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NORDRE LAND KOMMUNE 

SÆRUTSKRIFT 

 
 

 
Saksbeh.: Liv Furuseth Arkivkode:  150  

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

22/16  Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 01.12.2016 

Lnr.:   14922/16 

Arkivsaksnr.: 16/2264 

Arkivnøkkel: 150  
 

Saksbehandler: LFU    

 

Utskrift til:  

 

HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2017 - 2020 MED BUDSJETT 2017 OG 

VEDLAGTE STYRINGSKORT  

 

 

Vedlegg: 

  

Sak til formannskapet 23.11.16. 

Handlingsplan med budsjett 2017 

Styringskort 

Vedtak fra formannskapets behandling 23.11.16 (ettersendes/legge på nettet) 

 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

 

Ingen 

 

Saksopplysninger: 

 

Handlings- og økonomiplan 2017 - 2020 med budsjett 2017 og vedlagte styringskort  

behandles av Formannskapet 23.11.16. 

 

Planen med formannskapets vedtak vil deretter bli lagt ut til offentlig ettersyn fram til 

behandling i kommunestyret 20.11.16. 

 

 

Vurdering: 

 

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne diskuterer saken og kommer med innspill til 

Kommunestyret. 
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Administrasjonens innstilling: 

 

Rådmannen vil råde Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne til å fatte slikt vedtak: 

 

 Saken legges fram uten innstilling. 

 

NORDRE LAND KOMMUNE, den 23. november 2016 

 

 

Jarle Snekkestad 

rådmann 

        Liv Furuseth 

 

 

Behandling/vedtak i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne den 01.12.2016  

sak 22/16 

 

Behandling: 

 

Vedtak: 

 

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne viser til innspill fra møte den 24.10.16: 

Innspill til budsjett 2017: 

 

1. Spisepauser 

Rådet er betenkte til forslaget og påpeker behovet for tilrettelegging, er det 

realistisk med innsparinger? 

 Rådet viser til innspill fra fagforeninger og støtter disse. 

 

 

2. Dagtilbud for Tilrettelagte Tjenester: 

Rådet ser forholdet til arbeid/bosted, men er skeptiske til tiltaket. Dette 

begrunner rådet i kjennskapen til brukergruppen. De trenger forutsigbarhet og 

trygghet i forholdet til kjente personer. 

 

3. Ergo, fysio og ambulerende vaktmester 

Rådet støtter betenkningene og innspillene og er imot reduksjonene. Disse vil 

være veldig negative for våre svake grupper. 

 

4. Meningsfull fritid 

 Samarbeidsavtale mellom Nordre land kommune og frivillige organisasjoner. 

Legge til rette for meningsfylt fritid for funksjonshemmede. Dette kan gjøres 

med en egen stillingsressurs på 10-15% f.eks. innen kultur, slik andre 

kommuner organiserer dette. Denne stillingsressursen brukes til å 

koordinere/organisere aktiviteter for funksjonshemmede. Dette kan gjøres 

sammen med lag og foreninger gjennom en samarbeidsavtale. 
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Innspill fra møte 01.12.2016 i tillegg til innspill fra 24.10.2016: 

 Rådet vil at helsesøstertjenesten skal bestå som den gjør i dag – ikke redusere antall 

stillinger. 

 Parken ungdomsklubb skal bestå som i dag – ikke redusere stillinger/skjære ned på 

tilbudet. 

 Rådet mener at økningen av husleie i kommunale boliger – omsorgsleiligheter, er 

veldig høy. Husleie skal inkludere vedlikehold. I tillegg har beboerne utgifter til strøm. 

Vedlikehold i leilighetene blir ikke gjort, mange leiligheter er veldig nedslitte. 

Når det gjelder bostøtte er grensa for boutgifter pr. i dag kr. 5.308,- for 1 person og  

kr. 5966,- for 2 personer. Dette gjelder ved inntekt inntil kr. 226.000,- for unge uføre 

og kr. 198.000,- for andre. Dette tilsier at husleieøkningen ikke vil bli dekket opp av 

bostøtte. 

 

 
 

Rett utskrift: 

12. desember 2016 

 

……………………………… 
 


