Møtebok

Kvæfjord kommune

Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tid:

Råd for funksjonshemmede
Kvæfjord rådhus, møterom
16.02.2017
09:30 – 13:20

Faste medlemmer som møtte:
Navn
Funksjon
Randi Owe
Leder
Bente Hennie Fritjofsdatter
Medlem
Berg
Ler Wah Waw
Medlem

Representerer

Faste medlemmer som ikke møtte:
Navn
Funksjon
Kristin Vonheim Håkonseth Medlem
Børre Skoglund
Medlem

Representerer

Varamedlemmer som møtte:
Navn
Møtte for
Johan Helge Elde
Kristin Vonheim Håkonseth

Representerer

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Stilling
Ågot Hammari
Bemerkninger til innkalling:
1.
Sakspapirene og innkallingene kom for sent til møtet, og dette må forbedres.
2.
Utvalget ber om at innkalling til møtene i RFF tilsendes pr mail.
Bemerkning 2 sendes til Levkårsutvalget og formannskapet.
Dokumenter i tilknytning til sak 3/17
Fremdriftsplan Helsehus av 28.9.16 og foreløpig siste utkast 15.2.17 Rom-og funksjonsprogram.
I tilknytning til referatsaker ble følgende utdelt:
Politisk vedtatt Møteplan for 2017, Kvæfjord kommune
Pressemelding om Kvæfjord kommunes Regnskap 2016
Følgende saker til neste ordinære møte:
Årsmelding for rådet 2016
Orientering om undervisningstilbudet til funksjonshemmede elever i barne- og ungdomskolen, samt Rå
videregående skole.
Senere møter:
Omvisning på Trastad Produkter
Sak om fremkommelighet på vinterveier – bare delvis strøing av fortau/veibaner
Manglende avhenting av livsviktige medikamenter på apotek – er det systemer mellom apotek og lege
som varsler om dette?

Underskrifter:

Det sendes ikke ut hovedutskrift av møtebok.
Møtebok kan lastes ned via kommunens hjemmeside på internett slik:
http://www.kvafjord.kommune.no/ ► SELVBETJENING ► Politiske møter
Deretter klikker man på aktuell Dato for utvalget og velger enten Møteinnkalling eller Møteprotokoll via
klikk på Åpne dokument.
Møtebok kan også bestilles i papirformat ved henvendelse til kommunens servicekontor.

PS 1/17 Godkjenning av Råd for funksjonshemmede møtebok 24.11.16
Saksprotokoll i Råd for funksjonshemmede - 16.02.2017
Administrasjonssjefens innstilling
Råd for funksjonshemmede i Kvæfjord godkjenner foreliggende møtebok fra møte i Råd for
funksjonshemmede 24.11.2016. Til å signere møteboka velges:
1...........................
2...........................
Forslag til å signere møteboka
1.Randi Owe
2.Johan Helge Elde

Votering:
-Administrasjonssjefens innstilling enstemmig vedtatt.

PS 2/17 Helsehus: Status pr dato
Saksprotokoll i Råd for funksjonshemmede - 16.02.2017
Administrasjonssjefens innstilling
Råd for funksjonshemmede tar saken til etterretning.
Saken om status Helsehus ble fremlagt i møtet. Prosjektorganisering ble presentert.
Fremdriftsplan av 28.9.16 og Oversikt over rom- og funksjonsprogram oppdatert pr 15.2.17 ble utdelt i
møtet.
Råd for funksjonshemmede: Forslag til omforent vedtak:

1. I forbindelse med utviklingen av Helsehus-prosjektet er det nødvendig med et ekstraordinært
møte for å kunne være delaktig i den videre prosessen. Dette møtet foreslås satt til
månedskiftet mars/april.

Vedtak:
-Enstemmig vedtatt.

Utskrift: Til ordføreren

PS 3/17 Hvordan skal rådet jobbe?
Saksprotokoll i Råd for funksjonshemmede - 16.02.2017
Administrasjonssjefens innstilling
Saken fremmes uten administrativ innstilling.
Følgende omforent forslag:
1. Møtebok fra møter i RFF sendes på mail til medlemmer i rådet så lenge hjemmesiden til
Kvæfjord kommune ligger nede.
2. RFF ber om at Kvæfjord kommune sin hjemmeside blir oppdatert og mer brukervennlig. Det må
legges vekt på at mennesker med funksjonsnedsettelse også skal ha mulighet til å orientere seg
på en enkel måte.
3. For at kommunen skal ha nytte av RFF må rutiner i saksbehandling legges opp slik at rådet får
delta tidlig i utredning og planlegging.
4. Disse vedtakene oversendes Levekår og Formannskap

Vedtak:
-Forslag 1- 4 ble Enstemmig vedtatt

PS 4/17 Referatsaker
Saksprotokoll i Råd for funksjonshemmede - 16.02.2017
RS 1/17 Orienteringssak: Den nye vergemålsloven og kommunens samarbeid med verger
RS 2/17 Kopi av vedtak om endringer i vergemål
RS 3/17 Orienteringssak: Parkeringstillatelse for forflytningshemmede
RS 4/17 Orienteringssak: Kvæfjord kommunes praktisering av ordninga med brukerstyrt assistanse (BPA)
RS 5/17 Redegjørelse Om brukerstyrt personlig assistanse (BPA) i Kvæfjord
RS 6/17 Samarbeidsavtale - Prosjekt - Dokumentasjon av helsehjelp

PS 5/17 Orienteringssak: Den nye vergemålsloven og kommunens
samarbeid med verger
Saksprotokoll i Råd for funksjonshemmede - 16.02.2017
Omforent forslag til vedtak:
1. RFF i Kvæfjord kommune ber Fylkesrådet for funksjonshemmede i Troms om å føre saken om
endringer i vergeforhold videre som en prinsippsak.
2. Vi ser rettsikkerheten til personer under verge som truet, ved at verge i mange tilfeller ikke blir
orientert om vesentlige forhold som vedrører personer som er avhengig av verge for å få sine rettigheter
ivaretatt.
3. Det vises til saksgang i brev av 30.1.17 mellom Kvæfjord kommune og Fylkesmannen i Troms «Kopi
av vedtak om endring i vergemål»
Vedtak:
-Enstemmig vedtatt.

Utskrift av vedtak med underliggende dokumenter sendes:
Fylketsråd for funksjonshemmede i Troms.

PS 6/17 Orienteringssak: Kvæfjord kommunes praktisering av ordninga med
brukerstyrt assistanse (BPA)
Saksprotokoll i Råd for funksjonshemmede - 16.02.2017
Omforent forslag til vedtak:
1. Oversender på nytt sak av 21.12.16 og beklager at den ble oversendt som orienteringssak. RFF i
Kvæfjord ber om at Fylkesrådet for funksjonshemmede i Troms tar dette opp som sak snarest.
2.Rff ber om at dette blir et tema på årskonferansen i mars 2017.

Vedtak :
-Enstemmig vedtatt.

Utskrift:
Troms Fylkesråd for funksjonshemmede.

Rett utskrift:
Borkenes, 17.02.2017

Ruth-Lise H. Olsen

