
Møte i råd for personer med nedsatt funksjonsevne tirsdag 18.08.20 

Møtestart kl 1000 – møteslutt kl 1400 

Tilstede: Arne Nervik (vara), Per Eivind Willmann, Kåre Gottvasli, Karin Viken Sumstad og Marit 

M.Standahl 

Forfall : May-Britt Sundet og May Lian ( mangler god nok innkalling til møtet) 

 

1 Presentasjon  

Per Eivind opptatt av barn med Asbergers og ADHD. Ønsket å være med i rådet for å synliggjøre 

denne gruppen.  

Kåre representerer revmatikerforeningen – LHL, har hatt møter med byggerådet ved tidligere 

anledninger, mener vi blir involvert alt for seint i prosessen under byggeperioden. 

Karin leder for rådet, ønsker å ha en fast møtesekretær med seg i møtene videre. Har vært mange 

utskiftninger. 

Arne var leder i revmatikerforeningen før Kåre. Var også involvert under byggingen av ny skolen. 

 

2. Utvalgets rolle 

Rådet ønsker å bli involvert så tidlig som mulig i byggesakene – føler at de ikke er det. Må ofte 

etterspørre saker. 

Noen av medlemmene sier de ikke var klar over at de var i dette rådet.  Rådet etterlyser at 

informasjon om hvem som er med bør være på kommunens hjemmeside også. Marit melder fra om 

dette. 

Møte med Frode Mørreaunet på tirsdag 25.08 kl 1330 for gjennomgang av tegningene på 

byggeprosjektene.  Karin sender ut til medlemmene i rådet om tid og sted. 

Rådet ønsker at arbeidet av boligplan blir igangsatt igjen. Karin sender henvendelse til ordfører og 

rådmann. 

Mange bilførere benytter seg av oppmerket handicapplasser, rådet ønsker det blir tatt tak i dette. 

Karin ansvarlig for dette. 

Kåre sier han er interessert i å være representant for rådet i prosjektene om det er nødvendig. 

 

3. Presentasjon av pågående byggeprosjekter 

Dette blir på tirsdag den 25.08 – da har Rådet møte med Frode Mørreaunet. 

 

4. Plan for rådets videre arbeid. 

Karin har fått en sak fra Fosen helse angående brukermedvirkning. Er det av interesse å danne en 

felles for hele Fosen. Ser at alle kommunene gjør det forskjellig. 



Tanken med dette er å få til bedre tankeveksling mellom alle brukergruppene. Fint om det blir et 

brukerråd der flere instanser kan være involvert. Karin gir Fosen helse tilbakemelding på dette. 

Erfaringen med byggingen av Utro sti og gapahuk er et eksempel på mangelfull universell utforming. 

Ordet universell utforming er ikke reelt, rådet ønsker at når dette begrepet blir brukt skal det kun 

brukes i de tilfellene vi har kvalitet sikret at det er universell utforming. Karin gir tilbakemelding på 

dette. 

Karin orienterte om en sak i regi av Diesel Dahl. Han søkte til kommunen for å støtte til å 

gjennomføre to arrangement. Et for voksne og et for barn med nedsatt funksjon og 

funksjonshemmede. Kommunen stilte kritiske spørsmål på dette, for å gi støtte til slike arrangement 

så skal det være muligheter for at ledsager får være med.  

Evelyn kom innom for å orientere om møtegodtgjørelse og kjøregodtgjørelse. Nytt system i GAT. 

Noen kjenner systemet fra før og synes at dette er greit. Evelyn kommer til å sende ut et 

informasjonsbrev til de som ikke er kjent med dette systemet fra før. 

Det blir lagt en fast møteplan fremover. Karin ordner en oversikt møtene knyttes opp i mot 

kommunestyremøtene. 

Møteplan: Tirsdag 25.08 – møte med Frode Mørreaunet. Tid og sted kommer. 

                    Mandag 14.09 kl 1000-1200 

                    Tirsdag 27.10 kl 1000-1200 

                    Tirsdag 17.11 kl 1000-1200 

                    Tirsdag 08.12 kl 1000-1200 

 

Møtet slutt kl 1200. 


