
Spydeberg kommune 
 

 

Møteprotokoll for Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 
 

 

Møtedato: 19.03.2012 Møtetid: Kl. 09:00 – 11:00 

Møtested: Løvestad aktivitetshus Saksnr.: 004/12 - 006/12 

 

Til stede: 

 

Jarl Meland, leder 

Gunnar Kjennsmo, nestleder 

Berit Glende Wammeli 

Anne Saue 

 

Forfall: 

Per Danielsen 
Karine Veim Baraa 

 

 

 

Inhabil Sak Følgende varamedlemmer møtte 

   

 

Møteleder: Jarl Meland 

Fra adm. møtte: Kirsten Langehaug 

Utlevert i møtet:  

Orientering:  

Spørsmål fra innbyggere:  

Befaring:  

Diverse:  

 

Underskrifter: 

 

  Jarl Meland   

  leder   

 

Utskrift av møtebok 

sendt: 

 

 

 

 

 

 



SAKLISTE: 

 

Sak nr.  Sakstittel 

004/12  GODKJENNING AV PROTOKOLL 

005/12  HØRINGSUTTALELSE VEDRØRENDE KOMMUNDELPLAN 2012-

2024 

006/12  OPPNEVNING AV VARAMEDLEM FOR 

BRUKERREPRESENTANTER 

 

 
 

 



004/12:  GODKJENNING AV PROTOKOLL  
 

Rådmannens innstilling: 
 

Møtebok godkjennes slik den foreligger. 

 

RF-004/12 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 19.03.2012 

 
Vedtak, enstemmig: Som foreslått. 
 

 

 

005/12:  HØRINGSUTTALELSE VEDRØRENDE KOMMUNDELPLAN 2012-2024  
 

Rådmannens innstilling: 
 

Saken legges fram uten innstilling. 

 

 

 

 

RF-005/12 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 19.03.2012 
 
Rådets enstemmige vedtak: 

Rådet stiller seg undrende til å avvikle undergangen ved Myra-krysset. Denne ivaretar i dag både 

sikkerhetsbehovet for myke trafikanter og behovet for flere grupper av mennesker med nedsatt 

funksjonsevne, deriblant forflytningshemmede.  

Inntil man planlegger et nytt kryss med de samme gode egenskapene, ønsker rådet at denne delen av 

planen stilles i bero. 

Behovet for parkeringsplasser for forflytningshemmede vil øke når nye viktige og attraktive 

funksjoner og tilbud etableres. Rådet ønsker å peke på viktigheten av at det etableres og vedlikeholdes 

et rimelig antall slike plasser. 

Rådet mener at «Miljøvisjonen» også betyr tilgjengelighet for alle. Vi anbefaler denne forståelsen 

inkludert i alle planer og prosjekter. 

 

 

006/12:  OPPNEVNING AV VARAMEDLEM FOR BRUKERREPRESENTANTER  
 

Rådmannens innstilling: 
 

Saken legges fram uten innstilling. 

 

RF-006/12 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 19.03.2012 

 
Rådets enstemmige vedtak: 

Saken utsettes og rådet ber administrasjonen om å undersøke hvilke organisasjoner  som finnes i 

Spydeberg  som kan inneha verv som vararepresentant. 



Rådet gir leder fullmakt til å ferdigstille saken før neste møte. Saken refereres i neste møte. 

 



 

 

Til møtets slutt: 

• Neste møte 21. mai. 

• Gravplass Hovin kirke – Rådet ønsker videre oppfølging når saken kommer opp ved en senere 

anledning. 

• Forslag til befaringer sendes leder i rådet eller administrasjonen – Forslag fra Beit Wammeli: 

Spydeberg dyreklinikk. 

• Parkeringsplasser - sak 010/11 i KMPT – 10.03.2011. 

Ønsker å ta saken opp  igjen. Hva har administrasjonen gjort etter vedtaket? 

• Rådet ønsker eget budsjett fra 1213 og ber administrasjonen følge opp. Hva har vi til rådighet i 

2012? 

• Sette opp halvårlig møteplan. 

• Taushetsplikt – ønsker orientering fra administrasjonen. 

• Vedtekter for rådet. Ønsker vi det? 

• Orientering av kursdeltagelse – 3 av medlemmene har deltatt. 

• Hva skal vi ha som våre hovedsaker i perioden? Diskuteres i senere møte. 

 

 

 

 


