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Rådet gjennomførte en befaring på Spydeberg skole. Oppsummering etter befaringen:  
Det er bra framkommelighet for personer som sitter i rullestol i deler av bygget. Det er heis og det er 
god tilrettelegging for personer med nedsatt hørsel i aktuelle rom. 
 
Rådet påpeker flg forhold som ikke er tilfredsstillende: 

 Det er ikke HCparkering på området 

 Noen terskler er for høye 

 Inngangsdørene er tunge og det mangler automatisk åpner 

 HC-toalett er ikke merket 

 Gymsal er ikke egnet å bruke som forsamlingslokale da det ikke er tilrettelagt for 
hørselshemmede.  

 Det er ikke kontrastmarkering i trapper 

 Det er ikke ledelinjer til utganger/ nødutganger 
 

Vedtak: rådet anmoder om at administrasjonen gir en tilbakemelding på hvilke tiltak som vurderes 
iverksatt for å sikre universell utforming. 

 



Drøfting:  
Vedr tilgjengelighet på Fjellheim 
Rådets leder hadde sendt en forespørsel til administrasjonen vedr tilgjengelighet på Fjellheim. 
Forespørselen og svaret ble framlagt i møtet: 

 

Svar på spørsmålene ovenfor fra Råd for menneseker med nedsatt funksjonsevne. 
1. Avgjørelsen er tatt etter en samlet vurdering av virksomhetslederen for eiendom og teknisk drift. 
2. Det var et teleslyngeanlegg i storsalen før ombygging også. Dette fungerte dårlig. Forsterkeren 
som var brukt tidligere er benyttet på det nye anlegget. Den klarer driften på den slynga som er lagt. 
En ny forsterker som kan dekke hele hallen og fungere som en motfaseslynge koster ca 50 000.- . 
Firmaet Scandek har vært inne som konsulent i arbeidet. Grunnen til at det er en motfaseslynge er at 
det da er mulig å benytte teleslyngeanlegg i tilstøtende rom på Fjellheim samtidig. 
3. På Fjellheim er det i dag teleslynge i peisestua, auditoriet og i storsalen. 
4. Nei, de gjør ikke det. Teleslyngen er en del av lydanlegget som det er en utleiepris på. 
5. Ja, det må vi gjøre. Vi vil da sette opp samme type skilt som er benyttet på veggen på Norderhaug 
og kommunehuset. Driftsleder på bygg bestiller skilt  i uke 12 for oppsetting før 1. april. 
6. Det blir gjort fortløpende hvor dette blir oppdaget. Det er en uting og ikke respektere oppsatte 
skilt, både av egne ansatte og innleide firmaer. 
 
Generell kommentar: 
Jarl Meland vil bli kontaktet for innregulering av teleslynge.  Teleslyngeanlegget kan selvfølgelig 
benyttes fritt når kommunen har egne arrangementer. Det er mulig at opplæringen har vært for 
dårlig på dette. Sonen i storsalen hvor teleslyngen fungerer er market på døra inn til storsalen. 
 
Vedtak: rådet tar redegjørelsen til etterretning og anmoder om at det blir tatt hensyn til behov for 
innkjøp av ny forsterker i budsjett for 2016  samt at leietakere ikke skal betale ekstra leie for  
tilgjengelighet til teleslynge. 
 
Eventuelt: 
Ledere og sekretærer for de kommunale brukerrådene er invitert til temadag om tilgjengelighet og 
kommunikasjon i kollektivtrafikken i Østfold. Leder og sekretær deltar. 
 
Møteplan: 
Neste møte er 15. april. Møtetidspunkt endres til kl 12.00 
Møtet 20. mai flyttes til  21. mai kl 12.00                                                                                      



01/2015: Godkjenning av møteprotokoll 
 
Behandling: 
 
Enstemmig som foreslått 

Vedtak: 
 

Protokoll godkjennes slik den foreligger. 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

02/2015: Kommuneplan 2015 - 2027 - planforslag - uttalelse 

 
Behandling: 
Rådet fremmet følgende forslag: 
 
 
«Konvensjon om rettigheter til mennesker med nedsatt funksjonsevne» må tydeliggjøres som et 
styringsdokument og legges til grunn for det videre arbeidet med kommuneplanen. Universell 
utforming skal hensyn tas i planlegging og utvikling. 

 

Vedtak: 
 
«Konvensjon om rettigheter til mennesker med nedsatt funksjonsevne» må tydeliggjøres som et 
styringsdokument og legges til grunn for det videre arbeidet med kommuneplanen. Universell 
utforming skal hensyn tas i planlegging og utvikling. 

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

03/2015: Suppleringsvalg i rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 

 
Behandling: 
Dag Hjørnerud har bedt om fritak fra vervet i rådet for menneske med nedsatt funksjonsevne. 
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon Østfold har innstilt to kandidater: 
Hanne Dahlen (Landsforeningen for pårørende innen  psykisk helse)  og  
Gro Wenche Rognlien (Hørselshemmedes landsforbund)  
 

Vedtak: 
 
Lise Foss har vært vararepresentant – blir fast medlem. 
Ingrid Bodin har vært 2. vararepresentant- blir 1. vara. 
Hanne Dahlen : 2. vara  
Gro Wenche Rognlien: 3. vara 



 

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

04/2015: Prioritering av tiltak knyttet til forflytningshemmede i Spydeberg 

 
Behandling: 
Saken blir satt på agendaen til møte i rådet i april. Det vil bli foreslått  prioriteringer av tiltak knyttet 
til forflytningshemmede i Spydeberg. Rådets medlemmer ble orientert om tiltak som har vært drøftet 
i rådet.  
 

Vedtak: 
Saken utsettes. 

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

05/2015: Årsmelding 

 
Behandling: 
Årsmeldingen ble enstemmig vedtatt. Årsmelding vedlagt 

 

 

Vedtak: 
 
Årsmelding for råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne for 2014 vedtas. 

 

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

06/2015: Tilbakemelding fra befaring Hovin skole 

 
Behandling: 
 
Rådet ba om  at administrasjonen redegjør for hvilke tiltak som vurderes iverksatt for å ivareta krav 
om universell utforming på Hovin skole etter at rådet hadde vært på skolen på befaring. Flg svar fra 
Virksomhetsleder Erik Flobakk ble lagt fram i møtet:  

«Svar etter befaring på Hovin skole: 
Det vil bli skiltet en HC- parkeringsplass på nordsiden av 1956 bygget. Dette blir utført innen 1. april.  
Trapper vil bli markert i framkant på trinnene. Dette blir utført innen 1. mai. HC toalett blir merket 
innen 1. mai. Alle trapper har ikke trappeheis, men det har blitt innmontert etter behov opp gjennom 
årene. Kommunestyret har vedtatt at Hovin skole skal vurderes å selges ved bygging av ny skole. Det 



gjør at det ikke legges planer for innmontering av trappeheis på alle trapper.» 
 

Vedtak: 
 
Rådet tar tilbakemeldingen fra administrasjonen til etterretning og anmoder om at det blir etablert 
to HC parkeringsplasser ved skolen – og at disse blir tilrettelagt etter retningslinjer som Norges 
handikapforbund har utarbeidet.  

 

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


