
MØTEINNKALLING 
 
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 
 
Møtedato: mandag 27.05.13 
Møtested: «Sport og kakao», Stasjonsgata. 
Møtetid: 14.00 – 16.00 
 
Eventuelle forfall meldes på tlf 69 83 35 68 / 906 17 400 
Mail: mette.jaren@spydeberg.kommune.no 
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 
 

SAKLISTE: 
 
Sak nr 0012 / 13 : Publikum tilstede. Vi prater med tilhørerne og ber om innspill, 
«Spydeberghalvtimen» 
 
Sak nr 0013 / 13 :    Godkjenning  av protokoll 
Sak nr 0014 / 13 :    Oppfølging av sak 002/13. 
Sak nr 0015 / 13 :    Oppfølging av sak 011/13. 
Sak nr 0016 / 13 :    Oppfølging av parkering for forflytningshemmede i Spydeberg (sak 14/12). 
Sak nr 0017 / 13 :    Parkering ved kirkene våre. 
Sak nr 0018 / 13 :    Parkeringsplan Fjellheim (sak 13/12). 
Sak nr 0019 / 13 :    Teleslynge kommunehuset. 
Sak nr 0020 /13:  Reglement / instruks for rådet. Vi går gjennom forslaget fra 

ordføreren og mener  noe. Forslaget er det samme som gjelder i 
dag. 

Sak nr 0021 / 13 : Hvem er våre råd adressert til? Rådmannen hevder  at vi KUN skal gå råd 
til politiske organer, men  disse følger ikke opp. Bør  vi legge ned vår virksomhet,  
slik at ikke kommunen bruker ressurser uten nytte? Har man noen gang 
brydd seg om hva rådet sier? Debatt. 
 

Sak nr 0022 / 13: Eventuelt 
 
 
 
 
                                             Spydeberg kommune,  22.05.13 
 
 
 
                                                            Jarl Meland 
                                                                 leder 
 
 
 
 
 
 

mailto:mette.jaren@spydeberg.kommune.no


 
 
Vedlegg til sak 020/13 Reglement / instruks for rådet.  
 
 

RETNINGSLINJER 
FOR 

RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE 
1. Hjemmel for opprettelse 

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne er opprettet i medhold av «lov om råd eller anna 

representasjonsordning i kommunar og fylkeskommunar for mennesker med nedsett 

funksjonsevne m.m. «. 

 

Rådet er et kommunalt utvalg etter § 10 i kommuneloven og et forvaltningsorgan etter § 1 i 

Forvaltningsloven. 

 

2. Valg og sammensetning 

Kommunestyret avgjør hvor mange medlemmer rådet skal ha og velger rådets sammensetning. 

Ved valg av representanter for mennesker med nedsatt funksjonsevne har deres organisasjoner 

forslagsrett. Hvert kjønn skal være representert med minimum 40 %. 

Kommunestyret velger leder og nestleder 

Funksjonstiden for rådet følger kommunestyreperioden. 

 

Rådet består for tiden av 7 medlemmer med vararepresentanter. Tre av medlemmene er 

politikere, et medlem representerer Askim og omegn revmatikerforening, et medlem 

representerer Norges Migreneforbund og to administrative representanter.  

 

3. Arbeidsområde/mandat 

Formålet med loven er at mennesker med nedsatt funksjonsevne sikres en åpen, bred og 

tilgjengelig medvirkning i saker som er særlig viktige for mennesker med nedsatt funksjonsevne. 

Som særlig viktige saker nevner loven tilgjengelighet, arbeid mot diskriminering på grunn av 

nedsatt funksjonsevne og tjenestetilbud for mennesker med nedsatt funksjonsevne. 

 

Medvirkningen skal skje i form av råd og uttalelser. Rådet har ikke vedtaksrett og ikke 

innstillingsmyndighet til annet politisk organ. 

