ØRSTA KOMMUNE
Møteprotokoll
Utval:
Møtestad:
Dato:
Tid:

Råd for likestilling av funksjonshemma
Møterom Ørstafjord/Vartdalsfjord
18.01.2021
Kl. 13:00 – 14:30

Medlemar som møtte
Karen Høydal
Anbjørn Steinholm Frislid
Hjørdis Almelid Vikenes
Mariann Skare
Eirin Mork Stenersen
Karl Asgeir Sæbønes
Forfall
Bernt Vingen

Representerer
Ap
FRP
NCF
LHL
NFU
SP

Funksjon
leiar
medlem
nestleiar
medlem
medlem
medlem

Representerer
Varamedlem
V/Ø
Revmatikerforening

Andre som møtte
Ingeborg M. Bjørneset, politisk sekretariat
Kristin Vik, seksjonsleiar helse og velferdstenester

Underskrifter:

Hjørdis Almelid Vikenes

Karen Høydal
leiar

Representerer

Sakliste
Sak nr.
01/21

Sakstittel
Godkjenning av innkalling og sakliste

Arkivsaksnr.
21/150

02/21

Drøftingssaker

21/150

03/21

Referatsaker

21/150

04/21

Årsmelding råd for likestilling av
funksjonshemma 2020

21/42

05/21

Barne- og ungerepresentant

06/21

Uttale til bankar i Ørsta kommune

Ørsta, 25.01.2021
Karen Høydal
Leiar
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01/21 Godkjenning av innkalling og sakliste
Vedtak:
Innkallinga vart godkjent utan merknad
Saklista vart godkjent med tilleggssak
Behandling:
Innkallinga vart godkjent utan merknad
Saklista vart godkjent med tilleggssak
Leiar ønsker sak om barne- og ungerepresentant. Satt på saklista med saksnummer
PS 05/21
Spørsmål i møtet:
Brukarrepresentasjon i gruppe for "Leve hele livet" - gruppa er oppe i 15 medlem, bør
RFF også ha ein brukarrepresentant? Leiar møter som varaordførar.
Hjørdis Almelid Vikenes foreslår at leiar held rådet orientert og tek med innspel inn i
gruppa på vegne av rådet sidan ho likevel deltek.
Rusteneste for barn og unge: Ørsta har ikkje rusteneste spesifikt for barn og unge,
men det er fokus på problematikken på fleire tverrfaglege nivå i kommunen.
Hjørdis Almelid Vikenes vart vald til å signere protokollen saman med leiar
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02/21 Drøftingssaker
Vedtak:
Behandling:
DR 01/21 Koronasituasjonen – kva utfordringar er det for funksjonshemma?
Mange eldre er i kontakt med heimesjukepleien og ev. problem vert fanga opp av
desse, men kommunen har ikkje nokon måte å fange opp andre utan at dei sjølve tek
kontakt.
Alle heimebuande over 85 har blitt oppringt av sekretariatet for vaksineprogrammet,
og kommunen har fått eit lite innblikk i kvardagen til mange. Mange har gitt uttrykk for
glede over å bli oppringt.
Det sosiale nettverket er svekka pga. avlyste arrangement frå organisasjonane.
Sosial nedstenging kan føre til psykiske utfordringar/tunge tankar og meir einsemd.
Besøkstenesta bør kome i gang igjen, og dagtilbod må oppretthaldast.
DR 02/21 Samarbeid mellom råd for funksjonshemma i sjustjerna:
Sjustjerna samarbeidar om fleire tiltak og tilbod til brukarar, og råd for
funksjonshemma i Herøy har ønske om å samarbeide med råda i resten av sjustjerna
for lettare å kunne kome inn med innspel og anna i beslutningsprosessane.

03/21 Referatsaker
Vedtak:
Referatsakene vart tekne til vitende
Behandling:
Referatsakene vart tekne til vitende
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04/21 Årsmelding råd for likestilling av funksjonshemma 2020
Vedtak:
Årsmelding for råd for likestilling av funksjonshemma 2020 vert vedteke, med
merknader framsatt i møtet

Behandling:
Årsmeldinga vart diskutert, og rådet kom med fleire endringsforslag. Sekretær
reviderer årsmeldinga og sender ut til medlemane for endeleg godkjenning.
Godkjent med merknadar som kom fram i møtet
Kommunedirektøren si tilråding:
Årsmelding for råd for likestilling av funksjonshemma 2020 vert vedteke slik den ligg
føre

05/21 Barne- og ungerepresentant
Vedtak:
RFF ber om at det vert oppnemnt vikar for barne- og ungerepresentanten, for å
sikre gode oppvekstvilkår.
Behandling:
RFF ber om at det vert oppnemnt vikar for barne- og ungerepresentanten, for å sikre
gode oppvekstvilkår.

06/21 Uttale til bankar i Ørsta kommune
Vedtak:
Oppmodar Sparebank1 om å opne lokala sine for besøk, og serve folk som treng
hjelp til digitale tenester
Behandling:
Oppmodar Sparebank1 om å opne lokala sine for besøk, og serve folk som treng
hjelp til digitale tenester
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