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Fra adm. (evt. andre): 
Anne Strømmesen, bib.sjef/rådgiver 
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Sakliste 
 
Saksnr. Arkivsaksnr. Arkivkode Tittel  
004/20 20/181 FE-033 Godkjenning av protokoll  
005/20 19/1519 FE-614, 

FA-A20 
Ombygging/tilrettelegging på skolen  

006/20 20/208 FE-614, 
FA-Q59 

Parkeringsplasser ved kommunale bygg  
for personer med nedsatt funksjonsevne 

 

 
 
 

004/20 Godkjenning av protokoll 
 
Rådmannens innstilling: 
Protokoll fra møtet 11.02.20 godkjennes.  
 
Behandling 
Innstillingen enstemmig vedtatt.  
 
RFF - 004/20 Vedtak: 
Protokoll fra møtet 11.02.20 godkjennes.  
 

 
 
005/20 Ombygging/tilrettelegging på skolen 
 
Rådmannens innstilling: 
 
 
 
02.04.2020 Råd for personer med funksjonsnedsettelse 
 
Behandling 
Oppdaterte sakspapirer med skisse er sendt ut pr. mail til alle deltakerne.  
 
Før behandling av saken stilte leder Viktor Andberg spørsmål om rådets habilitet. Alle var 
enstemmig enig om at alle var habile.  
 
Rep. Viktor Andberg fremmet flg. forslag:  
1. Viser til saksutredninger fra teknisk avd., siste datert 30.03.20. 
2. Kostnader for ombygging/tilrettelegging, samt til arkitekt m.v. er stipulert til ca. 1,2 mill. 
ex mva. 
3. Rådet vil ved samme anledning tillate å gjøre oppmerksom på at kostnader til innredning  
    av nødvendige hjelpemidler og annen innredning av nye lokaler ikke er med i nevnte  
    kostnadsoverslag.  
4. Rådet vil av overnevnte anmode kommunestyret å bevilge nødvendige prosjektkostnader, 
jmf.  
    saksutredningen og vist som skisser av nytt tilbygg.  
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Rep. Torill Berg og Tanja Skavholm fremmet flg. forslag til nytt pkt. 4, Andbergs forslag pkt. 
4 blir nytt pkt.5: :  
 
Brukermedvirkning er viktig for å sikre en god planlegging og best mulig funksjonell 
utnyttelse av arealet.  
Andberg, Berg og Skavholms forslag enstemmig vedtatt.  
 
 
 
RFF - 005/20 Vedtak: 
 
1. Viser til saksutredninger fra teknisk avd., siste datert 30.03.20. 
2. Kostnader for ombygging/tilrettelegging, samt til arkitekt m.v. er stipulert til ca. 1,2 

mill. ex mva. 
3. Rådet vil ved samme anledning tillate å gjøre oppmerksom på at kostnader til 

innredning av nødvendige hjelpemidler og annen innredning av nye lokaler ikke er 
med i nevnte kostnadsoverslag.  

4. Brukermedvirkning er viktig for å sikre en god planlegging og best mulig funksjonell 
utnyttelse av arealet.  

5. Rådet vil av overnevnte anmode kommunestyret å bevilge nødvendige 
prosjektkostnader, jmf. saksutredningen og vist som skisser av nytt tilbygg.  

 

 
 
006/20 Parkeringsplasser ved kommunale bygg  for personer med nedsatt funksjonsevne 
 
Rådmannens innstilling: 
      
 
Behandling 
Viktor Andberg (AP) fremmet følgende forslag: Saken Utsettes.  
Andbergs forslag enstemmig vedtatt.  
 
RFF - 006/20 Vedtak: 
Saken utsettes.  
 

 
 
Tennevoll 02.04.20 
Anne Strømmesen 
referent 


