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Referat fra møte i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 05.09.19
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

Rukkedalsvegen 46 , 3540 NESBYEN
www.nes-bu.kommune.no
postmottak@nes-bu.kommune.no

Tlf.:
32 06 83 00
Org.nr: 964951640

Kontonr:

2351.20.92691

Referat fra Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 06.06.19
Møtested: Helse- og servicesenteret Tid: 09.00 – 10.40
Tilstede: Eivind Lorang Jensen, Halvard Haga, Donna Bekkerud og Torill Thømt
Forfall: Mona Aasen Levorsen (det møtte ingen av varamedlemmene valgt fra
kommunestyret)
Andre: Rådmann Henrik Skovly
Protokollfører: Geir O. Garthus

Saksliste:
Sak 14/19 Orientering med rådmann Henrik Skovly
Det ble orientert om følgende saker:
- ESSO-plassen - trafikksikkerhetstiltak
- Embetsgarden Nesbyen, oppstart av bygging
- Kommunens økonomisituasjon
Rådet vil bemerke at det skal gjennomføres universell utforming ved alle byggeprosjekt
blant annet med ledelinjer.

Sak 15/19 Valglokale –tilrettelegging
Leder har vært med på gjennomgang av valglokalet. Ringeklokke til servicetorget må
fungere. Det er usikkerhet om det er god nok adkomst til lokalet til kirkevalget.

Sak 16/19 Saker fra utvalgene
- Videreutvikling av Hallinghelse
- Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2019 – 2029
Det ble orientert om sakene

Sak 17/19 Eventuelt
Dette var det siste ordinære møtet i denne valgperioden, men det kan bli et nytt møte
dersom det er behov før det er valgt nytt råd.
Rådet oppsummerte at det har vært større aktivitet enn tidligere med blant annet flere
befaringer og uttalelser. Rådet har blant annet bidratt til gjennomføring av:
- Ny møblering på legesenteret

-

Håndtak og antisklimatter i garderoben på varmtvannsbassenget

Saker som bør følges opp videre:
- Skilting av fotgjengeroverganger blant annet mellom kjøpesenteret og
kommunehuset.
- Flytting av betalingsautomat på legesenteret.
- Høreslynger eller mikrofoner på alle møterom.
- Lydfyr som ikke fungerer.
- Oppgradering av bussholdeplasser spesielt ved Elveshell.
- Tilbygg ungdomsskolen, merking av farlig trapp og glassdører.
Ved valget av nytt Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne må det legges vekt på at
det er personer med interesse/engasjement og mulighet for å stille på møtene.

