ÅRSMELDING FOR FROGN KOMMUNALE RÅD FOR
PERSONER MED FUNKSJONSNEDSETTELSE 2020
Godkjent i rådet for personer med funksjonsnedsettelse den 9.3.2021
Om rådet:
Kommunalt råd for personer med funksjonsnedsettelse i Frogn er opprettet i medhold
av kommuneloven § 5-2 bokstav e).
Rådet arbeider etter prinsippet om funksjonshemmedes fulle deltaking og likestilling i
samfunnet. Rådet er samarbeids- og rådgivende organ for kommunen i saker som
angår funksjonshemmedes behov og interesser.
Rådets oppgaver:
Rådet holder seg løpende orientert om aktuelle saker for funksjonshemmede som er
under arbeid i kommunen. Kommunens enheter samarbeider med Rådet om saker
av interesse for funksjonshemmede som de skal ha/har til behandling.
Rådet arbeider med og får seg forelagt saker som gjelder
 Tiltak med personer med funksjonsnedsettelse som spesiell målgruppe
 Allmenne tiltak og tjenester som berører personer med funksjonsnedsettelser
 Kommunens ordinære budsjett- og planarbeid på ulike områder
I saker av prinsipiell interesse skal rådet få anledning til å uttale seg på det
forberedende stadium av saksbehandlingen.
Rådet uttaler seg om saker kommunale organer legger frem for det.
Rådet tar opp og utreder saker på eget initiativ.
Rådet driver informasjonsarbeid innad i kommunen, overfor organisasjoner,
allmennheten m.m.
Rådet tar initiativ til å forbedre samarbeid og samordning i saker av interesse for
personer med nedsatt funksjonsevne.
Rådet for personer med funksjonsnedsettelse har bestått av følgende
medlemmer i 2020:
Folkevalgte
representanter:
Odd Haktor Slåke

Frogn Høyre

Leder i utvalg

Øyvind Refvik

Frogn Kristelig Folkeparti

Varamedlem i
utvalg

Hege Solberg

Frogn Arbeiderparti

Nestleder i utvalg

Hanne Alm

Frogn Høyre

Varamedlem i
utvalg
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Brukerrepresentanter:
Terje Nordahl

Utvalgsmedlem

Anne Lise Lande

Utvalgsmedlem

Anita Sedal

Utvalgsmedlem

Ole Laurits Gripstad

Varamedlem i
utvalg

Nicholas Arnesen

Varamedlem i
utvalg

Kjersti Marie Holmby Dahl

Varamedlem i
utvalg

Rådet for personer med funksjonsnedsettelse har hatt 6 møter i 2020.
På grunn av koronapandemien og redusert kapasitet i administrasjonen er det
avholdt færre møter enn normalt i 2020. Møtene har vært avholdt på Rådhuset i
møterommet Fraunar. Møtene har ikke vært ikke vært åpne for tilhørere, men de har
blitt streamet på Frogn kommunes hjemmesider.
Eldrerådet har i 2020 behandlet 11 saker, 2 orienteringssaker og 2 drøftingssaker. I
tillegg har rådets medlemmer tatt opp 5 andre spørsmål, samt mottatt ett innspill fra
innbyggerne.

