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Sak nr

Arkivsaksnr.
Tittel

10/12

12/466
Saksprotokoll: Godkjenning av protokoll fra møte i Råd for
funksjonshemmede den 30.januar 2012

11/12

12/469
Saksprotokoll: Referatsaker og orienteringer

12/12

12/72
Saksprotokoll: Ressurssenter - skole

13/12

09/267
Saksprotokoll: Kommunal kontrollgruppe for universell utforming i
Rygge kommune

14/12

12/477
Saksprotokoll: Råd for funksjonshemmede (Rff) - arbeidsplan 2012

Side

Sak 10/12

SAKSPAPIRER
Kommunalt råd for funksjonshemmede
Saksbehandler: Tone Myhra
Arkivsaksnr.:
12/466

Arkiv: 033

Saksprotokoll: Godkjenning av protokoll fra møte i Råd for funksjonshemmede
den 30.januar 2012

Sak nr.:
10/12

Utvalg
Kommunalt råd for funksjonshemmede

Møtedato
12.03.2012

Forslag til vedtak:
Protokoll fra møte i Råd for funksjonshemmede 30.januar 2012 godkjennes.
Behandling/vedtak i Kommunalt råd for funksjonshemmede den 12.03.2012
sak 10/12
Behandling:
Votering
Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
Vedtak i Kommunalt råd for funksjonshemmede:
Protokoll fra møte i Råd for funksjonshemmede 30.januar 2012 godkjennes.
Saksorientering:
Protokoll fra møte i Råd for funksjonshemmede 30.januar 2012 legges fram til
godkjenning.
Saksdokumenter:
Protokoll fra møte 30.januar 2012
Saksvedlegg:
Protokoll fra møte 30.januar 2012
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SAKSPAPIRER
Kommunalt råd for funksjonshemmede
Saksbehandler: Tone Myhra
Arkivsaksnr.:
12/469

Arkiv: 033

Saksprotokoll: Referatsaker og orienteringer

Sak nr.:
11/12

Utvalg
Kommunalt råd for funksjonshemmede

Møtedato
12.03.2012

Forslag til vedtak:
Referatsakene og orienteringen tas til orientering.
Behandling/vedtak i Kommunalt råd for funksjonshemmede den 12.03.2012
sak 11/12
Behandling:
Ref 1-4;
tatt til orientering.
Tilleggsreferat;
Varnaveien 29 - tatt til orientering
Orienteringen;
tatt til orientering
Annet;
• Valg av Arbeidsutvalg. Leder, nestleder og medlem Monica Pilar Granne
enstemmig valgt.
• Rådet ønsker en adresseliste over medlemmer i rådet.
• Årsmeldingen for 2011 sendes kommunestyret for behandling.
Votering
Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
Vedtak i Kommunalt råd for funksjonshemmede:
Referatsakene og orienteringen tas til orientering.
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Saksorientering:
Referater
1. Møteprotokoll fra Fylkesrådet for funksjonshemmede 06.02.2012
2. Brev til Rådmannen i Rygge fra Knut Hafnor datert 6.februar ang Teleslynger, og
svar fra Rådmann til Knut Hafnor datert 08.02.2012
3. Detaljregulering for Bankveien 25 og 27 – omsorgsboliger
4. Årsmelding 2011 Østfold fra Pasient- og brukerombudet
Orientering ved kommunalsjef Sigrun Svartedal
Knut Hafnor har meldt inn til administrasjonen endringsforslag på kommunens
bevillingsskjemaer. Endringsforslagene, bevillingssøknadene og skriv fra
Helsedirektoratet følger vedlagt.
Saksdokumenter:
Referatsakene
Saksvedlegg:
Referatsakene
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SAKSPAPIRER
Kommunalt råd for funksjonshemmede
Saksbehandler: Kirsten Osborg
Arkivsaksnr.:
12/72

Arkiv: A00

Saksprotokoll: Ressurssenter - skole

Sak nr.:
14/12
12/12
8/12

Utvalg
Arbeidsmiljøutvalget
Kommunalt råd for funksjonshemmede
Hovedutvalg for oppvekst og kultur

