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Referat fra Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 28.02.19
Vedlagt oversendes referat fra møte i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Med hilsen
Geir Olav Garthus
Spesialrådgiver

Kopi: Enhet fellestjenester, helse- og sosialutvalget v/ Audun Aasheim, eldrerådet v/Asbjørn Lein og FFO v/ Rune H.
Gunnerød
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Tlf.:
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Referat fra Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 28.02.19
Møtested: Nes kommunehus, veslesalen Tid: 09.00 – 11.31
Tilstede: Eivind Lorang Jensen, Halvard Haga, Donna Bekkerud og Torill Thømt
Forfall: Mona Aasen Levorsen (det møtte ingen av varamedlemmene valgt fra
kommunestyret)
Andre: Avdelingsleder Roar Grøtjorden, kommunale bygg og arkitekt Bjørg Hatteland
Llndahl fra Årstiderne arkitekter tilstede ved sak 1/19
Protokollfører: Geir O. Garthus
Saksliste:
Sak 1/19 Orientering om utbygging av kommunehus/tinghus
Roar Grøtjorden og Bjørg H. Lindahl viste tegninger og orienterte om byggeprosjektet.
Prosjektet er nå ute på anbud.
Rådet hadde innspill til løsninger og materialvalg som har betydning for ulike brukergrupper.
Det er fortsatt en del som ikke er endelig bestemt, og det er mulighet for å gjøre endringer.

Sak 2/19 Salg av kommunal eiendom – Villa Elverhøy
Det ble orientert om referatsak 14/19 fra kommunestyret 07.02.19 vedrørende status i sak
om salg av kommunal eiendom i forbindelse med nytt Østenfor Hotel.

Sak 3/19 Trafikksikring – skilting
Saken utsettes til neste møte.

Sak 4/19 Saker fra utvalgene
Det var ingen spesielle saker som ble tatt opp.

Sak 5/19 Eventuelt
Møteplanen for 2019 er nå blitt endret og er i samsvar med rådet sitt forslag. Til neste møte
4. april er det ønske om at ordfører møter da han ikke kunne komme på det siste møtet på
grunn av sykdom. Det er også ønske om en befaring på Nes ungdomsskole for å se på
utbyggingen der.

