Vestby kommune

MØTEPROTOKOLL
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
Møtetid:
Sted:

05.02.2019 kl. 18:00
Formannskapssalen Vestby rådhus

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 7 av 12.
Møtende medlemmer:
Sverre Bergenholdt - RFF Vestby (Norges Handikapforbund Øst), Steinar B.
Hansen (BYGDL), Arne Bergersen (Diabetesforbundet), Kjell Karlstad
(Landsforeningen for hjerte og lungesyke), Torunn Gaarder (Norges
Blindeforbund Akershus), Inger Brit Lea (Funksjonshemmedes Forening
Vestby), Grethe E. Molina (Hørselshemmedes Landsforbund - HLF Ytre Follo
Møtende varamedlemmer:
Forfall:
Tor J. Skaflestad (Ap), Guro Hense (Sp), Sondre Ileby (Kristelig Folkeparti (Krf),
Renate Loen (Norsk revmatikerforbund Akershus), Kristina Aronsen (Mental Helse
Vestby)
Fra administrasjonene møtte:
Møtesekretær:
Christin Boretti Westby
Diverse merknader:
Ingen kommentarer til innkallingen eller protokollen.
Til å godkjenne protokollen ble Kjell Karlstad og Grethe Molina valgt.
Møteprotokoll godkjent 05.02.2019
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Saksliste

