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016/20 20/5 FE-033 Møteplan 2021  
 
 
Innkalling og saksliste enstemmig godkjent med flg. tilleggssak:  

Engangstilskudd til rehabilitering og avlastning for barn og unge 

 

011/20 Godkjenning av protokoll 
 
Kommunedirektørens innstilling: 
Protokoll fra møtet 27.05.20 godkjennes.  
 
Behandling 
Kommunedirektørens innstilling enstemmig vedtatt.  
 
RFF - 011/20 Vedtak: 
Protokoll fra møtet 27.05.20 godkjennes.  
 

 
 
012/20 Referatsaker 
 
Kommunedirektørens innstilling: 
Referatsakene tas til orientering.  
 
Behandling 
Kommunedirektørens innstilling enstemmig vedtatt.  
Sak vedr. engangstilskudd til rehabilitering og avlastnin for barn og unge.  
 
RFF - 012/20 Vedtak: 
Referatsakene tas til orientering.  
 

 
 
013/20 Årsmelding 2020  fra Råd for personer med funksjonsnedsettelse 
 
Kommunedirektørens innstilling: 
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19.11.2020 Råd for personer med funksjonsnedsettelse 
 
Behandling 

 
Rep. Viktor Andberg fremmet følgende forslag til vedtak:  
 
Årsmelding for 2020 
Rådet ble valgt for valgperioden 2019 – 2023, i kommunestyrets møte den 24.10.19, sak 
07/19. 
Rådet hadde konstituerende møte 11. februar 2020, hvor valg av leder og nestleder samt 
møteplan for 2020 ble vedtatt.   
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 LHL 
 
Rådet er ett av tre lovpålagte rådgivende organ til kommunestyret. Årsmelding skal leveres 
kommunestyret og det er anbefalt at den legges fram som egen sak.  
I året 2020  har det til sammen vært avviklet 5 møter, derav 2 som teamsmøter. I året har 
det vært behandlet 16 saker (inkl. protokoll og referatsaker).  Vi har gitt innspill til planlagt 
renovering av skolens spesialromsfløy inkl. anmodning om å være representert i 
byggekomiteen. Videre har vi bedt administrasjonen om plan og skilting av parkeringsplasser 
ved kommunale bygg for folk med handikap. Forslaget til Elveparken aktivitetsområde har vi 
også gitt vår uttalelse til, samt enganstilskudd for 2021 til rehabilitering og avlastning for 
barn og unge.  
 Vi har ved årets slutt ikke mottatt tilbakemelding på våre innspill. Planutvalget avviste vår 
anmodning om å være representert i byggekomiteen.  
Siste møte via teams 30.10.20 var et dagsmøte (0900-1430), hvor alle lovpålagte kommunale 
råd for personer med funksjonsnedsettelse i fylket var invitert om å delta. Her ble ny 
kommunelov m/tilhørende forskrift, og rådets virkeområde grundig gjennomgått. En svært 
viktig og opplysende presentasjon, mener rådets medlemmer. 
 
Råd for personer med funksjonsnedsettelse vil på denne bakgrunn anmode Lavangen 
kommunestyre om å vedta rådets mandat i saker som ny lovgivning mener bør ligge til grunn 
for rådet".     
 
Andbergs forslag enstemmig vedtatt.  
 
 
RFF - 013/20 Vedtak: 
Årsmelding for 2020 
Rådet ble valgt for valgperioden 2019 – 2023, i kommunestyrets møte den 24.10.19, sak 
07/19. 
Rådet hadde konstituerende møte 11. februar 2020, hvor valg av leder og nestleder samt 
møteplan for 2020 ble vedtatt.   
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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 LHL 
 
