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Vedlagt er møteprotokoll 17.10.2017 for råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Vest‐Agder.
Se også lenke under til vår hjemmeside for politiske saker, hvor saksframstilling og vedlegg finnes ved å klikke på
"tittel" i den enkelte sak:
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Med vennlig hilsen
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All kommunikasjon med oss kan bli arkivert.

For mer info: www.vaf.no | www.facebook.com/vaf.no| @VestAgderfylke

Møteprotokoll
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Vest-Agder
Dato:
Sted:
Arkivsak:
Møteleder:

17.10.2017 kl. 10:00 – 14.10
Møterom giga Vest, fylkeshuset
17/00006
Per Sveinung Stordrange

Møtende
medlemmer:

Per S. Stordrange, Karin Hodne, Trine Lise Systad, Charlotte
Wesenberg, Turid T. Håland og Bjørn-Tore Lunde

Forfall:

Jorunn F. Roland

Andre:

Anne Synnøve Juel Sundsteigen (fagleder inntak, seksjon for
inntak og gjennomføring) orienterte om høringsforslag til
tilbudsstruktur 2018-2019.

Protokollfører:

Marion Erichsen, politisk sekretariat
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Godkjenning av protokoll fra møte 07.09.2017.
Møteprotokoll, saksliste og innkalling ble enstemmig godkjent uten merknader.
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Kristiansand RFF (Rådet
for funksjonshemmede) møteprotokoll 18.09.2017
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Referatsaker

Orienteringssaker/eventuelt
Referert bakerst i protokollen.
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Klikk eller trykk her for å skrive inn tekst.

Klikk eller trykk her for å skrive inn tekst.
Godkjenning av protokoll fra møte 07.09.2017.
Møteprotokoll, saksliste og innkalling ble enstemmig godkjent uten merknader.

side 3 av 10

Behandling av utvalgssak

15/17 Handlingsprogram for fylkesveg 2018-2021
Arkivsak-dok.
Saksbehandler

16/03233-59
Lasse Moen Sørensen

Behandlet av
1 Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø
2 Fylkesutvalget
3 Fylkestinget
4 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i
Vest-Agder
5 Fylkeseldrerådet i Vest-Agder
6 Ungdommens fylkesutvalg

Møtedato
27.09.2017
10.10.2017
24.10.2017
17.10.2017

Saknr
62/17
102/17
50/17
15/17

19.10.2017
20.10.2017

11/17
21/17

Fylkesrådmannens forslag til vedtak

Fylkestinget vedtar vedlagte forslag til Handlingsprogram for fylkesveg 2018–2021
for fylkesvegnettet i Vest-Agder, slik det er anbefalt av arbeidsgruppen.

Møtebehandling i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Vest-Agder
17.10.2017:
Møtebehandling
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Vest-Agder tar fylkesrådmannens
forslag til vedtak handlingsprogram for fylkesveg 2018-2021 til orientering, men vil
påpeke følgende:
Kvalitet på brøyting/vintervedlikehold på grunn av fremkommelighet.
Spesielt vil vi peke på gang- og sykkelsti og isdannelser på bussholdeplasser.
Prioritering av dette arbeidet må i størst mulig grad inn i arbeidsinstruks.
Votering
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Vest-Agder gikk enstemmig inn for
uttalelsen.
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Vest-Agders innstilling
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Vest-Agder tar fylkesrådmannens
forslag til vedtak handlingsprogram for fylkesveg 2018-2021 til orientering, men vil
påpeke følgende:
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Kvalitet på brøyting/vintervedlikehold på grunn av fremkommelighet.
Spesielt vil vi peke på gang- og sykkelsti og isdannelser på bussholdeplasser.
Prioritering av dette arbeidet må i størst mulig grad inn i arbeidsinstruks.