Møtedato
27.02.2012
12.03.2012
13.03.2012

Forslag til vedtak:
Saken tas til orientering.
Behandling/vedtak i Kommunalt råd for funksjonshemmede den 12.03.2012
sak 12/12
Behandling:
Følgende tilleggspunkt ble foreslått:
”Rådet ser på dette som en begynnelse på et tilbud for elever med store
sammensatte vansker.”
Votering
Forslag til vedtak med tillegg av foreslåtte tilleggspunkt enstemmig vedtatt.
Vedtak i Kommunalt råd for funksjonshemmede:
1. Saken tas til orientering.
2. Rådet ser på dette som en begynnelse på et tilbud for elever med store
sammensatte vansker.
Behandling/vedtak i Arbeidsmiljøutvalget den 27.02.2012 sak 14/12
Behandling:
Votering
Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
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Vedtak i Arbeidsmiljøutvalget:
1.
• Det opprettes ett ressurssenter for barn med store sammensatte vansker og
for barn med Down syndrom som ikke kan få sitt opplæringsbehov dekket ved
nærskolen i Rygge kommune.
• Senteret lokaliseres til Vang skole og får navnet Vang skole og ressurssenter.
• Oppstart settes til 01.08.2012.
• Avdeling Lillefot ved Vang skole avvikles så snart dette er praktisk mulig.
• Det utarbeides erfaringsrapport til HOK våren 2013.
2.
Over tid vurderes det å opprette en ambulerende tjeneste med spesialkompetanse
på områder som skal hjelpe skolene med veiledning/rådgiving knyttet til barn med
andre spesielle behov. Denne funksjonen knyttes til PPT.
Saksorientering:
Det opprettes ett ressurssenter for barn med store sammensatte vansker og for barn
med Down syndrom som ikke kan få sitt opplæringsbehov dekket ved nærskolen i
Rygge kommune. Senteret lokaliseres til Vang skole og får navnet Vang skole og
ressurssenter. Oppstart settes til 01.08.2012.
Avdeling Lillefot ved Vang skole avvikles så snart dette er praktisk mulig. Det
utarbeides erfaringsrapport til HOK våren 2013. Over tid vurderes det å opprette en
ambulerende tjeneste med spesialkompetanse på områder som skal hjelpe skolene
med veiledning/rådgiving knyttet til barn med andre spesielle behov. Denne
funksjonen knyttes til PPT.
Bakgrunn
Rygge kommune har gjennom tiden kjøpt tjenester fra andre kommuner for å kunne
gi ressurskrevende barn/elever tilbud som det ikke har vært mulig å gi i egen
kommune. Dette er kostnadskrevende for kommunen, og det blir ikke bygget opp
intern kompetanse på feltet når det kjøpes tjenestene utenfra.
I sak 40/10 vedtok HOK følgende:
"HOK ber rådmannen utrede og vurdere muligheten for å opprette tilbud
for barn med spesielle behov på en eller flere av skolene/barnehagene
i kommunen."
Med bakgrunn i dette ble prosjektskisse utarbeidet og en gruppe oppnevnt for å
utrede saken.
I denne omgang utredes skoletilbud på feltet.
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Saksorientering
For å få en oversikt over antall aktuelle barn/elever er det innhentet opplysninger fra
helsetjenesten, PPT og skolene. Til sammen er det i dag 6 barn i barnehage og
skole som har så store behov at det vil være aktuelt med et spesialtilbud. Et tilbud
som Rygge pr. i dag vil måtte kjøpe i andre kommuner. I skolesammenheng er dette
elever som alt etter vansker vil ha en kostnad på mellom en halv til en million pr elev.
Skoleåret 2011/2012 får 4 elever sin opplæring på Jeløy skole i Moss. Alle er i
ungdomsskolealder. To av dem avslutter grunnskolen våren 2012. Det anbefales at
de to andre fortsetter sin skolegang på Jeløy skole ut grunnskolen.
Dette er kostnadsberegnet til kr 2 550 216 i årlig utgift for opplæringen. I tillegg
kommer skyssutgifter som inneværende år beløper seg til 247 000.
Bakgrunnen for å etablere eget ressurssenter i kommunen for elever med så store
vansker, er at Ryggskolen over tid vil kunne bygge egen pedagogisk kompetanse på
feltet, at elevene får et likeverdig og fullverdig tilbud i egen kommune, og at tilbudet
vil gi økonomisk innsparing.
Aktuelt sted for et ressurssenter er nåværende avdeling Lillefot, på Vang skole.
Endring av skolekretsgrenser er ikke aktuelt for å etablere en slik ordning. Når elever
ikke tilhører Vang skolekrets, vil foresatte få tilbud om et bedre opplegg på
ressurssenteret, et opplæringstilbud som vil være bedre tilrettelagt enn det
nærskolen kan gi. Det vil være opp til de enkelte foresatte å godta et slikt tilbud.
Tilbudet skisseres slik:
• Elevene får klassetilhørighet på aktuelt klassetrinn på Vang skole og
ressurssenter.
• Elevene følges av lærer/assistent fra ressurssenterets lokaler til skoledelen og
motsatt når det er nødvendig.
• Lærer/assistent tar eleven ut av klassen og gir undervisning i egnede lokaler
når det er hensiktsmessig.
• Fordelingen av timer i klassen eller ute av klassen i eget rom avgjøres ut fra
den enkelte elevs behov.
Tilbudet gis til 3 elever i 2012/2013. Det bygges ut etter hvert som behovet øker.
Personalet som nå er ansatt på Lillefot, har kompetanse og kan ved å styrke sin
kompetanse på enkelt områder benyttes til arbeidet på ressurssenteret.
Gruppa har i tillegg vurdert behovet for "Innføringsklasse" for fremmedspråklige
elever, men mener at det er for få elever til å etablere et ressurssenter for denne
gruppa. For å etablere en innføringsklasse bør det årlig være 8-10 elever med dette
behovet. Erfaringstallene fra skolene viser at det de siste årene har vært 4 - 6
elever, derfor anbefales ikke opprettelse av en slik ordning for fremmedspråklige
1.årselever.
Se ellers vedlagte rapport.
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Vurdering:
Rygge kommune bør etablere et opplæringstilbud for elever med store sammensatte
vansker og for elever med Downs syndrom som ikke får sitt behov dekket på
nærskolen.
Elevene vil, med et slikt tilbud, få et bedre tilrettelagt opplæringstilbud enn hva
nærskolen kan gi. Den faglige kompetansen i Ryggeskolen vil styrkes og alle elever
vil få sin skolegang innen Ryggeskolen.
Avdeling Lillefot avvikles over noe tid, og alle lokalene frigjøres til ressurssenter.
Tilbudet vil over tid være kostnadsbesparende for kommunen ved at en ikke benytter
dyre spesialskoleordninger i andre kommuner og det vil gi innsparing i skyssutgiftene
fordi skolevegen går innen kommunen.
Rådmannen anbefaler at rapportens anbefalinger legges til grunn for vedtak i HOK.
Medvirkning:
Drøftet med organisasjonene.
Saksdokumenter:
Rapport "Ressurssenter i Ryggeskolen"
Saksvedlegg:
Rapport "Ressurssenter i Ryggeskolen"
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SAKSPAPIRER
Kommunalt råd for funksjonshemmede
Saksbehandler: Tone Myhra
Arkivsaksnr.:
09/267

