
 

 

 

 

NORDRE LAND KOMMUNE 
 

 

 

P R O T O K O L L 

FOR 

RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE 

 

 

Møtedato:  06.04.2017   Fra kl. 09.00 

Møtested: Møterommet - kammerset, 5.etg.. Rådhuset 

Fra saknr.: 05/17 Til saknr.: 08/17 

   

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 6 av 7 

 

 

Følgende møtte på møtet: 

 

Funksjon Navn Forfall Møtt for 

Medlem Thomas Klopp   

Medlem Kari Torunn Nordby   

Medlem Mary Beate Lyshaug FU  

Nestleder Karen Lunde Lybeck   

Varamedlem Odd Granlund  Bente Stadsvoll 

Varamedlem Jan Erik Svensrud  Svein Rønningsveen 

Varamedlem Anne Lise Øiom  Ingrid Kleven 

 

 

 

 
NORDRE LAND KOMMUNE, Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne, den 18. april 2017 

 

 

…………………………………………….. 

 

 

 



 

  

SAK NR.: 5/17  

REFERATER  

 

Behandling: 

1. Påmelding til konferansen for kommunale råd for likestilling av mennesker med 

nedsatt funksjonsevne på Lillehammer 18. og 10. april 2017. 

  

2. Nye tilskudd til helse og omsorg sektoren 2017 – tilskuddskurs 

 

Vedtak: 

 

Referatene tatt til etterretning. 

 

Ønske om informasjon om søkerportalen på neste møte. 

 

  

SAK NR.: 6/17  

OMRÅDEREGULERING DOKKA VEST - HØRING  

 

Vedtak: 

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne kommer med følgende høringsuttalelse 

til Planprogram for områderegulering Dokka vest den 9. februar 2017: 

 Veldig viktig at det tenkes universell utforming 

 Mølla – viktig å bevare historiske bygninger/områder. 

 Trafikksikkerhet – et utsatt område når det gjelder trafikksikkerhet er området 

Dokken/Vest-Torpvegen/Storgata. Her går mange av de utviklingshemmede 

som skal på ASVO. En flaskehals der Vest-Torpvegen må krysses og 

gangvegen går ned i tunellen. Dårlige lysforhold. 

Rådet tar en befaring til dette området i forbindelse med møte den 6. april. 

 

Innspill fra møte den 6. april 2017: 

Forholdene for myke trafikkanter er veldig dårlige når det gjelder krysset Torpevegen/Storgata 

og krysset ved Vest-Torpvegen/Storgata. Fotgjengerovergangene er ubrukelige. (En bruker ble 

påkjørt i fotgjengerovergangen Torpavegen/Storgata, ved Dokkabrua. Dette på grunn av 

uoversiktlighet. En bil stoppet for å slippe vedkommende over, mens den som kom motsatt 

veg ikke så fotgjengeren og kjørte på henne). 

Dette gjelder særlig brukere som går fra Snertinn og Rudsgata og skal til ASVO. Helt fra 

undergangen ved ESSO og bort til Byggmaker er det dårlige forhold for myke trafikkanter. 

Når det gjelder reguleringsplan for Dokka vest bør en representant fra Råd for mennesker med 

nedsatt funksjonsevne være med på befaring i området det her er merknader til. I tillegg må 

universell utforming være en viktig del i hele planen. 

  

SAK NR.: 7/17  

LEDSAGERSTØTTE I FORBINDELSE MED FERIE/FRITIDSREISER  

 

Vedtak: 

 

1. Rådet vedtok å anmode om at ledsagerstøtte i forbindelse med ferie/fritidsreiser må inn 

igjen i budsjettet fra 2018. 

 



2. Rådet vil komme med følgende uttalelse/forslag angående ledsagerstøtte i forbindelse 

med ferie/fritidsreiser. 

Mennesker med utviklingshemming som bor i bofellesskap eller egne boliger i Nordre 

Land kommune med kommunens ansatte som tjenesteytere, dvs som har rett til 

tjenester – har også rett til en meningsfylt fritid ut ifra deres interesser, behov og 

ønsker.  

Ved ferieturer må denne gruppa i tillegg til egne reise- og oppholdsutgifter, betale 

reise, opphold, mat og lønn til sine tjenesteytere dersom disse er ansatt i kommunen. 

For eksempel på en ukes ferietur med to ledsagere koste opptil fire ganger mer enn for 

oss andre – kan beløpe seg til ca. kr. 70.000,-, en del mindre dersom en gruppe reiser 

sammen og kan dele på ledsagerutgiftene. 

En kan spørre seg om denne gruppa mennesker har en reell mulighet til ferieturer som 

oss andre? Dette må da grense opp mot diskriminering. De som har behov for praktisk 

bistand og opplæring i hjemmet og i andre situasjoner, har også behov for bistand på 

feriereiser.  

De ekstra kostnadene ved ferie/fritid påløper som følge av tjenestene ikke ytes på 

ordinært «sted». 

Dette handler ikke bare om en gruppes dårlige økonomi, men mennesker som får langt 

større kostnader enn andre pga funksjonsnedsettelser. 

Undersøkelser viser at i befolkningen generelt, reiser ca. 80% på en ukes ferie u året – 

blant utviklingshemmede ca. 40% ! De reiser mindre, tjener mindre og arbeider mindre 

enn befolkningen generelt. Praktisk bistand, tilrettelegging, er det til sist et spørsmål 

om økonomi? Er det slik at alle i denne gruppa må ha BPA (brukerstyrt personlig 

assistanse) for å kunne få en aktiv ferie og fritid i fellesskap med andre? 

Vi vil samtidig nevne at vi erfarer at det også ellers er liten mulighet til aktiv og 

meningsfull fritid ut fra den enkeltes ønsker og behov. Bemanningen i boligene tilsier 

at dette som oftest ikke går – f.eks. må flere samtidig ha ønske om å gå på kino eller 

andre aktiviteter utenfor boligen, dersom det lar seg gjennomføre Har denne gruppa da 

en reell mulighet til en aktiv og meningsfull fritid ut ifra sine ønsker og behov? 

 

NFU Nordre Land kommer med følgende forslag: 

- Det må legges inn midler i budsjettet til ferie og fritid for utviklingshemmede 

- Det må legges bedre til rette for denne gruppas muligheter for ferie og meningsfull 

fritid. Dette innebærer at kommunens praksis pr. i dag må tas opp til diskusjon og 

vurdering for å finne en mer rettferdig og bedre praksis. NFU ønsker tilbakemelding. 

 

Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne slutter seg enstemmig til forslaget  fra NFU 

Nordre Land. 

 

SAK NR.: 8/17  

EVENTUELT  

 

Vedtak: 

 

De to neste møtene som er satt opp i møteplanen i Råd for mennesker med nedsatt 

funksjonsevne flyttes. Dette på grunn av at de oppsatte datoene er slik at møtene i rådet vil 

komme rett etter møte i Kommunestyret. Det ideelle er at møtene kommer i forkant av møtene 

i Kommunestyret. 

 

Møte den 15. juni flyttes til mandag 22. mai kl. 09.00 

Møte den 14. september flyttes til torsdag den 24. august kl. 09.00 
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