Møteinnkalling
Utval:

Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne

Møtestad:

Fylkesutvalsalen, 3. etasje, Fylkeshuset, Agnes Mowinckelsgate 5, Bergen

Dato:

05.04.2017

Tid:

09:00

Dagsorden:
kl. 09:00-11:30 Sakshandsaming
kl. 11:30-12:00 Lunsj
kl. 12:00-13:00 Sakshandsaming, forts.

Dersom nokon av rådet sine medlemmer ikkje kan møta og må melda forfall, vert dei bedne om å
gjere dette snarast ved å fylle ut skjemaet på www.hordaland.no/forfall.
Innkallinga gjeld valde medlemer i Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne. Ved eventuelt forfall frå
faste medlemer vil varamedlemer bli kalla inn særskilt.

Kjell Gitton Håland
leiar
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Sakliste
Utvals-

Innhald

Arkiv-

saknr

saknr

PS 10/17

Godkjenning av møteinnkalling

PS 11/17

Godkjenning av sakliste

PS 12/17

Godkjenning av møtebok forrige møte

PS 13/17

Referatsak (meldingar)

RS 1/17

Møtereferat frå RMNF-AU, 06.03.2017

2016/34506

PS 14/17

Invitasjon til høyring - Regional transportplan Hordaland
2018-2029 - intern høyring av planforslag

2017/485

PS 15/17

Invitasjon til høyring - Temaplan: "Likeverd i Hordaland
fylkeskommune"

2017/485

PS 16/17

Ymse
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U.Off.

PS 10/17 Godkjenning av møteinnkalling

PS 11/17 Godkjenning av sakliste

PS 12/17 Godkjenning av møtebok forrige møte

PS 13/17 Referatsak (meldingar)
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Møtereferat
Dato: 21.03.2017
Emne:

Møtereferat frå RMNF-AU, 06.03.2017
Kjell Håland, leiar

Til stades:

Kjell Søvik, nestleiar
Merethe Helland Nordnæs

Forfall:

Ingen

Møtetid:

Kl. 13-15

Sak: 2016/34506-3
Møtestad: Fylkesutvalssalen, fylkeshuset

Møteleiar: Kjell Håland, leiar
Referent: Merethe Helland Nordnæs
Agenda for møtet:
-

Temadagen 27.03.2017
Program neste RMNF møte 05.04.2017
Søknad om deltakelse på konferanser
Invitasjon fra Torghatten ad nye ferger
Andre aktuelle saker

Temadagen:
Bok-gaver ble foreslått til:
Anders Eriksen
Anja Rogde
Astrid Århus Byrknes
Marie Christine Merametdjian, RVTS
Rolf Wårdal
David Wanja Macharia
Haldis/cecile (Opplæringsavdelinga) Blomst ?
Fargespill, ca. 4-6 roser
Merethe ordner dette.
Samt: - Sjekker antall påmeldte og sender «reminder-mail» til foreleserne.
Kjell S kan ta imot registrering fra ca. kl 9.
Program neste RMNF møte den 05.04.2017:
Vi ble enige om å flytte neste møte i RMNF til den 05.05.2017. Dette for å få behandlet Temaplan for
likeverd, i møtet. (Ref. anbefaling om å ha et ekstramøte i rådet i tidsrommet 05.05.17-18.05.17.)
Melding om endring av møtedato ble sendt rådsmedlemmene den 10.03.2017.
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Det ble besluttet at AU-møtet som skulle vært den 05.05.17, skulle avholdes den 05.04.17, istedenfor.
Søknad om deltakelse på konferanser:
Nina Murberg har søkt om å delta på to konferanser:
- Aktiv ung konferansen i Trondhjem 31.05.17-1. juni 2017.03.21
- Statsped sin konferanse for barn og unge, 21-22. mars.
Rådet sa JA til deltakelse på begge konferansene.
Kjell S deltar på konferanse om Velfredsteknologi den 22.03.17. Sted: Høgskolen på Vestlandet, Campus
Haugesund.
Invitasjon fra Torghatten ad nye ferger:
Kjell H og Kjell S deltar på møte den 21.03.17 i Førde hos Torghatten Nord AS, Brukermedvirkning med
hensyn til universell utforming – E39 Halhjem-Sandvikvåg.
Andre aktuelle saker:
Kjell H gav en kort orientering om status for Landskonferansen i Stavanger, for fylkeskommunale og
kommunale råd RMNF.
Frist for innsending av forslag til innlegg til program, den 10.03.17.
Forslag ble sendt kontaktpersonen i Stavanger den 10.03.17.
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Kommunikasjonsseksjonen
- Øk - og org avd

