
 

Spydeberg kommune 

 

Møteprotokoll for råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. 

 

Møtedato: 27.05.13 
Møtested: «Sport og kakao» 
Møtetid : 14.00 – 16.30 
Saksnr : 0013/13 – 0022/13 
 
Til stede:  
Jarl Meland 
Berit G. Wammeli 
Gunnar Kjensmo 
Karine Veim Baraa 
Hilde Dybedahl 
Mette Jaren (sekretær) 
 
Forfall:  
Dag Hjørnerud 
 
Møteleder: Jarl Meland 
Publikum var invitert til møtet og to personer møtte. 
 
«Spydeberghalvtimen» 
 
Ordfører Knut Espeland viste til oppslag i Smaalenenes Avis 27.05 2013 og uttalte før møtets oppstart 
at han var glad for engasjement og hadde forståelse for at det var frustrasjon over hvordan rådene 
fungerer.  Det ble understreket at Rådet ikke har instruksjonsmyndighet. Det er nå laget utkast til 
retningslinjer og disse er satt opp som egen sak i møtet, sak 0020 / 13. 
 
En pårørende til en rullestolbruker beskrev at forholdene for å parkere en middels stor bil (Mercedes 
Vito) med rampe er meget vanskelige i Spydeberg.  
 
Sak 0013 / 13: Godkjenning av protokoll. 
Protokoll godkjennes slik den foreligger. 
 
Sak 0014 / 13: Oppfølging av sak 0002 / 13.  
Befaring Fjellheim. 
Det vises til vedlagte brev fra Camilla Sangwill Opås vedrørende forhold på Fjellheim.  Rådet påpeker 
at det ikke er korrekt skilting / markering av parkeringsplass for forflytningshemmede.  
 
Sak 0015 / 13: Oppfølging av sak 0011 / 13. 
Befaring av kommunehuset.   Merking vedr tilgang til biblioteket  skal være utbedret. Åpen tilgang til 
kommunestyresalen på dagtid er ikke optimal pga sikkerheten til barneverntjenesten som holder til i 



samme etasje.  Personer som bruker heis og skal inn i kommunestyresalen på dagtid blir låst inn ved 
henvendelse til servicetorget.  
 
Sak 0016 / 13 : Oppfølging av sak 0014 / 12. 
Parkering for forflytningshemmede i Spydeberg sentrum 
Leder av Rådet har sendt brev til en del av grunneierne om krav til slike plasser og henstilling til at 
disse følges opp.   
Parkeringsforholdene ved Landsbylegene  /  Fysioforum er trafikkfarlige og svært dårlig. Se vedtak i 
forrige møte. 
Saken følges opp videre av rådets leder.  
 
Sak 0017 / 13 : Parkering ved kirkene. 
Rådet påpeker at parkeringsplasser for forflytningshemmede ved kirkene ikke fungerer 
tilfredsstillende. Plassene er for langt unna inngangene, det er  for få plasser  og de er til dels uegnet 
for  rullestolramper ved høydeforskjeller i bakken.    
Leder for rådet tilskriver kirkelig fellesråd vedr. dette.  
 
Sak 0018 / 13 : Oppfølging av sak 0013 / 12. 
Parkeringsplan Fjellheim. 
 
Rådet påpeker flg forhold som ikke er gjennomført etter planen: 
 
Det er ikke markert parkeringsplass ved merking på bakken. 
Parkeringsplass ved Fjellheim (inngang F) er merket med feil skilt 
Parkeringsplass ved inngang A er merket med for små skilt. 
Påkjøringsrampen for rullestoler er umerket. Parkeringsplasser ved kommunehuset  er ikke markert 
med maling på bakken. Underskilt som markerer at det er to plasser på kommunens "vanlige plass"  
har falt av og er ikke erstattet. 
 
Sak 0019 / 13: Teleslynge kommunehuset. 
Teleslynge i kommunestyresalen ble ødelagt for lang tid tilbake. Den skal være utbedret nå, men  
fortsatt fungerer ikke slyngen tilfredsstillende for enkeltpersoner. Administrasjonen orienterte om at 
det er avtalt et møte med en person for å forsøke å løse problemstillingen.  
 
Sak 0020 / 13 : Reglement / instruks for rådet.  
Rådet behandlet administrasjonens forslag til retningslinjer.  Rådet vil få saken tilbake til formell 
behandling samtidig som første politiske organ.  
Leder fremmet  et nytt forslag til retningslinjer. Forslaget fra Jarl Meland, «Reglement for Råd for 
mennesker med nedsatt funksjonsevne i Spydeberg» sendes til rådmannen som et innspill til den 
videre saksbehandlingen. 
 
Rådet diskuterte flg  temaer:  
 
Kjønnsfordeling i rådet  
Administrative representanter.  Det bør vurderes om disse skal være medlemmer av rådet eller ikke. 
Møteplan for rådet, diskusjon om møteplanen skal settes i samråd med ordfører og  
om rådet skal få saker før eller samtidig som politisk organ. 
  
 
Sak 0021 / 13 : Hvem er våre råd adressert til? 
Rådet anmoder om at protokoller fra møtene i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne blir 
fulgt opp av politisk og administrativ ledelse.  



 
Sak 0022 / 23: Eventuelt 
Ingen saker til dette punktet. 
 
 
 
Jarl Meland 
leder 
 
 
 
 
 

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 


