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1. Rådets sammensetning etter kommunestyrevalget 2015-2019

Medlemmer (4):

Varamedlemmer:

1. Magnar Danielsen (H), leder
2. Marit Holm (Ap), nestleder

1. Anita K. Nygård (H)
1. Daniel Walther (AP)
2. Tone Kristin Grøv (AP)
3. Per Kristian Dahlen (AP)

3. Petter J. Holth (V)

1. Gudbrand Teigen (V)
2. Turid B. Dahlman (V)
3. Hilde Arneberg (V)

4. Petter E. K. Melsom (Frp)

Ellen S.H. Bradley (Frp)

Medlemmer fra de funksjonshemmedes org.(5)

Varamedlemmer:

5. Per Emil Stuvland ((NHF)
6. Tore Glærum (NBF)
7. Anne Helene Lindseth (LTN)
8. Tone Wirum Frydenberg (HLF)
9. Torunn Viervoll (MH)
10.Sissel Mette Nyberg (NFU)

1. Geir Hansen (LUPE)
2. Gyri Haffner Skolem (NRF)
3. Eva Kloster-Jensen (RF)
5. Dagfinn Sæther (NBF)
6. Erik Strøm (NHF)
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2. Mandat for rådets arbeid

Lov om råd for menneske med nedsett funksjonsevne § 7
«Kommunane skal sørgje for at dei administrative funksjonane for råda blir tekne vare på.
Rådet har rett til å uttale seg før kommunestyret opprettar sekretariat, vedtek budsjett og gir
utfyllande reglar for saksbehandlinga i rådet. Reglane om utval i kommunelova gjeld
tilsvarande så langt ikkje anna går fram av denne lova. Rådet skal kvart år leggje fram ei
melding om verksemda si. Meldinga skal leggjast fram for kommunestyret. Tilsvarande gjeld
for eventuelle andre representasjonsordningar».

3. Reglement for råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
Vedtatt av Bærum kommunestyre 07.12.2016 - sist endret 07.12.2016.
Ikrafttredelse 01.01.17. Enkelte endringer trer først i kraft fra ny kommunestyreperiode
høsten 2019.

§ 1 Valg og sammensetning
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne (Funksjonshemmedes råd) er
opprettet av kommunestyret i medhold av lov om råd eller anna
representasjonsordning i kommunar og fylkeskommunar for menneske med
nedsett funksjonsevne m.m.
Rådet skal ha 10 medlemmer med varamedlemmer, som oppnevnes av
kommunestyret. Kommunestyret velger leder og nestleder.
Leder skal velges blant de politisk valgte representantene. Nestleder skal velges
blant representantene for de funksjonshemmedes organisasjoner. Seks av rådets
medlemmer med varamedlemmer skal velges etter forslag fra de
funksjonshemmedes organisasjoner. Rådets politiske representanter utgjør
valgkomité og fremmer innstilling til kommunestyret.
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Rådet har anledning til å oppnevne arbeidsutvalg bestående av leder, nestleder og
ytterligere et medlem.
§ 2 Myndighet og ansvarsområde
Funksjonshemmedes råd skal være rådgivende organ for kommunen, og skal
forelegges saker som er særlig viktig for mennesker med nedsatt funksjonsevne.
Dette gjelder blant annet tilgjengelighet, arbeid mot diskriminering på grunnlag av
nedsatt funksjonsevne og tjenester for mennesker med nedsatt funksjonsevne.
Rådet skal uttale seg i saker som blir forelagt til uttalelse av kommunale organer og
den kommunale organisasjon, og ellers i de saker som følger av lov. Rådet kan
også ta opp etter eget initiativ saker innen sitt virkeområde.
Saker som gjelder mennesker med nedsatt funksjonsevne skal fremlegges for rådet
i god tid før besluttende myndighet behandler saken. Det vil i tillegg være
hensiktsmessig at rådmannen orienterer rådet om større, viktige og/eller
prinsipielle saker som er under arbeid.
Protokollen fra rådsmøtet skal følge saksdokumentene til de kommunale organ som
tar endelig avgjørelse i saken.
For saksbehandlingen i funksjonshemmedes råd gjelder bestemmelsene i kapittel 6
i kommuneloven. Dette reglementets del 1 (Felles saksbehandlingsregler for
folkevalgte organer) gjelder for rådets virksomhet så langt det passer. Rådet kan
ikke pålegge rådmannen særskilte utredningsoppdrag.
§ 3 Sekretariat og årsmelding
Rådet har rett til å uttale seg før kommunestyret oppretter sekretariat, vedtar budsjett
og gir utfyllende regler for saksbehandlingen i rådet.
Rådet skal utarbeide årsmelding vedrørende sin virksomhet som fremlegges for
kommunestyret.
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4. Antall møter – saker

