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MØTEPROTOKOLL  
 

Råd for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne 
 
Dato: 08.05.2019 13:30 
Sted: Gran rådhus. Møterom Granavollen 
Arkivsak: 18/03205 
Arkivkode: 033  
  
Møtende 
varamedlemmer: 

Ingrid Woldengen 

  
Forfall:  Hans Bjørge, Elbjørg Sjøli, Shaqir Rexhaj 
  
Fra administrasjonen: Kirsten Jåvold Hagen, Mona Mikaelsen, Gard Olsen 
  
Protokollfører:   Gunn Kristin Reinli 
  
 
Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle 
merknader innen @ 
 

 

 Tema/orienteringer: 
 

 Omstilling i tilrettelagte tjenester v/Gunn Kristin Reinli 

Det er jobbet med estimering av direkte tjenesteyting ut fra enkeltvedtak. Det arbeides med 
nå er kvalitetssikring av grunnlagsarbeidet. Det gjøres også en gjennomgang av 
kompetansesammensetning ved de ulike tjenestestedene i tilrettelagte tjenester. Målet er å 
ha klare nye bemanningsplaner ca 01.06.  

Brukermedvirkning på systemnivå ivaretas gjennom jevnlig informasjon til råd for likestilling 
av mennesker med nedsatt funksjonsevne.  

Brukermedvirkning på individnivå ivaretas i forbindelse med kartlegging og evaluering av den 
enkelte tjenestemottakers vedtak.  

 

 Informasjon om prosjektet «Digital veiledning» v/ Kirsten Jåvold Hagen  

Kirsten Jåvold Hagen er informasjonssjef, og jobber med kommunikasjon i Gran kommune. 
Innbyggerservice og digital veiledning av innbyggerne i Gran. 

 

Ord i saken Aksel Grinaker, Hanne 

 

 Ombygging Bjørklund barnehage v/Mona Mikaelsen 

Kommunalsjef Mona Mikaelsen orienterte i saken 

Kommunalsjefen fikk også spørsmål om hvilke barnehager i Gran kommune er tilrettelagt 
med tanke på universelt utformet for alle grupper. 
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De nye byggene er best tilrettelagt. Fagerlund barnehage er nærmest målet, Espira Romholt, 
Trulserudenga, Marka barnehage er også til dels tilrettelagt.  

Kommunen har plikt til å tilrettelegge for barn med spesielle behov. 

Bjørklund: Etter at skolen har flyttet ut, er det ønske om å flytte barnehagen ned på 
bakkenivå. Dette er viktig for både ansatte, barna og foreldrene.  

Handikapforbundet sentralt har henvendt seg til Hanne Magnussen i forbindelse med 
ombygging av Bjørklund barnehage.  

Ord i saken: Hanne Magnussen, Ingrid Woldengen 

 

 Nye retningslinjer for råd for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne v/Hanne 
Magnussen  
Den planlagte prosessen med samarbeid med de andre rådene om nye retningslinjer ble ikke 
noe av, rådet jobber videre med utkast til retningslinjer og sender utvalgssekretær.  

 
 

SAKSLISTE  

  Godkjenning av møtebok fra møtet @  

8/19 17/00432-14 
Årsmelding 2018 Råd for likestilling av mennesker med nedsatt 
funksjonsevne 

 

9/19 17/02406-21 
Gran kommunes boligbehov - Vurdering av kjøp av Granumsvegen 
3A-H 
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8/19 Årsmelding 2018 Råd for likestilling av mennesker med nedsatt 
funksjonsevne 
 
Arkivsak: 17/00432 

Behandlet av Møtedato Saknr 

Råd for likestilling av mennesker med nedsatt 
funksjonsevne 

08.05.2019 8/19 

 
 

Rådmannens innstilling: 
 

1. Årsmelding for Råd for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne 2018 godkjennes 
2. Årsmelding oversendes rådmannen i tråd med pkt 7 i reglement for rådet. 

 
Råd for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevnes behandling 08.05.2019: 
 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Ingen 
 
 
Votering 
Enstemmig som rådmannens forlag 
 
 
Råd for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevnes vedtak 08.05.2019: 

3. Årsmelding for Råd for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne 2018 godkjennes 
4. Årsmelding oversendes rådmannen i tråd med pkt 7 i reglement for rådet. 

 
[Lagre]  
 
 
 
 

9/19 Gran kommunes boligbehov - Vurdering av kjøp av Granumsvegen 3A-H 
 
Arkivsak: 17/02406 

Behandlet av Møtedato Saknr 

Formannskapet 09.05.2019 18/19 

Kommunestyret 23.05.2019 47/19 

Eldrerådet 06.05.2019 12/19 

Råd for likestilling av mennesker med nedsatt 
funksjonsevne 

08.05.2019 9/19 

 
 

Rådmannens innstilling: 
 

1. Kommunestyret tar til etterretning orienteringen som er gitt i saken. 
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2. Kommunestyret opprettholder tidligere prioriteringer ved Boligplan 2018 – 2021. 
3. Gran kommune ønsker ikke å innlede forhandlinger med Snekkergården boligutleie for å 

kjøpe eiendommen 
 
Råd for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevnes behandling 08.05.2019: 
Enhetsleder for Eiendom, Gard Olsen orienterer i saken.  
Rådet for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne fremmet forslag om et tilleggs-punkt i 
saken vedrørende hjelp til anskaffelse av bolig for de som ikke kan dette selv. 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Hanne Magnussen, Knut Raddum, Aksel Grinaker, Ingrid Woldengen. 
 
Votering 
2 representanter stemte for rådmannens innstilling med tilleggspunkt 
2 representanter stemte for rådmannens alternative innstilling.  
Lederens dobbeltstemme ble avgjørende i saken. 
 
Råd for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevnes vedtak 08.05.2019: 

1. Kommunestyret tar til etterretning orienteringen som er gitt i saken. 
2. Kommunestyret opprettholder tidligere prioriteringer ved Boligplan 2018 – 2021. 
3. Gran kommune ønsker ikke å innlede forhandlinger med Snekkergården boligutleie for å 

kjøpe eiendommen 
4. Rådet for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne forutsetter at kommunen 

er behjelpelig med å skaffe bolig til de som ikke har mulighet til å skaffe bolig selv 
 
[Lagre]  
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