
1 
 

RÅD FOR LIKESTILLING AV MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE. 

ÅRSMELDING 2018. 

Medlemmer Varamedlemmer 

Hanne Magnussen, leder Pernille C. K. Alm 

Hans Bjørge, nestleder Gunn-Elisabeth Thoresen 

Knut Raddum (LHL) 1. vara Ove Evensen (FBBS) 

2. vara May Britt Mogerhagen (LHL) 

Aksel Grinaker (NFU) Marianne Raknerud (NFU) 

Kjersti Løvhaug (Hadeland MS-forening 1. vara Shaqir Rexhaj 

2. vara Ingrid Woldengen 

Aud Egge (Diabetes Hadeland) Elbjørg Sjøli (Mental Helse Gran) 

 

Rådssekretær: Gunn Kristin Reinli. 

Antall rådsmøter: 7.  

Totalt er 14 saker behandlet: 

1/18 Lokalisering av Lunner og Gran legevakt 

2/18 Endring av navn – Råd for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne 

3/18 Årsmelding råd for funksjonshemmede 

5/18 Boligplan for Gran kommune 2018-2021 

6/18 Forslag til møteplan for råd for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne 2019 

7/18 Tidsplan budsjett og økonomiplan 2019-2022 

 Råd for funksjonshemmede byttet navn til Råd for likestilling av mennesker med nedsatt 
funksjonsevne. 

1/18 Strategisk plan psykisk helse 2019-2022 

2/18 Kommunestyresak «Nytt sykehjem og omsorgssenter på Sagatangen – utlysning av 
tilbudskonkurranse (investeringsprosjekt 619)» 

3/18 Miljøgate Gran sentrum 

4/18 Oversikt over helsetilstanden - Folkehelseoversikten 

5/18 Budsjett og økonomiplan 2019 – 2022 

6/18 Nye priser helse- og omsorgstjenester 2019 

7/18 Budsjett 2019 – betalingsregulativ kultur 

8/18 Kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv. Oppjustering av prioritert 
handlingsplan 

 

Temaer/orienteringer: 

● Strategiplan psykisk helse 

● Strategiplan helse- og omsorg 

● Individuell plan og koordinator 

● Budsjett og økonomiplan 2019 – 2022 

● Omstilling - tilrettelagte tjenester 

● Oppfølging Strategiplan psykisk helse 
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● Brannforebyggende arbeid 

● Framdrift Sagatangen 

 

Arbeidsmøter. 

Rådet har avholdt seks arbeidsmøter og behandlet 43 saker. Av disse nevnes 

● Skifte av navn 

● Evaluering av arbeidsform for rådet og kommunikasjon/samarbeid med utvalgssekretær 

● BPA 

● Registrering av universell utforming av kommunale eiendommer 

● Omorganisering i kommunen 

● Rådsmedlems fravær i råds- og arbeidsmøter  

● Ny base på Markatun 

● Brukermedvirkning 

● Ny rådsstruktur – interpellasjon 

● Budsjett og strategikonferanse  

● Kvalitetssikring av kommunale tjenester (syklisk metode) 

● Dokumentasjon fra vedtak fra fylkesmannen vedrørende bortfall av timer til 

funksjonshemmede. 

● «Trygt hjem for alle». Brannforebyggende tiltak for kommunale boliger/enheter. 

● Budsjett 

● Dialogmøte på «Hjertebo».  

● Deltakelse på BPA-konferansen. 

● Innspill fra Råd For Likestilling For Mennesker Med Nedsatt Funksjonsevne (RLF) vedr. 

budsjett og økonomiplan 2019 – 2022. 

● Innspill til møte i kontrollutvalgets møte 16.03.2018 

● Tilbakemelding fra Fylkesmann på tildeling av timer for helse og omsorgstjenester i Gran 

kommune 

● Feil informasjon om helse- og omsorgstjenester på nettsiden til Gran kommunen 
 
 

Evaluering av arbeidsform for rådet og kommunikasjon/ samarbeid med utvalgssekretær: 

Rådet sendte innspill 15.02.2018 til Kontrollutvalget ved leder Bjørn A. Hvaleby med følgende tekst: 

”Til Kontrollutvalget ved leder Bjørn A.  Hvaleby. 

