsplan mot vold i nære relasjoner skal 
behandles av kommunestyret.  
     Planen "Våge å se, tørre å spørre" skal gjelde for perioden 2022-2025.  
 
 

 
 
006/22 Bil til disposisjon for Bolig 8 
 
Kommunedirektørens innstilling: 
 
 
 
21.04.2022 Råd for personer med nedsatt funksjonsevne 
 
Behandling 
Rep. Viktor Andberg fremmet følgende forslag:  
1. Lavangen kommunestyre i sak 070/21 har gjort vedtak om oppstart av prosjektet «Leve 
hele livet» med ferdigstillelse av   
    prosjektplanen juni 2022 
2. Rådets medlemmer mener at intensjonen med «Leve hele livet» prosjektet åpenbart er at 
brukere av «hjemmetjenester»  
    og andre hjemmeboende på best mulig måte selv skal kunne klare hverdagen fra sitt eget 
hjem. 
3. For å få til en praktisk, bedre tilrettelagt sosial aktivitet utad for «hjemmeboende», bør 
pleie og omsorgsektoren i  
    kommunen skissere en langsikt og gjennomdrøftet plan som på en god måte kan legge til 
rett for dette. Planen bør  
    markere at en slik organisert og strukturert tilrettelegging i størst mulig grad vil måtte 
være selvfinansieringene av  
    brukerne av tjenestene. 
4. Rådet går derfor inn for at Lavangen kommune, v/ hjemmetjenesten leaser/kjøper en ny 7 
seters bil, til bruk etter en  
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    «abonnementsordning» for Bolig 8, Frivillighetssentralen og for annen utadrettet 
virksomhet ovenfor «hjemmeboende». 
 
Rep. Norunn Johansen fremmet følgende forslag:  
1. Lavangen kommunestyre i sak 070/21 har gjort vedtak om utarbeidelse av plan "Leve hele 
livet" med ferdigstillelse av  
    planen juni 2022.  
2. Rådets medlemmer mener at intensjonen med «Leve hele livet» åpenbart er at brukere av 
«hjemmetjenester»  
    og andre hjemmeboende på best mulig måte selv skal kunne klare hverdagen fra sitt eget 
hjem. 
3. Rådet gir derfor Lavangen kommune råd om å stille den 7-seters bilen tilbruk for transport 
av eldre og  
    funksjonshemmede til sosiale treff.  
4. Rådet ber administrasjonen å avklare betaling for bruk av bilen.  
 
Ved alternativ votering mellom de to forslagene fikk Andbers forslag 3 stemmer, og 
Johansens forslag 1 stemme.  
 
 
RFF - 006/22 Vedtak: 
Råd for personer med nedsatt funksjonsevne gir følgende råd til politisk behandling:  
 
1. Lavangen kommunestyre i sak 070/21 har gjort vedtak om oppstart av prosjektet «Leve 
hele livet» med ferdigstillelse av   
    prosjektplanen juni 2022 
2. Rådets medlemmer mener at intensjonen med «Leve hele livet» prosjektet åpenbart er at 
brukere av «hjemmetjenester»  
    og andre hjemmeboende på best mulig måte selv skal kunne klare hverdagen fra sitt eget 
hjem. 
3. For å få til en praktisk, bedre tilrettelagt sosial aktivitet utad for «hjemmeboende», bør 
pleie og omsorgsektoren i  
    kommunen skissere en langsikt og gjennomdrøftet plan som på en god måte kan legge til 
rett for dette. Planen bør  
    markere at en slik organisert og strukturert tilrettelegging i størst mulig grad vil måtte 
være selvfinansieringene av  
    brukerne av tjenestene. 
4. Rådet går derfor inn for at Lavangen kommune, v/ hjemmetjenesten leaser/kjøper en ny 7 
seters bil, til bruk etter en  
    «abonnementsordning» for Bolig 8, Frivillighetssentralen og for annen utadrettet 
virksomhet ovenfor «hjemmeboende». 
 

 
 


