MØTEPROTOKOLL
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
15/4684
Møtested: Rådhuset, Møterom 309
Møtedato: 01.12.2015
Tid : Kl. 18.30 – 20.45
Funksjon

Navn

Parti

Fremmøte

Leder
Nestleder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Varamedlem

Valentinsen Kjell Arne
Tjøsvoll Bente
Kjetland Jostein
Knudsen Anita
Bringedal Kjell Inge
Oma Lars Gunnar
Haga Torunn
Marie Helene Kvilhaug-Frazier

KRF
FRP
V
AP

Forfall

KRF

Møtte for Valentinsen Kjell Arne

Medlemmer:
Fra adm. (evt. andre):
Referent:

7
Elin Vikene

Innkalling/saksliste godkjent.
Innledningsvis orienterte sokneprest Kristian Støle om nye Kopervik kirke.

Utlagt på representantenes bord:
Til sak 34/15: Rådmannens budsjettnotat av 25.11.2015, formannskapets vedtak av 30.11.2015
og eldrerådets vedtak av 01.12.2015.

Protokollen skal godkjennes i neste møte.
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Saknr. 30/15
GODKJENNING AV PROTOKOLL - RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT
FUNKSJONSEVNE DEN 03.11.2015
Behandling:
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne ønsker opplæring i rådsarbeid.
Innstillingen enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne godkjenner protokollen fra møtet 03.11.2015.

Saknr. 31/15
ÅRSPLAN FOR BRANNFOREBYGGENDE ARBEID - 2016
Behandling:
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne støtter rådmannens forslag til vedtak.
Vedtak:
Kommunestyret vedtar vedlagte liste over særskilte brannobjekt og årsplan for
forebyggende aktiviteter for år 2016.

Saknr. 32/15
SKOLEBRUKSPLAN 2015-2030
Behandling:
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne viser til at det er et krav om
brukermedvirkning fra personer med nedsatt funksjonsevne ved bygging og renovering av
skolebygg.
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne støtter rådmannens forslag til vedtak.
Vedtak:
1. Kommunestyret tar utredning av skole- og sambruksmuligheter i Skudenes, Åkra og
Kopervik til etterretning og legger denne til grunn for videre utbyggingsløsninger i disse
tre sonene.
2. Kommunestyret ber om egen utredning av barneskole lokalisert på ny skoletomt på
Stangeland. Utredningen skal vurdere sammenslåing av Eide og Stokkastrand skole samt
eventuelt behov for endring av grensene for skolenes inntaksområder i sone 3.
3. Kommunestyret viderefører eksisterende skolestruktur med Skudeneshavn barneskole
og Skudenes ungdomsskole som kommunale grunnskoletilbud.

Eventuelle framtidige sambruksløsninger mellom grunnskole og kulturhus, bibliotek og
kulturskole skal lokaliseres til Skudenes ungdomsskole.
Dersom kommunestyret vedtar investeringsmidler til Skudenes ungdomsskole, skal
behovene for relokalisering av kulturhus, bibliotek og kulturskole vurderes som
alternative modeller tilknyttet Skudenes ungdomsskole.
4. Karmøy Voksenopplæringssenter (KVOS) overtar Eide skole som fast skolested til
voksenopplæring når ny barneskole i Kopervik er på plass. Nødvendig rehabilitering og
ombygging vurderes i egen sak.
5. Kommunestyret vedtar at arbeidet med nytt skole-, kultur- og idrettsanlegg på Åkra
videreføres. I tilknytning til skoleanlegget skal det realiseres en ny flerbrukshall.
Flerbrukshallen samordnes med Åkra IL`s planer om egen flerbrukshall nr. 2.
Graden av integrerte kulturfunksjoner i nye Åkra skole vurderes i forbindelse med
tidlig-fase planleggingen (byggeprogram) og forprosjekteringen av nybygget.
6. Ny barneskole på Kolnes sees i sammenheng med planlagt utbygging i Kolnes/Eikje
området.