Viser til møteprotokoll fra Kontrollutvalget i Gran kommune fredag 19. januar 2018. SAK NR. 08/2018 

KOMMUNENS OPPFØLGING AV RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSHEMMEDE OG 

ELDRERÅDET. 

Råd For Funksjonshemmede og Eldrerådet inviterte ordfører Willy Westhagen og rådmann Lars Ole 

Saugnes og Ungdomsrådet for å drøfte rådenes rolle i Gran kommune i rådsmøte 7. juni 

2018.  Ordfører og rådmann var positive til dette, og takket ja til å møte.  

Ordfører Willy Westhagen måtte dessverre melde forfall til møte grunnet en hastesak denne dagen. 

Rådmann Lars Ole Saugnes innledet møtet med en presentasjon om rådenes rolle i Gran kommune. I 

møtet drøftet vi forventninger og rådenes mandat, samt hvordan legge til rette for god 
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kommunikasjonsflyt med administrasjon og de vi er valgt til å representere. Råd For 

Funksjonshemmede opplevde møtet som positivt, og det var en fin anledning til å drøfte saker der 

alle rådene var samlet.  

 

Etter dette har det vært store endringer i kommunestrukturen hvor vi som råd opplever at det til 

tider har vært manglende informasjon om prosesser som har betydning for rådets rolle i kommunen. 

Vi vil også legge til at vi har savnet å være en naturlig samarbeidspart i disse endringsprosessene.   

Det er derfor gledelig å lese at kontrollutvalget ved enstemmig vedtak inviterer rådmannen til å 

orientere om hvordan kommunen ivaretar sine plikter overfor de lovpålagte utvalgene når det 

gjelder utvalgenes muligheter til å uttale seg i politiske saker. 

Vil legge til at vår utfordring i hovedsak gjelder saker vi som råd ønsker å ta opp på vegne av de vi 

representerer i møte med administrasjonen i kommunen.  Vi ser det også som en selvfølge at 

kontrollkomiteen legger til Ungdomsrådet som en naturlig del av rådmannens orientering.  

Med dette håper vi at rådmannens orientering kan være startskuddet til et positivt og inkluderende 

samarbeid med administrasjon, ansatte, politikere og alle parter som rådene er valgt til å 

representere i Gran kommune 

Rådet mottok dessverre hverken svar på mailen, eller noen annen kommunikasjon før eller etter 

møtet i Kontrollutvalget eller fra Kontrollutvalgets leder Bjørn A. Hvaleby. 

Rådet har i tillegg til dette bedt om protokoll fra møtet uten å ha mottatt dette. Rådet har fått 

muntlig tilbakemelding fra rådssekretær Gunn Kristin Reinli på at møtet ble gjennomført som avtalt 

samt at saken ble drøftet og at konklusjon var at kommunen ikke har brutt noen lover i henhold til 

Rådets rolle i Gran kommune, men at det jobbes videre med å legge til rette for ett godt samarbeid. 

Trygt hjem for alle 

Rådsmedlem Elbjørg Sjøli representert Rådet i dette prosjektet. Videreføres i 2019. 

Ressursgruppen universell utforming Gran kommune 

Rådsmedlem Knut Raddum representer Rådet i ressursgruppen.  Videreføres i 2019. 

Feil Informasjon om helse- og omsorgstjenester på nettsiden til Gran kommune 

Rådet har fulgt opp brev datert 16.07.2018 til Gran kommune V/ kommunalsjef Mette Mosby fra 
Fylkesmannen angående feilinformasjon om helse – og omsorgstjenester på hjemmeside/nettsiden 
til Gran kommune. 
Feilinformasjonen Fylkesmannen la vekt på var: 

● Praktisk bistand/Hjemmehjelp 
● Brukerstyrt personlig assistanse (BPA). 
● Støttekontakt 

Fylkesmannen la vekt på at de kun har gjennomgått opplysninger om praktisk bistand, BPA og 
støttekontakt på hjemmesiden, og kan derfor ikke si noe om det forekommer feil andre steder. 
Gran kommune ga 08.08.2018 tilbakemelding på Fylkesmannens henvendelse der det fremkomer at 
kommunen har begynt å se på de områder som er påpekt i brevet fra Fylkesmannen samt at noen 
rettinger er gjort, og en jobber med de øvrige tjenestene slik at de etter hvert også skal gi den 
veiledningen de bør og inneholde god informasjon til publikum.  
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Rådet har ikke mottatt eller fått noen form for tilbakemelding fra hverken fylkesmann eller Gran 
kommune på om Gran kommunes hjemmeside/nettside tilfredsstiller forvaltningsloven 
§ 11. pr. dags dato. Saken følges videre opp av Rådet.  
 
