
Spydeberg kommune 

 

Møteprotokoll for råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 

Møtedato: 19.09.12 

Møtested : Løvestad aktivitetshus 

Møtetid: 14.30 – 17.20. 

Saks nr: 0012/12  - 0021/12 

 

Til stede: 

 Jarl Meland 

Berit G. Wammeli 

Anne Saue ( vararepr.) 

 

Forfall:  

Gunnar Kjensmo 

Karine V. Baraa 

 

Møteleder: Jarl Meland 

Fra adm. møtte: Hilde Dybedahl, Geir Johannessen , Erik Flobakk og Mette Jaren ( sekretær) 

Geir Johannessen og Erik Flobakk gikk fra møtet kl. 15.45. Hilde Dybedahl gikk fra møtet kl 16.20. 

 

Sak 0012 / 12 : Godkjenning av protokoll: 

Protokoll godkjennes slik den foreligger. 

Sak 0013 / 12 : Status skilt / parkeringsplan for Fjellheim. 

Virksomhetsleder Erik Flobakk svarte på dette: 

Det er laget et utkast for skilt og parkeringsplan for Fjellheim. Dette har blitt presentert for 

Spydeberg sparebank som er grunneier. Det er bestilt skilt som skal leveres i løpet av ca 2 uker. 

 

Sak 0014 / 12 : Parkeringsplasser for forflytningshemmede. 

Denne saken har det vært  arbeidet med i rådet i flere år uten resultater. Leder gikk gjennom sakens 

forløp fra 2005 og til i dag. Det er meget kritikkverdig at dette ikke har blitt fulgt opp. Saken følges 

opp videre av rådet og det vises til følgende uttalelse: 

 

 Følgende punkter bør være målet: 

1. Spydeberg kommune innfører et parkeringsreglement for PHC. 

2. Spydeberg kommune oppretter og skilter sine eksisterende og lovede PHC straks. 

3. Spydeberg kommune gjennomgår parkeringsplasser til alle kommunale bygg og plasser med 

tanke på behov for slike plasser og oppretter disse uten unødig ventetid.  

4. Spydeberg kommune starter straks arbeidet med å lage et register over alle kommunens 

PHC. 

5. Alle butikker etc med PHC tilskrives med henstilling til å ruste opp disse i henhold til dagens 

krav, samt å sende inn informasjon til et register over PHC. 



6. Det fremmes sak overfor Kommunestyret vedrørende hvilket nivå man ønsker å håndheve 

parkeringsreglementet, og hvilke muligheter som finnes. Politiet må engasjeres i 

saksforberedelsene. 

Rådets leder jobber videre med saken til neste møte. 

 

Sak 0015 / 12 : Svar fra rådmannen fra møtet i mai 2012.09.20  

Spørsmål 1 : Hva har rådmannen tenkt å gjøre i forhold til universell utforming for eksisterende 

bygningsmasse i kommunen? 

Erik Flobakk svarte på dette: Ikke alle eksisterende  kommunale bygg er like godt tilrettelagt, men en 

god del er gjort  v.  såkalte  kompenserende tiltak der det er behov for det, som innstallering av 

ramper,  heiser, døråpnere, osv. På Fjellheim bør det merkes m kontrast  i trapper osv. Heisen der er 

låst til vanlig så de som leier må få nøkkel. Det er dårlig lyd i auditoriet, jobbes med det. 

Tilleggsspørsmål om toalettene på frivillighetssentralen er tilrettelagt for funksjonshemmede: 

Erik Flobakk svarte på dette: dette er ikke sjekket, men det bør  gjøres. Mulig det kan være vanskelig, 

men han tar med  seg saken. 

Spørsmål 2 : Hva er kommunens planer for utbygging av boliger for mennesker med nedsatt 

funksjonsevne? 

Rådmannen svarte på dette: En boligsosial handlingsplan må utarbeides i løpet av 2013 og dette vil 

være en del av planen.  Krav til universell utforming vil bli ivaretatt. 

 

Sak 0016 / 12: Oppnevning av vararepresentanter for brukerorganisasjoner. SAFO Øst sendte et brev 

til kommunen i fjor høst som ikke kom fram Dette ble oppdaget da tilbakemelding  ble etterspurt. 

På bakgrunn av dette og  fordi andre har ønsket å trekke seg, er det enighet i rådet om følgende: 

• Dag Hjørnerud blir fast representant for brukerorganisasjon 

• 1. vararepresentant blir Lise Foss 

• 2. vararepresentant blir Ingrid Bodin 

• 3. vararepresentant blir Gunnar Bye. 

Disse tilskrives. 

 

Sak 0017 / 12 : Rådets budsjett for 2013. Leder har kommet med forslag om følgende budsjett: 

 

Sekretærtjeneste   kr  

Møtegodtgjørelse 6 møter p.å.  kr 33.132,- 

Bevertning    kr   1.500,- 

Kurs, konferanser, opplæring  kr   6.000,- 

Forbruksmateriell, kontor  kr   2.000,- 

Div (inkl kjøring ved eksterne besøk) kr   1.368,- 

     ------------- 

Sum eksklusive sekretær  kr 44.000,- 

     ======== 

 

Det henvises til at eldrerådet har et lignende budsjett. Noen poster ligger under rådmannens 

budsjett, andre under familierelaterte tjenester, men det er ønskelig med en viss frihet til f. eks kurs, 

osv.  Det anmodes om at rådmannen vurderer  hvordan dette kan løses. 

Rådmannen, som var tilstede, tar dette med seg og gir tilbakemelding. 

 



Sak 0018 / 12: Varsling om oppstart av detaljregulering for boutvikling / fortetting i tiknytning til 

Stasjonsgt. 13 – 21. 

Rådet uttaler følgende: Ut fra foreliggende tegninger og opplysninger kan det se ut som man 

inneslutter idrettsanlegget slik at tilgangen begrenses fra nord. Rådet er opptatt av at det er god 

tilgjengelighet uten at det oppstår kaos ved det store antall biler som kommer til 

idrettsarrangementer. Rådet ønsker derfor informasjon om hvilke konkrete planer man har med : 

    1: Tilgang til idrettsanlegget fra sør og parkeringsplasser for forflytningshemmede 

    2: Tilsvarende problemstilling fra nord. 

Det forutsettes at Norges Handikapforbunds  krav til parkeringsplasser blir ivaretatt. 

For øvrig regner vi med at vanlig krav til universell utforming i tråd med regler og forskrifter blir 

ivaretatt.   

Dette oversendes Enerhaugen arkitektkontor med kopi til rådmannen. 

 

Sak 0019 / 12:  Snømåking og fremkommelighet med rullator den kommende vinter. 

Når det gjelder  Stasjonsgata  er det fylkeskommunen som har ansvar for brøyting. Hvis man ikke er 

fornøyd med brøytingen kan man henvende seg til rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne i 

fylket for å be om at dette blir innskjerpet. Det anmodes om at rådmannen vurderer  hvordan det 

sikres en god standard på måking og strøing  av  de kommunale veiene. Det er gode tilbakemeldinger 

de siste par årene, men ting kan alltid bli bedre. Målet må være at det fortsatt skal være god 

standard. 

 

 

Sak 0020 / 12: Drøfting hvilke saker  man ønsker å fokusere på i perioden. 

Saken tas opp på neste møte. 

 

 

Sak 0021 / 12 : Eventuelt. 

Leder orienterte om prosessen rundt utbygging av Hovin kirkegård. 

Neste møte :  mandag 29.09.12. Klokkeslett avklares nærmere. 

 

 

 

Jarl Meland 

leder 

 