Saker som rådet for personer med funksjonsnedsettelse har
behandlet/uttalt seg om:
Møte 21. januar
Orienteringssaker:
1/20 Orientering om tilsyn med hjemmebaserte tjenester – hjemmesykepleien
Tatt til orientering.
Saker til behandling
1/20 Rådet for personer med funksjonsnedsettelse 2019-2023 - valg av leder og
nestleder
Vedtak:
Saken utsettes til neste møte.
2/20 Revidert mandat for ombudsutvalget - valg av representanter 2020-2023
Vedtak:
Mandatet for ombudsutvalget endres slik:
Punkt 2 b endres fra «rådet for personer med nedsatt funksjonsevne» til «rådet for
personer med funksjonsnedsettelse»
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Punkt 2 c endres fra «hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur» til
«hovedutvalget for helse, omsorg og sosiale tjenester»
Representant fra rådet for personer med funksjonsnedsettelse: Terje Nordahl
Felles varamedlem for alle representantene: Hege Solberg
Spørsmål fra medlemmene
Dagtilbudet til personer med nedsatt funksjonsevne på FAA og Ressurssenteret
psykisk helse og rustjeneste (Murhuset)
Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne er bekymret for prosessen rundt
utredningen av dagtilbudet til personer med nedsatt funksjonsevne på Frogn arbeids
aktivitetshus (FAA) og Ressurssenteret psykisk helse og rustjeneste på Murhuset.
Rådet uttrykker stor bekymring for at dagtilbudene på Murhuset og på FAA kan bli
lagt ned. Det vil utgjøre et stort tap av livskvalitet for brukerne. Rådet forventer at
brukere, pårørende og personal involveres i prosessen med å finne løsninger som
kan stå seg over tid. Rådet etterlyser informasjon.
17.mai:
Ønskelig at det etableres en rampe eller en installasjon f.eks på en lastebil med
rampe, til rullestoler på Bankløkka på 17. mai. Rådet følger opp denne saken og tar
den videre med 17.maikomiteen.

Møte 3. mars
Muntlig orienteringer:
Orientering om velferdsteknologi prosjektet ved Marthe Dreyer. (Hun ga en
orientering om bakgrunnen for prosjektet og status pr. i dag. Hun etterlyste
representanter for Ressursgruppe i brukergruppe for Frogn og Follo.
Rådet tok forespørselen til etterretning.
Orientering om status i prosjektet dagtilbud til personer med funksjonsnedsettelser på
Frogn arbeids- og aktivitetshus (FAA) og Ressurssenteret. Ved Fritz Solhaug
(kommunalsjef) for begge tjenestestedene og redegjorde.
Redegjørelsene ble tatt til orientering.
Saker til behandling
3/20 Rådet for personer med funksjonsnedsettelse 2019-2023 - valg av leder og
nestleder
Vedtak:
Som leder av rådet for personer med funksjonsnedsettelse velges Haktor Slåke.
Som nestleder av rådet for personer med funksjonsnedsettelse velges Hege Solberg
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4/20 Utvikling av omsorgsboliger på Ullerud terrasse og Belsjø terrasse
Prosjekt Ullerud terrasse - Omsorgsboliger for mennesker med nedsatt
funksjonsevne - Godkjenning av skisseprosjekt
Vedtak:
(1) Kommunens eiendom på Belsjø terrasse utvikles til bemannede omsorgsboliger for
eldre. Rådmannen fremmer sak om skisseprosjekt for utvikling av Belsjø terrasse.
(2) Rådmannen vurderer i lys av punkt 1 balansen mellom bemannede omsorgsboliger
og tilrettelagte boliger for eldre («Plussboliger») i utviklingen av Dyrløkkebakken og
fremmer sak om skisseprosjekt.
(3) Kommunens eiendom på Ullerud terrasse utvikles til omsorgsboliger for mennesker
med funksjonsnedsettelse.
Rådet for personer med funksjonsnedsettelse 19- 23 03.03.2020 Side 6 av 7

(4) Mål, program og funksjoner for prosjektet Ullerud terrasse godkjennes i henhold til
vedlagt skisseprosjektrapport.
(5) Rådmannen gis fullmakt til å videreføre prosjektet til forprosjekt og fremmer forslag til
prosjektets endelig kostnadsramme, eieform og driftsbudsjett.
(6) Rådmannen utreder det ytterligere behovet for omsorgsboliger til mennesker med
funksjonsnedsettelse og fremmer sak om hvordan dette behovet for omsorgsboliger kan
løses.
Merknad fra rådet for personer med nedsatt funksjonsevne: Det er veldig viktig at det
som utvikles er brukervennlig og tilfredsstiller krav til funksjonalitet.

