
Spydeberg kommune 
 
Møteprotokoll for råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. 
(Protokollen er foreløpig til den er godkjent.) 

 
Møtedato: 20.3.13 
Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset i Spydeberg 
Møtetid: 14.30 – 16.15. 
 
Til stede: 
Jarl Meland 
Berit G. Wammeli 
Lise Foss 
Anne Saue 
Anne Kristoffersen 
 
Forfall:  
Karine Veim Baraa 
Gunnar Kjensmo 
Dag Hjørnerud. 
 
Møteleder: Jarl Meland 
Sekretær: Jarl Meland 
Fra adm. møtte: INGEN 
 
Sak 001 / 13 : Godkjenning av protokoll: 
Vedtak: Protokoll godkjennes uten anmerkning slik den foreligger. 
 
Sak 002 / 13 :  Oppfølging av befaring Fjellheim 5.11.12. 
Vedlagt brev fra Camilla Sangwill Opås av 19.3.13. (Brevet er kopiert inn nederst.)  
 
Vedtak: Saken tas til orientering og følges opp etter hvert. Rådet etterspør tidsperspektiv og 
konkrete planer for arbeidet med lydforholdene i auditoriet, samt tidspunkt for når man vil 
montere lister i trappetrinn og maling av gelender i mørk farge, som beskrevet i brevet. 
Rådet observerer også at kasse med strøsand nylig er plassert til hinder for rullestoladkomst ved 
inngang A på Fjellheim. Rådet ønsker en forklaring på saken, og at denne flyttes snarest. 
  
Sak 003 / 13 :  Boligsosial handlingsplan. 
Rådet ble orientert om saken, gjennom fremlegg for kommunestyret 19.3.13. Rådet synes det er 
viktig at denne planen igjen settes på dagsorden. 
 
Vedtak: Som representant for Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne, velges Jarl Meland. 
Som vara velges Anne Saue og Berit G. Wammeli. 
Saken tas forøvrig til orientering og følges opp etter hvert. Rådet ønsker å holdes informert om 
relevant fremdrift. 
 
Sak 004 / 13 :  Innspill vedr fremkommelighet for rullestoler om vinteren. 
Orientering om tilbakemelding fra noen få eldre rullestolbrukere vedr brøytesprut og -kanter som 
vanskeliggjør bruk av rullestol på fortau og spesielt veikryssing. 



Rådet konkluderer med at brøytekvaliteten for sist vinter, ikke var av samme kvalitet for 
rullestolbrukere som tidligere år. Om dette skyldes "grensedragningen" mellom kommunen og fylket, 
vites ikke.  
Vedtak: Saken tas til orientering og følges opp med innspill til administrasjonen gjennom referatet. 
 
 
Sak 005 / 13 :  Fotgjengerovergang fra bussholdeplassen over Stasjonsgata mot Knapås.  
Saken ble drøftet og rådet ønsker å se overganger i Stasjonsgata under ett, og kommer tilbake med 
en slik sak. 
Vedtak: Saken strykes. 
 
Sak 006 / 13 :  Parkeringsforhold / fotgjengerovergang ved Landsbylegene og Fysioforum / Rema.  
Saken ble drøftet inngående og det er konsensus for at dette er et problem. Innspill bl.a. fra 
Eldrerådet og andre, bekrefter dette. 
 
Vedtak: Det trafikale området som omsluttes av Rema 1000 og Nordmyrvn 3, inkludert lege-, 
fysioterapeut- og tannlegekontorer, må gjennomgås for hensiktsmessig og trygg kryssing, av- og 
påstiging og parkering.  Det anbefales å etablere fotgjengeroverganger over Nordmyrvn, samt en 
av- og påstigningsplass foran inngang til lege og fysioterapeut. Det  anbefales også å etablere minst 
2 parkeringsplasser for forflytningshemmede for lege, tannlege og fysioterapeut.  
Da situasjonen for tiden er både farlig og til urimelig byrde, bør denne saken prioriteres høyt.  
Vedtaket oversendes rådmannen og bes fremlagt for politisk behandling i  kommunestyret ved 
første anledning. 
Rådet følger dette tett opp. 
 
Sak 007 / 13 :  Saksbehandlings- og sekretærressurs for rådet. 
Rådet har i inneværende periode en ikke tilfredsstillende sekretær og saksbehandlingssituasjon. 
Gjennom drøfting av saken, kom det frem at slik har det vært i svært lang tid. 
Tross dette, ønsker rådet å berømme Mette Jahren for sin innsats i den "trange" situasjonen. 
Rådet vil trolig fungere bedre med saksbehandlingsressurser og sekretær i likhet med andre råd og 
utvalg, og andre kommuner. Inneværende møte er et godt eksempel på at det ikke tilbys ressurser, 
tross at rådet har krav på slike resurser. 
 
Vedtak: Rådet krever at man får de saksbehandlings- og sekretærressurser som er nødvendig for 
effektiv drift, og forventer en avklaring på dette innen 1. halvår 2013. 
 
  
Sak 008 / 13 :  Referat fra arrangement 12.12.12. Felles julemiddag 
Leder refererte til et vellykket arrangement.  
 
Vedtak: Dette skal arrangeres hvert år, og alle vara skal inviteres. 
 
Sak 009 / 13 :  Ny møteplan 1. halvår . 
Februar-møtet i år ble avlyst, og datoen for påskemøtet ble justert. Resten av møteplan står slik den 
er vedtatt.  
 
Vedtak: Møteplanen endres ikke. Neste møte, 27.5.13, holdes mer åpent for publikum, f.eks på 
Sport og Kakao. Møtet skal annonseres og folk inviteres. Leder organiserer sammen med Berit. 
 
