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Referat fra Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 16.12.21
Møtested: Kommunestyresalen Tid: 09.00 — 10.15
Tilstede: Margit Halvorsen, Heidi Sveen, Per Arne Stupa, Jannicke Haugo, Geir Egil Sanden
Protokollfører: Geir O. Garthus
Andre: Janne Skjellanger, sak 8/21 på Teams

Saksliste:
Sak 8/21 Detaljregulering for Nesbyen skole og mindre del av sentrum.
Prosjektleder Janne I. Skjellanger var tilkoblet på Teams og orienterte og viste tegninger for
uteområdet mellom barneskolen og ungdomsskolen. Dette er del av en detaljregulering som også
omfatter trafikkløsning og mindre del av sentrum.
Planen inkluderer ulike aktivitets- og lekemuligheter med områder og installasjoner som er beregnet
for ulike grupper. Det vil også bli samarbeid og tilpasning til Nesbyen idrettslag sine planer om
aktivitetspark.
Det er satt av kr 4,5 millioner i økonomiplanen. For å fullføre planen trengs det mere midler, og det
vil bli undersøkt ulike tilskuddsordninger. Det kan ta flere år for å gjennomføre hele planen. En lang
anleggsperiode kan være utfordrende.
Rådet ser planene som interessante og vil bli orientert om det videre planarbeidet.

Sak 9/21 Tilskudd til bedre tilgjengelighet i friluftsområder.
Det ble orientert om tilskuddsordningen fra Viken fylkeskommune.
Rådet forutsetter at Trytetjernområdet er planlagt og blir gjennomført med god tilgjengelighet for
funksjonshemmede.
Nesbyen kommune satser stort på å være en sykkelkommune med utbygging av en rekke sykkelstier.
Rådet vil utfordre kommunen og Trailhead som stibygger om å tilrettelegge flere av stiene for ulike
grupper funksjonshemmede.

Sak 10/21 Ny veileder og handlingsplan for universell utforming i planlegging.
Rådet tar saken til orientering og forutsetter at veileder og handlingsplan blir brukt i planarbeidet i
kommunen.

Sak 11/21 Egne læreplaner for svaksynte og blinde.
Det ble orientert om brev fra Norges Blindeforbund med oppfordring om å følge opp saken i egen
kommune. Rådet vil rette en henvendelse til skoleadministrasjonen med spørsmål om hvordan dette
følges opp i Nesbyen.

Sak 12/21 Aktuelle saker fra utvalg og kommunestyre

Det ble orientert om økonomiplan og andre saker fra siste møte i kommunestyret.

Sak 13/21 Eventuelt
-

-

Det ble stilt spørsmål om fastlegeavtalen i Nesbyen kommune.
Det ble orientert om at kommunestyret har bedt rådmannen forhandle om ny fastlegeavtale
og om endring i legebemanningen fra januar 2022.
Det ble spurt om rådet har forslag til medlemmer til 17. maikomiteen. Det ble oppfordret til
at alle tenker gjennom og melder fra om mulige kandidater.
Vedtatt møteplan for Nesbyen kommune 2022
Møter i rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne:
10.03.22 kl 09.00
02.06.22 kl 09.00
01.09.22 kl 09.00
08.12.22 kl 09.00

