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Råd for personer med funksjonsnedsettelse
Kommunehuset, Fjernmøte
14.04.2021
09:00 – 09:45

Følgende medlemmer møtte:
Navn
Funksjon
Gunnar T. Skjellvik
Leder
Aud Sissel Klykken
Nestleder
Per Gustav Olsen
Medlem
Eli Eriksen
Varamedlem
Kristin Gjærde
Medlem

Repr
AP

Fra administrasjonen møtte:
Fagansvarlig Svanhild Lind

Ingen merknader til innkallingen.
Ingen merknader til sakslista.
Ingen merknader til referatene.

Til neste møte ønskes orienteringer om:
-

Stolheis bassenget
Parkeringstillatelse for forflytningshemmede

Møteprotokollen er godkjent av Gunnar T. Skjellvik

Vara for

Anneliese Sandberg Blix

PS 4/21 Årsmelding 2020 Gildeskål kommune
Behandling i Råd for personer med funksjonsnedsettelse - 14.04.2021:
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt.
Råd for personer med funksjonsnedsettelses uttalelse:
Årsmelding 2020 for Gildeskål kommune tas til orientering.
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Årsmelding 2020 for Gildeskål kommune tas til orientering.

PS 5/21 Renovering eldreboliger
Behandling i Råd for personer med funksjonsnedsettelse - 14.04.2021:
Leder Gunnar T. Skjellvik fremmet følgende forslag til vedtak:
Rådet for personer med funksjonsnedsettelse er fornøyd med at eldreboligene nå får en
standardheving.
Rådet vil påpeke at det ikke er lagt fram ei vurdering av klima og miljø aspektet ved bygging
av nytt i forhold til renovering, selv om kommunen har sluttet seg til FN`s bærekraftsmål,
hvor slik vurdering skal gjøres.
Forslaget fra Skjellvik ble enstemmig vedtatt.
Råd for personer med funksjonsnedsettelses uttalelse:
Rådet for personer med funksjonsnedsettelse er fornøyd med at eldreboligene nå får en
standardheving.
Rådet vil påpeke at det ikke er lagt fram ei vurdering av klima og miljø aspektet ved bygging
av nytt i forhold til renovering, selv om kommunen har sluttet seg til FN`s bærekraftsmål,
hvor slik vurdering skal gjøres.
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
1. Ut fra at kostnadene med rehabilitering og med den usikkerheten som ligger i
dette anbefales det å bygge nytt.
2. Det utlyses en konkurranse på Doffin i sommer slik at investeringskostnad og evt
husleieøkning er klar til å bli innarbeidet i økonomiplanen for 2022.

