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16/2014: Godkjenning av møteprotokoll 
 
Behandling: 
Godkjennes med følgende tillegg:  

Henvis til hvilken dato det er på protokollen som skal godkjennes. 

 

Vedtak: 
Protokollen godkjennes med følgende tillegg:  

Henvis til hvilken dato det er på protokollen som skal godkjennes. 

 

 

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

17/2014: Alternativ plassering, utvidelse av Hovin kirkegård. Uttalelse 

 
Behandling: 
 
Rådet ser at det blir store vanskeligheter/utfordringer  med den universelle utformingen ved å velge 
forslaget for utvidelse mot syd: 

· Akseptabel kjørevei til gravplassene 
· Utbedring av parkeringsplassen 
· Gangstiene må tilpasses med eventuelt rekkverk – skrånende terreng 
· Fast dekke 

 

 

 

Vedtak: 
Rådet ser at det blir store vanskeligheter/utfordringer  med den universelle utformingen ved å velge 
forslaget for utvidelse mot syd: 

· Akseptabel kjørevei til gravplassene 
· Utbedring av parkeringsplassen 
· Gangstiene må tilpasses med eventuelt rekkverk – skrånende terreng 
· Fast dekke 

 

 

 



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

18/2014: Frisklivssentral - Vurdering av opprettelse 

 
Behandling: 
 
 
Rådet mener det er god mulighet til å strukturere og organisere de helsefrembringende og 
forbyggende tiltakene kommunen allerede har gjennom en innføring av frisklivssentraler. 
Det er viktig å følge opp og at det tjener sin hensikt med frisklivssentral. Viktig å ha lokal tilhørighet. 
Rådet syntes antallet på 14 personer måtte være noe lavt.  
Rådet etterlyser selskapsstrategien for helsehuset som er nevnt i saksframlegget. De ønsker den 
ettersendt. 
 

Vedtak: 
 
Rådet mener det er god mulighet til å strukturere og organisere de helsefrembringende og 
forbyggende tiltakene kommunen allerede har gjennom en innføring av frisklivssentraler. 
Det er viktig å følge opp og at det tjener sin hensikt med frisklivssentral. Viktig å ha lokal tilhørighet. 
Rådet syntes antallet på 14 personer måtte være noe lavt.  
Rådet etterlyser selskapsstrategien for helsehuset som er nevnt i saksframlegget. De ønsker den 
ettersendt. 
 

 

 

19/2014:  Økonomisk stønad - krav til aktivitet 

 
Behandling: 
 
Rådet ønsket en tilføying om veiledning fra Nav`s side når det gjelder å sette vilkår om aktivitet.  
Å kutte stønad ved manglende fremmøte, er kortsiktig reaksjon, ikke langsiktig hjelp. 
 

 

Vedtak: 
Rådet ønsket en tilføying om veiledning fra Nav`s side når det gjelder å sette vilkår om aktivitet.  
Å kutte stønad ved manglende fremmøte, er kortsiktig reaksjon, ikke langsiktig hjelp. 
 

 

 



20/2014: Kommuneplan 2015-2027 - Varsel om oppstart samt høring og 
offentlig ettersyn, planprogram 

 
Behandling: 
Spydeberg kommune er en miljøkommune og rådet kommer med følgende innspill som burde ha 
vært med i planprogrammet: 
 

· Lag og foreninger 
· Folkehelse jf miljøkommunen 
· Universell utforming 

Vedtak: 
 
Spydeberg kommune er en miljøkommune og rådet kommer med følgende innspill som burde ha 
vært med i planprogrammet: 
 

· Lag og foreninger 
· Folkehelse jf miljøkommunen 
· Universell utforming 

 

 

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

21/2014: Orienteringer 

 

 

Vedtak: 
Som medlem av byggekomiteen, informerte Jarl Meland om ombyggingen av Nav-kontorene i 
Spydeberg kommunehus. Spesielt ble notert for publikumsmottak /samtalerom: 

Lamper i forbindelse  med publikums-PC. Teleslynger i samtalerom og disker. Terskler fjernes hvor 
rullestoler skal inn. Det må også være plass til rullestolmanøvrering i rom. Tydelig skilting for 
publikum, og ingen hindringer som synshemmede kan komme borti. 2 tydelige parkeringsplasser for 
forflytningshemmede rett utenfor hovedinngangen. 
Alt er ikke på plass ennå, men følges opp. 

Møtet i rådet 6.10.14 begynner med befaring på Spydeberg ungdomsskole kl 14.00 
 
 
Ønsker svar fra administrasjonen  om å redegjøre for tilgjengeligheten/konsekvenser av endringer på 
biblioteket, for mennesker med nedsatt funksjonsevne. 
 



Til møtets slutt: 
Møtene til råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne flyttes til mandager. Følgende møter blir 
da: 
6.10.14 
3.11.14 
1.12.14 
Sekretær får dette inn i møteplan. 
 

 

 

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