Saker til behandling
RFF-sak 1/19
Prosjekt og søknad Bufdir 2019 – Evaluering av skoler m/grendehus og idrettshall,
samspillet/dialogen mellom RFF/Eldrerådet og kommunen og rapport/regnskap for
UU-seminaret 25.10.2018.
Søknad Bufdir 2019.
Eldrerådet og RFF har tidligere besluttet ikke å søke Bufdir om tilskudd til seminar i
2019. Samtidig er det klart uttalt så vel i Eldrerådet som i RFF at rådene må sette
på dagsorden «Ny kommunelov – deltakelse fra rådene i kommunene», trer i kraft
f.o.m.1.1.-2020. Vi har også en felles opplevelse av å komme for sent inn i
saksbehandling i kommunen, vi ønsker tidligere deltakelse / involvering.
Med dette som utgangspunkt har leder av RFF foreslått at vi søker Bufdir om
midler og sammen med kommunen sette søkelyset på den nye loven og de
utfordringer /muligheter som denne nå reiser. Dette fikk tilslutning fra Eldrerådets
leder. Kommunen har derfor sammen med RFFs leder arbeidet med en slik søknad
til Bufdir for 2019. I denne prosessen ble avdekket at Bufdir for 2019 prioriterer å gi
tilskudd til kommuner som setter «skole og utdanning» eller "arbeid» for 2019. RFF
har begge disse to temaer på sin agenda, mens dette er mer perifert for Eldrerådet.
Men skole / utdanning kan danne inngangsbilletten / overgangen til vårt
opprinnelige ønske «samspill – dialog rådene og kommunen». Dette er akseptert
av Eldrerådets leder og kommunen / leder RFF har da etter beste evne fremmet en
søknad som fanget opp dette.
I søknaden kunne vært noe mer tydeliggjort referansen til St.meldingen «leve hele
livet» og hvor viktig slike kombinasjonsløsninger «skole – grendehus – idrettshall»
er for nærmiljøet og deltakelse for oss alle, ikke minst eldregruppen.
Søknadsfristen var 20.1.-2019.
Pga. søknadsfristen og fordi det ble arbeidet med forankring av søknaden innad i
kommunen tom. den 20. januar måtte RFFs leder på vegne av Eldrerådet og RFF
ta ansvar for søknaden som nå er sendt Bufdir. Samtidig er søknaden utformet slik
at vi kan ha noe justering underveis og vi sørger for at begge formål «utbygging
skolene» og «samspill/dialog rådene/kommunen» ivaretas. Videre har kommunen i
sluttfasen løftet prosjektet opp fra et rent administrativt nivå til SOK – Skole-,
oppvekst og kulturutvalget (politisk hovedutvalg). Dette bør være både positivt og
interessant ,ikke minst med tanke på politisk involvering / deltakelse. Videre faller
skole –grendehus – idrettshall inn her.
Den 28. januar er leder av RFF invitert til samtale hos rådmann. Dialog – samspill
er tema. Viktig for alle involverte i kommunen.
I møtet 5.2.-2019 vil RFFs leder redegjøre mer for søknaden, herunder også fra
samtalen med rådmann. I etterkant av rådets behandling sendes en særskilt
redegjørelse til Eldrerådet.
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Vedtak:
Leder orienterte om saken. Prioritere skole/utdanning i tråd med Bufdir’s
retningslinjer for 2019.
RFF godkjenner prosjektet/søknaden og støttet jobben leder har gjor så langt.
Det nedsettes en styringsgruppe for prosjektet. Rådet anbefaler at Leder RFF
Sverre Bergenholdt velges som leder av gruppa.
Som 2 medlemmer fra RFF oppnevnes Steinar B. Hansen og Inger Britt Lea.
Leder delegeres fullmakt til å starte opp - formalisere dialogen / samspillet med
Eldrerådet, dialogen med SOK og konstituere styringsgruppa.
Styringsgruppa legger fram prosjektet for rådet i neste møte.
Rapport / regnskap UUseminar 2018.
Fristen for slik rapportering er innen 30.1.-2019. Styringsgruppen har i sin
evaluering
tatt prosjektleders forslag til rapport / regnskap til etterretning og anbefalt dette
godkjent av så vel Eldrerådet som RFF og kommunen / Bufdir.
Pt. har ikke kommunen sluttført rapport / regnskap, dette blir derfor ettersendt til
rådet eller lagt frem i møtet. I forlengelsen av seminaret har det vært full enighet
mellom styringsgruppen og kommunens kontaktperson om så vel rapport som
regnskapet.
Dog er tatt forbehold om endelig godkjennelse av kommunens ledelse. RFF
anbefales å ta til etterretning det her oversendte sluttdokument «rapport –
regnskap for UU-seminaret i Vestby kommune for 2018».
Vedtak:
Leder redegjorde for rapporten. RFF Vestby tar til etteretning at prosjektet for 2018
er avsluttet og at kommunen takker for fin innsats – vellykket prosjekt. Rapport er
sendt BUFdir. P.t mangler avsluttet regnskap – utarbeides senere av kommunen
og skal til revisjon.
RFF-sak 2/19
RFF hjemlet i kommuneloven. Foreløpig vurdering av de nye forskriftene.
2019 er siste år i nåværende RFF-periode (kommunestyreperioden 2016 – 2019). I
løpet av året skal RFF i tråd med tidligere år evaluere hele perioden samt legge til
rette for valg på nytt RFF for kommende kommunestyreperiode.
Samtidig har Kommunal- og moderniseringsdepartementet hjemlet
Funksjonshemmede og Eldrerådet samt pålagt kommunene ytterligere et råd –
Ungdomsråd fom. 1.1.-2020. Endringene er allerede tatt inn i § 5-12 og den 19.12.2018 fulgte departementet opp med forslag til nye forskrifter. Forskriftene er nå ute
på høring og høringsfrist er satt til 1.4.-2019. Dermed er slike råd i kommunene
hjemlet i kommuneloven og tidligere særlov Rundskriv q-21/2012 er nå opphørt. I
tillegg til at de fleste anbefalinger i tidligere særlov foreslås videreført er rådenes
rolle – oppgaver – ansvar mer tydeliggjort og rådene bør derfor kunne spille en
enda større rolle i samspill med egen kommune. Rådene er fortsatt et rådgivende
organ.
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RFF Vestby har således 2 arbeidsoppgaver / utfordringer foran seg.
I likhet med tidligere overgang fra en rådsperiode til ny fireårsperiode med oppstart
snarest mulig etter kommunevalget i 2019. Kommunestyret skal da behandle så vel
nytt mandat som foreta valg av medlemmer til rådet. RFF bør i likhet med tidligere
delta i prosessen frem mot dette.
Videre bør RFF Vestby i tett dialog med kommunen aktivt gi råd om evt. innspill /
merknader fra Vestby kommune i høringsprosessen for slike nye forskrifter. Når så
vel lov- som forskrift er en realitet bør rådet gå i dialog med hvordan de nye
bestemmelser bør praktiseres – finne sin form her i kommunen. Tilsvarende bør
Eldrerådet og evt. aktuelle miljøer for ungdommen ta tak i.
I møtet den 5.2.-19 oppdateres RFF Vestby på så vel lovtekst som forslag til
forskrifter og inviteres videre til evt. synspunkter for videre dialog med kommunen.
Det vises i denne sammenheng til tidligere diskusjon i rådet hvor også ordfører var
tilstede. De der fremsatte innspill er bygd inn i notatet «særlig viktige endringer –
punkter i forslag til ny forskrift».
I tillegg vises til brev fra FFO Akershus dat. Januar 2019 hvor de inviterer til
samspill med kommunene rundt kommende nominasjon til rådene. RFF Vestby
anbefaler at vår kommune følger samme prosedyre som ved tidligere
oppnevninger, men i tillegg realitetsbehandler forslag til ny lov / forskrifter for
rådene. FFO Akershus og SAFO Øst oppfordres til å fremme kandidater.
RFF Vestby ønsker de her endringer, ikke minst at rådene nå hjemles i
kommuneloven velkommen. Videre gis fullmakt til leder og nestleder sammen med
sekretæren å ta en foreløpig runde med kommunens ansvarlige. Formålet her er i
første rekke;
- Bør Vestby kommune svare på høringen, og hva er viktig særskilt å ta opp –
kommentere fra kommunens side.
- Invitere kommunen til en prosess hvor den nye loven/forskriftene forankres i
kommunen, forberede grunnlaget (nytt mandat) for RFF Vestby.
- Starte opp prosessen mot valg nytt råd. Innbefatter lik tidligere åpent
informasjonsmøte med brukerne – brukerorganisasjonene.
Vedtak:
Leder orienterte om saken.
Leder får fullmakt til å lage forslag til innspill til høringen som har frist 1.4.19. Leder
følger dette opp med rådmannen.
Viktig at den nye kommuneloven med forskrift forankres i egne lokale miljø for
målgruppen i kommunen. Rådet ønsker derfor å arrangere åpent infomøte med
tema rapport for siste 4-års periode. Leder og sekretær følger dette opp videre.
RFF-sak 3/19
Forslag til Årsmelding RFF Vestby 2018.
I håp om at vi i år får en raskere prosess enn for 2018-rapporten har leder av RFF
Vestby tillatt seg å lage forslag til årsmelding for RFF for 2019. Det er i år samtidig
viktig å ha årsmelding for 2018 på plass med tanke på at rådet ut over våren skal
ferdigstille sin melding for hele perioden – alle 4 år. Siden kommunen denne gang
også skal forholde seg til ny lov – nye forskrifter for rådene og
nominasjonsprosessen til nytt råd bør slik samlet melding være viktig å ha på

