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GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA RÅD FOR FUNKSJONSHEMMEDES
MØTE DEN 22.NOVEMBER 2010
Forslag til vedtak:
Protokoll fra råd for funksjonshemmedes møte den 22.november 2010 godkjennes.
Behandling:
Rådet ønsket en tilbakemelding fra rådmannen på sak 46/10, 48/10 og 49/10.
Sak 46/10 Omsorg i Syden - sykehjem i Spania;
Rådmannen opplyste om at så lenge det ikke er vedtatt at kommunen skal gå ut av
eierskapet har ikke administrasjonen gjort mer med saken.
Sak 48/10 Forsterkede skoler og barnehager;
Rådmannen kunne ikke si hvor langt den saken var kommet, men lovet å komme
tilbake til det senere.
Sak 49/10 Økonomiplan 2011-2014;
Ingen av rådets forslag til økonomplanen 2011 ble vedtatt.
Votering
Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
Vedtak i Kommunalt råd for funksjonshemmede:
Protokoll fra råd for funksjonshemmedes møte den 22.november 2010 godkjennes.
2/11
REFERATSAKER
Forslag til vedtak:
Referatene tas til orientering.
Behandling:
Ref 1-5; tatt til orientering.
Ref 6 Årsrapport kontrolltjenesten 2010. Salgs- og skjenkekontroll;
Rapporten er "tynn" og sier lite. Ønskelig med en mer utfyllende rapport.
Følgende skriv ble delt ut på møtet:
"Velkommen som bruker av NAV tolketjenesten"
"Samarbeid om universell utforming - tragedie eller triumf?"
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I tillegg til referatene ble følgende drøftet:
De nye røde dørene i rådhuset;
de første dørene som ble satt inn var for smale. De er nå byttet ut med bredere
dører. Disse dørene var tunge å få opp. Det er nå montert elektrisk døråpner på
disse.
Utkast til kommuneplan 2011-2022;
gledelig at Universell Utforming er tatt med i planen.
Adgangskort til rådhuset;
leder av rådet har ikke adgangskort til rådhuset og innedørene. Kun ansatte og
gruppeleder har kort. Øvrige må henvende seg i skranken. Post til råd for
funksjonshemmede blir heretter sendt via Posten slik som posten til andre råd og
politiske partier.
Votering
Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
Vedtak i Kommunalt råd for funksjonshemmede:
Referatene tas til orientering.
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ÅRSMELDING 2010 - RÅD FOR FUNKSJONSHEMMEDE
Forslag til vedtak:
Råd for funksjonshemmedes årsmelding for 2010 tas til orientering.
Behandling:
Forslag til årsmelding ble gjennomgått. Leder sender over forslaget på mail til
sekretær slik at skrivefeil blir rettet og manglende opplysninger blir fylt inn.
Votering
Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
Vedtak i Kommunalt råd for funksjonshemmede:
Råd for funksjonshemmedes årsmelding for 2010 tas til orientering.
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SHELL STOREBAUG - ØSTFOLD VEISERVICE SØKNAD OM SERVERINGSBEVILLING
Forslag til vedtak:
1. Rygge bilistsenter – Shell Storebaug E6 ved Christian Bakke Fyen, gis
serveringsbevilling i henhold til serveringslovens § 3.
2. Det gis bevilling for salg og servering av fastfood og andre kioskvarer. Det er
ingen sitteplasser inne eller ute.
3. Åpningstiden er fast hele året – døgnåpent - fra klokken 00.00 – 00.00.
4. Som daglig leder godkjennes Christian Bakke Fyen født 23.09.84.
5. Åpningstiden skal slås opp å være synlig for publikum.
6. Stedet må påberegne kontroll fra tilsynsmyndighetene jf § 13.
Behandling:
Medlem Karin Johnsen fremmet følgende nytt forslag til vedtak gjeldende for sakene
4/11, 5/11 og 6/11:
"Vi kan ikke se at rådmannen har behandlet saken. Det er foretatt klipping og liming
som i realiteten sier at ingen i Rygge behøver å forholde seg til krav om universell
utforming før i 2025. Et minimum av saksbehandling bør være at man vurderer
hvorvidt slike krav er overholdt, hva som evt. mangler samt et overslag over hva det i
så fall vil koste å utbedre dette for å kunne gi godkjenning etter disse kravene.
Søknadsskjema for bevilling må endres slik at det inneholder et punkt om
ivaretakelse av universell utforming."
Votering
Johnsens fremlagte forslag enstemmig vedtatt.
