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Referat fra møte 27.10.22 i råd for personer med nedsatt funksjonsevne 
 
Tid og sted: Lavangsheimen torsdag 27.10.22 kl. 09.00-11.15. 
Tilstede:  Møtedeltakere Viktor Andberg, Torill Berg, Anna T. Nilsen og Norunn Johansen. 
Forfall: Tanja Skavholm og Håkon Nygård (vara).  
Referent: Anne Strømmesen.  
 
Referatsaker:  
Midtre Hålogaland friluftsråd har kartlagt tilgjengelighet til friluftsområder i alle sine 
medlemskommuner.  
 
Sak: Rådets reglement 
Rådets leder gikk grundig igjennom rådets reglement. Ordfeil rettes av administrasjonen.  
Rådet anbefaler at ved neste kommunestyrevalg velges et felles råd for personer med nedsatt 
funksjonsevne og eldrerådet.  
Rådet bør bestå av 7 medlemmer.   
Enstemmig vedtatt. 
 
Sak: Inngangspartiet på helsesenteret må utbedres. 
Rep. Torill Berg foreslår at kommunen snarest ordner trappa/utegulvet i hovedinngangen til 
helsesenteret for å gjøre den best mulig framkommelig og trygg for folk.  
Enstemmig vedtatt. 
 
Sak: Informasjon til alle som ikke er digitale 
Hørselshemmede er en en stor gruppe som sliter med å delta på ulike arena/arrangement i 
kommunen.  
Frivilligsentralen får mange spørsmål fordi folk ikke vet hvor de skal henvende seg. Og de har ikke 
mulighet til å bruke/finne informasjon på nett.  
Må all kommunal informasjon være digital?  
 
Folk oppfordres til å spørre på servicekontoret.  
 
Hørselshemmede er en en stor gruppe som sliter med å delta på ulike arena/arrangement i 
kommunen.  
Gjelder også i lokaler som er i privat eie.  



 

Side 2 av 2 

Lure om vi skulle fått frem i fht fremtidsfullmakt at rådet tar innover seg at det er umulig 
at alle blir digitale. Å gi fullmakt/Fremtidsfullmakt til noen som kan bistå er et alternativ , 
men det er mangel på kunnskap om dette alternativet. 
 
Sak: Fremtidsfullmakt 
Rådet tar innover seg at det er umulig at alle blir digitale. Å gi fullmakt/fremtidsfullmakt til 
noen som kan bistå er et alternativ, men det er mangel på kunnskap om dette alternativet. 
Mange er interessert å få vite mer om denne muligheten.  Det handler om planlegging av 
evt. framtidige behov for bistand til bl.a. digitale tjenester 
 
Kan vi få til innbyggermøte om dette? I regi av LHL/frivilligsentral/kommunen?  
LHL/Norunn/Viktor  tar saken.  
 
 
Møtet ble avsluttet med omvisning på Lavangsheimen. 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
Anne Strømmesen 
biblioteksjef/rådgiver 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur 
 
 
 
 
 


