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Referat fra møte i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 19.11.20
Vedlagt oversendes referat fra møte i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne.
Med hilsen
Geir Olav Garthus
Spesialrådgiver
Godkjent og ekspedert uten underskrift

Kopi: Enhet fellestjenester, helse- og sosialutvalget v/Anne Kari Eriksen

Alfarvegen 117 , 3540 NESBYEN
www.nesbyen.kommune.no
postmottak@nesbyen.kommune.no

Tlf.:
32 06 83 00
Org.nr: 964951640

Kontonr:

2351.20.92691

Referat fra Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 19.11.20
Møtested: Kommunestyresalen Tid: 09.00 – 10.30
Tilstede: Margit Halvorsen, Heidi Sveen, Per Arne Stupa, Jannicke Haugo
Forfall: Geir Egil Sanden

Ingen varamenn kunne møte

Andre: Ordfører Tore Haraldset og rådmann Henrik Skovly
Protokollfører: Geir O. Garthus

Saksliste:
Sak 11/20 Covid-19–epidemien og situasjonen i Nesbyen kommune
Det ble orientert om situasjonen i Nesbyen kommune og lokale og nasjonale
smitteverntiltak.
Rådet tar brev til kommunen fra FFO om Koronapandemien til orientering og vil støtte
anbefalingene om:
- Ikke stenge ned mer enn nødvendig
- Ha en beredskapsplan som sikrer at ikke noen faller utenfor
- Opprettholde tilbudet om spesialundervisning og tilpasset undervisning
- Ta spesielt vare på pårørende
- Bedre og mer målrettet informasjon og kommunikasjon
- Følge tett med på det som skjer i kommunen

Sak 12/20 Telemarksforskning – forslag til omstilling og effektiviseringstiltak
Det ble orientert om rapporten.

Sak 13/20 Økonomiplan for 2021 – 2024
Det ble orientert om budsjett og økonomiplan.
Rådet vil følge den videre utviklingen i enhetene. Reduksjoner i budsjett og tjenester bør
ikke gå ut over sårbare brukere som har spesielle behov for opplæring eller omsorg.

Sak 14/20 Aktuelle saker fra utvalg og kommunestyre
Det ble orientert om saker til kommunestyret 19.11.20:
- Revidering av Handlingsplan for strategisk næringsplan 2016 – 2026
- Rullering av kommuneplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet

Sak 15/20 Eventuelt
Møteplan for 2021 skal behandles i kommunestyret 19.11.20. Rådet foreslår et møte i
februar i tillegg til forslaget i saken slik at det blir følgende møter i:
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne – møteplan 2021
Torsdag

25. februar

kl 09.00

Torsdag

3. juni

kl 09.00

Torsdag

2. september

kl 09.00

Torsdag

9. desember

kl 09.00

