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Fra: Hermund Dalvik (hermuda@online.no)
Sendt: 12.11.2018 14:35:14
Til: Trond Skotvold; Gro Søland
Kopi: Ina Engvoll

Emne: Rapport
Vedlegg: Rapport fra befaring 7.11.18..doc
Hei!
 
Vedlagt sendes rapport fra befaringen den 7.11.18 på det nye Helsesenteret.
 
Mvh Hermund Dalvik
 
Sendt fra E‐post for Windows 10
 



 
Kommunalt Råd for funksjonshemmede i Kåfjord. 
 
Rapport fra befaring på Kåfjord Helsetun 7.11.2018 kl. 11.00 – 13.00. 
 
Til stede fra rådet: Hermund Dalvik, Gitlaug Paulsen-Nilsen, Dagfinn Grønnvoll og Mariann 
Mathisen Myrseth.     Ikke møtt: Ole Markus Leiros. 
Lars Morten Gundersen møtte fra kommunen. 
 
Vi var innom Hovedinngang, Legekontorene, Dementavdelingen, Helsestsajonen, 
Fysioterapeutavdelingen, Korttidsavdelingen, Garderober, Kontoravdelinen og Fellesareal. 
 

 Inngangspartiet er lett tilgjengelig for alle. Lett adkomst for rullestolbrukere. 
 Det ble opplyst at det er avsatt 2-3 plasser til HC-parkering for Helsesenteret og 

omsorgsboligene. 
 Registerte en høydeforskjell med en betongkant utafor inngangen, som er 10 cm høy. 

Denne kanten bør markeres med kontrastfarge. 
 Begge inngangsdørene åpnes og lukkes lett med døråpner som er lett tilgjengelig. 
 Ingen matter utafor inngangsdøren, men fotskraperist i gangen innafor hoveddøra. 
 Det er tydelig kontrast på fargene mellom dørene og veggene. 
 Orienteringsskilt og infoskilt er ikke kommet på plass ennå. 
 Innvendige dører er lett å åpne og lukke, og det er tydelig av dør mot veggfargene. 
 Fant ingen hindringer for barn, eller de som bruker oksygen eller rullestol som må 

fjernes.  
 Lett tilgang for alle til alle kontorer. 
 God varme og lufting på rommene. 
 Det er ikke montert tilgang til oksygen, men det er lett tilgang til alarm. 
 Det er mulighet til å justere lys på rommene, men persienner eller markriser styres 

automatisk ved lys og mørke. 
 Det var kun dørtreskler til noen av personaltoalettene, ellers var det ikke dørtreskler i 

bygget. 
 Korridorene og døråpningene er brede nok for rullestolbrukere. 
 Det er mulig å lade elektriske rullestoler på rommene. 
 Det er avsatt plass til toalettpapir på begge sider av toalettene på badene på rommene. 
 Dispenser for såper og tørkepapirholdere var ikke montert ennå, men bør monteres på 

begge sider av servantene. 
 Det var montert Ett greps servantbatteri.  
 Søppelboks for papir bør plasseres lett tilgjengelig.  
 Det var montert Termostatstyrt dusjbatteri med sperre for varmt vann. Temperaturen på 

varmtvannet er 50 grader Celsius i hele bygget. 
 Ledelinje var markert i alle korridorer med rundinger vi kontrastfarge. 
 Heis med punktskrift på knappene. 
 Det er høyttaler i heis som forteller hvor du er. 
 Alle trappeneser var markert med annen farge. 
 Registrerte god nok belysning som ikke blender. 
 Det var gode kontrastfarger for bedre å finne dører og dørhåndtak 
 Det var kontrast mellom vegg og gulv. 



 Rekkverk i korridorer og trappeoppganger som var 90 cm høye 
 Lysskjerming av vinduer var ikke montert ennå. 
 Det var ikke montert glassdører og glassvegger i bygget. 
 Fikk ikke opplysning om støydemping, akustikk og teleslynger for hørselshemmede.  

