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Vedlegg: Hva vet du om FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt  
 funksjonsevne (CRPD)? Brev fra Bufdir. 
 
Andre saksdokumenter (ikke utsendt):  
 

1. Referatsaker. 
- Hva vet du om FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt 
funksjonsevne (CRPD)? Brev fra Bufdir. 
 

2. Nødvendig bakgrunnsstoff/kunnskap. 
- Hva bakgrunnsstoff/kunnskap har medlemmene i rådet behov for å sette seg inn i?  
 
Aktuelle tema å jobbe med kan være;  
- St. meld. 15 (2017-2018) «Leve hele livet – en kvalitetsreform for eldre»,  
- Nasjonalt program for et aldersvennlig Norge,  
- Veileder «Medvirkning i planlegging – hvordan legge til rette for økt deltakelse og 
innflytelse i kommunal og regional planlegging etter plan- og bygningsloven» 
- «FN- konvensjonen om rettigheter til personer med nedsatt funksjonsevne, CRPD».  
Rådet skal jobbe med et bredt utvalg av saker knyttet til CDPR, spesielt: saker om 
likestilling, likeverdig tilgang til kommunale tjenester og saker om universell 
utforming/tilgjengelighet. 
- «Et samfunn for alle- regjeringens strategi for likestilling av mennesker med 
funksjonsnedsettelse for perioden 2010-2030» 
- «Lov om likestilling og forbud mot diskriminering (likestillings- og 
diskrimineringsloven)». 
Universell utforming, m.a. stoff på Bufdir sin hjemmeside. 
Se ellers veileder for eldreråd og Bufdir sin hjemmeside. 
 
- Hvilke tema har rådets medlemmer behov for å sette seg inn i? På hvilken måte kan 
rådet selv jobbe for å skaffe seg nødvendig bakgrunnskunnskap? 
 

3. Befaringer. 
Eventuelle befaringer ved institusjonene vil kun gjelde fellesareal. Befaringer ved 
enkelte tjenestesteder vil ikke være mulig ettersom de i hovedsak består av private 
boliger, eksempelvis bofellesskapene. Ønsker om befaringer må prioriteres. Det må 



  
 
 

  
 
 

 

også diskuteres hva som er hensikten med befaringene. Dersom det først og fremst er 
for å få mer kjennskap til driften, kan en orientering ved enhetsleder/administrasjonen 
være like hensiktsmessig. 
 

4. Aktuelt ved ordfører. 
 

5. Innspill fra rådets medlemmer til framtidige saker. 
 
 
 
 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

vedtak: 
Sakene tas til etterretning. 


