
Møteprotokoll

Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede

Møtested: 1. etg., Inderøy Rådhus

Dato: 03.05.2013

Tidspunkt: 14:30  -  15.30

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn Rep. Navn Rep.

Trine Berg Fines H Arvid Nervik
Hans Henrik Nørholm Kristin Lie Slapgaard
Ragnar Nossum SP Lena Oldren Heggstad AP
Harald Ness AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn Rep. Navn Rep.

Randi Winje Rørstad

Følgende varamedlemmer møtte:

Navn Rep.

Sigrun Solem

Merknader:
Innkalling og sakliste enstemmig godkjent

Dessuten møtte:

Navn

Jon Arve Hollekim Rådmann

Underskrifter:

Vi bekrefter med underskriftene våre at møteprotokollen er ført i samsvar med det som ble vedtatt i møtet.

______________________ ______________________ _______________________

Trine Berg Fines Kristin Lie Slapgaard Ragnar Nossum



Sakliste

Utvalgs-

saksnr Innhold

Untatt

off.

Saker til behandling

PS 6/13 Videre planlegging avlastningstilbud, barnebolig og boligtilbud 
for personer med funksjonshemming



Saker til behandling

PS 6/13 Videre planlegging avlastningstilbud, barnebolig og boligtilbud for personer med 
funksjonshemming

Rådmannens forslag til vedtak:

Rådmannen gis fullmakt til å utarbeide forslag til revisjon/presisering av Boligsosial 
handlingsplan kap 5.0 Fremtidig behov for nye boliger/tjenester i forhold til bo oppfølgning  og 
kap 7.0  som omhandler tiltaksplan.

Et konkret forslag til utbyggingsløsning fremmes samtidig med forslag til revisjon av plan. 
Utbyggingsløsningen skal tilfredsstille nasjonale føringer til dimensjonering og 
brukersammensetning, jfr. Husbankens konkretiseringer etter behandlingen av 
Nessjordalternativet.

Utredningen legges opp slik at Kommunestyret kan ta beslutning om gjennomføring samtidig 
med behandlingen av budsjett og økonomiplan til høsten.

Behandling i Rådet for likestilling av funksjonshemmede - 03.05.2013 

Harald Ness fremmet følgende tilleggsforslag til rådmannens forslag:
1. Etter første avsnitt:

Det forventes at revisjonen av Boligsosial Handlingsplan og underliggende dokumenter 
som skal behandles politisk, er presis ift begrepsbruk – fysisk funksjonshemning, psykisk 
funksjonshemning, sosial funksjonshemning og psykisk utviklingshemning.

2. Etter Nessjordalterntivet:
NFU involveres i prosjektet helt fra startfasen.

Avstemming

Det ble stemt punktvis over forslag fremmet i møtet:
Pkt 1: Vedtatt mot 1 stemme
Pkt 2: Enstemmig
Rådmannens forslag med forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt.

Uttalelse i Rådet for likestilling av funksjonshemmede - 03.05.2013

Rådmannen gis fullmakt til å utarbeide forslag til revisjon/presisering av Boligsosial 
handlingsplan kap 5.0 Fremtidig behov for nye boliger/tjenester i forhold til bo oppfølgning  og 
kap 7.0  som omhandler tiltaksplan.

Det forventes at revisjonen av Boligsosial Handlingsplan og underliggende dokumenter som 
skal behandles politisk, er presis ift begrepsbruk – fysisk funksjonshemning, psykisk 
funksjonshemning, sosial funksjonshemning og psykisk utviklingshemning.



Et konkret forslag til utbyggingsløsning fremmes samtidig med forslag til revisjon av plan. 
Utbyggingsløsningen skal tilfredsstille nasjonale føringer til dimensjonering og 
brukersammensetning, jfr. Husbankens konkretiseringer etter behandlingen av 
Nessjordalternativet.

NFU involveres i prosjektet helt fra startfasen

Utredningen legges opp slik at Kommunestyret kan ta beslutning om gjennomføring samtidig 
med behandlingen av budsjett og økonomiplan til høsten.