7. Rådmannen innarbeider kostnadene knyttet til de ulike prosjektene i økonomiplanen.

Saknr. 33/15
KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2016-2019
POLITISK BEHANDLING
Behandling:
Knudsen(Ap) viste til hovedmålsetningene i saksframstillingen:
1. I Karmøy skal det finnes områder for idrett, mosjon, lek og friluftsliv i et omfang som
gir alle grupper i befolkningen muligheter for fysisk aktivitet der de bor. Dette
gjelder både i organisert og uorganisert form.
2. I tillegg skal det arbeides for at det finnes tilbud for fysisk aktivitet for alle deler av
befolkningen. Dette tilbudet kan være organisert gjennom idrettslag, helselag,
pensjonistforeninger, friluftsorganisasjoner med mer. For enkelte grupper kan det
være aktuelt at kommunen alene eller i interkommunalt samarbeid står for
oppstart/organisering av et tilbud.
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne ber om at det sendes en henstilling til
kultursjef og idrettskonsulent om at det lages gode oversikter på kommunens nettside om
tilbudet for personer med nedsatt funksjonsevne, da det i dag er vanskelig å finne dette
samlet.
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne støtter rådmannens forslag til vedtak.
Vedtak:
Karmøy kommunestyre vedtar rådmannens forslag til rullering av handlingsprogram 20162019 kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet.
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Saknr. 34/15
BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2016-2019
Behandling:
Rådmannens budsjettnotat av 25.11.2015, formannskapets vedtak av 30.11.2015 og eldrerådets
vedtak av 01.12.2015 lagt ut.
Oma fra NFU Karmøy lokallag har sendt kommentarer til rådmannen, helse- og
omsorgssjefen og gruppeledere mm.
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne stiller seg bak budsjettkommentarene fra NFU
Karmøy lokallag.
Vedtak:
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne stiller seg bak NFU sitt innspill og ber om at
følgende kommentar medtas på kommunens nettside under budsjett:
NFU Karmøy lokallag har lest rådmannens budsjettforslag for 2016, og ser at tilbud til
utviklingshemmede i Karmøy kommune i svært liten grad viser igjen i budsjettet. Heller ikke i
innværende års budsjett ble denne gruppen prioritert, noe vi kommenterte i brev til ordfører og
gruppeledere 17.11.14.
Boliger:
I «Boligsosial handlingsplan» påpekes det at det er stort behov for boliger med personalbase, og at den
tryggheten dette gir er spesielt viktig for utviklingshemmede. KOSTRA-tall viser også at Karmøy
kommer dårlig ut i forhold til kommuner det er relevant å sammenligne oss med. En skulle da forvente
at dette ble tatt tak i. Dette skjer imidlertid ikke. Boligkomplekset «Tøkjemyrveien» ,som skal bygges på
Vea, skal inneholde 12 leiligheter. 10 av disse skal disponeres av personer som allerede har et botilbud.
Mao blir det kun 2 nye personer som får et botilbud. I tillegg er det skissert bygging av 6 leiligheter i
tilknytning til eksisterende kommunale boliger. Dette er det ikke satt av midler til, og framstår dermed
som høyst usikkert.
Det er mange slitne pårørende som venter på at deres «barn» skal få mulighet til å flytte hjemmefra –
barn som for lengst har passert 18 år, og som foreldre ikke har omsorgsplikt for. Noen ønsker å bygge i
privat regi, med personalbase disponert av kommunen. Slike prosjekter kan for noen være en god
løsning. Imidlertid må en ikke la dette bli en «sovepute» for kommunen, slik at kommunen unnlater å
bygge – private prosjekt kan ikke erstatte kommunens ansvar for å ivareta boligbehov for personer med
utviklingshemming.
Vi ser også med bekymring på rådmannens forslag om en reduksjon av rammeoverføringene til boliger
tilsvarende 2,8 mill. Det blir bl.a. kommentert at en skal «justere bemanning i forhold til aktivitet».
Foreldre som har hatt sine barn boende lenge i kommunal bolig har uttrykt bekymring over stadig
redusert oppfølging, spesielt når det gjelder mulighet til deltagelse i fritidsaktiviteter. Det samme
tilbakemelder de frivillige som driver ulike fritidstilbud. En har sett en betydelig nedgang i
ressursbruken, fra kommunen overtok ansvaret for utviklingshemmede, og til i dag.
Utviklingshemmede skal leve, ikke bare overleve. Og de er i stor grad avhengige av kommunal
tjenesteyting for å leve et verdig liv.
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Avlastning:
Rådmannen forslår en økning på 2,15 mill til avlastning/barnebolig. Dette framstår som en reell
økning for å styrke tilbudet. Vi har imidlertid fått informasjon om at økningen gjelder ekstramidler
som allerede brukes, men som fra neste år vil bli faste midler. Dette betyr at avlastningstilbudet neste
år vil ligge på samme nivå som i dag.
Arbeid/Aktivitet:
Når det gjelder arbeid og dagaktivitet, vet vi at det er mange som vil ha behov for et til bud etter
videregående skole de kommende årene. Vi finner heller ikke på dette område at det er avsatt midler til
nye brukere. Det er foreslått en økning i midler til dagtilbud for eldre/demente, men ikke til unge med
utviklingshemming.
Vi er kjent med at Solstein har ventelister. Vi er også kjent med at kapasiteten er sprengt i kommunale
dagtilbud, også når det gjelder fysisk plass. At kommunen finner midler til bygging av sykehjem,
skoler og idrettshaller er noe kommunens innbyggere er opptatt av, og engasjert i. Svært få har
interesse av å engasjere seg i bygging av dagaktivitetssenter eller boliger for utviklingshemmede.
Utviklingshemmede er for de aller fleste «usynlige». Da er det politikerne si oppgave å se også denne
gruppen sitt behov.
Vi ber om at utviklingshemmedes levekår blir tatt på alvor, og at dette viser igjen i kommunens
budsjett.

Saknr. 35/15
REFERATLISTEN - RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE
01.12.2015
Referatsakene enstemmig tatt til orientering.
1. Møteprotokoll hovedutvalg helse og omsorg 04.11.2015
2. Prosjektmidler til utvikling av feltet universell utforming
3. Møteprotokoll fylkesrådet for funksjonshemmede 28.09.2015
4. Møteprotokoll fylkesrådet for funksjonshemmede 16.11.2015
5. Info om universell utforming

Saknr. 36/15
EVENTUELT - RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE 01.12.2015
Bringedal spurte hva som var gjort i forhold til listen med punkter/forbedringsområder i
forhold til universell utforming av Karmøy rådhus.
Sekretær svarte.
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne ber om at listen tas fram igjen i neste møte.
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