
Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling

Utvalg: Rådet for funksjonshemmede
Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset
Dato: 20.03.2014
Tidspunkt: 10:00

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200, eller på e-post til  
postmottak@tana.kommune.no.   Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.
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Saksliste

Utvalgs-
saksnr

Innhold Lukket Arkiv-
saksnr

PS 13/2014 Godkjenning av innkalling
PS 14/2014 Godkjenning av saksliste

PS 15/2014 Godkjenning av protokoll fra forrige møtet den 
20.02.2014

PS 16/2014 Rådet for funksjonshemmede som brukerutvalg for 
NAV Tana

2014/600

PS 17/2014 Referatsaker/Orienteringer
RS 2/2014 Invitasjon til konferanse for kommunale råd for 

funksjonshemmede
2014/601
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PS 13/2014 Godkjenning av innkalling

PS 14/2014 Godkjenning av saksliste

PS 15/2014 Godkjenning av protokoll fra forrige møtet den 20.02.2014



Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 033

Arkivsaksnr: 2014/600-1

Saksbehandler: Anny Haugmann

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Rådet for funksjonshemmede 16/2014 20.03.2014

Rådet for funksjonshemmede som brukerutvalg for NAV Tana

Rådmannens forslag til vedtak

Saken oversendes uten forslag til vedtak.

Saksopplysninger

I forbindelse med opprettelsen av Rådet for funksjonshemmede 21.02.2012 ble det opprettet et 
brukerutvalg i kommunen. Denne fikk samme sammensetning som Rådet for mennesker med 
nedsatt funksjonsevne. Dette brukerutvalget, eller rådet vårt skal bidra til kvalitetsutvikling og 
ha et brukerorientert fokus i forhold til NAV sine tjenester. Dette utvalget skal være et bindeledd 
mot brukere av NAV tjenestene i Tana kommune.

NAV Finnmark og NAV Hjelpemiddelsentral har et felles brukerutvalg i Finnmark. De avholder 
møter 3-4 ganger i året. Dette brukerutvalget er bredt sammensatt av representanter fra ulike 
brukerorganisasjoner, så som sammenslutningen i FFO, SAFO, Blindeforbundet, LO, NHO, 
samt ledelsen innen NAV. Dette brukerutvalget er på fylkesnivå.

Brukerutvalget (rådet) i kommunen kan gi innspill til beslutningstakere i NAV Det er ønskelig å 
utveksle informasjon og drøftinger i brukerutvalg/råd som gjelder NAV`s virkeområde 
Finnmark i saker som har betydning for brukerne. Brukerne får dermed medvirkning før 
beslutninger tas.
Et brukerutvalg arbeidet på systemnivå og skal ikke ta opp individuelle saker.

Gjennom brukerrepresentasjon kan brukere utøve brukermedvirkning.
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Brukermedvirkning betyr at de som berøres av en beslutning, eller er brukere av tjenester får 
innflytelse på beslutningsprosesser og utforming av tjenestetilbud.

Brukermedvirkning er en viktig del av sosial- og helsedirektoratets nasjonale strategi.

For  NAV sine brukere gjelder dette de som får ytelser eller tjenester, både enkeltmennesker og 
arbeidsgivere.

Gjennom brukerrepresentasjonen vår kan medlemmene i rådet ta opp saker som gjelder brukere 
av NAV, Tana. Vi kan også ta utgangspunkt i saker som blir tilsendt organisasjonene ved en 
saksliste fra FFO.

Vurdering
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PS 17/2014 Referatsaker/Orienteringer

RS 2/2014 Invitasjon til konferanse for kommunale råd for funksjonshemmede
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