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Inhabil Sak Følgende varamedlemmer møtte 

   

 

Møteleder: Jarl Meland 

Fra adm. møtte: Hilde Dybedahl 

Utlevert i møtet:  

Orientering:  

Spørsmål fra innbyggere:  

Befaring:  

Diverse:  

 

Underskrifter: 

 

  Jarl Meland   

  Leder 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Utskrift av møtebok 

sendt: 

 

 

 

 

 

 



SAKLISTE: 

 

Sak nr.  Sakstittel 

024/13  GODKJENNING AV PROTOKOLL 

025/13  RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE - 

RETNINGSLINJER 

 

 

 

 

  



024/13:  GODKJENNING AV PROTOKOLL  

 

Rådmannens innstilling: 

 

Møtebok godkjennes slik den foreligger. 

 

 

RF-024/13 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 23.09.2013 

 

Vedtak, enstemmig: Protokoll fra møtet 27.05.2013 vedtas. 
 

 

025/13:  RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE - 

RETNINGSLINJER  

 

Saken legges fram uten innstilling: 

 

 



 

RF-025/13 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 23.09.2013 

 

Rådet fremmet forslag om følgende endringer i foreslåtte retningslinjer: 

 

 

Til pkt 2: valg  og sammensetning 

Det henvises til «Lov om råd eller anna representasjonsordning i kommunar og 

fylkeskommunar for menneske med nedsett funksjonsevne m.m»  

§ 6: «reglane om forholdstalsval  i §§ 36 og 37 i kommunelova gjeld ikkje for val av råd for 

mennesker med nedsett funksjonsevne.»  

3. setning i 1. avsnittet strykes  «hvert kjønn skal være representert med minimum 40%» 

 

Pkt 2. avsnitt 2 

Rådet reduseres fra syv til fem medlemmer ved at administrative representanter ikke er 

medlemmer av rådet. Dette iverksettes fra vedtakstidspunktet. 

Rådet består av fem medlemmer med vararepresentanter, hvorav tre medlemmer er politikere 

og to medlemmer velges av organisasjonene. 

 

Til pkt 3, 3. siste avsnitt 

Tillegg; ordfører avgjør om saker som rådet ønsker å ta opp skal fremmes til politisk 

behandling.  

 

Til punkt 3, nest siste avsnitt: «bestilling av informasjon og vurdering fra administrasjonen 

skal framgå av møteprotokoll» tillegg: eller når det settes dagsorden for møtene.  

 

Til pkt 4: tillegg til siste avsnitt;  

Det skal være samme person som ivaretar sekretærfunksjonen og saksbehandling for rådet i 

hele perioden. 

 

 

Til pkt  5:  

Til 1. avsnitt: erstatter 1. setning:  

Det settes en halvårlig møteplan for å sikre rådet best mulig medvirkning i saker som 

behandles i politiske organer. Møtene legges inn i den politiske møtekalenderen og 

annonseres.    

 

Vedtak, enstemmig: Foreslåtte endringer av rådet vedtas. 

 

 

Orienteringer: 

 
 Solbakken barnehage 

 Status vedr tidligere saker 

 

 

 

 

 

 

 

 



Drøftinger: 
 

Innspill til saker neste møte: 

 

 Tilgjengelighet og parkeringsforhold ved Fysioforum og Landsbylegene. 

 Merking av parkeringsplasser ved kommunehuset.  

 Rådet etterspør rapport etter «trygghetsvandringen», mars 2013 i Spydeberg. 

 Samarbeid med andre råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Indre Østfold. 

Rådets leder tar kontakt med andre råd for å avklare muligheter for og ønske om 

samarbeid. 

 

 

 

 

 


