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Velkommen til digital samling for kommunale råd for personer med 
funksjonsnedsettelser i Troms og Finnmark - 2020 

Råd for personer med funksjonsnedsettelser ved Troms- og Finnmark fylkeskommune inviterer til digital 
samling for de kommunale råd for personer med funksjonsnedsettelse m.fl.. 
 

Samlingen vil gi opplæring i rådets mandat og rolle, og ta føre seg tema som relevante forskrift og 
lovverk, universell utforming og samfunnsutvikling. Målet med opplæringa vil være å gi økt kompetanse 
og kunnskap i rollen som kommunalt rådsmedlem, og å styrke både samarbeid og nettverk i og mellom 
rådene i fylket. 

 

Tid og sted: 

Fredag 30. oktober kl. 09:00 – 14:30.  

Samlingen arrangeres digitalt. Påmeldte deltakere vil få invitasjon til videomøte. Vi anbefaler hver 
kommune/råd om å delta på webinar sammen då vi vil legges opp til gruppediskusjoner i løpet av 
samlingen. 

 

Hvem kan delta? 

Kommunale råd for personer med funksjonsnedsettelser i Troms- og Finnmark (eventuelt fellesråd) kan 
delta på samlingen i tillegg til rådets administrativt sekretariat. Vi håper at så mange som mulig vil delta, 
både rådsmedlemmer og varer. 

Vi oppfordrer at kommunal administrativ og politisk ledelse, kommuneansatte med ansvar for 
planarbeid og folkehelse også melde seg på samlingen. 

 

Praktisk informasjon: 
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Samlingen er gratis å delta på. Fylkeskommunalt råd for personer med funksjonsnedsettelser dekker 
kostnader på inntil kr. 150,- per deltaker til servering. Eventuelle andre kostnader slik som 
møtegodtgjørelse og reise må kommunene dekke selv. 

 

Påmelding og pålogging til videomøte 

1. Vi ber om at kommunene melder interesse så snart som mulig. Vi ønsker å ha en hovedkontakt 
fra hver kommune som melder seg på som koordinator for de andre deltakere i kommunen, 
f.eks. sekretariatet for råd. 

Dette for å vite i god tid hvilke kommuner som kommer til å delta i samlingen. I dette første runde er det 
nok å sende kun navn på kontakt person i kommunen til Alesia.Andreassen@tffk.no innen 15. oktober. 

2. Hovedkontakt vil få tilsendt påmeldings lenke og får ansvar å legge informasjon om andre 
deltakere fra sin kommune. Deretter tilsendes nettlink med informasjon om pålogging til digital 
samling. 

 
 
Delta på videomøte fra møterom 

For at en skal kunne delta på videomøte er det en del forutsetninger som må være på plass. Vi anmoder 
derfor at deltakere fra de ulike kommunene finn godt egnet lokale som er tilgjengelig for alle. I tillegg 
må det være følgende utrustning på møterom for å delta på videomøte: 

Optimal løsning - Stort møterom med profesjonelt videostudioutstyr. Disse løsningene har innebygd 
ekkokansellering som sørger for god og tydelig lyd begge veier. Det er en stor fordel om det er to store 
skjermer/ projektorer i rommet. Da er det en skjerm til video, og en til data. 

Kontakt IT-avdeling i egen kommune for bistand.  

 

Program 

08.30 - 09.00 Pålogging (buffer for eventuelle tekniske utfordringer) 

09.00 – 09.15 Praktisk informasjon v/ Line Fusdahl, leder for det fylkeskommunale rådet for personer 
med funksjonsnedsettelser i Troms og Finnmark. 

09.15 -09.30 Velkommen til samling. Fylkesordfører Ivar B. Prestbakmo ønsker velkommen. 

09.30 - 10.15 Rådsarbeid - om kommuneloven med tilhørende forskrift og veileder for råd for 
personer med funksjonsnedsettelse v/ Anders Eriksen, Seniorrådgiver i Barne-, ungdoms- og 
familiedirektoratet 

10.15 – 10.30 Pause 

10.30 – 11.15  Universell utforming v/ Marcus Zweiniger Landskapsarkitekt MNLA, Byutvikling/Prosjekt 
og mobilitet, Bodø kommune 

11.15 – 12.00 Lunsj 

12.00 - 12.45 Universell utforming i kommunens planarbeid» – Eksempler fra Meløy v/ Kjell Holdal, 
samfunnsplanlegger 
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12.45 – 13.00 Pause 

13.00 – 13.45 Kommunens presentasjon av oppgaveløsning, maks 3 kommuner. (Oppgaver sendes til 
alle deltakere i forkant av samlingen) 

13.45 – 14.15 Oppsummering og forslag til tema for neste års konferanse. 

14.15 – 14.30 Avslutnings ord v/ Line Fusdahl, leder for fylkeskommunalt råd for personer med 
funksjonsnedsettelser i Troms- og Finnmark. 

 

Kontakt: 

Har de spørsmål eller ønsker om å teste ut pålogging til videomøte, ta kontakt – Alesia T. Andreassen 
alesia.andreassen@tffk.no 

 
 
 
Med hilsen 
 
Line Fusdahl 
  leder  
   

 
         
 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur 
 
 
 
Mottakere: 
KARASJOGA GIELDA / KARASJOK KOMMUNE 
GAMVIK KOMMUNE 
ALTA KOMMUNE 
PORSANGER KOMMUNE 
MÅSØY KOMMUNE 
SØR-VARANGER KOMMUNE 
HAMMERFEST KOMMUNE 
BÅTSFJORD KOMMUNE 
NORDKAPP KOMMUNE 
LEBESBY KOMMUNE 
DEANU GIELDA / TANA KOMMUNE 
GUOVDAGEAINNU SUOHKAN / KAUTOKEINO KOMMUNE 
HASVIK KOMMUNE 
UNJARGGA GIELDA / NESSEBY KOMMUNE 
LOPPA KOMMUNE 
BERLEVÅG KOMMUNE 
VADSØ KOMMUNE 
VARDØ KOMMUNE 
HARSTAD KOMMUNE / HÁRSTTÁID SUOHKAN 
NORDREISA KOMMUNE 
KÅFJORD KOMMUNE GAIVUONA SUOHKAN 
STORFJORD KOMMUNE 
SENJA KOMMUNE 
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KVÆNANGEN KOMMUNE 
Ibestad kommune 
SKJERVØY KOMMUNE 
KARLSØY KOMMUNE 
MÅLSELV KOMMUNE 
TROMSØ KOMMUNE 
KVÆFJORD KOMMUNE 
SØRREISA KOMMUNE 
DYRØY KOMMUNE 
LAVANGEN KOMMUNE LOABÁGA SUOHKAN 
SALANGEN KOMMUNE 
BALSFJORD KOMMUNE 
BARDU KOMMUNE 
GRATANGEN KOMMUNE 
LYNGEN KOMMUNE 
DIELDDANUORI SUOHKAN - TJELDSUND KOMMUNE 
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