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Referat fra møte i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 04.06.20
Vedlagt oversendes referat fra møte i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne.
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Referat fra Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 04.06.20
Møtested: Nes kommunehus veslesalen Tid: 09.00 – 11.00
Tilstede: Margit Halvorsen, Heidi Sveen, Per Arne Stupa
Forfall: Jannicke Haugo (det møtte ingen varamedlem da det ikke var meldt forfall)
Andre: Roar Grøtjorden, avdelingsleder bygg
Bjørg H. Lindahl, Aarstiderne arkitekt
Protokollfører: Geir O. Garthus

Saksliste:
Sak 01/20 Valg av leder og nestleder
Margit Halvorsen ble enstemmig valgt som leder for valgperioden 2020 – 2023
Jannicke Haugo ble enstemmig valgt som nestleder for valgperioden 2020 - 2023

Sak 02/20 Informasjon til nye representanter
Det ble delt ut og informert om:
- Brev til nye representanter fra helse og omsorgdepartementet
- Utdrag av veileder for rådet

Sak 03/20 Behov/tilbud om opplæring, kurs, foredrag
Det har ikke kommet konkrete invitasjoner om deltakelse på møter eller opplæring nå.
Rådet er interessert og vil få tilsendt det som er aktuelt.

Sak 04/20 Embetsgarden – universal utforming
Roar og Bjørg som er byggeleder og arkitekt orienterte og viste tegninger.
Nybygget skal være ferdig i løpet av juni, og ombyggingen av tinghuset skal være ferdig til
årsskifte.
Universal utforming for bevegelseshemmede, synshemmede og hørselshemmede vil bli
ivaretatt

Sak 05/20 Inn på tunet – orientering
Eksisterende tilbud er videreført fram til 15.09.20 for inntil 4 brukere finansiert med statlig
tilskudd. Prosess med å innhente anbud om langsiktig avtale er igangsatt.

Sak 06/20 Aktuelle saker fra utvalg og kommunestyre
Aktuelle saker som ligger til behandling:
- Heltidskultur – helse og omsorg
- Årsmelding og regnskap 2019

Sak 07/20 Eventuelt.
Trafikksikring/skilting: det ble etterlyst status, og saken settes eventuelt opp senere.

Videre møteplan 2020 for rådet:
3. september kl 09.00
19. november kl 09.00

