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Referat fra møte i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 04.04.19  

Vedlagt oversendes referatet fra møte i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 
04.04.19 

 
 

 
 

Med hilsen 

Mette Bråten 

Førstesekretær 

 

 

 

 

Kopi: 

Enhet fellestjenester 

Helse- og sosialutvalget v/leder Audun Aasheim 

Eldrerådet v/leder Asbjørn Lein 

FFO v/Rune H. Gunnerød 

 

 

 



 
 

 

Referat fra møte i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 04.04.19 

 

Møtested: Nes kommunehus, Veslesalen Tid: 09.00 – 10:20 

Tilstede: Eivind Lorang Jensen, Halvard Haga, Donna Bakkerud og Torill Thømt 

Forfall: Mona Aasen Levorsen (forfall ikke meldt) 

Andre: Audun Aasheim (kirkeverge og leder Helse- og sosialutvalg) 

Referent: Mette Bråten (førstesekretær) 

 

Sakliste: 

6/19  Audun Aasheim orienterte/informerte om utfordringer/tiltak  

Kirken: 

- Det er 7-8 benker som er markert med teleslynge (langt bak i kirken) 

- Det er store utfordringer med parkering. 

Folk oppfordres til å parkere på Esso-plassen 

- Brøyting / strøing  

Stor utfordring ved arrangementer. 

- Rekkverk hovedtrapp 

Rekkverk hovedtrapp er bestilt, blir montert i løpet av vår/sommer 2019.   

- Det vil jobbes med å få til trapp/vei fra Esso-plassen og opp til hovedinngang. Kirken 

vil ta kontakt med kommunen. 

Spørsmål/merknader fra Rådet: 

- Kan teleslynge utvides til å gjelde hele kirken? 

- Kan merking av teleslynge bli bedre/tydeligere? 

- Rådet ønsker ledelinje til kirken (forbi Esso-plassen) 

- Gulvteppet begynner å bli slitt, kan det gjøres tiltak for å hindre snubling, innkjøp av 

nytt? 

Helse- og sosialutvalget 

- Rapport om pasientombud behandles i HSU. 

- Nyttig film v/Katrine Skalleberg  

 

Rådet har ingen merknader. 



 
 

 

7/19 Trafikksikring – skilting 

Rådet ønsker at fotgjengerovergang ved «gamle apoteket» blir skiltet. 

Rådet ønsker bedre brøyting Rukkedalsvegen / gangveg langs Rukkedalsvegen 

 

8/19 Saker fra utvalgene 

Det ble ikke tatt opp saker fra utvalgene 

 

9/19 Eventuelt 

- Leder informerte om oppstart planarbeid: Gangveg til museet (på høyre side langs 

Rukkedalsvegen) 

- Befaring Nes ungdomsskole 

Utsettes til neste møte 6. juni. Eivind tar kontakt med Petter (rektor ungdomsskolen)  

Rådet mener befaring bør skje før ferdigstilling av bygget. 

- Høringsbrev «Forslag til organisering av medvirkningsorganer i Viken 

fylkeskommune» 

Leder leste opp deler av høringsnotatet. 

Rådet ønsker ingen sammenslåing av Eldrerådet og Råd for mennesker med nedsatt 

funksjonsevne. 

- Innspill til leder Valgnemnd for neste kommunestyreperiode: 

Det bør velges representanter som ønsker og har tid til å møte i Rådet. 

- Donna etterlyser lovde tegninger fra Bjørg H. Lindahl. Geir sjekker. 

 

 

 

 


