
 

    
 

Møteprotokoll  
 

Råd for funksjonshemmede 

 

Møtested: Formannskapssalen, Skaun rådhus     

Møtedato: 22.05.2018 Tid: 10:00 – 12:00 

 

Innkalte/Til stede: 

Funksjon Navn Forfall Møtt for 

Leder Asbjørn Leraand FO  

Medlem Anita Gilde   

Medlem Morten Handegard   

Medlem Wenche Valstrand FO  

Medlem Frode Bjørgum FO  

Varamedlem Siri Grøttjord  Wenche Valstrand 

 

 
 
Ellers møtte:  
Rådgiver Steinar Haugen i sak 5/18, enhetsleder Bodil Wilmann i sak 6/18, rådgiver Sigve 
Laugsand og prosjektleder John Vidar Koren i sak 8/18.  Rådgiver Erik Eide førte møteboka. 
 
Til å underskrive møteboka sammen med lederen ble enstemmig valgt: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anita Gilde Siri Grøttjord Morten Handegard 
 leder 
 
 
 
 
 
 
 
 



  Side 2 

 
 
 
 
Ingen merknader til innkalling og sakliste datert 14.05.2018.  
 
Protokollen ble gjennomgått og godkjent. 



  Side 3 

 

 

Sak 5/18 
 
 
Sakstittel:  ORIENTERINGSSAK - OM UNIVERSELL UTFORMING AV 

KULTURARRANGEMENT I KOMMUNAL REGI 
  
 
RÅDMANNENS INNSTILLING: 

Saken tas til orientering. 

 
BEHANDLING: 
Rådgiver Steinar Haugen orienterte. 
 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
VEDTAK: 
RÅDMANNENS INNSTILLING: 

Saken tas til orientering. 

 
 

 

 

Sak 6/18 
 
 
Sakstittel:  ORIENTERING OM OPPSTART VED SOLBAKKEN HELSE- OG 

MESTRINGSBOLIGER 
  
 
RÅDMANNENS INNSTILLING: 

Saken tas til orientering. 

 
BEHANDLING: 
Enhetsleder Bodil Wilmann orienterte. 
 
Rff ønsker at det blir økte stillingsandeler innenfor denne tjenesten.  
 
VEDTAK: 
RÅDMANNENS INNSTILLING: 

Saken tas til orientering, og Rff ønsker at det blir økte stillingsandeler innenfor denne tjenesten. 

 
 



  Side 4 

 

 

Sak 7/18 
 
 
Sakstittel:  UTREDNING AV FRAMTIDIGE BOLIGER OG BOFORMER 

INNENFOR HELSE OG MESTRING 
  
 
RÅDMANNENS INNSTILLING: 

Kommunestyret ber rådmannen om å gjennomføre en mulighetsstudie med en helhetlig løsning 
for et fremtidsrettet bygg for institusjonsdrift, lokaler til hjemmetjenesten og samlet drift av 
dagsenter og aktivitetstilbud.  I tillegg til romprogram for de nevnte aktivitetene må 
mulighetsstudien ta stilling til fremtidig bruk av arealet mellom Rossvollheimen, Solbakken og 
dagens trygdeboliger.  For gjennomføring så tas det forbehold om finansiering i forbindelse med 
ØR1 2018. 

 

Kommunestyret ber rådmannen om å ta stilling til de øvrige anbefalingene fra Agenda Kaupang, 
og at de tiltak som krever finansiering innarbeides i det videre arbeidet med budsjett og 
økonomiplan. 

 
BEHANDLING: 
Rådgiver Erik Eide orienterte. 
 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
VEDTAK: 
RÅDMANNENS INNSTILLING: 

Kommunestyret ber rådmannen om å gjennomføre en mulighetsstudie med en helhetlig løsning 
for et fremtidsrettet bygg for institusjonsdrift, lokaler til hjemmetjenesten og samlet drift av 
dagsenter og aktivitetstilbud.  I tillegg til romprogram for de nevnte aktivitetene må 
mulighetsstudien ta stilling til fremtidig bruk av arealet mellom Rossvollheimen, Solbakken og 
dagens trygdeboliger.  For gjennomføring så tas det forbehold om finansiering i forbindelse med 
ØR1 2018. 

 

Kommunestyret ber rådmannen om å ta stilling til de øvrige anbefalingene fra Agenda Kaupang, 
og at de tiltak som krever finansiering innarbeides i det videre arbeidet med budsjett og 
økonomiplan. 

 
 

 

 

Sak 8/18 
 
 



  Side 5 

Sakstittel:  ORIENTERING OM SKAUN UNGDOMSSKOLE MED FOKUS PÅ 
UNIVERSIELL UTFORMING 

  
 
RÅDMANNENS INNSTILLING: 

Saken tas til orientering. 

 
BEHANDLING: 
Prosjektleder John Vidar Koren orienterte om prosjektet og besvarte innsendte spørsmål på 
universell utforming.  Innspill til universell utforming tas i mot, og det meste prosjekteres i løpet 
av høsten 2018. 
 
Universell utforming spørsmål og svar som ble innsendt fra Rff 
 

1. Stilles det krav om spesifikk beskrivelse, og anbyders kompetanse/referanser mht 
universell utforming ut over teknisk forskrift? 

 
• Konkurransegrunnlaget, rom- og funksjonsprogram og teknisk program 
• Plan- og bygningsloven 
• Opplæringsloven 
• Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven 
• TEK10 spesifiserer krav til universell utforming av bygg og utearealer 
• NS 11001-1 Universell utforming av byggverk 
• «Bygg for alle» temaveiledning 
 

2. Er fargevalg – og derigjennom gode kontraster/ledeveier endelig bestemt? 
Ikke ennå. Er i prosess med interiørarkitekt, arkitekt, ergoterapeut og brukere.   
 

3. I lover og forskrifter brukes ofte ordene bør, anbefales, kan løses ved, hvis det anses som 
nødvendig, o.l.  Hvem er det da som i siste instans avgjør om tiltaket skal 
gjennomføres eller kan droppes?  

 
Entreprenøren tar en vurdering i hvert tilfelle, men det er byggherren som bestemmer. 
Kvalitetsledelse følger opp entreprenøren. 
 
Prosjektet tar gjerne imot krav/ønsker/anbefalinger fra dere. 
 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
VEDTAK: 
RÅDMANNENS INNSTILLING: 

Saken tas til orientering. 

 
 

 

 

Sak 9/18 
 



  Side 6 

 
Sakstittel:  ORIENTERING OM INTERKOMMUNALT 

VELFERDSTEKNOLOGIPROSJEKT PR 28.APRIL 2018 
  
 
RÅDMANNENS INNSTILLING: 

Saken tas til orientering. 

 
BEHANDLING: 
Rådgiver Erik Eide orienterte kort. 
 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
VEDTAK: 
RÅDMANNENS INNSTILLING: 

Saken tas til orientering. 

 
 

 

 

Sak 10/18 
 
 
Sakstittel:  REPRESENTANT TIL ARBEIDSGRUPPE FOR BOLIGSOSIAL 

HANDLINGSPLAN 
  
 
RÅDMANNENS INNSTILLING: 

Råd for funksjonshemmede velger en deltager til prosjektgruppen. 

 
BEHANDLING: 
Rff foreslår at Wenche Valstrand forespørres om å delta. 
 
 
VEDTAK: 
RÅDMANNENS INNSTILLING: 

Rff foreslår at Wenche Valstrand forespørres om å delta. 
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