Lier kommune

Politisk sekretariat

INNKALLING TIL MØTE I
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne
06.05.2019 Kl 16:00 på Frivilligsentralen
Eventuelt forfall meldes til Servicetorget, telefon 32220100 – eller
servicetorget@lier.kommune.no
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.
For rådmannen møter: rådgiver Brita Snarheim
Før møtet settes gis publikum anledning til å stille spørsmål.
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Lier kommune

SAKSFREMLEGG
Saksmappe nr:
2019/39

Arkiv:
033

Sak nr.
Saksbehandler:
Janne Eide

Til behandling i:
Saksnr
6/19

Utvalg
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Godkjenning av protokoll fra møte 11.03.2019
Rådmannens forslag til vedtak:
Protokoll fra møte 11.03.2019 godkjennes.

Rådmannens saksutredning:
Vedlegg:
Protokoll fra møte 11.03.19

3

Møtedato
06.05.2019

Lier kommune

Møteprotokoll
Utvalg:

Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Møtested

Frivilligsentralen

Dato:

11.03.2019

Tidspunkt:

16:00 – 17:30

Følgende medlemmer møtte:
Navn
Ulf Amundsen
Caroline Thorbeck
Aihan Fatah Jaf
May Kværnstuen
Kjersti Jacobsen

Funksjon
Leder
Nestleder
Medlem
Medlem
Medlem

Repr
FRP
V
SV
FFO
SAFO

Vara

Følgende fra administrasjonen møtte:
Navn
Stilling
Sissel Karin Haavaag
kommunalsjef
Brita Snarheim
rådgiver
Diverse tatt opp under møtet:

Befaring kl. 12:45 – 15:30:
Rådet ønsket befaring og omvisning i Lier i forhold til kommunens ulike botilbud for
mennesker med nedsatt funksjonsevne:
Befaringen startet med besøk hos Lier ASVO\ Aktivitetssenter.
Rådet fikk en omvisning i ved-produksjon\lager og en orientering om hvordan de jobber i
team med ulike maskiner som kløyver- barker og fliskutting. Hvordan flis blir benyttet til
produksjon av biovarme og tørking av ved som selges gjennom hele vintersesongen.
På systua var det mange flotte husflidsprodukter også for salg og videre produktpakking på
aktivitetssenteret.
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Kjøkkenet på ASVO ble utvidet i fjor og det er ansatt 2 kokker, det drives utadrettet cateringvirksomhet som gir god fortjeneste.
Etter omvisning fikk Rådet innføring i virksomhetens drift som eies av Lier kommune, den gir
et unikt tilbud til personer med ulike utfordringer.
Noen av brukerne kommer ut i arbeidslivet etter en tid, mens andre forblir ansatt i et varig
arbeidsforhold.
Alt overskudd blir tilbakeført til driften, for vedlikehold- fornyelse og investeringer.
Til øvrige bofellesskap og institusjoner var ikke Rådet inne i, men gitt en orientering
underveis:
Lierstranda 68/70-Eikeliveien 7/9 og 11- er et bofellesskap for psykisk utviklingshemmede.
Heggtoppen bofellesskap: Bofellesskap for mennesker med psykiske lidelser.
I Saueveien har kommunen to tilrettelagte leiligheter tett ved Eikenga barne- og
avlastningsbolig.
Vestsideveien 100 er planlagt å bli heldøgns boliger med punktvise tjenester for mennesker
med utfordringer innen rus/psykiatri.
Glitre bofellesskap er under bygging da det ikke er lønnsomt å bygge om. Bofellesskapet er
tiltenkt tilrettelagt for personer med omfattende tjenester. Rett ved ligger Glitre dagsenter for
avlastning på dagtid.
Bratromveien 3/5 og Tranbylia er boliger for utviklingshemmede med heldøgns bemanning.
Haskoll dagsenter er et tilbud for personer med psykiske helseutfordringer og tilknyttet
virksomheten Mangfold og mestring.

NFU og Lier SV har mottatt flere bekymringer fra pårørende i dagens bofelleskap.
Bekymringen er løftet inn til Rådet og opp til administrasjonen via kommunalsjef for velferd.
Rådet og administrasjon skal i felleskap se på mulige tiltak som kan iverksettes for å bedre
tilfredsheten blant de pårørende.