 
 Budsjett og Strategi konferansen i Gran kommune 19.06.2018 

Leder for Rådet, Hanne Magnussen, ble invitert til Budsjett- og strategikonferansen av ordfører Willy 

Westhagen. 

Rådets leder ble ønsket velkommen av både ordfører og rådmannen ved åpningen av konferansen. 

Etter dette ble ikke Rådene i Gran kommune nevnt med et ord i løpet av konferansen. Det var med 

stor skuffelse rådsleder opplevde at rådet ikke ble nevnt som en samarbeidende part for 

administrasjonen i kommunen til tross for at Rådet ved flere anledninger har oppfordret til dette.  

 

BPA og Brukermedvirkning 

BPA og Brukermedvirkning har vært en rød tråd gjennom hele året 2018 for Rådet.  

BPA: Rådet opplever manglende kunnskap om både rettigheter og plikter fra administrasjon og 

dessverre også fra personer som kvalifiserer til å benytte BPA. Rådet viderefører synliggjøringen av 

BPA som hjelpemiddel for personer med nedsatt funksjonsevne i 2019. 

 

Brukermedvirkning har vært drøftet i samtlige Rådsmøter. I tillegg til dette har rådet drøftet temaet i 

møte med administrasjonen, samt synliggjort i våre innspill vedr. både budsjett og strategiplan de 

siste årene. Vi er langt fra fornøyd, men opplever at administrasjonen tar dette på alvor og vi ser 

positivt på videre samarbeid med administrasjon. Saken videreføres til 2019. 

 

Dialogmøte på «Hjertebo» 31.10. 2018. Rådet inviterte med tema: Personer med nedsatt 

funksjonsevne en ressurs eller en salderingspost i budsjettet for Gran kommune? 

 

Disse var invitert og møtte:  

Gunn Kristin Reinli, Gran k. (adm.) 

Randi Eek Thorsen, Ap (politiker) 
Morten Hagen, Bygdelista (politiker) 
Rrustem Rexhaj, Ap (politiker) 
Pål Arne Oulie, Sp (politiker) 
Pernille BK Alm (varamedlem Rådet) 
Ove Evensen (varamedlem Rådet) 
Ingrid Woldengen (varamedlem Rådet) 
Marianne Raknerud (varamedleRrådet) 
 
Innledere: 
Ragnar Lie, Likestillingsombudet 
Øystein Høiby, Mental Helse Gran 
Thor-Erik Linstad, NFU Hadeland 
Shaqir Rexhaj, Handikapforbundet Innlandet 
Trine Ruud, LHL - Hadeland 
Nina Aaserud Grønfur, MS-foreningen Hadeland 
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Fra Rådet: 
Hanne Magnussen 
Elbjørg Sjøli 
Knut Raddum 
Hans Bjørge 
Aksel Grinaker 
 
Disse var invitert, møtte ikke: 
Willy Westhagen, ordfører GK 
Lars Ole Saugnes, rådmann GK 
Inger Reidun Fleischer, adm.GK 
Marianne Granseth, adm. GK 
Jorun Haukeli, adm. GK 
Mette Mosby, adm. GK 
Anne Hilde Sørum, adm.GK 
Anne Slette, adm.GK 
Are Løken, adm. GK 
Rune Meier, Høyre (politiker) 
Anne Solstad, Bygdelista (politiker) 
Kent Arntzen, Frp, varaordfører 
Kristin Swærd, De Grønne (politiker) 
Helge Tryggeseth, De Grønne (politiker) 
Aud Egge, medlem Rådet 
Gunn Elisabeth Alm Thoresen, varamedlem Rådet 
May Britt Mogerhagen, varamedlem Rådet  
Ranveig Berge, NFU Hadeland ved Thor-Erik Linstad  
 

Råd For Likestilling Av Mennesker Med Nedsatt Funksjonsevne ønsker velkommen ved leder 

Hanne Magnussen. 

