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Godkjenning av innkalling og saksliste

 Godkjenning av protokoll fra 2.4.19
Til protokollen bemerkes / informeres om særskilt:


RFF sak-5/19, Vestby kommune og RFFs forslag til høringsinnspill fra
kommunen til nye forskrifter for kommunale påvirkningsråd. RFF og Eldrerådet
ønsket begge slike innspill, men primært som 2 adskilte høringer. Rådmann
har bekreftet at dette er OK. Pt. er ikke mottatt kopi av det(de) endelige
høringssvar til departementet fra kommunen.



RFF sak-8/19, Spørsmål fra RFF om status og videre fremdrift for
omsorgsboligene på Solhøy. Forespørsel sendt kommunen, pt. ikke mottatt
noen tilbakemelding.



RFF sak-10/19, Innspill til kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og
friluftsliv 2020 – 2031. Her hadde rådet misforstått selve høringen. I denne
omgang er det kun selve prosessen som er tema, senere kommer kommunen
tilbake til innhold m.v. Det var derfor ikke aktuelt for RFF Vestby følge opp
mer i denne omgang.



RFF sak-11/19, Parkering og fremkommelighet i Son og Vestby sentrum. Dvs.
særskilt knyttet opp mot Son Torg og byggeperioden / fremtidige løsninger for
Vestby sentrum. Her ønsket RFF besøk fra den(de) ansvarlige i kommunen
for en nærmere oppdatering, bl.a. status i forhold til kommunens egen
parkeringsplan for Son 14.6.-17. Rådet har fremsatt ønske om slikt besøk i
kommende møte, men har pt. ikke hørt noe nærmere tilbake.
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RFF sak-orienteringer, Forvaltningsrevisjonsrapport
«Samhandlingsreformen». Her ønsket RFF en nærmere informasjon på
hvordan slike revisjoner skjer og hva revisjonen omhandler. Ønskes
behandlet i rådet før sommerferien. Pt. ikke mottatt noen tilbakemelding fra
kommunen.



Vestby kommune og ny velferdsteknologi. Rådet ønsker informasjon, evt. i
neste rådsmøte.



Valg 2019, ref. mottatte innspill fra NBF. I etterkant av møtet har kommunen
fulgt opp og NBF er godt fornøyd med den her mottatte informasjonen.



Valg av to til å godkjenne protokollen
Saksliste

Saker til behandling
RFF sak 12/2019
Vestby kommunes høringssvar til departementet på høringsforslag til
fylker- og kommuner på forskriftene i påvirkningsrådene for Eldre –
Funksjonshemmede – Ungdom. Høringsfrist 30. april 2019.
Vestby Kommunes høringssvar på vegne av Eldrerådet og RFF Vestby tatt
til etterretning.
RFF sak 13/2019, Vestby kommune og omsorgsboligene på Solhøy.
RFF Vestby viser til mottatte oppdatering fra kommunen og avventer videre
behandling i saken.
RFF sak 14/2019, Parkering og fremkommelighet i Son og Vestby
sentrum.
Fra Vestby kommune fikk rådet en oppdatering / statusrapport for,
 Son sentrum / Son torg og HC-parkering v/Kommunalteknikk
 Vestby sentrum, foreløpig oppdatering på planene for HC-parkering
og tilgjengeligheten for øvrig under kommende byggeperiode og
foreløpige planer for fremtidens sentrum v/Kommunalteknikk
 Det vises samtidig til mottatte kopi av innspill fra Eldrerådet til
Ordfører og rådmann vedr. utfordringene i Vestby sentrum i
byggeperioden og med tanke på den fremtidige ønskede løsningen.
(Se eget vedlegg).
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Sak 15/2019, BUFdir prosjektet 2019 «UU skoler – grendehus».
Det vises til tidligere gitt informasjon. Nå er alle formelle avklaringer på
plass og Styrings- gruppa (SG) starter opp med prosjektet den 3. mai d.å.
Rådet vil fortløpende bli oppdatert over prosjektets fremdrift. (Agenda for
møtet 3.5.19 – se eget vedlegg).
Orienteringer








BPA-ordningen i Vestby sett fra en brukers perspektiv, ref. avisartikkel i MA
25.4.-2019. Her fremkommer med all tydelighet hvordan ordningen fungerer
for denne brukeren i vår kommune. En ung bruker, og som han selv sier
«Assistentordningen har gitt meg et nytt liv».
Catosenteret har fått ny direktør, Jan Egil Nordvik. I MA den 23.4.-19 kan vi
lese hans tanker og vyer for Catosenteret og fremtiden. Han inviterer også
til samarbeid – samspill med kommunene rundt senteret. RFF Vestby er
klar for dialog og vil bringe dette videre til det nye rådet for 2019 – 2023.
FFO Akershus har den 16.4.-19 sendt til alle kommune i Akershus
v/kommunelegen sitt ønske om en kartlegging av fastlegekontorene i hver
kommune i fylket. Initiativet legges frem for rådet med tanke på evt.
oppfølging – engasjement fra vår side.
NHF har sendt kopi av sitt høringssvar til kommunal- og moderniseringsdepartementet vedr. «Ny forskrift om lån fra Husbanken».
Brukerorganisasjonene er meget bekymret for endringen i Husbanken og
hva dette vil bety for de enkelte kommuner og de berørte innbyggere. RFF
Vestby ønsker tilbakemelding fra kommunen om hvorvidt kommunen har
svart departementet og hvordan kommunen vurderer det her fremsatte
forslag.

Eventuelt
Rådets videre møteplan for 2019 er, Ordinært rådsmøte 4. juni og åpent
informasjonsmøte 3.9.-2019. RFF Vestby og fremtiden, herunder å motivere til
nominasjon på rådsmedlemmer til RFF 2019 – 2023
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Vestby, 01.05.2019
Sverre
Bergenholdt
Leder

Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes på tlf. 97720975 eller
På e-post til: christin.westby@vestby.kommune.no
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
07.05.2019

Side 4 av 5

Vestby kommune
Eventuelt
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