Janne Eide
Utvalgssekretær
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SAKSLISTE:
Saksnr
3/19

Godkjenning av protokoll fra møte 28.01.2019

4/19

Orientering om høringsnotat om forslag til forskrift om råd for eldre, for personer
med funksjonsnedsettelse og for ungdomsråd

5/19

Meldinger

3/19

Prosjektplanen for velferdsteknologi

4/19

Fastlegeordningen i Lier kommune

5/19

Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne - årsmelding 2018
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3/19 Godkjenning av protokoll fra møte 28.01.2019
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevnes vedtak:
Protokoll fra møte 28.01.2019 godkjennes.
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevnes behandling:
Protokoll fra møte 28.01.2019 ble enstemmig godkjent.

4/19 Orientering om høringsnotat om forslag til forskrift om råd for eldre,
for personer med funksjonsnedsettelse og for ungdomsråd
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevnes vedtak:
Rådet tar saken til orientering.
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevnes behandling:
Rådet tar saken til orientering.

5/19 Meldinger
3/19 Prosjektplanen for velferdsteknologi
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevnes vedtak:
Melding nr. 3: Prosjektplanen for velferdsteknologi, tas til orientering.
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevnes behandling:
Melingen ble tatt til orientering.

4/19 Fastlegeordningen i Lier kommune
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevnes vedtak:
Melding nr. 4: Fastlegeordningen i Lier kommune, tas til orientering.
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevnes behandling:
Meldingen ble tatt til orientering.

5/19 Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne - årsmelding 2018
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevnes vedtak:
Melding nr. 5: Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne – årsmelding 2018, tas til
orientering.
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevnes behandling:
Meldingen ble tatt til orientering.
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6/19 Hovedutvalgenes sakslister mars 2019
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevnes vedtak:
Sak 6: Hovedutvalgenes sakslister tas til orientering med følgende merknad:
HSO-utvalget 13.03.2019:
Sak 10:
NFU mener de nye retningslinjene tar større hensyn til kapasitet og ressurser enn barnets og
familiens behov.
Dagens vedtak fattes på en slik måte at kun omfang beskrives. Det er deretter opp til Eikenga
avlastningsbolig, i samarbeid med de pårørende å enes om hvilke dager avlastning skal ytes.
NFU er bekymret for at de som har behov for avlasting f.eks ut over hver 3.helg ikke vil få
det, ut fra kapasitetshensyn.
For pårørende kan det derfor oppleves som en reduksjon i tilbudet, selv om antall
avlastningsdøgn er det samme.
NFU er bekymret for de belastninger enkelte pårørende dermed opplever og hvilke muligheter
man reelt sett har ift individuelt tilpasset opplegg.
Sak 11:
Rådet ber Lier kommune sikre at ungdommer får avlastning før skoletid slik de tidligere har
fått og ber også foreldre gå i dialog for å finne gode løsninger for sine barn.
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevnes behandling:
Meldingen ble tatt til orientering med følgende uttalelse:
HSO-utvalget 13.03.2019:
Sak 10:
«NFU mener de nye retningslinjene tar større hensyn til kapasitet og ressurser enn barnets og
familiens behov.
Dagens vedtak fattes på en slik måte at kun omfang beskrives. Det er deretter opp til Eikenga
avlastningsbolig, i samarbeid med de pårørende å enes om hvilke dager avlastning skal ytes.
NFU er bekymret for at de som har behov for avlasting f.eks ut over hver 3.helg ikke vil få
det, ut fra kapasitetshensyn.
For pårørende kan det derfor oppleves som en reduksjon i tilbudet, selv om antall
avlastningsdøgn er det samme.
NFU er bekymret for de belastninger enkelte pårørende dermed opplever og hvilke muligheter
man reelt sett har ift individuelt tilpasset opplegg.»
Sak 11:
«Rådet ber Lier kommune sikre at ungdommer får avlastning før skoletid slik de tidligere har
fått og ber også foreldre gå i dialog for å finne gode løsninger for sine barn.»
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Lier kommune

