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MØTEINNKALLING 
 

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 
 
Dato: 06.02.2018 kl. 18:00  
Sted: Formannskapssalen Vestby rådhus  

 
Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, 
eller møtet lukkes.  
Dokumentene publiseres på www.vestby.kommune.no.  
 
Møtet starter med informasjon fra RO-leder Rehabilitering Trine Dreyer. 
 

Saksliste 
 
 

 Godkjenning av innkalling og saksliste 

 Godkjenning av referat fra møte 21.11.18 

 Valg av to til å undertegne protokollen  
 

  

Orienteringer 
 

 Helsetilsynet og kommuneundersøkelsen om tilbudet til utviklingshemmede.  
Trine Dreyer vil gi litt informasjon om status her i kommunen og svare på 
evt. spørsmål. Det samme i forhold til PwC undersøkelse om tjenester rettet 
inn mot funksjonshemmede i kommunene. Hun vil vinkle utfordringene inn 
mot Vestby kommune, evt. si noe mer generelt rundt disse to temaer.  
Vestby kommune er ikke selv med i undersøkelsene. Leder søker i forkant 
av møtet å oppdatere seg noe mer på undersøkelsene. Saken kommer opp 
etter ønske fra rådet i siste møte. 

 

 Vestby kommune, informasjon fra kommunens syns- og hørselskontakt var 
også ønsket av rådet.  Dette lar seg ikke gjøre i denne omgang, men 
dersom rådet ønsker det stiller kontaktene i nese møte. 

 

 Referat fra møtet mellom Seniorkontakten, RFF og Eldrerådet den 
19.12.2017.  Her viser jeg til vedlagte referat fra møtet. Fra RFF møtte Tor 
Skaflestad og Sverre Bergenholdt. Christin Westby var referent. 
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 RFF Vestby og informasjon om hjelpemiddelsaken og kommunen, Vestby 
Avis 21.12.2017.  Avisinnlegg fra leder RFF. 

 Informasjon fra samtale med ordfører, samt ordfører innlegg på SAFO 
Nasjonalt konferanse 27.01.2018. 
 

 Handikap parkering på torget i Son. Henvendelse til kommunene med kopi 
til RFF. 

 

 FFO Akershus, referat fra lunsjmøte med ledere/nestledere fra 7 kommuner 
i Akershus den 29.11.2017. 

 

 Hjelpemiddelsaken – siste informasjon. 
 

 Samarbeid RFF i Idrettsrådet / aktuelle idrettslag vedr. tilbud om fysisk 
aktivitet (aller helst også svømming) med voksne funksjonshemmede i 
kommunen aktiv rehabilitering om man vil. Dette er et tema som jeg tidl. rent 
uformelt har snakket med leder av Idrettsrådet om. Nå er kommet 
henvendelse helt konkret til rådet, bl.a. fra en av våre innbyggere som driver 
aktiv fysisk aktivitet, men søker tilbud / fellesskap for flere. Han er bl.a. NM i 
handikap Golf. Jeg ønsker å diskutere med rådet evt. dialog / samarbeid 
med Idrettsrådet / kommunen. 
 

 

Saker til behandling 
 
Sak 1/2018   UU seminar i oktober 2018. 
 

I henhold til vedtak i siste rådsmøte har Vestby kommune i tett dialog med leder av 
rådet evaluert, sendt inn rapport fra seminaret i 2017 og sendt ny søknad for 2018. 
Søknadsfristen var 10.1.2018. I søknaden er att høyde for sterke engasjement 
/deltakelse fra RFF og Eldrerådet sin side. Bl.a. at begge råd er med i 
styringsgruppen for seminaret. Leder av RFF er oppført som 
prosjektleder. Seminaret vil finne sted i oktober og tema er Sentrumsplan 
Vestby.  Et sentrum for alle. Leder vil i møtet redegjøre mer for søknaden og videre 
fremdrift. 
 
Rådet bes nominere 2 deltakere til styringsgruppen samt si ja til delt likeverdig 
ansvar med Eldrerådet. I neste møte tas sikte på å legge frem endelig program – 
forslag til innledere m.v. 
 
 

Eventuelt 
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Vestby, 24.01.2018 

 
 

Sverre 
Bergenholdt 
leder 

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