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Dato:
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Rådet for funksjonshemmede
Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen
09.05.2016
13:30 – 15:55

Møteprotokoll
Faste medlemmer som møtte:
Navn
Ole I. Hansen
Eva Gebhardt Sjøtun
Stein-Wiggo Olsen
Erik Lemika
Anne Lise Moe

Leder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

AP
AP
BLINDEFOR
SAFO Nord
MENTALH

Faste medlemmer som har
meldt forfall:
Navn
Ole Harald Sjøtun
Martine Langseth

Medlem
Medlem

PSOR-EKS
H

Varamedlemmer som møtte:
Navn
Roy Magnussen

Martine Langseth

H

5 representanter (av 7) til stede.
Roy Magnussen (H) ankom kl. 13:40. 6 representanter (av 7) til stede.
Fra administrasjonen møtte:
Navn
Rådmann Leif Vidar Olsen, rådgiver Grethe Gebhardt, rådgiver kommunalteknisk drift Svein
Gamst, virksomhetsleder Jan Tor Pedersen, kommuneadvokat Cathrine Leistad, prosjektleder
Petter Næss og virksomhetsleder TFF Stina Løkke.
Fra Finnmark Ressursselskap as møtte markedssjef Kjetil Solvang.
Fra Hammerfest Parkering KF møtte administrativ leder Trond Olsen.
Underskrift:
Ole I. Hansen
Leder

Lena Røbekk
administrasjonskonsulent

Saksliste
Saksnr

Innhold

PS 12/16

Brukermedvirkning Baksalen skole

PS 13/16

Høringsuttalelse - om råd i kommuner og fylkeskommuner for
ungdom, eldre og personer med funksjonsnedsettelse

PS 14/16

Ressursgruppe - kompetanseplan for Helse og omsorg

PS 15/16

Referatsaker

PS 16/16

Godkjenning av protokoll

Innkalling og saksliste – godkjent.
Spørsmål stilt i møtet:
Stein Wiggo Olsen (Blindeforbundet)
- Restaurant Havørna, har rådet sett på tilgjengelighet?
- Utbygging av turområdet rundt Mellomvannet?
Spørsmålene ble besvart i møtet.
Eva G. Sjøtun (AP):
- HC- toalett i kirka?
Spørsmålet ble besvart i møtet.
Muntlige orienteringer:
 Returpunkter v/markedsansvarlig Kjetil Solvang – Finnmark Ressursselskap as
 Soria Moria v/virksomhetsleder TFF Stina Løkke
Det er en utfordring om vinteren ved returpunkter/containere. Kommunen må sørge for
snømåking så det blir lett fremkommelig for brukere.
Det ble gitt svar på følgende spørsmål stilt i tidligere møte og på e-post:
 TT- kort (TT = Transporttjenesten for funksjonshemmede) besvart av rådmann Leif
Vidar Olsen
 Ergoterapeut Klagenemnda besvart av kommuneadvokat Cathrine Leistad
 Skilting nedenfor ENI/Smart hotellet besvart av Svein Gamst og Jan Tor Pedersen
Rådet for funksjonshemmede bestiller sak som går på utredning om funksjonshemmedes
tilrettelegging for funksjonshemmede parkeringsplasser ved Smart hotellet/AKS
området.
 Erstatning av HC- plasser som forsvinner/blir blokkert (jfr. Torget) besvart av
administrativ leder Hammerfest Parkering KF Trond Olsen
 Elektroniske møter ved bruk av iPad besvart av adm. konsulent Lena Røbekk
Til september møtet skal handelsstanden v/leder inviteres til å komme i rådet for å si noe om
tilgjengelighet/hylleplasseringer og oppsatte handikapparkeringsplasser i privat regi.

PS 12/16 Brukermedvirkning Baksalen skole

Rådmannens forslag til vedtak:
Saken tas til orientering.
Saksprotokoll i Rådet for funksjonshemmede - 09.05.2016
Behandling
Forslag til universell utforming legges frem for Rådet for funksjonshemmede i første møte etter
sommeren.
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
Saken tas til orientering.
Forslag til universell utforming legges frem for Rådet for funksjonshemmede i første møte etter
sommeren.