SAKSFREMLEGG
Saksmappe nr:
2019/2475

Arkiv:

Sak nr.
Saksbehandler:
Unni Thingberg

Til behandling i:
Saksnr
7/19
20/2019

Utvalg
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne
Helse-, sosial- og omsorgsutvalget
Kommunestyret

Møtedato
06.05.2019
08.05.2019
21.05.2019

Konsekvenser av lavere innvandring og færre flyktninger
Rådmannens forslag til vedtak:
Tjenestene justeres ved å fase ut midlertidige stillinger som ble opprettet da mottaket av
flyktninger var på det høyeste, og ved naturlig avgang av ansatte.

Rådmannens saksutredning:
Følgende sak ble bestilt i kommunestyret 11. 12.2018, HP-oppdrag 2.17:
«Antall brukere av Flyktningtjenesten og Voksenopplæringen reduseres fra 2020 på grunn av
lavere innvandring og færre flyktninger. Dette medfører også lavere integreringstilskudd.
Rådmannen fremmer sak om fremtidig omorganisering og avklarer økonomiske konsekvenser
som grunnlag for HP 2020-2023.»
Lier kommune har tatt imot flyktninger gjennom mange år, og er godt rustet til å gi
flyktningene et godt tilbud. Antall bosatte flyktninger de siste 15 årene har ligget på
gjennomsnittlig 25 personer i året, med unntak av årene 2016 og 2017 da det ble bosatt
betydelig flere. Fra 2018 er antallet bosatte redusert.
Flyktninger med rett og plikt til introduksjonsprogram er vanligvis i program i to år. Når
særlige grunner taler for det, kan programmet vare inntil tre år. Dette innebærer at de store
kullene i introduksjonsprogrammet i Lier gradvis er redusert, og at kommunen snart er tilbake
til det antall personer som var i program før 2016.
Lier kommune har vedtatt å ta imot 34 flyktninger i 2019. Dette er i samsvar med
anmodningen fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi). I 2018 ble det bosatt 30
flyktninger. Lier kommune får anerkjennelse av IMDI for godt bosettingsarbeid som har ført
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til gode resultater over tid. Det er bakgrunnen for at kommunen fikk en forholdsvis høy
anmodning for 2019 i forhold til sammenlignbare kommuner. På bakgrunn av dette forventes
det at i årene framover vil anmodningen om bosetting fra IMDi ligge på omtrent samme nivå
som for de siste to årene.
Organisering av Flyktningtjenesten
Flyktningtjenesten i Lier kommune er organisert i virksomheten Mangfold og mestring.
Tjenesten har pr i dag 10 faste ansatte. De ansatte har ulike arbeidsområder: 3
flyktningkonsulenter, 1 boligansvarlig, 1 miljøterapeut, 1 arbeid og -praksisansvarlig, 1
økonomiveileder, 2 miljøterapeuter i ute-team og 1 avdelingsleder. I tillegg har tjenesten
opprettet to midlertidige flyktningkonsulentstillinger med kontrakt ut juni og september 2019.
Flyktningtjenesten har pr i dag 94 deltakere som bosettes og følges opp i
introduksjonsprogrammet. I tillegg kommer årets kvote.
Ressursbehov
På landsbasis har antall bosatte overføringsflyktninger (flyktninger som kommer direkte fra