Spørsmål fra medlemmene
Ergoterapi tilbud.
Rådet har fått spørsmål vedrørende ergoterapi tilbud. Rådet svarer ut forespørselen
og bestiller en tilbakemelding fra rådmannen til neste møte.

Møte 2. juni
Orienteringssaker:
2/20 Orientering om Løpende folkehelseoversikt 2020
Tatt til orientering
Spørsmål og innspill fra innbyggerne
Kjersti Dahl, som er mor til en 9 år gammel jente som er elev på Regnbuen ved
Drøbak skole. Familien bor på Dal, og Dal er nærskolen, men Dal har ikke mulighet til
å tilrettelegge slik at henne behov blir imøtekommet. Dahl er også medlem av FAU
ved Regnbuen.
Regnbuen er underlagt Drøbak skole og skal være for elever med spesielle behov fra
hele kommunen. Dahl stilte spørsmål om organisering og bemanning på Regnbuen i
lys av kommunens økonomiske situasjon. Hennes innspill er å la Regnbuen får en
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mer selvstendig stilling, slik at avdelingen blir uavhengig av Drøbak både med
hensyn til økonomi og informasjonsflyt.
Saker til behandling:
5/20 Referatsak rådet for personer med funksjonsnedsettelse 2.6.2020
Vedtak:
Rådet for personer med funksjonsnedsettelse tar følgende referatsak til orientering:
- Årsmelding 2019. Pasient- og brukerombudet i Oslo og Akershus

6/20 Alternative tilbud til brukere av Frogn arbeids- og aktivitetshus og
Ressurssenteret
Vedtak:
Kommunestyret tar rapporten Prosjekt gode alternativ tilbud til brukere av Frogn
arbeids- og aktivitetshus og Ressurssenteret til etterretning.
Kommunestyret vedtar at Ressurssenteret fortsetter i nåværende form.
Frogn arbeids- og aktivitetshus endres i henhold til alternativ 1 som beskrevet i
rapporten.
De økonomiske konsekvenser innarbeides i neste tertialrapport.
7/20 Prosjekt 8548 Dyrløkkebakken - Anbefalt skisseprosjekt til detaljplan og
valg av gjennomføringsmodell
Vedtak:
(1) Rådmannen fremmer forslag til detaljplan basert på skisseprosjekt i henhold til
vedlagt rapport.
(2) Når detaljreguleringsplanen er vedtatt av kommunestyret selges prosjektet
gjennom et ordinært salg i markedet med bistand fra megler. Som del av salget skal
kommunen ved ferdigstillelse forplikte seg til å:
e) kjøpe tilbake bygg C (Det vil si 30 omsorgsboliger med fellesarealer og 8 omsorg
(+) boliger til videre utleie i kommunen).
f) kjøpe tilbake 20 omsorg (+) boliger i bygg B (plan 2 og 3) til videre utleie i
kommunen. Plan 2 og 3 utformes slik at de senere kan bygges om til
omsorgsboliger med statlig investeringstilskudd.
g) kjøpe tilbake arealer i bygg B (midtblokka) til hjelpemiddelsentral (plan U4),
arealer til hjemmebaserte tjenester (plan U2), legekontor (plan U2) og fellesarealer i
byggets plan U1 og 1.
h) kjøpe tilbake et nærmere bestemt antall parkeringsplasser i plan U4 til bruk for
ansatte/nyttekjøretøy for hjelpemiddelsentral, ansatte og besøkende til
fastlegesenteret og ansatte/nyttekjøretøy i hjemmetjenesten.
(3) Rådmannen gis fullmakt til å forberede salgsprosessen gjennom blant annet
utarbeidelse av kravspesifikasjoner for de arealene kommunen skal kjøpe tilbake og
konkretisering av andre krav/forutsetninger som bør inngå som del av
salg/tilbakekjøpsavtalen.
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(4) I lys av punkt 3 fremmer rådmannen sak for kommunestyrets godkjenning før
selve salgsprosessen gjennomføres.
8/20 Regnskap og årsmelding 2019, sak
Vedtak:
Regnskapet og årsmeldingen tas til orientering
9/20 1. Tertialrapport 2020, sak
Vedtak:
1. Tertialrapport nr. 1 2020 tas til orientering
2. Drifts- og investeringsbudsjettet justeres slik det fremgår i kapittelet «Innstilling til
vedtak»
3. Det legges frem en egen sak om fastsettingen av gebyrer på Hegre omsorgsbolig
og Ullerud Bofellesskap
4. Drøbak Frogn idrettsarenas innvilges 500 000 i investeringsmidler knyttet til
treningsutstyr
5. Drøbak Frogn idrettsarenas bevilges ikke ytterligere midler knyttet til drift av felles
resepsjon, møterom og koordinering