Antall møter:
Rådet har avholdt 9 møter i 2017.

Møtedatoer:
30.01., 06.03., 03.04., 08.05., 04.09., 25.09., 09.10., 06.11., 04.12.
Antall saker:
Rådet har behandlet 64 saker i 2017.

5. Orienteringer i møtet
De fleste orienteringer er holdt av rådmannen, men det er også invitert eksterne
foredragsholdere.
• Orientering om NOU 2016: 17 «På lik linje»
• Orientering om «Sysselsetting av funksjonshemmede»
• Orientering om «Brobyggerprosjektet»
• Orientering om Universell utforming på skolene
• Orientering om Rådgivingsgruppen (RGB) og Samarbeidsrådet (SAR)
• Orientering om boliger psykisk helse og rus
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• Orientering om Kirkegårdsveien
• Orientering om folkehelsearbeidet i Bærum kommune
• Orientering om AtrieX – nytt visningssenter, Atriumgården
• Orientering om Avlastningstiltak
• Orientering om BPA ordningen (Brukerstyrt Personlig Assistanse)

6. Handlingsprogram 2018 – 2021

Funksjonshemmedes råd kom med følgende uttalelse:
Kap 4:
1. I handlingsprogram perioden skal det gjennomføres betydelige investeringer i
større bygg for bl.a. barnehager og skoler. Barn med nedsatt funksjonsevne
trenger som andre barn, trygghet og inkludering i gruppen de tilhører. For å
oppnå dette trenger de oversikt over det som foregår rundt de og mulighet til å
trekke seg tilbake for å få ro når de blir slitne. Store bygg med mange barn kan
bli veldig uoversiktlig og urolig. Funksjonshemmedes råd ber om at byggene
og uteområdene utformes slik at den enkelte gruppe/klasse har sine faste,
avgrensende områder der det er lett å holde oversikt over det som foregår
både for barn og voksne.
2. PP-tjenesten bør styrkes slik at alle barn får dekket sine individualiserte behov
for tilpasset opplæring.
Kap. 5:
1. Funksjonshemmedes råd er i likhet med rådmannen bekymret for økte
kostnader knyttet til økt antall utviklingshemmede i årene som framover. Rådet
ber rådmannen sette i gang tilrettelagte tilbud i samarbeid med Bærums
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friskliv- og mestringssenter i den hensikt at utviklingshemmede skal mestre
hverdagen bedre, få bedre livskvalitet og bli mer selvhjulpne.
2. Funksjonshemmedes råd ber om at ressursene til utviklingshemmede i boliger
ikke reduseres ytterligere, men heller ser på om ressursene kan brukes på en
mer hensiktsmessig måte. Videre ber rådet om at den enkelte brukers behov
legges til grunn når størrelsen på boliganlegg bestemmes.
3. Funksjonshemmedes råd mener at ikke alle eldre vil være i behov av
trygghetspakke, og ønsker at ordninger med behovsprøvet trygghetsalarm
opprettholdes.
4. Funksjonshemmedes råd ber rådmannen utrede muligheter for å benytte CAN,
Altea som ferietilbud til personer med funksjonsnedsettelser når det ikke
brukes som rehabiliteringsinstitusjon.
5. Funksjonshemmedes råd ønsker at eventuelle besparelser som følge av
digitalisering (les automatisering) på området "Helse og sosial" skal komme
personer med funksjonsnedsettelser til gode i form av bedre personlige
tjenester og oppfølging (les flere varme hjerter og hender).
6. Det etterlyses et nettoregnskap for utgifter til BPA. Ønsket er å se
nettoutgiftene til BPA dvs. BPA kostnad minus kostnader som ville ha vært fra
hjemmehjelp/hjemmesykepleie.
7. Døgnbaserte trygghetsplasser på Bjørnegård psykososiale senter er et tilbud
som KAD plassene som opprettes innen psykisk helse og rus ikke gir.
Trygghetsplassene kan bidra til å opprettholde et akseptabelt funksjonsnivå, til
å forebygge innleggelse og er dertil et lavterskel tilbud som gir mulighet for stor
grad av medvirkning fra bruker. I lys av at turnus 24/7 i Oppfølgingstjeneste
ennå ikke er innført og bruk av nevnte plasser pr i dag ikke er tilstrekkelig
kartlagt, ber F råd om at plassene opprettholdes inntil videre.
8. Arbeid og / eller meningsfylt aktivitet er forutsetning for tilfriskning hos
personer innen psykisk helse og rus. Ambisjonen om minimum 10% økning av
antall brukere i arbeid eller aktivitet synes lav. Råd for mennesker med
nedsatt funksjon foreslår at ambisjonsnivå settes høyere.