flyktningleirer og bosettes direkte i kommunen) økt gradvis. I 2014 ble det tildelt 1662
overgangsflyktninger i Norge mens i 2019 er det anmodet 3000 overgangsflyktninger. Fordi
antall overføringsflyktninger økes på landsbasis er det rimelig å anta at Lier kommune i
perioden 2019-2023 vil bosette flere overføringsflyktninger. SSB viser til at det normalt
medfører større oppfølgingsbehov å bosette overføringsflyktninger. Dette fordi flyktningene
ikke har bodd på asylmottak, der de har lært noe norsk og fått innblikk i hvordan det er å leve
i Norge, før de begynner i introduksjonsprogrammet.
Videre er et av utvelgelseskriteriene for overføringsflyktninger at kvinner og barn skal
prioriteres. SSB viser til at denne målgruppen har en noe lenger vei inn i arbeidslivet. På
bakgrunn av dette, vil det være svært viktig for Flyktningtjenesten og Voksenopplæringen å
ha nok ressurser til å jobbe tett og målrettet med denne gruppen. Det vil være nødvendig for
Flyktningtjenesten å jobbe tettere med deltakerne i starten av introduksjonsprogrammet for å
gi deltakerne grunnleggende innsikt i norsk kultur og dagligliv. Videre vil bosetting av flere
familier medføre større fokus på forbyggende familiearbeid og boveiledning. En slik dreining
av fokus og målgruppe, vil medføre tettere oppfølging fra flyktningkonsulenter.
Flyktningtjenesten vil vurdere om det er behov for at ansatte jobber enkelte kvelder for å
oppnå tilfredsstillende måloppnåelse i introduksjonsprogrammet.
Omorganisering og økonomiske konsekvenser for Flyktningtjenesten
Flyktningtjenesten har gjennomført/vil gjennomføre følgende omorganiseringstiltak:
Avvikle engasjementstilling. Flyktningtjenesten har i sin beregning av økonomiske rammer
lagt opp til en bosetting på ca 20 nye flyktninger hvert år. Om det bosettes mindre enn 20 nye
flyktninger i 3-5 år, vil det være behov for å redusere antall ansatte. Det sees som lite
sannsynlig at nedgangen i antall flyktninger vil bli så stor i perioden 2020- 2023. Hvis det
likevel skjer, må Flyktningtjenesten omstille seg til dette. Grunnet stor økning i bosetting av
flyktninger i 2016 valgte tjenesten å øke kapasiteten med to engasjementstillinger. Ca 44
introduksjonsprogramdeltakere vil avslutte sitt program i 2019. 34 nye bosettes. Det medfører
10 færre deltakere å følge opp i 2020 enn i 2019. Flyktningtjenesten vil med dette avvikle en
engasjementstilling når kontrakten utløper.
Omorganisering for enslige mindreårige flyktninger. Det er gjort betydelige omstilling i
arbeidet med enslige mindreårige flyktninger. Tre boliger er lagt ned i 2017-2019 og
bemanningen for å ivareta enslige mindreårige er redusert til 2 100% stillinger.
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Avgi en boligkonsulentstilling til boligkontoret. Flyktningtjenesten reduserer sin stab med en
person, ved å avgi en 100% stilling til nyopprettet boligkontor.