PS 13/16 Høringsuttalelse - om råd i kommuner og fylkeskommuner for ungdom, eldre og
personer med funksjonsnedsettelse

Rådmannens forslag til vedtak:
Hammerfest kommunes høringsuttalelse:
Hammerfest kommune støtter departementets forslag om å videreføre den allerede etablerte
lovpålagte medvirkningsordningen for eldre og personer med funksjonsnedsettelse.
Det anses hensiktsmessig at særlovene om eldrerådet og rådet for funksjonshemmede
oppheves, og at bestemmelsene om medvirkning inntas i en generell bestemmelse i
kommuneloven, med utdypende forskrifter for de enkelte rådene. Hammerfest kommune
vurderer at endringen i lovverket vil kunne bidra til å klargjøre kommunenes og
fylkeskommunenes ansvar for å sørge for medvirkning slik at disse gruppene blir hørt i saker
som gjelder deres levevilkår.
Hammerfest kommune vurderer det som positivt at ungdomsrådene inkluderes i et felles
regelverk for medvirkningsorgan. Ungdomsrådet i Hammerfest vil avgi en egen
høringsuttalelse knyttet til dette. Hammerfest kommune ønsker imidlertid å løfte frem en
problemstilling som ungdomstjenesten i Hammerfest har påpekt knyttet til fraværsreglene i
opplæringsloven for ungdommer i grunnskolen som deltar i ungdområdsarbeid.
Problemstillingen er knyttet til ulik praktisering og tolkning av forskrift til opplæringsloven §
3-41 fra kommune til kommune. I noen tilfeller blir ungdomsråd sidestilt med elevrådsarbeid,
og dersom skoleeier (kommunen) vurderer innhold og utbytte til å være av en viss kvalitet er
det naturlig at det regnes som alternativ undervisning og ikke som fravær. I andre tilfeller
tolkes bestemmelsen strengt, slik at skolene først unnlater å føre fravær etter at foreldre har
søkt spesifikt om permisjon etter opplæringslova § 2-11.

Hammerfest kommune mener at i forbindelse med en formalisering av ungdomsrådsarbeidet
vil det være naturlig å presisere hvilke vurderinger kommunene står fritt til å gjøre i
spørsmålet om fraværsføring. En forskrift bør presisere hvilke deler av ungdomsrådets arbeid
som eventuelt skal vurderes som fravær, samt hvorvidt søknad fra foreldre/foresatte skal være
et krav. Ordinære møter, ekstraordinære møter, samlinger/konferanser og deltakelse på
kommunestyremøter er eksempel på oppgaver som kan sammenfalle med ordinær
undervisning. Dagens ordning for videregående skole kan være et godt utgangspunkt for en
slik presisering på ungdomstrinnet.
Saksprotokoll i Rådet for funksjonshemmede - 09.05.2016
Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtak.
Vedtak
Hammerfest kommunes høringsuttalelse:
Hammerfest kommune støtter departementets forslag om å videreføre den allerede etablerte
lovpålagte medvirkningsordningen for eldre og personer med funksjonsnedsettelse.
Det anses hensiktsmessig at særlovene om eldrerådet og rådet for funksjonshemmede oppheves,
og at bestemmelsene om medvirkning inntas i en generell bestemmelse i kommuneloven, med
utdypende forskrifter for de enkelte rådene. Hammerfest kommune vurderer at endringen i
lovverket vil kunne bidra til å klargjøre kommunenes og fylkeskommunenes ansvar for å sørge
for medvirkning slik at disse gruppene blir hørt i saker som gjelder deres levevilkår.
Hammerfest kommune vurderer det som positivt at ungdomsrådene inkluderes i et felles
regelverk for medvirkningsorgan. Ungdomsrådet i Hammerfest vil avgi en egen høringsuttalelse
knyttet til dette. Hammerfest kommune ønsker imidlertid å løfte frem en problemstilling som
ungdomstjenesten i Hammerfest har påpekt knyttet til fraværsreglene i opplæringsloven for
ungdommer i grunnskolen som deltar i ungdområdsarbeid.
Problemstillingen er knyttet til ulik praktisering og tolkning av forskrift til opplæringsloven § 341 fra kommune til kommune. I noen tilfeller blir ungdomsråd sidestilt med elevrådsarbeid, og
dersom skoleeier (kommunen) vurderer innhold og utbytte til å være av en viss kvalitet er det
naturlig at det regnes som alternativ undervisning og ikke som fravær. I andre tilfeller tolkes
bestemmelsen strengt, slik at skolene først unnlater å føre fravær etter at foreldre har søkt
spesifikt om permisjon etter opplæringslova § 2-11.
Hammerfest kommune mener at i forbindelse med en formalisering av ungdomsrådsarbeidet vil
det være naturlig å presisere hvilke vurderinger kommunene står fritt til å gjøre i spørsmålet om
fraværsføring. En forskrift bør presisere hvilke deler av ungdomsrådets arbeid som eventuelt
skal vurderes som fravær, samt hvorvidt søknad fra foreldre/foresatte skal være et krav.
Ordinære møter, ekstraordinære møter, samlinger/konferanser og deltakelse på
kommunestyremøter er eksempel på oppgaver som kan sammenfalle med ordinær undervisning.
Dagens ordning for videregående skole kan være et godt utgangspunkt for en slik presisering på
ungdomstrinnet.