Arkiv: F03 &70

Saksprotokoll: Kommunal kontrollgruppe for universell utforming i
Rygge kommune

Sak nr.:
13/12

Utvalg
Kommunalt råd for funksjonshemmede

Møtedato
12.03.2012

Forslag til vedtak:
Behandling/vedtak i Kommunalt råd for funksjonshemmede den 12.03.2012
sak 13/12
Behandling:
Det ble fremmet følgende forslag til vedtak:
”Rådet henstiller om at det opprettes en kontrollgruppe for Universell Utforming, jfr.
Sak i formannskapet 29.03.2001.”
Votering
Det fremlagte forslaget enstemmig vedtatt.
Vedtak i Kommunalt råd for funksjonshemmede:
Rådet henstiller om at det opprettes en kontrollgruppe for Universell Utforming, jfr.
Sak i formannskapet 29.03.2001.
Saksorientering:
Rådet vedtok på møte 30.januar 2012 og ta opp igjen saken om Universell Utforming
i Rygge kommune.
Tidligere saksbehandling følger vedlagt.
Saksdokumenter:
Sak 09/267
Saksvedlegg:
Samlet saksframstilling 16.03.2009
Samlet saksframstilling 31.08.2009
Melding om vedtak 09.09.2009
Samlet saksframstilling 30.11.2009
Samlet saksframstilling 25.01.2010
Skriv til politiske partier, ordfører og rådmann i Rygge 02.02.2010
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SAKSPAPIRER
Kommunalt råd for funksjonshemmede
Saksbehandler: Tone Myhra
Arkivsaksnr.:
12/477

Arkiv: 033

Saksprotokoll: Råd for funksjonshemmede (Rff) - arbeidsplan 2012

Sak nr.:
14/12

Utvalg
Kommunalt råd for funksjonshemmede

Møtedato
12.03.2012

Forslag til vedtak:
Arbeidsplan for Rff 2012 vedtas som retningsgivende for Rff-møtene.
Planen settes opp på hvert Rff-møte og justeres løpende.
Behandling/vedtak i Kommunalt råd for funksjonshemmede den 12.03.2012
sak 14/12
Behandling:
Følgende saker ønskes behandles:
• Teleslynge
• Universell utforming i rådhuset
• Kampanje
• Kontrollgruppe for Universell Utforming
Votering
Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
Vedtak i Kommunalt råd for funksjonshemmede:
Arbeidsplan for Rff 2012 vedtas som retningsgivende for Rff-møtene.
Planen settes opp på hvert Rff-møte og justeres løpende.
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Saksorientering:
Rff-møte
12. mars

Sak nr.

30. januar

1/12

•

2/12
3/12
4/12

•
•
•

5/12
6/12
7/12
8/12
9/12

Beskrivelse
• Godkjenning av protokoll fra møte 30.01.12
• Referatsaker og orienteringer
• Ressurssenter, skole
• Kommunal kontrollgruppe for Universell Utforming i
Rygge kommune
• Arbeidsplan for RFF

•
•

•
•
•

Råd for funksjonshemmede – valg av leder og
nestleder for perioden 2011-2015
Referatsaker
Årsmelding 2011
MG Happy Park i Midtveien – søknad om
serveringsbevilling
Boligsosial handlingsplan – oppfølging
Interkommunalt samarbeid om etablering av
lokalmedisinsk senter i Mosseregionen – LMS – og
om tjenestetilbud knyttet til dette
Overordnet samarbeidsavtale mellom Sykehuset
Østfold og 17 kommuner i Østfold
Samhandlingsreformen. Tidsbegrensede plasser,
Ryggeheimen
Effektiviseringsnettverk – Tjenesteanalyse pleie- og
omsorgssektor

Saker som ønskes behandles (i uprioritert rekkefølge):
• Teleslynge
•
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