Kap. 6:
Sykkel og bygging av flere og bedre gang- og sykkelveier er et satsningsområde i
klimastrategien. Funksjonshemmedes råd ber om at det ved bygging av disse veiene,
samtidig tas hensyn til fotgjengere, med blant annet nedsatt syn og hørsel som
benytter de samme veier – (for eksempel ved å dele veiene i 2 baner og lage klare
skilter.)
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Kap. 7:
Digitalisering av skolen gir nye læringsmuligheter, men det er viktig at digitalisering
ikke erstatter personlig kontakt og oppfølging i forholdet mellom elev og lærer.
Digitalisering må ha som mål at den enkelte elev får god, tilpasset opplæring.
Det må stilles krav om at Universell utforming er bærebjelken i all IKT- utvikling i
Bærum kommune.

Kap. 8:
Funksjonshemmedes råd ber om at periodiseringen av 19,3mill ikke vedtas før
utvalget bestående av administrasjonen, Akershus fylkeskommune og
brukerorganisasjonene har avgitt sin uttalelse.

7. Andre viktige saker behandlet av rådet i 2017

• Brobygging – utvikling av tjenester til personer med utviklingshemming
• Handlingsprogram 2018-2021 – prosess og økonomisk handlingsrom
• Årsrapport 2016 – Bærum kommune
• Sammen for barn og unge – status
• Folkehelsearbeidet i Bærum kommune 2017 –orientering
• Folkehelsemidler – tildeling 2017
• Tilskudd til frivillige aktører – kultur, frivillighet, helse og velferd
• Omsorgsanlegg i Henie Onstad området – fremtidig utvikling
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• Frihetsteknologi/velferdsteknologi – status muligheter og strategier
• Planlagte politiske saker 2017 - 2018 – BIOM
• Handlingsplan for bedre luftkvalitet i Bærum
• Plan for legetjenesten i Bærum kommune 2017 - 2020
• Pedagogisk - psykologisk tjeneste - Status
• Frihetsteknologi/velferdsteknologi – brukerbetaling
• Wifi i institusjoner, omsorgsboliger og seniorsentre - status, kostnader og
gjennomføring
• Handlingsplan for realisering av digitaliseringsstrategien
• Digital skolehverdag for elever på Haug skole og ressurssenter
• Friskliv og mestring - orientering om erfaringer etter ny organisering og
koordinering av lavterskeltiltak
• Samhandlingsreformen - årlig status 2017
• Status for arbeidet med oppfølging av avlasterdommen
• Ny konkurranse for brukervalg i hjemmesykepleie og praktisk bistand