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
05.02.2019

Side 4 av 7

Vestby kommune
plass.
RFF tar forslaget med de merknader / innspill som fremkom i møtet til etterretning.
Leder og sekretær gis fullmakt til å ferdigstille årsmelding for 2018 og oversende
denne til kommunen. I rådsmøte 2. april d.å. fremmes forslag til Rapport / melding
for hele perioden.
Den foreløpige årsmeldingen for 2018 tas til etteretning. Rådets medlemmer kan
komme med innspill og rettelser innen 1/3-19 som sendes til sekretær. Leder og
sekretær får fullmakt til å sluttføre årsmeldingen for endelig godkjennelse.
RFF-sak 4/19
Omsorgsboligene på Solhøy – kommunestyresak 11.2.-2019 «2 gangs behandling
– Solhøy Omsorgsboliger».
I kommende kommunestyremøte skal Vestby kommune behandle nevnte sak for 2
gang i kommunestyret. Til møtet er fremlagt protokoller / meldinger, i første rekke;
-Plan- og miljøutvalges behanding 17.12.2018
-Førstegangsbehandling i Plan- og miljøutvalget 16.4.-2018
-Fremleggelse og kommentering av mottatte brev / innspill
Fra RFF sin side finner vi i saken;
-28.7-2017 «Innspill til oppstart av reguleringsarbeidet»
-Diskusjon i samtale / møte med ordfører og rådmann 10.4.-2018
-Fellesbrev / innspill fra Eldrerådet og RFF den 6.6.2018. «Offentlig uttalelse av
detaljregulering».
- Svar fra Vestby kommune v/saksbehandler dat. 3.7.-2018 på vårt brev av 6.6.2018.
-Eldrerådet – RFF dat. 25.7.-2018, oppfølging av vårt fellesbrev av 6.6.-18.
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RFF har til selve saken vært meget skeptisk til det høye antallet beboer- leiligheter,
ikke minst kombinert med dagsenter for demente. Rådet har valgt ikke å ta
standpunkt til evt. gjenbruk av Son skole, men vist til at dersom så er aktuelt må
hensynet til kvalitet – tjenester – beboernes egenmestring / behov være fullt ut
ivaretatt.
Videre har både Eldrerådet og RFF gjentatte ganger bedt om nærmere involvering
/
deltakelse. Kommunen viser til sitt «formelle løp» - oppstart – detaljregulering –
planprosessen – osv.» RFF konstater derfor at foruten de her formelle brev fra vår
side er ikke rådet involvert og/eller hatt egen dialog med kommunen. Rådet har stilt
opp i åpne infomøter, men her drukner våre interesser / engasjement i forhold til
folkeinteressen rundt «vern av bygninger – nabointeresser generelt m.v.» Det er
særskilt meddelt kommunen at vår deltakelse er lite egnet i slike store folkemøter..
Til kommunestyremøte foreligger ingen nye dokumenter utover det som tidligere
har vært behandlet i Plan- og miljøutvalget. Rådets leder vil i tråd med tidligere
oppfølging være til stede under kommunestyremøtet (observatør). Ny informasjon
vil deretter selvsagt bli tilført rådet.
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Vedtak:
Leders informasjon til rådet om status / videre fremdrift for Omsorgsboligene på
Solhøy tas til etterretning.
Det sendes ikke inn noen innspill fra rådet til Kommunestyremøte 11.2.19
Leder får fullmakt til å ta kontakt med kommunen ved
eiendomsavdelingen/byggekomiteen å formidle ønske om deltagelse/involvering.