Hanne innledet, og presenterte rådets medlemmer som fikk blomster, det samme fikk rådets 

sekretær Gunn Kristin Reinli. 

Innleder: Likestillings- og diskrimineringsombudet ved Seniorrådgiver Ragnar Lie: 

Likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne. 

● Etter at IA-avtalen som kom for 10 år siden, har ingen flere funksjonshemmede kommet i 

jobb. (Hva er situasjonen i Gran?). 

● Ombudet har veldig mange saker for utviklingshemmede som går på rett til egen bolig. 

Presentasjon av Mental Helse Gran ved leder Øystein Høiby. 
● Han studerer nå jus, og har kommet videre i livet. 
● De får ingen info om rettigheter fra Gran kommune 
● Det er vanskelig å klage til kommunen, da Gran kommune ikke har dokumentasjon. 
● De opplever at beslutninger er tatt og blir presentert for dem i møter, de blir ikke tatt 

med i prosessen. 
● De blir sett på som idioter. 
● Menneskeverd finnes ikke innen Psyk. helsetjeneste i Gran kommune 
● Administrasjonen er ikke interessert i dem, det er kun leder av Rådet Hanne Magnussen 

som har tatt dem på alvor og har lyttet. 
 
Presentasjon av Norsk Forbund For Utviklingshemmede (NFU) Hadeland ved styremedlem 
Thor-Erik Lindstad. 
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● Man møter døve ører hos kommunen i mange saker, f.eks. innen boliger/finansiering. 
● Viktig å dele erfaringer med mer effektive kommuner. 

 
Presentasjon av Norges Handikapforbund Innlandet ved leder Shaqir Rexhaj. 

● Han har mange verv, har en god BPA-ordning, og roste dette veldig. 
● Også godt fornøyd med Gran kommune. 

 
Presentasjon av LHL Hadeland ved Trine Ruud + Hvilke roller og ansvar har en 
likemannskoordinator i LHL Oppland ved Likemannskoordinator Trine Ruud. 

● LHL er ikke i daglig kontakt med kommunen, så de har ingen slik erfaring som de andre 
innlederne.  

● De jobber godt innen likemannsarbeidet. 
 
Presentasjon av MS Foreningen avdeling Gran av leder Nina Aaserud Grønfur. 

● Hun er ny i vervet. 
● De jobber godt på flere områder, og er aktive. 
● 50 medlemmer på Hadeland. 
● De er veldig avhengig av nevrologisk fysioterapi og er redde for å miste tilbudet på grunn 

av innføring av egenandel. 
 
Kaffepause med spørsmål og dialog med innledere og gjester. 
 

I dialog med politikere som var til stede i møtet, kom det fram at informasjonen og saker Rådet har 

jobbet med var ukjent for dem. Dette opplevdes svært oppsiktsvekkende både for Rådet og 

organisasjoner som var til stede på møte. 

Enighet om at kommunikasjonen må bedres! 

 

Saker som videreføres til 2019: 

● BPA 

● Brukermedvirkning 

● Universell tilgjengelighet i Gran kommune 

● Manglende tilbakemelding fra Gran kommune angående dokumentasjon fra Fylkesmannen 

på tildeling av timer for helse og omsorgstjenester i Gran kommune. 

● Tilgjengelighet for personer med nedsatt funksjonsevne i bruk at friområder på 

Ulsnestangen/Røykenvik. 

● Rådets rolle i Gran kommune 

● Kvalitetssikring av kommunale tjenester  

● Kvalitetssikring av informasjon i henhold til Gran kommunes hjemmeside 

● «Trygt hjem for alle». Brannforebyggende tiltak for kommunale boliger/enheter. 

● Budsjett 

 

Gran 10.03.2019 

 

Råd For Likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne 

 

Hanne Magnussen 

Leder 
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