 
 
Omsorgsboligene: 
 

 Inngangspartiet er lett tilgjengelig for alle. Lett adkomst for rullestolbrukere. 
 Det ble opplyst at det er avsatt 2-3 plasser til HC-parkering for Helsesenteret og 

omsorgsboligene 
 Begge inngangsdørene åpnes og lukkes lett med døråpner som er lett tilgjengelig. 
 Ingen matter utafor inngangsdøren. 
 Det er tydelig kontrast på fargene mellom dørene og veggene. 
 Orienteringsskilt og infoskilt er ikke kommet på plass ennå. 
 Innvendige dører er lett å åpne og lukke, og det er tydelig av dør mot veggfargene. 
 Det var god plass i fellesrommet, men infoskjerm var ikke kommet på plass ennå. 
 Beboere som flytter inn har med seg egne senger. 
 Det er mulighet til å justere lys på rommene, men persienner eller markriser styres 

automatisk ved lys og mørke. 
 Dispenser for såper og tørkepapirholdere var ikke montert ennå, men bør monteres på 

begge sider av servantene. 
 Det var montert Ett greps servantbatteri.  
 Søppelboks for papir bør plasseres lett tilgjengelig.  
 Det var montert Termostatstyrt dusjbatteri med sperre for varmt vann. Temperaturen på 

varmtvannet er 50 grader Celsius i hele bygget. 
 Ledelinje var markert i alle korridorer med rundinger vi kontrastfarge. 
 Heis med punktskrift på knappene. 
 Det er høyttaler i heis som forteller hvor du er. 
 Alle trappeneser var markert med annen farge. 
 Registrerte god nok belysning som ikke blender. 
 Det var gode kontrastfarger for bedre å finne dører og dørhåndtak 
 Det var kontrast mellom vegg og gulv. 
 Rekkverk i korridorer og trappeoppganger som var 90 cm høye 
 Lysskjerming av vinduer var ikke montert ennå. 
 Det var ikke montert glassdører og glassvegger i bygget. 
 Fikk ikke opplysning om støydemping, akustikk og teleslynger for hørselshemmede. 
 Det bør monteres rekkverk på platten utenfor boligene.   



Fra: Hanne Myrvold Andersen (hanne.m.andersen@tromsfylke.no)
Sendt: 04.12.2018 10.01.10
Til: Kommunene i Troms (alle 24)
Kopi: 

Emne: møteprotokoll 
Vedlegg: møteprotokoll 19.11.18 - FFF.pdf
Heia,
 
Kan dere videreformidle til alle råd for mennesker med nedsatt funksjonsevner i kommunene?
 
Link til møtekalender.
 
https://innsyn‐vs.tromsfylke.no/motedag?offmoteid=5139
 
 
 
Vennlig hilsen

Hanne Myrvold Andersen
Sekretær
DU Sekretariat og sentralbord
Troms fylkeskommune

Telefon: +47 77 78 80 28
www.tromsfylke.no
 



 
 

 

Besøksadresse Telefon    Bankgiro Org.nr. 
Strandveien 13 77788000  47000400064 864870732 
Postadresse  
Pb 6600, 9296 TROMSØ 

Epost mottak 
postmottak@tromsfylke.no 

Internettadresse  
www.tromsfylke.no 

 
 
 

MØTEPROTOKOLL 
 

Fylkesrådet for funksjonshemmede 
 

Møtested: Fylkeshuset i Tromsø, møterom 7   
Møtedato: 19.11.2018  
Varighet:  10:30 - 13:30 -  
 
 
TIL STEDE PÅ MØTET: 
Navn  Parti Rolle Møtt for 
Tom Erik Forså  FRP  leder 
Hanne Linaker  AP  nestleder 
Randi Nilsen   FFO  medlem 
Jermund Prestbakmo  FFO  medlem 
Solveig Nylund  SAFO  medlem 
 
 
FORFALL: 
Navn  Parti  Rolle 
- 
 
Fra adm. (evt. andre):  
Møtesekretær Hanne M. Andersen 
 
Innkalling: -  
Merknader: -  
Behandlede saker: 21 – 27/18 
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SAKSLISTE 

 
Saksnr. Arkivsaksnr. Gradering  
 Tittel  
21/18 17/3323-17    
 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET 4. SEPTEMBER 2018  

