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Dato:

MØTEPROTOKOLL
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RÅDFORMENNESKER
MED NEDSATT
FUNKSJONSE
VNE
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Møteleder:
MagnarDanielsen

Parti
H

Følgendemedlemmermøtte:
Marit Holm
Petter K. Melsom
MagnarDanielsen
AnneHeleneLindseth
Per EmilStuvland
SisselMette Nyberg
ToneWirum Frydenberg
ToreGlærum
TorunnViervoll
Petter JohanHolth

Parti
AP
FRP
H
LTN
NHF
NFU
HLF
NBF
MH
V

Antall representanter:10

BEFARING
kl. 14:30
Befaringtil Rykkinnskole, avdelingBerger vedrørendede ulike tiltakene som er etablert
på skolenfor å skapegod tilgjengelighetfor alle og de andre løsningenesom gjør skolen
til et universeltutformet bygg.Avd. leder RandeHansenved skolen,Hilde Rustad
prosjektansvarligBærumkommune,EiendomByggherre og sivilarkitekt PålAndresen,
Arkitektgruppenlille frøen deltok ved befaringen.Skolener et offentlig privat
samarbeidsprosjekt(OPS).Dvs. at det er VeidekkeASsom eier og drifter og vedlikeholder
byggetde første 25 årene(fra 2016), menskommunener leietaker.
ORIENTERINGER
RådmannErikKjeldstadliorienterte om årsrapporten2018.
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SAKSLISTE
Saksnummer

Sakstittel

017/19

Godkjenning av protokoll

018/19

Handlingsprogram 2020-2023 - Økonomisk
handlingsrom og prosess

019/19

Strategisk plan for frihets- og velferdsteknologi 20192022

020/19

Habilitering- og rehabiliteringsplan Bærum kommune
2019 – 2023

021/19

Referatsaker

022/19

Årsrapport 2018 Bærum kommune

Eventuelt
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017/19: Godkjenning av protokoll
Forslag til vedtak:
Protokoll fra råd for mennesker med nedsatt funksjonevnes møte 04.03.2019 godkjennes
slik den foreligger.
Behandlingen i møtet:
Votering:
Enstemmig godkjent.

FRÅD - 017/19 - 01.04.2019:
Vedtak:
Protokoll fra råd for mennesker med nedsatt funksjonevnes møte 04.03.2019 godkjennes
slik den foreligger.

018/19: Handlingsprogram 2020-2023 - Økonomisk handlingsrom og
prosess
Rådmannens forslag til vedtak:
Saken tas til orientering.

Behandlingen i møtet:
Votering:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
FRÅD - 018/19 - 01.04.2019:
Vedtak:
Saken tas til orientering.

019/19: Strategisk plan for frihets- og velferdsteknologi 2019-2022
Rådmannens forslag til vedtak:
Rådmannens forslag til Strategisk plan for frihets- og velferdsteknologi 2019–2022 vedtas
og legges til grunn for kommunens videre arbeid med utvikling og bruk av frihets- og
velferdsteknologi.
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Behandlingen i møtet:
Forslag fremmet av Magnar Danielsen, H
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne tar saken Strategisk plan for frihets- og
velferdsteknologi 2019-2022 til orientering.
Votering:
Forslag fra rådsleder ble enstemmig vedtatt.
FRÅD - 019/19 - 01.04.2019:
Vedtak:
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne tar saken Strategisk plan for frihets- og
velferdsteknologi 2019-2022 til orientering.

020/19: Habilitering- og rehabiliteringsplan Bærum kommune 2019 - 2023
Rådmannens forslag til vedtak:
Habilitering- og rehabiliteringsplan for Bærum kommune 2019 – 2023 med
satsingsområder, mål og tiltak vedtas.

Behandlingen i møtet:
Forslag fremmet av Magnar Danielsen, H
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne tar saken Habilitering- og
rehabiliteringsplan Bærum kommune 2019 - 2023 til orientering.
Forslag fremmet av Magnar Danielsen, H
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne ber rådmannen om en orientering i møte
om koordinerende enhets ansvar, rolle og kapasitet. Dette settes inn i årshjulet for neste
periode.
Votering:
Forslag fra rådsleder ble enstemmig vedtatt.
Forslag fra rådsleder vedrørende koordinerende enhet oversendes rådmannen.

FRÅD - 020/19 - 01.04.2019:
Vedtak:
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne tar saken Habilitering- og
rehabiliteringsplan Bærum kommune 2019 - 2023 til orientering.
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021/19: Referatsaker
Forslag til vedtak:
Refererte dokumenter tas til orientering slik de foreligger.
Dokumentnummer
1.
2.
3.

Tittel
Granly dagsenter
Gjengs leie og bostøtteordninger
E16 Bjørum - Skaret

Behandlingen i møtet:
Votering:
Enstemmig godkjent.

FRÅD - 021/19 - 01.04.2019:
Vedtak:
Refererte dokumenter tas til orientering slik de foreligger.

022/19: Årsrapport 2018 Bærum kommune
Rådmannens forslag til vedtak:
Årsrapporten for 2018 tas til orientering.

Behandlingen i møtet:
Votering:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
FRÅD - 022/19 - 01.04.2019:
Vedtak:
Årsrapporten for 2018 tas til orientering.
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Eventuelt
Tone Frydenberg viste til rådets protokoll, Eventuelt, den 14.01.2019 ad nytt IR-anlegg i
Bærum rådhus:
HLF Bærum (Hørselshemmedes Landsforbund, avd. Bærum) vil prøve ut de nye
IRanleggene i Bærum rådhus for å forsikre seg om at de virker etter hensikten for
brukerne, men har så langt ikke fått gjennomslag for dette. Rådets leder vil søke å avklare
spørsmålet i et møte med politisk sekretariat.

Årshjul 2019, rådets neste møte 06.05.19:
Befaring til bryggepromenaden, Sjøholmen og Kadettangen med orientering om
prosjektene på befaringen.
Rådmannen orienterer om «Gjengs leie og bostøtteordninger».
Oppmøtested og tid vil bli formidlet via møteinnkallingen og egen e-post.
Spørsmål til rådmannen fra Sissel Nyberg til sak 19/19 Strategisk plan for frihets- og
velferdsteknologi 2019-2022 til besvarelse pr. e-post eller i neste møte:
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne behandlet sak om "Frihet og
velferdsteknologi" (sak 019/19) i møte 01.04.2019. I den anledning har vi noen spørsmål
som vi gjerne vil ha avklart:
1. AtriX og EmmaMeDLiv skal samlokaliseres i Kommunegården når denne skal reåpnes.
Betyr dette at alle innbyggere i Bærum, også mennesker med utviklingshemming, rus
og psykiatri, skal kunne henvende seg samme sted for å få hjelp?
2. Definerer Rådmannen omsorgsboliger for mennesker med utviklingshemming som
beboers eget hjem, og beboerne dermed vil bli kartlagt for behov og får tilbud om
målrettet besøk i leiligheten EmmaMeDLiv?

Magnar Danielsen
rådsleder
Borgny Danielsen
utvalgssekretær

