
Spydeberg kommune 
 

 

Møteprotokoll for Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 
 

 

Møtedato: 21.05.2012 Møtetid: Kl. 09:00 – 11:00 

Møtested: Løvestad aktivitetssenter Saksnr.: 007/12 - 011/12 

 

Til stede: 
Jarl Meland, leder 

Karine Veim Baraa 

Berit Glende Wammeli 

 

Forfall:  
Gunnar Kjensmo 

Per Danielsen  

 

 

Møteleder:  

Fra adm. møtte: Hilde Dybedahl og Mette Jaren. Hilde Dybedahl gikk fra møtet 

kl. 10.40 

Utlevert i møtet:  

Orientering:  

Spørsmål fra innbyggere:  

Befaring:  

Diverse:  

 

Underskrifter: 

 

  Jarl Meland   

  leder   

 

Utskrift av møtebok 

sendt: 

 

 

 

 

 

 



SAKLISTE: 

 

Sak nr.  Sakstittel 

007/12  GODKJENNING AV PROTOKOLL 

008/12  SKILT OG PARKERINGSPLAN FOR FJELLHEIM 

009/12  PARKERINGSPLASSER FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE 

010/12  ORIENTERING OG DEBATT OM OPPNEVNING 

VARAREPRESENTANTER 

011/12  BUDSJETT 2013 

 

 
 

 



007/12:  GODKJENNING AV PROTOKOLL  
 

Rådmannens innstilling: 
 

Møtebok godkjennes slik den foreligger. 

 

RF-007/12 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 21.05.2012 
 

Protokoll godkjennes slik den foreligger. Det kommenteres at det er en trykkfeil i på siste side 

:Til møtets slutt punkt 4, “ Rådet ønsker eget budsjett fra 1213” rettes til: “ Rådet ønsker eget 

budsjett fra 2013” 

 

 

008/12:  SKILT OG PARKERINGSPLAN FOR FJELLHEIM  
 

Innstilling: 
 

Saken legges fram uten innstilling. 

 

 

 

RF-008/12 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 21.05.2012 
 

Innspill  fra rådet: 
Primært avsettes to plasser for forflytningshemmede til høyere for inngang A og dette må ses 

i sammenheng med at påkjøringsrampen for rullestol (til venstre) må være tilgjengelig. 

Automatisk døråpner bør installeres ved inngang A. Det må også skiltes hensiktsmessig ved 

påkjøringsrampen og det må legges til rette for håndhevelse av bestemmelsen.  

Alternativ: 1 parkeringsplass for forflytningshemmede etableres til venstre for inngang B. 

Det foreslås videre at det etableres 2 parkeringsplasser for forflytningshemmede ved inngang 

F for bruk i forhold til hovedinngang.  

Det forutsettes at nye retningslinjer for størrelse og merking for slike parkeringsplasser følges. 

 

 

 

009/12:  PARKERINGSPLASSER FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE  

Innstilling: 
 

Saken legges fram uten innstilling. 

 

RF-009/12 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 21.05.2012 
 

Leder hadde en gjennomgang av saken som går flere år tilbake i tid. Saken har ikke blitt fulgt 

opp av kommunen.  Rådet ønsker nå å ta saken opp igjen og anmoder om at det blir innført 

vedtekter for å håndheve retten til  parkeringsplasser for forflytningshemmede. Leder uttrykte 

at han tar initiativ til å ta kontakt med rådmann og ordfører for videre oppfølging og skriver 

en pressemelding. Rådet sluttet seg til dette. 

 

 

010/12:  ORIENTERING OG DEBATT OM OPPNEVNING 

VARAREPRESENTANTER  
 



Innstilling: 
 

Saken legges fram uten innstilling 

 

RF-010/12 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne21.05.2012 
 

Følgende ble oppnevnt på møtet: 

1. vararepresentant  : Lise Foss, Blindeforbundet 

2. vararepresentant : Gunnar Bye, NORILCO Østfold 

3. vararepresentant : Ingrid Bodin, HLF/ Døveforbundet. 

 

Disse vil bli tilskrevet og de vil få en oversikt over sammensetningen av rådet. 

 

 

 

011/12:  BUDSJETT 2013  

Innstilling: 
 

Saken legges fram uten innstilling. 

 

RF-011/12 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 21.05.2012 
 

Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne anmoder rådmannen om at det etableres et 

eget budsjett for rådet f.o.m 2013 på samme måte som for eldrerådet. 



 

 

Drøftinger: 
 

• Hovin kirke –gravplass. Saken er enda ikke avklart i kommunestyret. Saken ble drøftet 

og rådet tar opp saken ved endrede forutsetninger. 

• Eventuelt: 

 

Drøfting av hvilke områder rådet ønsker å jobbe med i perioden. 

 

Hva har rådmannen tenkt å gjøre i forhold til universellutforming for eksisterende 

bygningsmassei kommunen? 

Hva er kommunens planer for bygging av boliger for mennesker med nedsatt funksjonsevne? 

 

Det er ønskelig med svar til neste møte. 

 

Omregulering av Grini barnehage (Detaljregulering for Griniveien 29 og nedre Damvei 14 og 

16, ref 11/1166-10) Rådet registrerer saken og går ut fra at universell utforming ivaretas 

gjennom lovverket. 

 

 

 

 


