Møteinnkalling
Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tidspunkt:

Nordreisa råd for funksjonshemmede
Kommunestyresalen, Rådhuset
30.10.2020
09:00

Vararepresentanter som ikke blir innkalt og som ønsker å delta kan melde seg på ved å kontakte
servicetorget på tlf. 77 58 80 15 eller pr. epost til postmottak@nordreisa.kommune.no
For forfallsmelding benyttes appen kaukus som blir sendt pr e-post til faste medlemmer.
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Saksliste
Digital samling for kommunale råd for personer med funksjonsnedsettelser i
Troms og Finnmark - 2020
Råd for personer med funksjonsnedsettelser ved Troms- og Finnmark fylkeskommune inviterer
til digital samling for de kommunale råd for personer med funksjonsnedsettelse m.fl..
Samlingen vil gi opplæring i rådets mandat og rolle, og ta føre seg tema som relevante forskrift
og lovverk, universell utforming og samfunnsutvikling. Målet med opplæringa vil være å gi økt
kompetanse og kunnskap i rollen som kommunalt rådsmedlem, og å styrke både samarbeid og
nettverk i og mellom rådene i fylket.
Tid og sted:
Fredag 30. oktober kl. 09:00 – 14:30 kommunestyresalen
Program
09.00 – 09.15 Praktisk informasjon v/ Line Fusdahl, leder for det fylkeskommunale rådet for
personer med funksjonsnedsettelser i Troms og Finnmark.
09.15 -09.30 Velkommen til samling. Fylkesordfører Ivar B. Prestbakmo ønsker velkommen.
09.30 - 10.15 Rådsarbeid - om kommuneloven med tilhørende forskrift og veileder for råd for
personer med funksjonsnedsettelse v/ Anders Eriksen, Seniorrådgiver i Barne-, ungdoms- og
familiedirektoratet
10.15 – 10.30 Pause
10.30 – 11.15 Universell utforming – generelt kjennskap og omfangv/ Marcus Zweiniger
Landskapsarkitekt MNLA, Byutvikling/Prosjekt og mobilitet, Bodø kommune
11.15 – 12.00 Pause
12.00 - 12.45 Universell utforming i kommunens planarbeid» – Eksempler fra Meløy v/ Kjell
Holdal, samfunnsplanlegger
12.45 – 13.00 Pause
13.00 – 13.45 Kommunens presentasjon av oppgaveløsning, maks 3 kommuner. (Oppgaver
sendes til alle deltakere i forkant av samlingen)
13.45 – 14.15 Oppsummering og forslag til tema for neste års konferanse.
14.15 – 14.30 Avslutnings ord v/ Line Fusdahl, leder for fylkeskommunalt råd for personer med
funksjonsnedsettelser i Troms- og Finnmark.
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