Sak 010 / 13 :  Eventuelt. 
Rådet skal skrive årsmelding. Ansvar: Leder 
Info om trygghetsvandring 20.3.13. 



Anne Kristoffersen møtte for første gang, og fikk orientering om møtegodtgjørelse etc. 
Befaringen før møtet. Settes på saksliste med nr 011/13. 
 
Sak 011 / 13 :  Befaring kommunehuset. 
Befaring foretatt av rådets medlemmer: Berit, Lise og Jarl, i forkant av møtet. Dette var en enkel 
befaring uten representanter for administrasjonen til stede. 
Følgende forhold ble notert: 
1. Merking av Kommunestyresalen er ikke tilfredsstillende for synshemmede. 
2. Adkomst biblioteket for forflytningshemmede er meget vanskelig. Informasjonen på døren til 
biblioteket forteller ikke hvilken side av kommunehuset hvor ringeklokken er. Videre er ringeklokken 
ikke godt merket og ingen veiledning for bruk. Callingen har ikke logisk funksjon og det benyttes for 
liten skrift. Vanskelig for nye brukere. 
3. Adkomst 3.etg er ikke brukervennlig for forflytningshemmede. For å komme til Kommunestyresalen 
må noen låse opp fra den siden, slik at man kommer fra heisen. Tilgang er altså ikke mulig uten at 
man har ledsager eller annen hjelp. 
 
Vedtak: Dette er enkle saker, som man enkelt kan gjøre noe med. Rådet vil følge opp sakene. 
Varsel anses gitt gjennom denne protokollen. 
 
 
Drøfting: 
Leses våre referater av andre enn oss selv? Pressen? 
Forslag om å sende innkalling og referat til pressen direkte, blir gjort for fremtiden. 
 
Orientering: 
Teleslyngen i Kommunestyresalen. 
Leder orienterte. Situasjonen er fortsatt ikke fullgod. 
 
Orientering om status på foregående saker:  
Oppfølging av parkeringsplan Fjellheim. (sak nr 13/12) 
Erik Flobakk var innom møtet i starten og sa han ikke kunne møte. Leder tok orienteringen og viste 
bilder av forholdene. 
Rådet påpeker at Erik Flobakk har bebudet dette ferdig flere ganger (se referater), men det er fortsatt 
ikke på plass. Rådet anfører også at parkeringsskilt ved inngang F er feil mht type og plassering.  
Rådet vil følge opp dette. 
 
Parkering for forflytningshemmede i Spydeberg. (sak nr 14/12) 
Leder foreslo å tilskrive alle butikker for å ruste opp plassene mht størrelse og plassering. Vedlagt 
utkast til brev. Rådet stiller seg bak brevet, leder sender ut. Man har ikke fått melding om at det har 
skjedd noe nytt fra kommunens side, tross løfter senest sist høst. Saken er mange år gammel, og må 
nå få fremdrift. Leder jobber videre med dette. 
 
 
Spydeberg kommune 20.3.13 
 
Jarl Meland 
leder for Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 
(sekretær) 
 
 
 
 



 

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 

Møte 20.mars kl 14.30 
 

Møteinnkalling mottatt 19.03.13 

 

 

Da undertegnede ikke har anledning til å delta på møtet, legges det her frem en kort redegjørelse for 

de forhold som ble nevnt under befaring den 5.november, og oppfølging av disse.  

       

REDEGJØRELSE FOR FORHOLD PÅ FJELLHEIM -OPPFØLGING AV BEFARING 5.NOV 2012 

 

Følgende forhold ble notert: 

- Heisen er til vanlig låst, men leietaker får nøkkel slik at den kan brukes. 

Denne praksis vil fortsette, da det oppleves mye lek og hærverk i heisen når den står ulåst.  

- Teleslynge i kafe / peisestue fungerer bra. Dog ligger teleslynge-kabelen utsatt til ved vinduet 

og bør festes, f.eks til veggen. 

Gulvet i peisestuen er nå i ferd med å skiftes ut. Alle kabler vil festes forsvarlig når gulvet 

er ferdig lagt og listet. 

- Fikk ikke prøvd lydanlegget i auditoriet, virket ikke. 

Camilla Opås kontaktet Jarl Meland 6.november for å bekrefte at lydanlegget fungerer som 

det skal. Feilkobling av kabel var årsaken til at vi ikke fikk lyd under befaring.  

- Dårlige lydforhold i auditoriet, sterk gjenklang og støy fra lufteanlegg. 

Det skal monteres lydabsorberende plater i taket i auditoriet. Erik Flobakk kan si noe om 

fremdriften for dette. Undertegnede kan bekrefte at det er flere av brukerne som har 

nevnt at akustikken er ubehagelig. Støy fra lufteanlegg har derimot ikke vært meldt som 

plagsom for leietakere. 

- Hvis man skal forflytte seg i rullestol (eller av andre grunner ikke kan benytte trappen) 

mellom auditoriet og andre deler av Fjellheim må man utendørs. Denne veien er enten lang 

eller bratt. 

Undertegnede er enig i at dette er tungvint, og at det er underlig at forholdet ikke ble tatt i 

betraktning når bygget ble tegnet og utredet. En mulig løsning kan være å montere 

trappeheis. Hvilket behov det er for en slik løsning og kostnad for dette er ikke utredet. 

- Generell dårlig tilrettelegging for synshemmede, ikke merket med kontrastfarger i trapper, 

samt passende merking for gelender i tilfelle brann, osv. 

Jarle Korterud har bekreftet at det skal monteres nye lister i trappetrinnene som møter 

noe av behovet som er beskrevet ovenfor. Gelender i trapp skal males i en mørkere farge.  

 

 

 

Camilla Sangwill Opås 19.mars 2013 

 