Arkivnr:

2017/485-8

Saksbehandlar:

Merethe Helland Nordnæs

Saksframlegg
Saksgang
Utval
Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne

Saknr.
14/17

Møtedato
05.04.2017

Invitasjon til høyring - Regional transportplan Hordaland 2018-2029 - intern høyring
av planforslag
Samandrag
Regional transportplan Hordaland 2018-2029 er nå ute på høring.
Planforslaget blir med dette sendt på intern høring til relevante avdelinger i fylkeskommunen. Det er
oppretta en egen høringsside for arbeidet hvor blant annet planforslaget er tilgjengelig;
www.hordaland.no/transportplan.
Den offisielle høringsfristen er 7. april 2017. Planen skal behandlast i fylkestinget i juni 2017.
Regional transportplan Hordaland 2018-2029 er ei rullering av Regional transportplan Hordaland 2013-2024
og er ein langsiktig regional strategiplan for utvikling av transportsektoren i Hordaland. Planen inneheld mål
til alle relevante delar av transportsystemet, samt strategiar, overordna prioriteringar og tiltak som viser
korleis måla skal følgjast opp. Planen legg grunnlag for fylkeskommunen sine prioriteringar gjennom
handlingsprogram og budsjettvedtak, samstundes som den skal gje innspel og føringar til prosessar som
gjeld Hordaland, men som ligg utanfor fylkeskommunen sitt direkte ansvarsområde.
Forslag til vedtak:
Forslag til uttale vert lagt fram i møte i rådet for menneske med nedsett funksjonsevne, den 05.04.2017.

Kjell Håland
leiar

Hordaland fylkeskommune
Agnes Mowinckels gate 5
Kommunikasjonsseksjonen - Øk - og PB 7900
5020 Bergen
org avd

Tlf: 55 23 90 00
e-post: hfk@hfk.no
www.hordaland.no
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Org.nr. NO 938 626 367 mva.
Kontonr. 5201 06 74239

Kommunikasjonsseksjonen
- Øk - og org avd

Arkivnr:

2017/485-7

Saksbehandlar:

Merethe Helland Nordnæs

Saksframlegg
Saksgang
Utval
Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne

Saknr.
15/17

Møtedato
05.04.2017

Invitasjon til høyring - Temaplan: "Likeverd i Hordaland fylkeskommune"
Samandrag
Temaplan «Likeverd i Hordaland fylkeskommune» er ein overordna plan som skal gje retning for tilsette og
tenesteyting i Hordaland fylkeskommune.
Det vert i planen føreslått fire hovudmål med underliggande strategiar, som omfattar hovudutfordringar i
planen.
Dei fire hovudmåla er:
- Hordaland fylkeskommune skal ha eit likeverdsperspektiv i all tenesteyting.
- Hordaland fylkeskommune skal lege til rette for fleire gode levevilkår for alle.
- Hordaland fylkeskommune skal ha nulltoleranse for mobbing.
- I Hordaland fylkeskommune skal alle bli møtte med respekt, og mangfald blir sett på som ein
ressurs.
Fylkesutvalet vedtok 23. februar 2017 høyringsutkast til temaplanen. Planen er no sendt ut til høyring.
Høyringsfristen er 7. april 2017.
Forslag til vedtak
Forslag til uttale i saken vert lagt fram i møte i rådet for menneske med nedsett funksjonsevne, den
05.04.17.

Kjell Håland
leiar

Lenke til høyringa:

Her er lenke til høyringa: http://www.hordaland.no/nn-NO/politikk/du-kan-paverke/hoyring---temaplanlikeverd-i-hordaland-fylkeskommune/.

Hordaland fylkeskommune
Agnes Mowinckels gate 5
Kommunikasjonsseksjonen - Øk - og PB 7900
5020 Bergen
org avd

Tlf: 55 23 90 00
e-post: hfk@hfk.no
www.hordaland.no
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Org.nr. NO 938 626 367 mva.
Kontonr. 5201 06 74239

PS 16/17 Ymse
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