Møte 25.8
Temadiskusjoner
1/20 Drøftingsnotat – Trafikksikkerhetsplan
Rådet for personer med funksjonsnedsettelse mener det bør være en egen del i
planen om tilrettelegging for personer med funksjonsnedsettelse.
2/20 Drøftingsnotat - Tiltaksplan for idrett, friluftsliv og nærmiljø 2021-2024 –
temadiskusjon
Saken ble drøftet, men det fremkom ingen innspill til tiltaksplanen.
Orienteringssaker:
3/20 Orientering om Årsmelding frivillighetssentralen 2019
Tatt til orientering.
4/20 Orientering om drift og tilbud ved Regnbuen
Rådet ber at notatet sendes Kjersti Holmby Dahl, som tok opp saken i rådet før
sommeren. Notatet omhandler skoleåret 2019-2020. Rådet ber om en tilbakemelding
om status for skoleåret 2020-2021.
For øvrig ble notatet tatt til orientering.
Saker til behandling
10/20 Førstegangsbehandling Planstrategi 2020-2023
Vedtak:
Utkast til planstrategi for Frogn 2020-2023 sendes på offentlig ettersyn og høring.
Vedtaket er fattet i medhold av plan- og bygningsloven §10-1.

Side 6 av 7

Spørsmål fra medlemmene
Nicholas Arnesen tok opp følgende sak:
Da Telegrafen ble bygget opp igjen etter brannen skulle det monteres heis i bygget.
På et senere tidspunkt ble det gitt dispensasjon fra kravet om heis. Bakgrunnen skal
ha vært at heisen kom i konflikt med et krav om to UU-toaletter.
Rådet mener det er beklagelig at man har gitt dispensasjon i denne saken.

Møte 22. 9
Sak til behandling
11/20 Fremtidig utnyttelse av kommunens eiendommer i Råkeløkkveien
(Gnr/bnr 86/189 og 86/38) - Behov for omsorgsboliger til personer med
funksjonsnedsettelse
Vedtak:
(1) Råkeløkkveien (Gnr/bnr 86/189 og 86/38) utvikles til omsorgsboliger for
personer med funksjonsnedsettelse.
(2) Festet tomt (Gnr/bnr 86/189) kreves innløst etter tomtefesteloven § 32
(3) Rådmannen fremmer forslag til detaljplan basert på skisseprosjekt i henhold til
vedlagt rapport.
(4) Innløsning av festet eiendom (Gnr/bnr 86/189) og utvikling av detaljplan
finansieres gjennom den bevilgning som er gitt i kommunestyrets vedtak av
Handlingsprogram 2020 – 2023 (Investeringer, Investeringer i boliger).
Spørsmål fra medlemmene
Anne-Lise Lande:
Ba om at det blir skiftet lyspærer i Batteriveien, anslagsvis er fire lykter ute av
funksjon.

Drøbak, den 9.3.2021

Odd Haktor Slåke
Leder i utvalg
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