Vestre Toten kommune
MØTEINNKALLING
Utvalg:
RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE
Møtested: Smia
Møtedato: 19.03.2020
Tid: 09:00 - 11:00
Eventuelt forfall meldes til tlf. 61 15 33 00 / post@vestre-toten.kommune.no
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.
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• ÅPEN POST
Raufoss, 11. mars 2020

Nils Oluf Bradal
leder

Vegard Skogen
møtesekretær

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Vegard Skogen
20/624

Arkiv: 026

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA FORRIGE MØTE
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Protokollen fra møte 23.01.2020 godkjennes.

Trykte vedlegg:
Møteprotokoll - møte i råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne den
23.01.2020

Bjørn Fauchald
kommunedirektør

Vestre Toten kommune
MØTEPROTOKOLL
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
Møtested:
Møtedato:

Formannskapssalen
23.01.2020
Tid: 09:00 - 10:30

Innkalte:
Parti

AP

Funksjon
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

H

Medlem

Navn
Nils-Oluf Bradal
Leif Petter Hansen
Eva Østlien
Jorunn Løvdal
Jan Helge Smidsrød
Siv Anita Eriksen
Midtskogen
Gunnar Andreas
Hauglien

Forfall Møtt for

Fra adm. (evt.
andre):

Møtesekretær Vegard Skogen

Fra/til saknr.:

1 – 4/20

Det bekreftes at møteboken er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.
Medlemmene i rådet presenterte seg selv og hvilken organisasjon den enkelte
representerer.
Raufoss, 23. januar 2020

Underskrifter:
Nils Oluf Bradal
leder

Vegard Skogen
møtesekretær

Postadresse: Vestre Toten kommune, Rådhuset, 2830 Raufoss
Tlf. sentralbord 61153300, Telefaks: 61153555,
E-post: Post@vestre-toten.kommune.no Internett: www.vestre-toten.kommune.no

1/20
20/64
VALG AV LEDER OG NESTLEDER
Behandling:
Det ble fremmet følgende forslag i møtet:
1. Nils- Oluf Bradal ble foreslått som leder.
2. Som nestleder ble følgende foreslått:
Jan Helge Smidsrød og Jorunn Løvdal.
Avstemning:
Nils- Oluf Bradal ble enstemmig valgt som leder av rådet.
Jan Helge Smidsrød ble valgt med fem stemmer, - to stemte for Jorunn Løvdal
Vedtak:
1. Nils Oluf Bradal velges som leder av råd for mennesker med nedsatt
funksjonsevne.
2. Jan Helge Smidsrød velges som nestleder.

2/20
20/83
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA FORRIGE MØTE
Behandling:
Leder gikk gjennom protokollen.
Vedtak:
Protokollen fra rådets møte 20.11.2019 godkjennes.

3/20
20/83
REFERATER OG MELDINGER

Side 2 av 4

Behandling:
Det ble orientert om følgende saker i møtet:
• Rådet ønsker å se på mulighetene for å inngå et samarbeid med de øvrige
medvirkningsorganene i kommunen.
Forslag om at leder og nestleder inviterer seg selv på et møte i ungdomsrådet.
• Nye retningslinjer / rutiner for rådet:
Utkastet ble omdelt og drøftet i møtet. Rådet godkjenner forslaget.
• Årsplan/ arbeidsplan for rådet:
Jan Helge Smidsrød jobber videre med saken og kommer med et konkret
forslag i marsmøtet.
Aktuelle saker kan være reguleringsplaner, budsjett og økonomi, rullerende
planer mv.
• Rådet ønsker å invitere kommunedirektøren til møte i rådet for å diskutere
rutiner/samhandling i saksbehandlingen.

Vedtak:
Meldingene tas til orientering.

4/20
20/71
STYRET FOR FRIE GAVEMIDLER
Behandling:
Jan Helge Smidsrød har sittet i styret i forrige periode og redegjorde kort om arbeidet
som har vært.
Rådet foreslår at Jan Helge Smidsrød velges som representant i styret.
Vedtak:
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne oppnevner Jan Helge Smidsrød som
representant til styret for frie gavemidler.

Side 3 av 4

ÅPEN POST
Jorunn Løvdal:

Rullestolrampe utenfor nye optikerbutikken i Raufoss er
for bratt.
Det undersøkes med planavdelingen om kommunen har
et ansvar i slike saker.

Eva Østlien:

Stilte spørsmål om saker som det tidligere rådet behandlet
skal følges opp videre, herunder bla. tilgjengelighet på
Raufoss kirkegård.
Jorunn Løvdal følger opp saken med kirkevergen til neste
møte.