Organisering av voksenopplæringen
Det er for tiden 151 deltakere ved Lier voksenopplæring (med unntak av elever med behov
for spesialpedagogisk opplæring). Litt over halvparten av deltakerne er i
introduksjonsprogram.
107 deltakere får norskopplæring etter læreplan for norsk og samfunnskunnskap. De siste
årene har det vært en stor økning i voksne som søker grunnskoleopplæring. Grunnskole og
spesialundervisning for voksne finansieres ved rammeoverføringer fra kommunen. Dette
skoleåret får 44 deltakere grunnskoleopplæring ved Voksenopplæringen.
Tilpasning av tjenesten ved Voksenopplæringen
Lier voksenopplæring har 22 ansatte fordelt på 19,5 årsverk. Da antall deltakere ved
voksenopplæringen var på det høyeste, ble det tilsatt lærere i midlertidige stillinger. Etter
hvert som deltakerantallet nå er på vei tilbake til tiden før 2015, blir de midlertidige
stillingene avviklet. Fra skoleåret 2019-2020 vil antall årsverk være 17.
Det er utarbeidet prognoser med konsekvenser ved ulikt antall bosatte flyktninger.
Prognosene viser at dersom det bosettes mindre enn 25 flyktninger per år over tid, vil antall
årsverk måtte reduseres ytterligere. Dersom dette blir nødvending på sikt, vil reduksjonen
kunne gjøres ved naturlig avgang.
Regjeringens integreringsstrategi peker på mangel på formell kompetanse som en av
hovedårsakene til lav sysselsetting blant flyktninger. Utdanning og kvalifisering er derfor et
av regjeringens fire innsatsområder på integreringsområdet. Første byggestein er en god
grunnleggende opplæring i norsk. Lærerne ved voksenopplæringen har god kompetanse i
undervisning i norsk som andrespråk. For å beholde gode lærere er det en fordel at
deltakerantallet holdes forholdsvis stabilt over tid.
Ved bosetting av minst 25 flyktninger per år vil nivådelingen i norskklassene kunne
opprettholdes. Dersom antallet blir lavere, må antall norskklasser reduseres. Det vil gi store
nivåforskjeller i klassene med de utfordringene det innebærer. Fafo-rapport 2018:35 peker på
nivådifferensiering som en av de viktigste faktorene for et godt læringsutbytte for deltakerne.
Økonomiske konsekvenser for tjenestene
Integreringstilskuddet og tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne
innvandrere finansierer introduksjonsprogrammet i kommunene. Integreringstilskuddet skal
dekke kommunenes gjennomsnittlige merutgifter til bosetting og integrering av de
flyktningene kommunen blir anmodet om å bosette. Norsktilskuddet omfatter alle som har rett
og plikt til gratis norskopplæring. Det er knyttet til oppholds-status, og gjelder betydelig flere
enn deltakere i introduksjonsprogram.
Flyktningtjenesten og Voksenopplæringen har tilpasset virksomheten etter de endrede
forholdene og holdt sine økonomiske rammer. Alt tyder på at Lier kommune vil få forespørsel
om å motta omtrent samme antall flyktninger som de to siste årene, også i årene fremover.
Dersom kommunen følger IMDi’s anmodninger, vil det bety at integreringstilskuddet og
norsktilskuddet vil holde seg på omtrent samme nivå som i år. Med de tilpasningene som er
gjort og gjøres i tjenestene vil både Flyktningtjenesten og Voksenopplæringen være godt
rustet til å håndtere forventet nedgang i deltakere i introduksjonsprogram fra 2020.
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Sammendrag: Lier kommune har en god plan for eventuelt omorganisering/avvikling
dersom antall flyktninger og innvandrere blir betraktelig lavere. Endrete økonomiske
konsekvenser vil bli synliggjort i HP 2020-2023.