16/17 Utbygging Eilert Sundt videregående skole, skisseprosjekt
Lyngdal
Arkivsak-dok.
Saksbehandler

17/04807-15
Harald Kimestad

Behandlet av
1 Hovedutvalg for kultur og utdanning
2 Fylkesutvalget
3 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i
Vest-Agder
4 Fylkestinget

Møtedato
26.09.2017
10.10.2017
17.10.2017

Saknr
67/17
107/17
16/17

24.10.2017

54/17

Fylkesrådmannens forslag til vedtak

Skisseprosjekt for Eilert Sundt videregående skole, studiested Lyngdal, datert
10.09.2017, godkjennes innenfor en ramme på 108 mill. kr inkl. mva. med
ferdigstillelse august 2019.

Møtebehandling i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Vest-Agder
17.10.2017:
Møtebehandling
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Vest-Agder tar fylkesrådmannens
forslag til vedtak om utbygging Eilert Sundt videregående skole, skisseprosjekt
Lyngdal til orientering, men vil peke på materialvalg og farger når det gjelder lyd, lys
og fremkommelighet. Eksempelvis må trapp i tilknytning til amfi og heis oppfylle krav
til universell utforming.
Votering
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Vest-Agder gikk enstemmig inn for
uttalelsen.
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Vest-Agders innstilling
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Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Vest-Agder tar fylkesrådmannens
forslag til vedtak om utbygging Eilert Sundt videregående skole, skisseprosjekt
Lyngdal til orientering, men vil peke på materialvalg og farger når det gjelder lyd, lys
og fremkommelighet. Eksempelvis må trapp i tilknytning til amfi og heis oppfylle krav
til universell utforming.

Referatsaker
Saknr
53/17

Arkivsak
17/00046-49

54/17

17/00046-45

55/17

17/00046-46

56/17

17/00046-48

57/17

17/00046-47

Tittel
Vennesla råd for funksjonshemmede: Møteprotokoll
27.09.2017
Kristiansand råd for funksjonshemmede møteprotokoll 21.08.2017
Sirdal råd for funksjonshemmede - møteprotokoll
04.09.2017
Farsund råd for mennesker med nedsatt
funksjonsevne - møteprotokoll 30.08.2017
Kristiansand RFF (Rådet for funksjonshemmede) møteprotokoll 18.09.2017

Referatsakene ble gjennomgått og tatt til orientering uten kommentarer.

Orienteringssaker
1. Orientering fra befaring 26.09.17: Eilert Sundt vgs. – avd. Lyngdal.
Visualisering ute og inne. Representanten Turid T. Håland orienterte:
- Løfteplattform/hei ble påpekt spesielt
- Handicaptoalett og handicapdusj, ledelinje, romakustikk, kontrastfarger,
skilting, fargevalg, amfitrapp, utvendig ledelinje ble diskutert.
Det er viktig at medlemmene kommer med innspill i forkant av møtet, hva
brukerrepresentanten bør huske på å nevne i møtet.
Byggavdelingen er interessert i historiene: Synliggjøre hvordan det fungerer
i praksis - konkret hva det betyr i praksis når det IKKE fungerer.
2. Ungdatakonferansen 2017 (15.11.17) – Stedets betydning i ungdoms liv.
Arr.: NOVA v/ Høgskolen i Oslo og Akershus.
Noen fra rådet som ønsker å delta? Ingen medlemmer har anledning til å
delta i denne omgang.