 
22/18 17/3328-17    
 REGNSKAPSRAPPORT NOVEMBER 2018  

 
23/18 17/3329-12    
 OPPFØLGING - OPPSUMMERING NORD-NORSKEN  

 
24/18 17/3325-17    
 INVITASJONER PR. NOVEMBER  2018  

 
25/18 18/8045-2    
 HØRING AV FORSLAG TIL ENDRING AV FORSKRIFT OM 

BETALING FRÅ PASIENTAR FOR POLIKLINISK HELSEHJELP I 
SPESIALISTHELSETENESTA HØRINGSFRIST: 30. NOVEMBER 2018 
 

26/18 17/14953-3    
 AKTIVITETSPLAN FOR 2019  

 
27/18 17/5602-13    
 REFERATSAKER NOVEMBER 2018  

 
 
 
 
Eventuelt: 
Rådet i Troms har fått henvendelse fra rådet i Nordland om å være med på en oppfordring til 
sametinget om opprettelse av råd for mennesker med nedsatt funksjonsevner i sametinget. 
 
Fylkeskommunene er lovpålagt denne oppgaven og rådet anser seg ikke som rette instans for 
å komme med innspill i dette spørsmålet.  Sametinget må selv ta den vurderingen.  
 
Om deltakelse på Nordnorsken vil sametinget ikke være relevant da de dekker alle samer som 
folk, i et nasjonalt organ, og ikke fylkesvis som de lovpålagte fylkesrådene.  
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21/18   
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET 4. SEPTEMBER 2018  
 
 
Innstilling: 
Protokoll fra møtet 4. september 2018 godkjennes. 
 
Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Protokoll fra møtet 4. september 2018 godkjennes. 
 
 
 
 
22/18   
REGNSKAPSRAPPORT – BUDSJETTOPPFØLINGNOVEMBER 2018  
 
 
Innstilling: 
Regnskapsrapporten tas til etterretning. 
 
Behandling: 
Rådet har god økonomi.  
 
Vedtak: 
Regnskapsrapporten tas til etterretning. 
 
 
 
 
23/18   
Oppfølging - oppsummering Nord-Norsken  
 
 
Innstilling: 
Saken legges fram uten innstilling. 
 
Behandling: 
Tilbakemeldingene fra deltakere har vært gode. God tid til debatt rundt temaene som ble 
presentert. Spesielt godt mottatt ble Nina C. Dahls foredrag «Trygg-Est» - håndtering av 
mistanke om vold og overgrep mot risikoutsatte voksne. Nord-Norsken vedtok å sende en 
samlet henvendelse til HelseNord med forespørsel om hvordan denne utsatte gruppen gis 
oppfølging og vern. Rådet i Nordland v/rådgiver N. D. Williams har utarbeidet et forslag til 
brev som rådet drøftet. Det bør spesifiseres at denne henvendelsen kommer fra de tre 
nordnorske rådene.  
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Rådet i Troms stiller seg bak henvendelsen.  
 
Vedtak: 
En samlet henvendelse fra NordNorsken sendes HelseNord, vedr spørsmål om hvordan 
problemstillingene håndteres av dem. 
 
 
 
 
24/18   
INVITASJONER PR. NOVEMBER  2018  
 
 
Innstilling: 
Saken legges fram uten innstilling. 
 
Behandling: 
Det ble vedtatt at 3 av rådets medlemmer deltar på Samhandlingskonferansen 2018. Den 
holdes på Scandic Ishavhotell i Tromsø 27. og 28. november. 
 
De som deltar er:  Leder Tom Erik Forså 
   Medlem Jermund Prestbakmo 
   Medlem Solveig Nylund 
 
Deltakerne forstår selv påmeldingen. 
 
Vedtak: 
De som deltar fra rådet i Troms, på samhandlingskonferansen i Tromsø 27. og 28. november 
er: 
 
Tom Erik Forså 
Jermund Prestbakmo 
Solveig Nylund 
 
Påmelding sørger hver enkelt for. 
 
 
 
25/18   
Høring av forslag til endring av forskrift om betaling frå pasientar for poliklinisk 
helsehjelp i spesialisthelsetenesta  Høringsfrist: 30. november 2018 
 
Innstilling: 
Saken legges fram uten innstilling. 
 