Vedlegg:
Utredning:
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8/19 Meldinger
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Lier kommune
MELDING
Saksmappe nr:
2019/2509

Saksbehandler:
Jon-Kristian Pedersen

12/19
7/19
20/2019

Eldrerådet
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne
Helse-, sosial- og omsorgsutvalget
Kommunestyret

06.05.2019
06.05.2019
08.05.2019
21.05.2019

Anskaffelse av digital løsning med responssenter
Bakgrunnen for meldingen er vedtak i kommunestyret 12 juni 2018, sak 49/2018, kulepunkt nummer
fire: «Responssenterløsning for Lier kommune utredes, behandles politisk og settes i drift innen
2019».
I melding 01/2019, som ble lagt frem for kommunestyret 12.02.19, ble det orientert om status og
fremdrift vedrørende anskaffelse av responssenter for Lier kommune pr. januar 2019. Denne
meldingen er videre orientering angjeldende samme sak.
Status og omfang i dag
Eksisterende avtale er inngått i 2012 og det er ikke anledning for ytterligere forlengelse av denne
jamfør regler for offentlig anskaffelse. Ved ny avtale er det vurdert å være behov for en oppgradering
av gjeldende løsning fra analog til digital plattform. De tilbudte løsningene til velferdsteknologi er i
dag digitale, noe som har medført at analoge system blir faset ut.
Dagens analoge løsning omfatter responssenter som er mottaker av utløste alarmer, utplasserte
trygghetsalarmer og nøkkelbokser. Trygghetsalarm har de senere årene blitt tildelt som ett
lavterskeltilbud i Lier kommune. Det er i dag ca. 371 analoge trygghetsalarmer og 540 nøkkelbokser i
bruk i hjemmetjenesten.
Det er en egenandel på trygghetsalarm, denne blir vedtatt politisk i HP hvert år.
Trygghetsalarm og nøkkelbokser er i dag leaset av Vakt og alarm AS, som også har ansvaret for
utplassering og vedlikehold, samt er eier av responssenteret.
Anskaffelsesprosessen
Denne type anskaffelse er en omfattende prosess. Det har vært nedsatt en bredt sammensatt
arbeidsgruppe bestående av leder for Lier IKT, innkjøpsrådgiver, virksomhetsleder hjemmetjenesten,
rådgiver fra utviklingsenheten og prosjektleder for velferdsteknologi i kommunen. Arbeidet ble
startet medio desember 2018 med en utarbeidelse av kravspesifikasjon. Det ble benyttet ekstern
bistand fra Innkjøpskontoret AS.
Konkurransegrunnlag og kravspesifikasjon
Arbeidsgruppen utarbeidet sammen med Innkjøpskontoret AS et konkurransegrunnlag med kravspesifikasjon. Kravspesifikasjonen ble delt inn i 45 områder hvor det var satt opp over 200 spesifikke
krav til leveranse.
Dette var blant annet:
-Responssentertjenesten skal døgnkontinuerlig ta imot, vurdere, dokumentere og respondere på
varsler fra velferdsteknologiske løsninger. Responssentertjenesten skal sikre at tjenestemottakere
som benytter velferdsteknologi får råd og veiledning, samt registrere, prioritere og eventuelt
iverksette nødvendig og effektiv oppfølging av varslet. Responssentertjenesten skal muliggjøre at
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tjenestemottakere kan føle trygghet og gis mulighet til å bo lenger hjemme. Det skal leveres en god
og servicerettet tjeneste med høy avklaringsgrad.
-Leverandøren skal oppfylle alle sikkerhetskrav som skal ivaretas i systemer som behandler helse- og
personopplysninger, jf. helseregisterloven og pasientjournalloven.
Kontrakt
I vurderingsgrunnlaget for innkommende tilbud var priser og kostnader (20%), service (10%),
løsningsforslag (50%), implementering av løsningen (20%).
Ny kontrakten har en varighet fra og med 02.05.2019 til og med 01.05.2022 med mulighet for
oppdragsgiver til ytterligere forlengelse i inntil 3 år, med 12 måneder av gangen med en maksimal
lengde på 6 år.
Leverandør av ny avtale vil være Vakt og Alarm A/S.
Kostnad
Det har vært forventet at overgang til en digital responssenterløsningen vil gi økte kostnader i
forhold til dagens analoge.
Tilbudt løsning er drift av responssenter samt leasing, utplassering og vedlikehold av de alarmene,
sensorene og andre definerte produkter som benyttes.
Ved oppstart vil implementering, konvertering og opplæring av ansatte i kommunen gi en
investeringskostnadene på ca. 660 000,- kroner.
Kostnad til leasing av digitale trygghetsalarm vil medføre en økning tilsvarende prisvekst for perioden
2012 – 2019. Konvertering fra nøkkelbokser til elektroniske dørlåser vil gi en økt kostnad
inneværende år, den kan ikke estimeres eksakt da det er avhengig av tidspunkt, antall og egenandel.
Alle ovenfor nevnte kostnader inneværende år er forventet å kunne håndteres innenfor eksisterende
rammer for velferdsteknologi.
Kostnader til leasing av andre enkelt produkter vil være avhengig av hvor stort volum og hvilke
sensorer /alarmer etc. som blir benyttet.
Dette kan blant annet omfatte:
* brannalarm
* GPS / lokaliseringsteknologi
* medisindispenser
* medisinsk avstandsmåling og ulike sensorer
De ovennevnte har en leasing pris per enhet på månedsbasis fra 42 til 313 kroner.
For leasing av nye typer produktene bør det vurderes om det skal være en egenandel tilsvarende
trygghetsalarm.
Implementering
Etter kontraktsmøte og avklaring vil det settes opp en plan for implementering i helse- og omsorg og
velferd. Utskifting og montering av utstyr, i hovedsak trygghetsalarmer og digitale dørlåser, vil
sammen med opplæring av brukere være en løpende prosess frem mot høsten 2019.
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8/19

Eldrerådet
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Hovedutvalgenes sakslister mai 2019
Planutvalgets møte
GBK-utvalgets møte:
Miljøutvalgets møte:
HSO-utvalgets møte:
Formannskapets møte:

07.05.2019
07.05.2019
08.05.2019
08.05.2019
09.05.2019
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