7. Høringsuttalelser

Funksjonshemmedes råd har gitt råd om høringssvar på følgende saker.
• NOU 2016:17 På lik linje – Åtte løft for å realisere grunnleggende rettigheter
for personer med utviklingshemming
• Behovsanalyse for bo‐ og behandlingssentre, omsorgsboliger og
velferdsboliger 2017‐2036 – Høring
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• Høring - En mer effektiv og fremtidsrettet hjelpemiddelformidling – for økt
deltakelse og mestring
• Høring - Utkast til lokal forskrift om rett til langtidsopphold i sykehjem, kriterier
for tildeling og venteliste
• Høring - Pakkeforløp for psykisk helse og rus

9. Plansaker til offentlig ettersyn / høring
• Kommuneplanens arealdel 2017 – 2035
• Blommenholmveien 2 – detaljregulering
• Ny ungdomsskole i vestre/midtre Bærum
• Stabekk sentrum – områderegulering
• Kirkeveien 59 – detaljregulering
• Eikeli videregående skole- detaljregulering
• Sandvika sentrum øst – områderegulering
• Staversletta reguleringsplan
• Lysakerbyen- veiledende plan for offentlige rom
• Nesveien 15- detaljregulering
• Bærumsveien 225-227- detaljregulering
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10. Oppfølging av de politiske utvalgenes planlagte saker

Rådet behandler som fast sak «Oppfølging av utvalgenes planlagte saker og
sakskart». Hensikten er å følge opp de politiske utvalgenes planlagte saker, saker på
utvalgenes sakskart, samt saker behandlet av utvalgene.
Rådets medlemmer kan på eget initiativ i tillegg be om å få til behandling tema som
ikke er til behandling i politiske utvalg.

Rådets oppfølgingsansvarlige følger opp sine utvalg:
Kommunestyret og Formannskapet:
Magnar Danielsen
Anne M. Lindseth
Planutvalget:
Per Stuvland
Petter J. Holth
Hovedutvalg for barn og unge (BAUN):
Petter Melsom
Tone W. Frydenberg
Hovedutvalg for bistand og omsorg (BIOM):
Torunn Viervoll
Marit Holm
Hovedutvalg for Miljø, idrett, kultur (MIK)
Tore Glærum
Magnar Danielsen
Universell Utforming – generelt
Per Stuvland
Tore Glærum
Rådets medlemmer kan på eget initiativ i tillegg be om å få til behandling tema som
ikke er til behandling i politiske utvalg.

I tillegg rapporteres det i forhold til følgende tema:
Kurs/konferanser:
Rådets medlemmer/vara som deltar på kurs betalt av kommunen rapporteres
kortfattet
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11. Befaringer

• Befaring til Bærum Arbeidssenter, Rud
• Befaring til Hundsund svømmehall
• Befaring til Haug skole og ressurssenter
• Befaring til Rud Idrettspark

Foto fra Hundsund svømmehall
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12. Deltagelse på kurs – konferanser

• Dagskonferanse – Akershus fylkeskommune
• Lunsjmøte FFO, Lørenskog

13. Regnskap 2017

Medlemmene i Funksjonshemmede råd får møte- og reisegodtgjørelse på linje med
andre politikere. Godtgjøringene dekkes over budsjettet til politiske utvalg. Kostnader
ved deltagelse på relevante kurs/seminarer blir også dekket over budsjett for politiske
utvalg. Lønnsutgifter til sekretariatet belastes politisk sekretariat.
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