Behandling: 
Rådet drøftet høringen og kom med følgende forslag til vedtak: 
 
 «Rådet i Troms har ingen merknader til høringen, og ser positivt på de foreslåtte 
endringene.» 
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Høringssvar sendes via elektronisk link i høringsdokumentet av sekretær. 
 
 
Vedtak: 
Rådet i Troms har ingen merknader til høringen, og ser positivt på de foreslåtte endringene. 
Sekretær sender høringssvar via elektronisk link i høringsdokumentet. 
 
 
 
26/18   
AKTIVITETSPLAN FOR 2019  
 
 
Innstilling: 
Forslag til aktivitets- og møteplan for 2019 utarbeides og vedtas i møtet. 
 
Behandling: 
Rådet for funksjonshemmede forslår følgende møtedager i 2019: 
Uke 6  - møtedag 8. februar 
Uke 18  - møtedag 29. april (fra 08.30 til 11.00) 
Uke 38  - møtedag 19. september 
Uke 47  - møtedag 19. november 
 
Årskonferansen for de kommunale rådene i Troms foreslås arrangert i tilknytning til vårens 
møte, 29. april og 30. april, fra lunsj til lunsj.  
 
 
Vedtak: 
Møtedager og årskonferansen for de kommunale rådene avvikles som følger: 
 
Uke 6  - møtedag 8. februar 
Uke 18  - møtedag 29. april (fra 08.30 til 11.00) 
Uke 38  - møtedag 19. september 
Uke 47  - møtedag 19. november 
 
Årskonferansen for de kommunale rådene i Troms foreslås arrangert i tilknytning til vårens 
møte, 29. april og 30. april, fra lunsj til lunsj. 
 
 
 
27/18   
REFERATSAKER NOVEMBER 2018  
 
 
Innstilling: 
Referatsakene tas til orientering. 
 
Behandling: 
Referatsak 1. 
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Innspill til ny folkehelsemelding, sendt til HOD 25.09.18. jnr. 18/11-18. 
 
Referatsak 2. 
Rådet mottok fra Vest-Agder fylkesråd for funksjonshemmede kopi av et dokument oversendt 
Nav i Vest-Agder. Rådet ønsket å fremme ideen om at flere må få vite om mulighetene for å 
få personer med nedsatt funksjonsevne ut i arbeid. Brevet ble sendt på bakgrunn av foredrag 
og intervju med aktørene i en vellykket tilrettelegging, under Landskonferansen i Hamar i 
september 2018. 
 
Brevet er sendt ledergruppa i utdanningsetaten i Troms fylkeskommune.  
 
Referatsak 3. 
Medlem Jermund Prestbakmo refererte til SOR-konferansen som ble holdt i Oslo 25. og 26. 
oktober. Det var i alt 650 til stede på konferansen. 
 
Vedtak: 
Rådet tar referatsakene til orientering. 
 
 









Fra: Hermund Dalvik (hermuda@online.no)
Sendt: 25.01.2019 09.28.01
Til: Ina Engvoll
Kopi: 

Emne: Referat Dialogmøte
Vedlegg: Referat fra Dialogmøte.doc
Hei Ina!
 
Sender referat fra Dialogmøte i Tromsø 6. desember 2018.
Tas med som referatsak på møte i kommunalt råd for funksjonshemmede den 13. februar.
 
Mvh Hermund
 
Sendt fra E‐post for Windows 10
 



REFERAT FRA DIALOGMØTE I TROMSØ 6. DESEMBER 2018. 
REHABILITERING I NORD-NORGE 

 
Det var 48 påmeldte deltakere, og 7 fra Prosjektet. 
 
Det var et opplegg med 6 Dialog-kafébord omkring disse temaene: Vi var delt inn i grupper 
fra forskjellige fagfelt hvor samme gruppe jobbet sammen ved alle bordene.  
 