Side 4 av 4

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Vegard Skogen
20/624

Arkiv: 026

REFERATER OG MELDINGER
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Meldingene tas til orientering.

Fakta:
Det vil bli orientert om følgende saker i møtet.
• Planavdelingen presenterer forslag til aktivitetsområde på Nytorvet
• Kommunedirektør Bjørn Fauchald orienterer om rådets funksjon og
samhandling i kommunens saksbehandling.
• Oppfølging av saker fra forrige møte:
o Årsplan for rådet
o Samhandling med øvrige medvirkningsorgan
o Tilsvar rullestolrampe ved nye optikerbutikk
o Tilgjengelighet Raufoss kirkegård

Bjørn Fauchald
kommunedirektør

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Vegard Skogen
20/64

Arkiv: 022

ÅRSRAPPORT 2019
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Årsrapport for mennesker med nedsatt funksjonsevne 2019 godkjennes.

Trykte vedlegg:
Utkast til årsrapport råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 2019
Fakta:
Det er lovbestemt at kommuner og fylkeskommuner skal ha råd for personer med
funksjonsnedsettelse som en del av det kommunale/fylkeskommunale
styringssystemet.
Rådet skal sikre at mennesker med nedsatt funksjonsevne får sitt syn hørt når det
gjelder aktuelle saker som legges frem for kommunens politikere.
Årsrapporten legges fram som referatsak for kommunestyret.

Bjørn Fauchald
kommunedirektør

Vestre Toten kommune
Sentral stab og støtte

Vår ref.:
20/64-3
Saksbehandler:
RKVES
Dato:
02.03.2020

ÅRSRAPPORT RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT
FUNKSJONSEVNE 2019
Årsrapporten er vedtatt i møte den 19.03.2020.
Rådet for funksjonshemmede (RFH) har bestått av følgende personer:
Fra brukerorganisasjonene:
Leder: Jorunn Løvdal
Nestleder: Jan Helge Smidsrød
Medlem: Eva Østlien
Medlem: Reidar Tollefsen
Medlem: Nils Oluf Bradal
Varamedlem:
Leif Petter Hansen
Politisk valgte:
Medlem fra utvalg for teknisk drift og plansaker: Paula Elvesveen (MDG) –
vara Synøve Mjølnerød (SP)
Medlem fra utvalg for velferd og opplæring: Gunnar Jan Eines (KRF) – vara
Kari Håkerud (AP).
Sekretærfunksjonen er lagt til kommunens møtesekretariat.
Det er avholdt 6 møter i 2019, og 13 saker har stått på dagsorden.
Saksdokumenter og protokoller blir lagt ut på kommunens hjemmeside.
Møtene er holdt i rådhuset.
Innkalling/saksdokumenter og protokoll fra eldrerådets møter blir sendt til
medlemmer og varamedlemmer. Saksdokumenter og protokoller blir også lagt
ut på kommunens hjemmeside. Sekretærfunksjonen er lagt til kommunens
møtesekretariat.
Rådets formål:
Sentrale saker for rådet er å sørge for at mennesker med nedsatt
funksjonsevne sikres en åpen og bred medvirkning i saker som er særlig viktig
Adresse: P.B. 84, 2831 RAUFOSS
Telefon 61153300, Telefaks 61153555
E-post: post@vestre-toten.kommune.no Internett: www.vestre-toten.kommune.no
Giro: 2050.39.38228 Orgnr. 971 028 300

for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Dette gjelder bl.a. tilgjengelighet,
arbeid mot diskriminering og tjenester for mennesker med nedsatt
funksjonsevne.
Saker rådet har hatt på dagsorden er:
• Orientering om BPA- ordningen i Vestre Toten ved driftsenhetsleder
ved tildelingskontoret
• Orientering fra Fysio- ergoterapitjenesten om kommunens
fysioterapitjenester
• Muligheter for tilbud om svømming i oppvarmet basseng i kommunen
• Oppfølging av sak om snøbrøyting
• Oppnevning av nye medlemmer i rådet for perioden 2019 – 2023
• Orientering om kommunestyrevalget – og fylkestingsvalget
• Adkomst for rullestolbrukere i kirken og gangarealene på kirkegården
• Orientering om ny kommunelov og oppnevning av
medvirkningsorganer for perioden 2019 - 2023
• Felles møte med eldrerådet:
o Innspill til Budsjett og økonomiplan 2020– 2023
Det ble gitt en orientering v/ ass.rådmann Odd Arnvid Bollingmo
Representasjon / deltakelse fra rådet:
• Jan Helge Smidsrød: Styret for frie gavemidler

Nils Oluf Bradal
leder