Vedtak i Kommunalt råd for funksjonshemmede:
Vi kan ikke se at rådmannen har behandlet saken. Det er foretatt klipping og liming
som i realiteten sier at ingen i Rygge behøver å forholde seg til krav om universell
utforming før i 2025. Et minimum av saksbehandling bør være at man vurderer
hvorvidt slike krav er overholdt, hva som evt. mangler samt et overslag over hva det i
så fall vil koste å utbedre dette for å kunne gi godkjenning etter disse kravene.
Søknadsskjema for bevilling må endres slik at det inneholder et punkt om
ivaretakelse av universell utforming.

Side 4 av 6

5/11
RÅDE BAKERI - SØKNAD OM SERVERINGSBEVILLING
Forslag til vedtak:
1. Råde Bakeri avdeling i Midtveien 8, gis serveringsbevilling i henhold til
serveringslovens § 3.
2. Det gis bevilling for salg og servering av bakervarer samt små varmretter. Det er
65 sitteplasser inne og 35 sitteplasser ute. Servering skal skje på avgrenset
område.
3. Åpningstiden er satt til kl. 09.00 til kl.18.00 fra mandag til og med lørdag.
4. Som daglig leder godkjennes Linda Fredriksen født 09.04.72.
5. Åpningstiden skal slås opp og være synlig for publikum.
6. Stedet må påberegne kontroll fra tilsynsmyndighetene jf § 13.
Behandling:
Medlem Karin Johnsen fremmet følgende nytt forslag til vedtak gjeldende for sakene
4/11, 5/11 og 6/11:
"Vi kan ikke se at rådmannen har behandlet saken. Det er foretatt klipping og liming
som i realiteten sier at ingen i Rygge behøver å forholde seg til krav om universell
utforming før i 2025. Et minimum av saksbehandling bør være at man vurderer
hvorvidt slike krav er overholdt, hva som evt. mangler samt et overslag over hva det i
så fall vil koste å utbedre dette for å kunne gi godkjenning etter disse kravene.
Søknadsskjema for bevilling må endres slik at det inneholder et punkt om
ivaretakelse av universell utforming."
Votering
Johnsens fremlagte forslag enstemmig vedtatt.
Vedtak i Kommunalt råd for funksjonshemmede:
Vi kan ikke se at rådmannen har behandlet saken. Det er foretatt klipping og liming
som i realiteten sier at ingen i Rygge behøver å forholde seg til krav om universell
utforming før i 2025. Et minimum av saksbehandling bør være at man vurderer
hvorvidt slike krav er overholdt, hva som evt. mangler samt et overslag over hva det i
så fall vil koste å utbedre dette for å kunne gi godkjenning etter disse kravene.
Søknadsskjema for bevilling må endres slik at det inneholder et punkt om
ivaretakelse av universell utforming.
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MOSS FINBAKERI, HØYDA - SØKNAD OM SERVERINGSBEVILLING
Forslag til vedtak:
1. Moss Finbakeri avdeling Høyda ved Petter Lund gis serveringsbevilling i henhold
til serveringslovens § 3.
2. Serveringsbevillingen omfatter servering av bakervarer og små varmretter
3. Åpningstiden er satt til klokken 07.30 – 16.00 fra mandag til og med fredag og
klokken 08.00 – 15.00 på lørdager.
4. Som daglig leder godkjennes Petter Lund født 25.10.69.
5. Åpningstiden skal slås opp og være synlig for publikum.
6. Stedet må påberegne kontroll fra tilsynsmyndighetene jf § 13.
Behandling:
Medlem Karin Johnsen fremmet følgende nytt forslag til vedtak gjeldende for sakene
4/11, 5/11 og 6/11:
"Vi kan ikke se at rådmannen har behandlet saken. Det er foretatt klipping og liming
som i realiteten sier at ingen i Rygge behøver å forholde seg til krav om universell
utforming før i 2025. Et minimum av saksbehandling bør være at man vurderer
hvorvidt slike krav er overholdt, hva som evt. mangler samt et overslag over hva det i
så fall vil koste å utbedre dette for å kunne gi godkjenning etter disse kravene.
Søknadsskjema for bevilling må endres slik at det inneholder et punkt om
ivaretakelse av universell utforming."
Votering
Johnsens fremlagte forslag enstemmig vedtatt.
Vedtak i Kommunalt råd for funksjonshemmede:
Vi kan ikke se at rådmannen har behandlet saken. Det er foretatt klipping og liming
som i realiteten sier at ingen i Rygge behøver å forholde seg til krav om universell
utforming før i 2025. Et minimum av saksbehandling bør være at man vurderer
hvorvidt slike krav er overholdt, hva som evt. mangler samt et overslag over hva det i
så fall vil koste å utbedre dette for å kunne gi godkjenning etter disse kravene.
Søknadsskjema for bevilling må endres slik at det inneholder et punkt om
ivaretakelse av universell utforming.
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