side 6 av 10

3. Konferanse for kommunale- og fylkeskommunale råd for
funksjonshemmede 17. november 2017 (Scandic, bystranda, Kr.Sand).
"Hvordan kan rådene påvirke beslutninger i kommunene. Rettigheter og
plikter for rådene".
Arr.: FFO i Aust- og Vest-Agder, SAFO Ager og fylkesrådene i Aust- og VestAgder.
Representantene Per S. Stordrange, Karin Hodne, Trine Lise Systad og BjørnTore Lunde deltar fra fylkesrådet (Jorunn F. Roland var påmeldt, men må
melde avbud og Charlotte Wesenberg meldes på av Kristiansand kommune).
4. Landskonferanse i Stavanger (30) 31.10.-01.11.2017
Det er klart for avreise til Stavanger 30.10.
Landskonferansen 2017 arrangeres av 3 fylkeskommuner: Sogn- og Fjordane,
Hordaland og Rogaland.
5. Svar på spørsmål fra Samferdselsdepartementet (Kollektivtransport- og
baneavdelingen) Vedr. Statlig utvidet TT-ordning.
Spørsmålet gjelder forklaringer på formulering om mulighet for
fylkeskommunene som har mottatt tilskuddsmidler til utvidet TT-tilbud å kutte i
antall turer, jfr. tildelingsbrevet.
Som man ser på bekreftelsen fra departementet er Vest-Agder
fylkeskommunes tolkning korrekt.
Henvendelse til Samferdselsdepartementet 12.10.2017 v/ Mette Kirkhus
Johansen:
Rådet har fått kopi av tildelingsbrev fra departementet datert 3. juli 2017 som
referatsak. Spørsmålet gjelder forklaring på formulering om mulighet for
fylkeskommunene som har mottatt tilskuddsmidler til utvidet TT-tilbud å kutte i
antall turer, jfr. tildelingsbrevet.
Vi har oppfattet formuleringen slik:
I utgangspunktet innebærer den statlige ordningen at tilskuddet fra staten skal
dekke hele merutgiften fylkeskommunene har ved å øke reisetilbudet fra det
nivået på tilbudet fylkeskommunen selv tilbyr og opp til 200 reiser for de
utvalgte brukerne.
Det er fylkeskommunene som i sine søknader må beregne hvor mye de tror
det vil koste å utvide tilbudet til 200 årlige reiser. Dersom fylkeskommunen får
tildelt tilskudd fra staten, er det fylkeskommunen selv som har "det finansielle
ansvaret" ved gjennomføring av ordningen. Vi oppfatter formuleringen slik at
fylkeskommunen ikke får mer midler fra staten dersom dette blir mer kostbart
enn beregnet, men at fylkeskommunen har anledning til å redusere
reisetilbudet (antall turer) dersom de tildelte tilskuddsmidlene ikke er
tilstrekkelig til å dekke en utvidelse opp til 200 reiser.
Vi ber derfor om rask tilbakemelding på om dette er riktig oppfattet/ evt.
hvordan dette skal forstås.
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Svar fra Departementet 13.10.2017:
Dette er riktig oppfattet.
6. Status Idèbank/erfaringsbank og opplæring av råd
Svar på henvendelse til Deltasenteret v/ Ingeborg Bjark, 20.09.2017:
Vi viser til e-post 31.8.17 om status for idebank/erfaringsbank og om opplæring
av råd.
I spørsmålet om idébank, har Bufdir kommet frem til at det ikke vil være
formålstjenlig å opprette en egen idébank med gode eksempler på hvordan
rådene kan arbeide.
Vi har tidligere forsøkt en slik nettside der rådene ble oppfordret til å sende inn
gode eksempler. Vi opplevde at det ikke kom inn slike eksempler uten at vi
fulgte opp tett overfor enkeltpersoner eller spesielle kommunale råd. Driften av
en idébank var altså svært ressurskrevende. Det vil den nok fortsatt være
dersom den skal tilby jevnlige oppdateringer, og faktisk bli brukt av rådene.
Deltasenteret i Bufdir har imidlertid vurdert at mange av nyhetene fra rådene
kan få plass i vårt ukentlige nyhetsbrev om universell utforming. Dette er et
nyhetsbrev som ukentlig går ut til rundt 1300 abonnenter, og har høy grad av
lesning. Nyhetsbrevet gir mulighet til å nå ut til både rådsmedlemmer og andre
interessenter med informasjon på en effektiv måte. Redaktøren tar gjerne i mot