Målet for disse møtene. 
Avklare ansvars- og oppgavedeling innen rehabiliteringsområdet for somatisk helse 
mellom kommunene og spesialhelsetjenesten i Helse nord. 
Synliggjøre tilbud og vurdere fremtidige behov for institusjonsbasert rehabilitering i 
kommune og spesialhelsetjenesten 
Identifisere områder med behov for samhandling og kompetanseoppbygging. 
 
Det var satt opp spørsmål og temaer for diskusjoner i gruppene. 
Temaer for gruppene ved de forskjellige kafébordene: 
 

1. Akutt hendelse. Beskriv et rehabiliteringsforløp hvor rehabiliteringsbehovet 
oppstår i sykehuset (typisk i forbindelse med akutt sykdom eller skade). 

 
2. Forverring av sykdomstilstand. Beskriv et rehabiliteringsforløp hvor behovet 

oppstår i kommunehelsetjenesten. 
 

3. Koordinerende enhet.  
>Hvordan opplever du at funksjonene til koordinerende enheter blir ivaretatt  

              i  dag i sykehus og kommune?  
            >Skisser hvordan koordinerende enhet kan bidra til bedre samhandling mellom 
              spesialhelsetjenesten og primærhelsetjenesten til beste for pasienten? 

 
4. Kompetanseheving og veiledning i rehabilitering. 

 >Å arbeide med rehabilitering forutsetter tverrfaglig helhetstenkning 
 >Et godt forløp forutsetter at effektive tiltak følges opp. Manglende veiledning   
    på tiltak som er igangsatt kan være en av utfordringene. 
 

5. Pasientgrupper som faller utenfor, samt oversikt over samarbeidstiltak. 
 

6. Lokale rehabiliteringsfora? 
 

 
      Svarene fra gruppene ble overlevert prosjektledelsen for bearbeidelse. 
 
      Når arbeidet med Prosjektet er ferdig, vil det endelige resultatet bli lagt frem. 
       
 
Hermund Dalvik 
 

 



 

GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

 

  

 
Notat 

 
Til: Karin Karlsen, Gunn Andersen, Stine Pedersen 
Fra: Ina Engvoll 

 
 

Referanse Dato 

2015/1605-67 04.02.2019 
 
 

Vedtak fra møte i Rådet for funksjonshemmede - for oppfølging 

 
RS 13/18 Særutskrift: Løkvoll havn - reglement, drift og møblering  
Behandling:  
Saken ble diskutert og det ble påpekt at det var uheldig at ikke denne saken ble tilsendt Råd for 
funksjonshemmede før behandling i Hovedutvalg for miljø, drift og utvikling.  
Vedtak:  
Råd for funksjonshemmede forutsetter at i den videre behandling blir Løkvoll havn planlagt og 
tilrettelagt i henhold til lov om universell utforming, slik at rullestolbrukere og personer med 
funksjonshemming får tilgang og kan benytte hamna på lik linje med funksjonsfriske.  
 
Beklager hvis denne ikke er sendt tidligere? 
 
 
Med hilsen 
 
 
Ina Engvoll 
sekretær 
 
 
 
 
 



Fra: Hermund Dalvik (hermuda@online.no)
Sendt: 05.11.2018 11.10.15
Til: Post Kafjord
Kopi: 

Emne: SV: Forespørsel om bruk av treningssalen Fysioterapiavdelingen - Kåfjord LHL
Vedlegg: 
Hei!
 
Takk for svar.
Saken gjelder forespørsel om LHL kan bruke treningsrommet til organisert trim.
Viser til Kommunestyrevedtak i sak 1/09, punkt 5:
«Kåfjord kommune forsøker å legge til rette slik at treningsrommet kan benyttes til organisert trening.»
Er dette tatt med i avtalen mellom Kåfjord kommune og Fysioterapeutene når det gjelder bruk av
treningsrommet?
 
Mvh LHL Kåfjord v/Hermund
 
 
Sendt fra E‐post for Windows 10
 

Fra: Postmottak@kafjord.kommune.no
Sendt: mandag 5. november 2018 kl. 10.20
Til: hermuda@online.no
Emne: Forespørsel om bruk av treningssalen Fysioterapiavdelingen ‐ Kåfjord LHL
 
Hei, viser til din henvendelse vedrørende bruk av treningsrom. Har tatt opp saken med fysioterapeutene og
rommet det er snakk om er i deres lokaler, og de har eget utstyr som benyttes til opptrening der. Det er derfor ikke
mulig for andre å benytte dette rommet. 

