
 

GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

 

Møteprotokoll 
 
Utvalg: Kommunalt råd for funksjonshemmede 
Møtested: 1. etg. møterom, Rådhuset Olderdalen 
Dato: 22.05.2019 
Tidspunkt: 10:00 

 
Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Hermund Dalvik Leder  
Dagfinn Grønnvoll Medlem  

 
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
Navn Funksjon Representerer 
Gitlaug Paulsen-Nilsen NESTL  

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
Tormod Nilsen Gitlaug Paulsen-Nilsen  

 
Merknader 
Ole M. Elvenes Leiros Medlem - Ikke møtt og ikke meldt forfall 
Marian Mathisen Myrseth Medlem - Ikke møtt og ikke meldt forfall 

 
 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Ina Engvoll Møtesekretær 

 
Underskrifter: 
 
Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført på de sidene vi har signert i møteboka, 
er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet. 
     
 
   Dagfinn Grønnvoll (s)  Hermund Dalvik (s)  Tormod Nilsen (s)  

        
  



Saksliste 
 
Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

 
RS 7/19 

Referatsaker: 
Årskonferansen - program 2019 

  
2015/1605 

RS 8/19 Påmelding til årskonferansen 29. og 30.04.19 - 
fylkesrådet for funksjonshemmede 

 2015/1605 

RS 9/19 Årsmelding for 2018 fra Pasient- og 
brukerombudet i Troms 

 2019/3 

RS 10/19 Høringsuttalelse om forskrift om kommunale og 
fylkeskommunale råd for eldre og 
funksjonshemmede 

 2019/3 

RS 11/19 Tilrettelegging av uteaktiviteter  2019/3 
RS 12/19 Regionale fagseminar om Tilgjengelighet i Troms 

23.-26.09.19 
 2015/1605 

RS 13/19 Informasjon-brosjyre -  Kåfjord helsetun  2015/1605 
 
PS 3/19 

Politiske saker: 
Tilrettelegging av fiskeplass for mennesker med 
nedsatt funksjonsevne 

  
2015/1605 

PS 4/19 Etterlysning oppfølging av vedtak  - kartlegging 
av kommunale bygg og behov for tilrettelegging 

 2015/1605 

PS 5/19 Innspill til valg av nytt Kommunalt råd for 
perioden 2020-2024 

 2015/1605 

PS 6/19 Tilleggssak - Oppmøte og forfall til møtene  2015/1605 
 
Ingen merknader til innkalling og saksliste. 
 
RS 8/19 Årskonferansen 29. og 30.04.19  
Hermund Dalvik og Gitlaug P. Nilsen deltok. 
Hermund D. orienterte fra konferansen. 
 
RS 11/19 Tilrettelegging av uteaktiviteter 
Tas opp under sak 3/19. 
 
RS 12/19 Regionale fagseminarer om Tilgjengelighet i Troms 23.-26.09.19.  
Kommer til Kultursenteret i Olderdalen 24.09.19. Påmelding og informasjon kommer senere. 
Rådet valgte Hermund Dalvik som kontaktperson. Påmelding tas av administrasjon 
post@kafjord.kommune.no 
 
De øvrige referatsakene tas til orienering. 
 
Rådet tok opp tilleggssak 6/19 under møtet. 
 
 
Møtet hevet kl 11.00. 

mailto:post@kafjord.kommune.no


PS 3/19 Tilrettelegging av fiskeplass for mennesker med nedsatt 
funksjonsevne 

Saksprotokoll i Kommunalt råd for funksjonshemmede- 22.05.2019  

Behandling: 
Det er kommet svar fra Kulturkonsulent Kjersti H. Rennestraum på henvendelsen. 
Rådet støtter saken og mener Båen egner seg som en ypperlig plass, og ber pensjonistforeninga 
jobbe videre med saken. KNIK (Kultur og Næring Indre Kåfjord)  kan være en mulig 
samarbeidspartner for utbygging av fiskeplassen. Det legges ved Retningslinjer for tilskudd til 
fysisk tilrettelegging for friluftsliv i nærmiljøet – 19.  
Enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Rådet støtter saken og mener Båen egner seg som en ypperlig plass, og ber pensjonistforeninga 
jobbe videre med saken. KNIK kan være en mulig samarbeidspartner for utbygging av 
fiskeplassen. 
 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
Saken legges fram uten innstilling. 
 
 
 



PS 4/19 Etterlysning oppfølging av vedtak  - kartlegging av kommunale bygg 
og behov for tilrettelegging 

Saksprotokoll i Kommunalt råd for funksjonshemmede- 22.05.2019  

Behandling: 
Rådet tok opp saken i møte 23.05.18 – Befaring om tilgjengelighet til offentlige bygg i 
kommunen. Målsettingen var å få gjennomført kartleggingen innen utgangen av 
september 2018. Rådet ønsker svar på når man kan forvente at befaringen og 
kartleggingen av kommunale bygg kan finne sted. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Rådet ønsker svar på når man kan forvente at befaringen og kartleggingen av kommunale 
bygg kan finne sted. 
 
 
 

 

 

Rådmannens innstilling 
 
Saken legges fram uten innstilling. 
 

PS 5/19 Innspill til valg av nytt Kommunalt råd for perioden 2020-2024 

Saksprotokoll i Kommunalt råd for funksjonshemmede- 22.05.2019  

Behandling: 
Forslag fra Rådet: Viktig at rådet får politisk tyngde i arbeidet. Innspill til Valgnemnda og 
Kommunestyret at det velges 1 eller 2 representanter fra kommunestyret som medlemmer i 
Kommunalt råd for funksjonshemmede. Enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
 
Innspill til Valgnemnda og Kommunestyret at det velges 1 eller 2 representanter fra 
kommunestyret som medlemmer i Kommunalt råd for funksjonshemmede.  
 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
Saken legges fram uten innstilling. 



 
 
 

PS 6/19 Tilleggssak - Oppmøte og forfall til møtene 

Saksprotokoll i Kommunalt råd for funksjonshemmede- 22.05.2019  

Behandling: 
Rådet tok opp saken under møtet. 
Rådet synes det er uheldig at medlemmene ikke melder forfall til møte, når man har gyldig 
grunn for ikke å møte – slik at vara kan innkalles. 
Viktig at man melder forfall til møtene. 
 
 

Vedtak: 
Rådet synes det er uheldig at medlemmene ikke melder forfall til møte, når man har gyldig 
grunn for ikke å møte – slik at vara kan innkalles. 
Viktig at man melder forfall til møtene. 
 
 
 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
 
 
 
 


