
Fra:                                    Perdy Hesjevoll
Sendt:                                tirsdag 23. mars 2021 08.44
Til:                                      Post Luster kommune
Emne:                                VS: Invitasjon til Kommunale råd for personer med funksjonsnedsettelser - og 
felles råd i Vestland Webinar om FN -konvensjonen til bruk i rådsarbeid
Vedlegg:                           Invitasjon til Opplæring om CRPD[3].docx
Importance:                     High

Kan de lage ny sak i ESA med denne journalposten?
 
Venleg helsing
 
Perdy Hesjevoll
rådgjevar
tlf. nr. 57 68 55 46

 
 

Fra: Anita Bjørk Ruud <Anita.Bjork.Ruud@luster.kommune.no> 
Sendt: tirsdag 16. februar 2021 14:01
Til: Karin Lingjerde Leirdal <Karin.Leirdal@luster.kommune.no>; Perdy Hesjevoll 
<Perdy.Hesjevoll@luster.kommune.no>
Emne: VS: Invitasjon til Kommunale råd for personer med funksjonsnedsettelser - og felles råd i Vestland 
Webinar om FN -konvensjonen til bruk i rådsarbeid
Viktighet: Høy
 
 
 

Fra: Post Luster kommune <post@luster.kommune.no> 
Sendt: tirsdag 16. februar 2021 13:48
Til: Anita Bjørk Ruud <Anita.Bjork.Ruud@luster.kommune.no>
Emne: VS: Invitasjon til Kommunale råd for personer med funksjonsnedsettelser - og felles råd i Vestland 
Webinar om FN -konvensjonen til bruk i rådsarbeid
Viktighet: Høy
 
 
 

Fra: FFO Vestland <post.vestland@ffo.no> 
Sendt: tirsdag 16. februar 2021 12:11
Emne: VS: Invitasjon til Kommunale råd for personer med funksjonsnedsettelser - og felles råd i Vestland 
Webinar om FN -konvensjonen til bruk i rådsarbeid
Viktighet: Høy
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Til ledere, nestledere, rådsmedlemmer, møtesekretærer og ansatte i 
kommunen, 
 
Denne meldingen er sendt til postmottak i din kommune, vi ber om mail videresendes til ledere av 
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne (Fellesråd) rådssekretærer. Tusen takk!
 
De fleste rådene var med på felles digital opplæring i 2020 i regi av Eldrerådet og 
RMNF, VLFK og FFO Vestland. På første samling 4. september ble FN-konvensjonen i 
Eriksen innlegg fra Bufdir nevnt i korte trekke som viktig for å knytte konvensjonen til 
tjenester, planverket og retningslinjer i kommunene. 
 
Likestillingssenteret KUN og FFO Trøndelag har utviklet veileder «CRPD for alle», med 
praktiske råd og henvisninger for rådsarbeid i kommunene.
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne,  inviteres til gratis felles webinar 25. 
mai kl. 09.00-12.00 – med oppfølgingsseminar (Workshop)  for råd i Vestland 9. juni kl. 
12.00-14.00. 
 
Påmeldingsfrist er 15. mai. 
 
Lenke til påmelding 
 
 
Vi håper at invitasjonen blir spredt til alle rådsmedlemmer, fast og vararepresentanter og 
ansatte i kommunen som arbeider med kommunale planer.
 
 
Med vennlig hilsen
 
Vibecke Magnus
 
Fylkessekretær  FFO Vestland, daglig leder Fi-Senteret i Bergen

 
Vestre Strømkaien 7-9
5008 Bergen

https://www.kun.no/fagomraringder.html
https://www.ffo.no/globalassets/fylkeslag/ffo-hordaland/bilder/crpd-veileder-for-kommunale-rad-for-nedsatt-funksjonsevne.pdf
https://tockify.com/kunkalender/detail/33/1621926000000


Org.nr. 971 349 050
E-post: post.vestland@ffo.no
Mobil: (+47) 944 87 908
Nettside: https://www.ffo.no/Fylkeslag/ffo-vestland/

https://www.facebook.com/ffovestland/ 
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