PS 14/16 Ressursgruppe - kompetanseplan for Helse og omsorg

Rådmannens forslag til vedtak:
Saken legges frem uten innstilling.
Saksprotokoll i Rådet for funksjonshemmede - 09.05.2016
Behandling
Eva G. Sjøtun (AP) representerer Rådet for funksjonshemmede i ressursgruppe for
kompetanseplan for Helse og omsorg.
Votering: Enstemmig vedtatt.
Vedtak
Eva G. Sjøtun (AP) representerer Rådet for funksjonshemmede i ressursgruppe for
kompetanseplan for Helse og omsorg.

PS 15/16 Referatsaker
RS 16/5 Høring av sak 2012/816 - 17/173 - Storsvingen 7,9,15 - Bolig - Søknad om endring av
rammetillatelse
RS 16/6 Innvilget rammetillatelse
RS 16/7 Innvilget igangsettingstillatelse
RS 16/8 Konferanse for kommunale råd for funksjonshemmede 2016

Rådmannens forslag til vedtak:
Referatsakene tas til orientering.
Saksprotokoll i Rådet for funksjonshemmede - 09.05.2016
Behandling
Ole I. Hansen (AP) fremmet på vegne av Rådet for funksjonshemmede følgende forslag:
Høring av sak 2012/816 – 17/173 – Storsvingen 7, 9, 15 – Bolig – Søknad om endring av
rammetillatelse kommer opp på neste møte 30/5 – 16. Rådet forutsetter at endring av
rammetillatelsen ikke går utover tilgjengelighet og handikap parkering.
Votering: Som innstillingen m/tilleggsforslag – enstemmig vedtatt.
Vedtak
Referatsakene tas til orientering.

Høring av sak 2012/816 – 17/173 – Storsvingen 7, 9, 15 – Bolig – Søknad om endring av
rammetillatelse kommer opp på neste møte 30/5 – 16. Rådet forutsetter at endring av
rammetillatelsen ikke går utover tilgjengelighet og handikap parkering.

PS 16/16 Godkjenning av protokoll

Rådmannens forslag til vedtak:
Protokoll fra møte 29.02.2016 godkjennes.
Saksprotokoll i Rådet for funksjonshemmede - 09.05.2016
Behandling
Votering: Som innstilligen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
Protokoll fra møte 29.02.2016 godkjennes.

