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Til møtets slutt:  
 
 Ved varsling  brann i kommunale bygg må det  i tillegg brukes sikres visuell brannvarsling og  

etableres mulighet for bruk av  heis. 

 Varsling av «katastrofe alarm»  til hørselshemmede. Dette må  vurderes i 
beredskapssammenheng  

 
 
 
 
 
Neste møte er 21 . mai kl 1200. 
  



07/2015: Godkjenning av møteprotokoll 
 
Behandling: 
 
Enstemmig, som foreslått 
 

 

Vedtak: 
 
Protokoll godkjennes slik den foreligger. 

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

08/2015: Prioritering av tiltak, HC-parkering - parkeringsplan 

 
Behandling: 
 

 

Rådet fremmet følgende forslag:  
 
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne gir flg innspill til prioritering av tiltak:  
 
De kommunale HC-plassene bør opprustes (skilting og oppmerking). Det inngås et samarbeid med 
grunneiere og det startes på utarbeidelse av et reglement for HC -parkering i kommunen. 
 
Ved Spydeberg kirke (ved kapellet) bør det merkes opp og skiltes en eller to HC plasser. 
 
Tilrettelegging av HC-plasser ved de andre kirkene bør kostnadsberegnes.  
 
 
 

Vedtak: 
 
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne gir flg innspill til prioritering av tiltak:  
 
De kommunale HC-plassene bør opprustes (skilting og oppmerking). Det inngås et samarbeid med 
grunneiere og det startes på utarbeidelse av et reglement for HC -parkering i kommunen. 
 
Ved Spydeberg kirke (ved kapellet) bør det merkes opp og skiltes en eller to HC plasser. 
 
Tilrettelegging av HC-plasser ved de andre kirkene bør kostnadsberegnes.  
 

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



09/2015: Status - Administrasjonens tilbakemeldinger etter befaringer - 
kommunale bygg 

 
Behandling: 
 
Rådet fremmet følgende forslag:  
 
Administrasjonen har redegjort for status og eventuelle tiltak med gjennomføringstidspunkt etter 
befaringene rådet har hatt i kommunale bygg (se protokoller fra møtene). 
 
Administrasjonen v/Erik Flobakk anmodes om å redegjøre for hvilketiltak som blir gjennomført og 
tidspunkt for gjennomføring. 
 

Vedtak: 
 
Administrasjonen har redegjort for status og eventuelle tiltak med gjennomføringstidspunkt etter 
befaringene rådet har hatt i kommunale bygg (se protokoller fra møtene). 
 
Administrasjonen v/Erik Flobakk anmodes om å redegjøre for hvilketiltak som blir gjennomført og 
tidspunkt for gjennomføring. 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

10/2015: Kommuneplan 2015 - 2027 

 
Behandling: 
 
Rådet fremmet følgende forslag:  
 
Rådet anmoder om at kartvedleggene gjøres tilgjengelig på en slik måte (med større kontraster) at 
personer med redusert syn og fargesyn lettere kan tyde kartene. 
 
Gang og sykkelvei bør opparbeides helt til Hallerud . Det vises til at gang og sykkelstier må utformes 
på en slik måte det er kontinuerlig fast dekke ved  for eksempel ved kryssing av vei.  
 

Vedtak: 
 
Rådet anmoder om at kartvedleggene gjøres tilgjengelig på en slik måte (med større kontraster) at 
personer med redusert syn og fargesyn lettere kan tyde kartene.  

Gang og sykkelvei bør opparbeides helt til Hallerud . Det vises til at gang og sykkelstier må utformes 
på en slik måte det er kontinuerlig fast dekke ved  for eksempel ved kryssing av vei.  
 
 
 
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



11/2015: Orienteringer 

 
Behandling: 
Rådet skal representeres i møtet. 

 

Vedtak: 
Berit Wammeli er representant for rådet på dialogmøtet 22.mai 
 

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


