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MØTEINNKALLING   
 

Råd for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne 
 
Dato: 26.08.2019 13:30  
Sted: Gran rådhus. Møterom Granavollen  
Arkivsak: 18/03205  
Arkivkode: 033   
 
Eventuelt forfall meldes via epost til gunn.kristin.reinli@gran.kommune.no eller tlf. 61 33 84 00. 
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 
 
 

Tema/orienteringer 
 Orientering om pågående plansaker og reguleringsplan for Lidskjalvsgutua/Storgata v / Sigrid 

Lerud 

 Omstilling tilrettelagte tjenester v/Janicke Brechan 
 
 

SAKSLISTE  

17/19 17/00432-20 
Forslag til møteplan for råd for likestilling av mennesker med nedsatt 
funksjonsevne 2020. 

 

18/19 17/00432-21 
Henvendelse til fylkesmannen i Oppland ,der det bes om en skriftlig 
vurdering, på spørsmål om det er nødvendig å gi en timeangivelse om 
helse- og omsorgstjenester 

 

    

 
 
Ordfører- og rådmannssekretariatet, Jaren, 23. august 2019 
for ordfører 
 
 
Gunn Kristin Reinli 
Tilrettelagte tjenester 
 
 

mailto:gunn.kristin.reinli@gran.kommune.no
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17/19 Forslag til møteplan for råd for likestilling av mennesker med nedsatt 
funkjsonsevne 2020. 
 
Arkivsak-dok.  17/00432-20 
Arkivkode.  033  
Saksbehandler  Gunn Kristin Reinli 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

Råd for likestilling av mennesker med nedsatt 
funksjonsevne 

26.08.2019 17/19 

 
 

Rådmannens innstilling: 
Forslag til møteplan for råd for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne 2020 vedtas 
 
 

Saksdokumenter Vedlagt 
Møteplan for kommunestyre, formannskap, planutvalg mv 2020 vedtatt i 
kommunestyret 23.05.19 

Ja 

 
 

Oppsummering 
Råd for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne avholder sine møter i forkant av 
møter i formannskap og kommunestyre, og etter skrivefrist.  
Datoer for 2020: 20.01. - 09.03. - 27.04. - 02.06. - 31.08. - 12.10. - 09.11. - 30.11. 

 
Saksutredning 
 

Bakgrunn for saken 
Kommunestyret i Gran vedtok 23.05.19 Møteplan for kommunestyret, formannskapet, planutvalget 
mv.2020. Råd for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne vedtar egen møteplan basert 
på denne planen og skrivefrister. Det er naturlig at råd for likestilling av mennesker med nedsatt 
funksjonsevne avholder sine møter i forkant av møter i formannskap og kommunestyre, men i 
etterkant av skrivefrister.  

  
Konsekvenser 
 
Lover og forskrifter 
Ikke relevant 
 
Eksisterende planer 
Ikke relevant 
 
Gjeldende vedtak 
Møteplan for kommunestyret, formannskapet, planutvalget mv. 2020 sak 49/19 KST 23.05.19 
 
Økonomi 
Ikke relevant 
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Bemanning 
Ikke relevant 
 
 

Uttalelse fra andre utvalg Ja/Nei 
Ungdomsrådet Nei 
Eldrerådet Nei 
Rådet for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonshemming Ja 
Andre råd eller utvalg Nei 
 
 
 

Vurdering/alternative løsninger 
Råd for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne avholder sine møter i forkant av møter i 
formannskap og kommunestyret, men etter skrivefrist. 
Møteplan for 2020: 20.01. - 09.03. - 27.04. - 02.06. - 31.08. - 12.10. - 09.11. - 30.11. 
Dersom det ikke er aktuelle saker eller orienteringer kan det være aktuelt å avlyse enkeltmøter.  
 
 
 

Kommunikasjons- og informasjonstiltak 
Ikke relevant 
 

 
Dato: 12. august 2019 
Godkjent av rådmannen 
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18/19 Henvendelse til fylkesmannen i Oppland,der det bes om en skriftlig 
vurdering, på spørsmål om det er nødvendig å gi en timeangivelse om helse- 
og omsorgstjenester 
 
Arkivsak-dok.  17/00432-21 
Arkivkode.  033  
Saksbehandler  Gunn Kristin Reinli 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

Råd for likestilling av mennesker med nedsatt 
funksjonsevne 

26.08.2019 18/19 

 
 

Rådmannens innstilling: 
Svar fra Fylkesmannen i Innlandet tas til orientering.  
 
 

Saksdokumenter Vedlagt 
  
Svar vedrørendetidfesting av vedtak på helse- og omsorgstjenester      Ja 
 

Oppsummering 
På forespørsel fra rådet sendte Gran kommune henvendelse til fylkesmannen i Oppland 
18.06.2018, der det bes om en skriftlig vurdering fra Fylkesmannen, på spørsmål om det er 
nødvendig å gi en timeangivelse om helse- og omsorgstjenester. Det har tidligere ikke kommet 
tilbakemelding fra Fylkesmannen til tross for at saken har vært purret opp flere ganger. 
På sitt møte 03.06.19 gjorde rådet et vedtak om at saken løftes til ordfører for videre avklaring. 
I etterkant av dette vedtaket ble det gjort en ny henvendelse til Fylkesmannen som har resultert i 
skriftlig tilbakemelding.  

 
Saksutredning 
 

Bakgrunn for saken 
På forespørsel fra råd for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne sendte 
tildelingsenheten i Gran kommune henvendelse til Fylkesmannen i Oppland der det bes om en 
skriftlig vurdering fra Fylkesmannen, på spørsmål om det er nødvendig å gi en timeangivelse om 
helse- og omsorgstjenester. Denne henvendelsen er datert 18.06.2018. Svar på denne henvendelsen 
har vært etterspurt på flere møter i rådet, og rådet har fått tilbakemelding om at saken er purret opp 
hos fylkesmannen ved flere anledninger uten at det har resultert i noe svar.   
I sitt møte 03.06.19 fattet rådet et vedtak om at saken løftes ordfører for videre avklaring. 
I etterkant av dette vedtaket gjorde tildelingsenheten på nytt en henvendelse til Fylkesmannen og 
etterspurte svar på henvendelsen. Denne gangen resulterte henvendelsen i at det har kommet svar 
fra Fylkesmannen i Innlandet.  

  
Konsekvenser 
 
Lover og forskrifter 
Ikke relevant 
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Eksisterende planer 
Ikke relevant 
 
Gjeldende vedtak 
Ikke relevant 
 
Økonomi 
Ikke relevant 
 
Bemanning 
Ikke relevant 
 
 

Uttalelse fra andre utvalg Ja/Nei 
Ungdomsrådet Nei 
Eldrerådet Nei 
Rådet for funksjonshemmede  
Andre råd eller utvalg Nei 
 
 
 

Vurdering/alternative løsninger 
Ikke relevant 
 
 
 

Kommunikasjons- og informasjonstiltak 
Ikke relevant 
 

 
Dato: 21. august 2019 
Godkjent av rådmannen 
 
 
 

Vedlegg til sak 

164501
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