tips til aktuelle saker. Alle som er interessert kan melde seg på nyhetsbrevet
her: https://www.bufdir.no/Uu/nytt/
Ut fra opplysningene i møtet 19. januar skjønner vi at det stadig er behov for
opplæring av rådene, spesielt i lokalkommunene (de fylkeskommunale rådene
ser ut til å fungere bedre, selv om det også der er variasjoner). Vi vet at det
varierer hvilken opplæring rådene får, men har få muligheter til å påvirke
kommunene til å gi bedre opplæring.
Vi arbeider nå med tanke på å publisere en brosjyre med noen få
hovedpunkter om rådenes rolle og arbeid. Denne er tenkt å supplere innholdet
på Bufdirs nettsider. Tekstene på nettsiden vil vi etter hvert gjøre enkelte
endringer i, i håp om at sidene skal fremstå som enda lettere å forstå og mer
relevante for rådsmedlemmer. For å kunne forsvare å bruke mer ressurser på
nettsidene, er vi avhengige av å se at sidene tas i bruk. Det er uklart om det er
den høye gjennomsnittsalderen i rådene som gjør at få oppsøker de
nettressursene som faktisk finnes, eller om informasjonen ikke fremstår som
relevant.
Ovennevnte arbeid og tiltak fra Bufdirs side ble gjort kort rede for da seksjon
Deltasenteret hadde møte med representanter fra fylkeskommunen og rådet
for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne i Oppland under et
studiebesøk i Oppland fylke 7. og 8. september i år.
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Som det fremkommer av svaret tar redaktøren gjerne imot tips til aktuelle
saker, og alle som er interessert kan melde seg på nyhetsbrevet.
8 Presentasjon av rådet i fylkestinget 24. oktober.
Rådet har fått anledning til å presentere seg i fylkestinget 24. oktober kl. 13.0014.00.
Møtet finner sted på Spira kultursenter i Flekkefjord.
Representanten Charlotte Wesenberg vil presentere: Transport.
Representanten Trine Lise Systad vil presentere: skole/psykososiale miljø.
Representanten Turid T. Håland vil presentere: Friluftsliv.
Presentasjonene deles ut i fylkestingets møte.
Leder i rådet, politisk sekretariat og fylkesordfører får presentasjonene i
forkant.
Møtet blir streamet og kan følges på www.vaf.no/politikk
Befaring med rådet i Flekkefjord vil finne sted ca. kl. 17.00 etter fylkestingets
møte (Leder Per S. Stordrange og nestleder Karin Hodne er medlemmer i
fylkestinget) på Spira kultursenter.
Medlemmer fra rådet av Flekkefjord som kan møte oss, er: Clarens Waage,
Kari Moen Olsen og Elisabeth Grytten (vara for nestleder Paul Michelsen).
7. Tilbakemeldinger på ringerunde til de kommunale råd.
Hver representant fikk i oppgave å ringe til to kommunale råd for å ta rede på
følgende 3 spørsmål:
1. Hvordan går arbeidet i rådet?
2. Er det spesielle utfordringer dere jobber med i deres kommune?
3. Er det noe spesielt dere har lykkes med i løpet av de siste årene deres i
arbeid?
Representantene har sendt svarene til sekretæren som "syr sammen" til ett
dokument. Alle kommunale råd har gitt tilbakemelding.
Medlemmene i rådet vil i neste møte se på dette sammen før det evt. kan
offentliggjøres (det er allerede kommet henvendelse fra NHF Agder som er
interessert).
Leder lager et utkast til brev (likelydende) til de kommunene som liter mest,
som sendes kommuneledelsen.
8. Status regnskap pr. oktober 2017
Sekretæren orienterte for regnskapet pr. oktober 2017.
Det er gitt budsjettinnspill om å øke rådets driftsbudsjett.
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9. Møtedatoer 2018:
Møtedatoer/møteplan for 2018 er nå vedtatt i fylkesutvalget for
hovedutvalgene, fylkesutvalget og fylkestinget.
Sekretæren legger fram forslag til møtedatoer i neste møte.
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