Møteinnkalling
Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tidspunkt:

Nordreisa råd for funksjonshemmede
Kommunestyresalen, Rådhuset
23.11.2020
12:00

Kaukus varainnkalling
Nordreisa kommune har tatt i bruk ett nytt digitalt system for automatisk varainnkalling.
Det betyr at alle faste medlemmer får tilsendt en egen e-post med en lenke til møtet – dersom
noen av de faste melder forfall må de gjøre det ved å klikke seg inn på tilsendt lenke. Når de har
meldt forfall vil det automatisk gå en sms til første vara på listen.
Dersom denne vara svarer nei – går spørsmålet videre til neste på listen.
Dere skal altså ikke lenger melde om forfall til servicetorget – men bruke det nye systemet vi
har tatt i bruk - Kaukus varainnkalling.
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Saksliste
Orientering:
Sektorleder Angela Sodefjed gir orientering om budsjett 2021
Utv.saksnr

Sakstittel

U.Off

Arkivsaksnr

PS 5/20

Referatsaker

RS 3/20

Svar på spørsmål om gangfelt ved Hansvoll til
Svetlana

2015/904

PS 6/20
Tilleggssak
PS 7/20

Møteplan 2021 - Rådet for funksjonshemmede

2020/1231

Bekymringsmeldinger fra pårørende for personer
med ressurskrevende tjenester

2020/636
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PS 5/20 Referatsaker
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Fra: Tor Martin Nilsen (Tor.Martin.Nilsen@nordreisa.kommune.no)
Sendt: 16.11.2020 12:15:47
Til: Maylill Synøve Henriksen
Kopi:
Emne: Vs: Rådet for funksjonshemmede
Vedlegg:
Fra: Birger Storaas <Birger.Storaas@nordreisa.kommune.no>
Sendt: mandag 9. november 2020 11:14
Til: Tor Martin Nilsen <Tor.Martin.Nilsen@nordreisa.kommune.no>
Emne: RE: Rådet for funksjonshemmede
Hei
Dette er en sak vi er fullt klar over. Vi har også vært i kontakt med Statens vegvesen om behovet for både gangfelt over E6 og en
løsning på vestsiden av E6 for myke trafikanter. I gjeldende reguleringsplan fra 1997 er det regulert inn gang‐ og sykkelvei:
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Men det er litt dårlig plass til gang‐ og sykkelvei. Derimot vil det være plass til et fortau fra krysset ved Hansvoll til Svetlana. Vi vil
ta dette med i trafikksikkerhetsplanen som bør være ferdig de nærmeste månedene.
Vi tar inn rådet for funksjonshemmede inn som høringspart i relevante planer.

Vennlig hilsen
Birger Storaas
Arealplanlegger

Nordreisa kommune
Ráissa suohkan
Raisin komuuni
Telefon: 77 58 80 60
Mobil: 902 56 403
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Nordreisa kommune
Ráissa suohkan
Raisin komuuni

Arkivsaknr:

2020/1231-1

Arkiv:

033

Saksbehandler: Tor Martin
Nilsen
Dato:

17.11.2020

Saksfremlegg
Utvalgssak
6/20

Utvalgsnavn
Nordreisa råd for funksjonshemmede

Møtedato
23.11.2020

Forslag til møteplan 2021 - Nordreisa råd for funksjonshemmede
Henvisning til lovverk:

Kommunedirektørens innstilling
Det foreslås følgende møteplan for Nordreisa råd for funksjonshemmede i 2021:
22. mars,
7. juni,
27. september,
22. november

Saksopplysninger
Det har tradisjonelt vært avholdt 4 møter hvert år i eldrerådet og råd for funksjonshemmede. Det
gjøres forsøk på å samordne møtene i rådene mot møteplanen for helse og omsorgsutvalget. Det
foreslås også at møter i eldrerådet og rådet for funksjonshemmede avholdes på samme dag, men
til forskjellig tidspunkt.
Det er foreslått følgende møteplan for helse- og omsorgsutvalget:
26.1, 23.3, 8.6, 28.9, 26.10 og 23.11
Vurdering
Saker som skal behandles i råd og utvalg, skal sendes ut minst 8 dager før møtet. Dersom saker
som er behandlet i rådet skal være ferdig protokollert og sendt ut i tide, må møtene i rådene
avholdes senest 9 dager før utvalget. Da er det ofte ikke avklart hvilke saker som skal behandles
i helse- og omsorgsutvalget, og i alle fall ikke hvilken innstilling det skal være. Det foreslås
derfor at møtene i råd for funksjonshemmede og eldrerådet avholdes dagen før Helse- og
omsorgsutvalget. Vedtak fra rådene kan da formidles til utvalget neste dag, men blir ikke sendt
ut sammen med øvrige sakspapirer.
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Nordreisa kommune
Ráissa suohkan
Raisin komuuni

Arkivsaknr:

2020/636-6

Arkiv:

150

Saksbehandler: Tor Martin
Nilsen
Dato:

23.11.2020

Saksfremlegg
Utvalgssak
7/20

Utvalgsnavn
Nordreisa råd for funksjonshemmede

Møtedato
23.11.2020

Ang bekymringsmeldinger fra pårørende til personer med ressurskrevende
tjenester
Henvisning til lovverk:
Vedlegg
1 Bekymringsmeldinger fra pårørende for personer med ressurskrevende tjenester
Kommunedirektørens innstilling

Saksopplysninger
Saken ble tatt opp på møtet.
Unni Johansen fikk i oppgave av råd for funksjonshemmede i forrige møte å kontakte foreldre til
beboere ved Guleng omsorgsbolig ang situasjonen der.
Hun har hatt møte med 3 foreldre, og på bakgrunn av dette, lagt ved et brev, dette ligger som
vedlegg til saken.
Rådet ønsker at hun deltar på møtet i helse- og omsorgsutvalget 24.11.20 i forbindelse med sak
47/20 og 48/20. Hun kontakter utvalgets leder og ber om å få legge fram saken.
Vurdering
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