Vennlig hilsen
Trond Skotvold
 



 

 

GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

Arkivsaksnr.: 2015/1605 -66 

Arkiv: 033 

Saksbehandler:  Ina Engvoll 

Dato:                 28.01.2019 

 
 

Saksfremlegg 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
1/19 Kommunalt råd for funksjonshemmede 13.02.2019 

 

Møteplan for år 2019 

Henvisning til lovverk: 
 
 
Vedlegg 
1 Møteplan for2019 

 
 
 

Rådmannens innstilling 
 
Møtene i Kåfjord råd for funksjonshemmede i 2019 avholdes 13. februar, 22. mai og 9. oktober.  
Utover de faste møtene kan det ved behov bli avviklet møter.  
 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
Møteplan for år 2019 ble vedtatt i kommunestyret 20. desember 2018. Etter møteplan for Kåfjord 
råd for funksjonshemmede er møtene satt til 13. februar, 22. mai og 9. oktober.  
Det tilrås at rådet har minimum 3 møter i året.  
 
 
 

Vurdering 
 
Datoene kan endres dersom rådet har andre ønsker for møtedatoer, i tillegg til at det kan  
holdes møter utenom etter behov. 
 
 



MØTER 
i kommunale politiske organer år 2019                     

Kåfjord kommune Gáivuona suohkan Kaivuonon komuuni 
 

 
Utvalg Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August Septem. Oktober Novemb. Desemb. 

Kommunestyret  12.  24.  17.   4. 1. konst.møte 
17. 

 3. 
19. Budsj 

Barnas kommunestyre   20.        20.  

Formannskapet  4. 1. 11.  5.  
20.Strat.m

øte 

 26.  11.Arb.møte 
30. 3-parts 

25.Arb.møte  
 29.3-parts/ 
budsj 

 

Administrasjonsutvalg 
(avholdes ved behov) 

 4. 1. 11.  5.  26.  11. 25.  

Hovedutvalg for 
Oppvekst og omsorg 

24. 21.  4. 23.   22.  24. Arb.møte 7.Arbmøte 
21.Budsj. 

 

Hovedutvalg for Miljø, 
Drift og Utvikling 

 

22. 19.  2. 21.   20.  22.Arb.møte 5.Arbmøte 
19.Budsj 

 

Eldreråd  15.   9.    27.   12.  
Kåfjord råd for 

funksjonshemmede 
 13.   22.     9.   

Ungdomsrådet 
 

28.  25.  27.   12.  28.   

Samepolitisk utvalg 
 

  7. 30.  14.  29.   14.  

Arbeidsmiljøutvalget 
 

 14.   24.    6.   6. 

Kontrollutvalget  26.   28.     29.  10. 
Regionrådsmøter 

 
8. 15. 

30. 
5. 14. 

25. 
5. 

25. 
2. 9-10. 

29. 
7. 
27. 

4. 
24. 

 20. 2-3. 
24-30. 

14. 
22. 

5. 
11. 

 

Regionrådsforsamling 
 

 19.-22. 
26. 

11-15. 
26. 

30. 28. 18.  29.   25-26.  

 Det tas forbehold om endringer i denne møteplanen. Nye møter, eventuelt endringer kan komme der hvor ordfører / leder finner behov! 
 Kåfjord ordførerkontor,  Svein O. Leiros, ordfører.              
    Service på Admdom/Møtebok-møteoversikt, oppdatert 21.12.2018 
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Arkivsaksnr.: 2015/1605 -68 

Arkiv: 033 

Saksbehandler:  Ina Engvoll 

Dato:                 06.02.2019 

 
 

Saksfremlegg 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
2/19 Kommunalt råd for funksjonshemmede 13.02.2019 

 

Eventuelt 

Henvisning til lovverk: 
 
 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
 
 
 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
Eventuelt satt opp på sakskartet, hvis rådet ønsker å ta opp tilleggssak(er) under møtet. 
 
 

Vurdering 
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