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MØTEREFERAT 14.11.2020
Enhetsleder oppvekst Stian Tørhaug og ergoterapeut Hanne Ragnhild Brendryen møtte rådet
for dialog og avklaringer.
Hanne Ragnhild Brendryen orienterte om hva hun jobber med: Hun tar sakene når behovet
oppstår. Individuell tilrettelegging. Samarbeider med hjelpemiddelsentralen, reiser også med
brukere dit ved behov. Hanne Ragnhild er kommunens kontaktperson (også) i forhold til syn
og hørsel.
o Til spørsmål om universell utforming er det bra at basseng og garderobe blir restaurert.
Det er mangler ved legekontoret (døråpner m.m.)
Follvang mangler tilrettelegging.
Allment ønsker ergoterapeuten å få komme med faglige innspill vedr universell
tilrettelegging tidlig i endring-/ombyggingsprosesser i kommunen.
o Spørsmål om egenandel ved høreapparat: Dette sjekkes ut og orienteres om i neste møte.
o Tilrettelegging i private hjem: Vanskelig å finne ut av det. Hvem skal det søkes til?
Husbanken har ordningen og kommunen får midler gjennom Husbanken, samtidig er det
lite klart hvor søknad skal sendes – behov for mer informasjon. Viktig at denne ordningen
blir tilgjengelig for alle som har behov/rett på å søke om slike midler.
o Tilrettelegging i forhold til mental helse: Utfordringer i forhold til melding av behov.
Det kan være ønskelig for rådet med et møte med en av de psykiatriske sykepleierne i
2021.
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Stian Tørhaug. Skoledelen er bra universelt utformet. Egen HC base. Tyngre dørpumper kan
være en utfordring. Ulike behov håndteres individuelt eks. syn, hørsel. Samarbeid med
hjelpemiddelsentralen, PP tjenesten og statped, samt interne partnere som helsesykepleier.
Barnehagen er et eldre bygg. Ikke tilbakemelding på at barn i barnehagen har hatt noen
utfordringer i forhold til bygget.
Svømmehall og garderober blir modernisert og universelt utformet.
A-salen har teleslynge. Variende funksjonalitet.
Follvang som også brukes av kulturskole er ikke universelt utformet.
Allmene spørsmål fra rådet:
Hvem i kommunen har ansvar for informasjon til brukere? Eks. rett til ledsager. Tilrettelegging
for synshemmede. Hvilke bygg har tilrettelegging?
Heisen på kommunehuset er sjekket ut og er i orden.

Ellers drøftet rådet følgende saker:
8/20
Hvordan kan vi bidra til at saker kommer til behandling i rådet, jf kommunens planstrategi
som har vært på ordinær høring i vår/ sommer, men ikke har vært til behandling drøfting.
En mulighet er å invitere planavdelingen til en liten prat om hva de forskjellige driver med for
å gjøre det mer kjent at rådet skal ha en del sentrale saker til høring og behandling.
Kommunedirektøren må også ta ansvar for høringer/saker til rådet.
9/20
Videre arbeid med rådets informasjonsstrategi, innspill og drøfting.
Utkast og konkretisering til informasjonsstrategi utarbeides av Brit Kværness og Anne-Berit
Wang. Sendes til høring hos alle medlemmene og legges fram på neste møte 24. november.
Referatene fra rådet sendes også til varamedlemmene for å øke deres mulighet for løpende å
følge med i rådets arbeid.

Med hilsen
Torill Tjeldnes
Kommunedirektør
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