Orienteringer:
Møte med Cato senteret våren 2019.
Dette vårt ½-årlige møte ble avlyst høsten 2018, det er derfor nå snart ett år siden
siste felles møtepunkt. RFF Vestby anbefales å ta initiativ til nytt møte, alternative
datoer foreslås til, Mandag 8.4. – Tirsdag 9.4. eller Torsdag 11.4.-2019.
Vedtak:
Rådet avventer med kontakt med Catosenteret.
Rapport fra aktivitetsgruppa i Vestby IL.
Treningsaktiviteten startet opp igjen 2.1.-2019 og pågår for fullt. Pga. utfordringene
med vinteren (fremkommelighet – kulde – sykdom, noen av deltakerene er i syden
vinterstid) er gruppen noe redusert. Men i februar/mars regner man med at dette tar
seg opp igjen – aktiviteten skjer hver onsdag på Vestby Arena. Videre planlegges
deltakelse i Vestbyløpet Søndag 5. 5 – 2019.
Vedtak:
Leder orienterte om aktivitetsgruppa og saken ble tatt til orientering.
Vestby Høyre – åpent informasjonsmøte om Vestby sentrum 16.1.-2019.
Leder av RFF Vestby var særskilt invitert som deltaker på møtet. Her fikk jeg
anledning til bl.a. å si noe om UU – tilrettelegging – verdigrunnlag (plass for alle) osv.
Det er viktig at rådet aktivt deltar i slike sammenheng, fremmer våre synspunkter.
Vedtak:
Leder orienterte fra møte og saken ble tatt til orientering.
• Vestby kommune, generell informasjon om status for Grevlingen Idrettspark.
Her har leder av RFF fulgt prosessen, dvs. deltatt på de ulike informasjonsmøter /
referansegruppa. Fra rådets side er særskilt tatt opp garderobesituasjonen – behov
Vestby kommune
for eget rom med der tilhørende benk – utstyr m.v. Også skolen har særskilt
bemerket garderobesituasjonen. Hallen / prosjektet vil bli presentert våren 2019 og
beregnes ferdigstilt november 2020. RFF Vestby etterspør status i forhold til våre
tidligere innspill.
Vedtak:
Leder orienterte fra møte og fikk fullmakt til å følge opp med Prosjektansvarlig.
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Kommunens nettsider – oppfølging av tidligere anbefalinger fra rådet.
Det vises til tidligere diskusjon i rådet. Pt. finner vi rådets sammensetning under
politikkområdet – kalender, men lite under f.eks. punktet funksjonshemmede. Leder
gis fullmakt til å avklare evt. endringer / tillegg sammen med kommunen. RFF
Vestby bør kunne leses / finnes både under politikkområdet og mer generelt som en
del av informasjonen om vår målgruppe.
Vedtak:
Leder og sekretær får fullmakt til å snakke med kommunens ansvarlig for
hjemmesiden for å se hva man kan få til av endringer.
Vestby kommune og parkeringssituasjonen i Son og Vestby.
Her vises til ulike saker – diskusjoner i rådet. Pt. er ikke mottatt svar fra kommunen
på de ulike henvendelser. Saken settes opp som egen sak i rådsmøtet 2.4.-2019 og
rådet ønsker at ansvarlig RO-leder evt. saksbehandler kan møte rådet for en
oppdatering. Viktig bl.a. at kommunens egen P-plan for HC-plassene i Son, ref.
befaring 14.6.-2017 følges opp.
Vedtak:
Leder fikk fullmakt til å følge opp saken.
FFO Akershus dat. 8.1.-2019 til Ordfører/rådmann i Akershus kommunene.
Forespørsel med svarfrist fra kommunene innen 31.1.-2019 om kommunens satser
for økonomisk stønad til livsopphold og husleien i kommunale boliger. Rådet ønsker
informasjon fra kommunen på deres reaksjon – tilbakemelding.
Vedtak:
Brevet ikke mottatt i kommunen. Sekretær følger opp saken internt.
SAFO temahefte «Retten til inkluderende utdanning»
Hefte delt ut til rådmann, leder av SOK, medlem Inger Britt Lea, ordfører og sekretær.
Flere kan bestilles.
Krokstrand – ny kiosk.
Leder har fått oversendt brev med tegninger på endringer av ny kiosk som er vedtatt.
Steinar B. Hansen ble overlevert dette. Evt etterspør mer info fra kommunen.

Eventuelt
Neste rådsmøte finner sted tirsdag 2. april 2019 kl. 17.30 på Rådhuset.
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