 

Rådet skal konsentrere seg om større og overgripende saker. Som eksempler på saker nevnes: 

planstrategi, kommuneplan, kommunedelplaner, reguleringsplaner, samferdsel, årsbudsjett, 

økonomi- og strategiplan (alle fagområder) og byggeprosjekter.  

 

Saker til politisk behandling, som skal forelegges råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 

til uttalelse, sendes til rådet samtidig som de sendes til politisk organ. 

 

Det skal føres protokoll fra rådets møter. Protokollen skal følge saksdokumentene til det politiske 

organ som fatter endelig vedtak i saken. 

 



Rådet kan også på eget initiativ ta opp og komme med råd og uttalelse til alle organer i saker som 

faller inn under formålet. Ordfører avgjør om saker som rådet ønsker å ta opp skal fremmes til 

politisk behandling. 

 

Bestilling av informasjon og vurdering fra administrasjonen skal fremgå av møteprotokoll og kan 

ikke bestilles av rådets enkeltmedlemmer. 

 

Rådet utarbeider årsmelding som gjenspeiler årets aktiviteter. Årsmeldingen legges frem for 

kommunestyret. 

 

4. Sekretariat 

Politisk sekretariatet forestår utsendelse av innkalling/saksliste med eventuelle vedlegg. 

Rådmannen eller den rådmannen delegerer til er sekretær i møtet, skriver protokoll og yter 

bistand ved utarbeidelse av årsmelding. 

 

5. Rådets møter 

Tidspunkt for møtene settes opp i samråd med ordfører og legges inn i den politiske møteplanen. 

 

Møtene er åpne for publikum unntatt ved behandling av saker som er underlagt taushetsplikt. 

 

Rådet treffer beslutninger ved alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme. 

 

6. Økonomi 

Medlemmer og varamedlemmer har rett på godtgjøring etter kommunens reglement for 

godtgjøring til folkevalgte organer. 

 

Rådet har eget budsjett som vedtas årlig av kommunestyret. Budsjettet inneholder ikke utgifter 

til møtegodtgjøring og sekretariatsfunksjon. Disse utgiftene dekkes sammen med tilsvarende 

utgifter for øvrig politisk virksomhet. Rådet gir sin uttalelse før budsjettet vedtas. 

 

7. Taushetsplikt 

Rådets medlemmer og varamedlemmer har taushetsplikt om opplysninger av personlig art som 

de blir kjent med gjennom sitt arbeid i rådet og i saker om lovbestemt taushetsplikt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Vedlegg for sak 002/13 Oppfølging av befaring på Fjellheim: 
 
 
 

Orientering til Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne   
 
 

Det vises til tidligere befaring og korrespondanse vedrørende forhold på Fjellheim.  
Vi ønsker å informere om fremgangen og videre planer for sakene: 
 
Sak 002 / 13 : Oppfølging av befaring på Fjellheim 
På grunn av at det våren 2013 ble startet oppussingsarbeider i den gamle delen av Fjellheim, 
ble det ikke fastsatt dato for oppstart av montering av lyddempende plater i auditoriet. 
Oppussingen i den gamle delen er pågående, men forventes ferdig før juli d.å. Jarle Korterud 
har bekreftet at arbeidene med å bedre lydforholdene i auditoriet skal påbegynnes straks 
oppussingen i den gamle delen er ferdigstilt. 
 
Trappelister er montert i trappetrinn fra vestibyle og opp til 1.plan. Det innhentes pris for om 
mulig få utført det på samme måte i trapp fra vestibyle og ned til auditoriet. 
 
Ledninger er skjult/forsvarlig festet i peisestua, og teleslyngeanlegget virker tilfredsstillende. 
 
Kasse med strøsand som var plassert til hinder for rullestoladkomst ved inngang A ble  
fjernet 9.april.  
 
 
 
Spydeberg 21.mai 2013 
Camilla Sangwill Opås 
Fjellheim 
 
 
 