Rådet er ett av tre lovpålagte rådgivende organ til kommunestyret. Årsmelding skal leveres 
kommunestyret og det er anbefalt at den legges fram som egen sak.  
I året 2020  har det til sammen vært avviklet 5 møter, derav 2 som teamsmøter. I året har 
det vært behandlet 16 saker (inkl. protokoll og referatsaker).  Vi har gitt innspill til planlagt 
renovering av skolens spesialromsfløy inkl. anmodning om å være representert i 
byggekomiteen. Videre har vi bedt administrasjonen om plan og skilting av parkeringsplasser 
ved kommunale bygg for folk med handikap. Forslaget til Elveparken aktivitetsområde har vi 
også gitt vår uttalelse til, samt enganstilskudd for 2021 til rehabilitering og avlastning for 
barn og unge. Vi har ved årets slutt ikke mottatt tilbakemelding på våre innspill. Planutvalget 
avviste vår anmodning om å være representert i byggekomiteen.  
Siste møte via teams 30.10.20 var et dagsmøte (0900-1430), hvor alle lovpålagte kommunale 
råd for personer med funksjonsnedsettelse i fylket var invitert om å delta. Her ble ny 
kommunelov m/tilhørende forskrift, og rådets virkeområde grundig gjennomgått. En svært 
viktig og opplysende presentasjon, mener rådets medlemmer. 
 
Råd for personer med funksjonsnedsettelse vil på denne bakgrunn anmode Lavangen 
kommunestyre om å vedta rådets mandat i saker som ny lovgivning mener bør ligge til grunn 
for rådet".     
 
 

 
 
014/20 Elveparken aktivitetsområde- 
 
Kommunedirektørens innstilling: 
 
 
19.11.2020 Råd for personer med funksjonsnedsettelse 
 
Behandling 
rådet fremet følgende forslag:  
1. Viser til framlagt prosjekskisse for Elveparken 
2. Planen er veldig god, og vi disse innspillene til det videre arbeidet:  
      - God belysning 
      - Gangveier med god bredde for to som går sammen 
      - Bru med sklisikkert dekke spesielt på vinteren 
      - Aktivitetapparater ved lavangsheimen/boligene 
      - Søppelbokser plasseres rund om i hele området 
      - Lekeapparat må også være tilpasset barn med handikap 
      - Plassering av amfiet i forhold til sol og vind  
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Forslaget enstemmig vedtatt.  
 
RFF - 014/20 Vedtak: 
1. Viser til framlagt prosjekskisse for Elveparken 
2. Planen er veldig god, og vi disse innspillene til det videre arbeidet:  
      - God belysning 
      - Gangveier med god bredde for to som går sammen 
      - Bru med sklisikkert dekke spesielt på vinteren 
      - Aktivitetapparater ved lavangsheimen/boligene 
      - Søppelbokser plasseres rund om i hele området 
      - Lekeapparat må også være tilpasset barn med handikap 
      - Plassering av amfiet i forhold til sol og vind  
 
 
 

      
015/20 Engangstilskudd til rehabilitering og avlastning for barn og unge 
 
Kommunedirektørens innstilling: 
 
 
19.11.2020 Råd for personer med funksjonsnedsettelse 
 
Behandling 
Rep. Viktor Andberg fremmet flg. forslag til vedtak:  
1. Vi viser til brev om engangstilskudd 2021 til rehabilitering og avlastning for  
     barn og unge.  
2. Rådet anmoder administrasjonen om å følge opp tilskuddets intensjon. 
3. Rådet ber om tilbakemelding på bruken.  
 
RFF - 015/20 Vedtak: 
1. Vi viser til brev om engangstilskudd 2021 til rehabilitering og avlastning for  
     barn og unge.  
2. Rådet anmoder administrasjonen om å følge opp tilskuddets intensjon. 
3. Rådet ber om tilbakemelding på bruken.  
 

016/20 Møteplan 2021 
 
Kommunedirektørens innstilling: 
 
 
19.11.2020 Råd for personer med funksjonsnedsettelse 
 
Behandling 
Rep. Viktor Andberg fremmet følgende forslag:  
Råd for personer med funksjonsnedsettelse har neste møte 28.01.21.  
 
Andbergs forslag enstemmig vedtatt.  
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RFF - 016/20 Vedtak: 
Råd for personer med funksjonsnedsettelse har neste møte 28.01.21.  
 

 
 
Tennevoll 20.11.20 
Anne Strømmesen 
referent 


