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Saker:
4. Godkjenning av referat 18.02.16. Ok.
5. Årsmelding 2015 – en orientering.
6. Politivedtektene for Tynset kommune- og forskrift om parkering for bevegelseshemmede
v/ Politibetjent Finn Hilmarsen. (kl.12,00).
En gjennomgang av lovverket ble foretatt.
RLF tar kontakt med teknisk etat for å finne ut om området er regulert som privat eller
offentlig, i forhold til HC-parkering er de fleste i Tynset kommune privat. HCparkeringene ved Rådhuset er offentlig.
Reklameskilt på fortau – i kapittel 111. Sikring av ferdselen. § 6. Hindringer.
På eller ut over offentlig sted er det forbudt å sette eller henge noe som kan være til hinder
eller ulempe for ferdselen.
Her gjelder det samme som HC-parkering, er grunnen regulert som privat eller offentlig?
RLF tar kontakt med teknisk for avklaring her også.
7. Oppfølging av pilotprosjekt: Universell utforming og tilgjengelighet i Tynset
rådhus/kulturhus.
Se vedlegg, brev til Ordfører og Rådmann i Tynset kommune.

8. Eventuelt.
Mandat – etter § 6 skal kommunestyret vedta mandat for rådet. Det er noen endringer i
mandatet og sendes derfor over til kommunestyret.
RLF vedtok å sende brev til Jernbaneverket angående uteområdet på Tynset stasjon. Se
vedlegg, brev til JernbaneverketAvsluttet møt med omvisning i avlastningsboligen, TFF.
Med hilsen
Sissel Urset
sekretær

TYNSET KOMMUNE
3 vedlegg.
Vedlegg 1: Brev angående Tynset Rådhus
Vedlegg 2: Brev til jernbaneverket
Vedlegg 3: Årsmelding
Vedlegg 1:
Ordfører og Rådmann i Tynset kommune
Ang. universell utforming og tilgjengelighet i Tynset rådhus/kulturhus.
Rådet hadde denne saken oppe i sitt møte den 11.01.12 på bakgrunn av en rapport som er
utarbeidet av ergoterapeut Else Marie Sommerstad, som også deltok på vårt møte.
Rapporten foreslår en rekke tiltak som opplagt vil bedre tilgjengeligheten for mennesker med
nedsatt funksjonsevne. Noen av tiltakene er omfattende og en innser at ombygninger etc. må
ta noe tid og innarbeides i virksomhetsplanene. Imidlertid vil rådet gjerne ha en gjennomgang
av hva som er gjort og hva som er lagt inn i planene fremover.
Rapporten peker også på tiltak som er lite kostnadskrevende, men viktige for flere grupper
med funksjonshemming. Hva er gjort så langt ?
Tynset kommune har som overordnet mål i sitt styringskort; «Tynset skal være en
folkehelsekommune som inkluderer alle og gir rom for utfoldelse». Som delmål er det
fastslått at; «Tynset kommune skal ha universell utforming på de fleste bygg og anlegg, både
ute og inne».
Rådet regner med at kommunen bestreber seg på å nå mål og delmål som er satt. For å få et
innblikk i hva som er gjort og hva som planlegges i fremtiden ber rådet om et møte med
ordfører og rådmann for en orientering. Dersom det passer, håper vi å kunne sette dette på
dagsorden i vårt møte onsdag den 1 juni 2016 kl 12.00

Tynset den 13. april 2016

Karl Morten Skaar Nilsen
Leder i RLF Tynset
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Vedlegg 2:

Jernbaneverket
Postboks 4350
2308 Hamar
Tynset den 13.april 2016.
En fersk undersøkelse gjort av Ipsos MMI på oppdrag fra Norges Blindeforbund går det frem
at 731.000 nordmenn over 15 år har hatt uhell med trapper eller kanter i 2014. Her i Hedmark
har om lag 29000 hatt små og store uhell i trapp på ett år. Resultatet er mange alvorlige
skader som beinbrudd, hjernerystelse m.m.
Rådet for likestilling for funksjonshemmede (RLF) i Tynset har flere ganger påpekt uheldige
løsninger i uteområdet på Tynset stasjon, senest ved en befaring/møte den 23.09-2013.
Dette medførte bl.a. at det blei satt opp midtrekkverk på trappen mellom stasjonsområde og
Kongsveien. Dette gjorde det lettere å holde seg mot midten av trappa, men en syntes ikke
dette bør bli den endelige løsningen. Rådet har hele tiden ment at det nest nederste trinnet
må/bør utvides med en steinlengde, se bilder

Rådet har også fått henvendelser angående manglende snørydding i trappen. Fra tidligere
møter er det sagt at denne ikke skal benyttes på vinterstid og at den derfor ikke skal ryddes.
Erfaringene tilsier at trappen benyttes og blir svært glatt og ufremkommelig. Skal trappen
ikke nyttes om vinteren må en i fremtiden rent fysisk stenge den slik at unødvendige uhell
skjer.
Inngangen ved stasjonens nord-østre vegg er ikke lenger i bruk etter omgjøringer innvendig.
Fortsatt er det snublekanter her som bør fjernes. Disse kantene kan være til stor fare for alle,
ikke bare funksjonshemmede. En ber derfor om at disse fjernes, ev. gjenfylles med asfalt. Det
er heller ikke her gunstig med kontraststein for svaksynte, da dette fører til en dør som ikke
brukes, men som fortsatt er en del av fasaden.
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RLF Tynset ber Jernbaneverket se på ovenstående tilfeller og utbedre disse, slik at ikke
Tynset stasjon blir en del av den nedslående statistikken.

Rådet for likestilling for funksjonshemmede

Karl Morten Skaar Nilsen
Leder

Kopi;
Tynset kommune
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Vedlegg 3:

RÅD FOR LIKESTILLING FOR FUNKSJONSHEMMEDE
TYNSET KOMMUNE 2012 - 2015

ÅRSMELDING 2015
Rådet har arbeidet etter
 Lov om råd eller anna representasjonsordning i kommunar og fylkeskommunar for
menneske med nedsett funksjonsevne.
 Saksområdet for rådet går fram av mandatet, K.sak 51/08.
 Rådets handlingsplan for 2008 - 2011, ingen endringer for 2012- 2015.
Formål
Det kommunale rådet for likestilling for funksjonshemmede er et rådgivende organ for
kommunen.
Rådet skal uttale seg i aktuelle saker som er under behandling av politiske organer, og sjøl ta
initiativ og fremme saker.
RÅDETS OPPNEVNING OG SAMMENSETNING
 Rådets medlemmer oppnevnes for 4 år av kommunestyret.
 Rådet består av 5 medlemmer.
 3 representanter velges blant funksjonshemmedes interesseorganisasjoner,
2 representanter velges blant kommunestyrets medlemmer.
 Sekretærfunksjonen er lagt til tjenesteområdeleder i Tjenesten for funksjonshemmede.
I 2012- 2015 har rådet denne sammensetningen
Medlemmer
Astrid Skaug ( leder)
organisasjoner)
Mona Odde
organisasjoner)
Johnny Svee
organisasjoner)
Oskar Snarvold ( nestleder)
Grete Negård Johansen
Varamedlemmer
Karl Morten Skaar Nilsen
organisasjoner)
Anette Muller
organisasjoner)
Rune Storli
Rønnaug Å. Sandmæl
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Sekretær:
Sissel Urset (fra administrasjonen)
MØTEVIRKSOMHET OG SAKER
Rådet har i 2015 avholdt 5 møter og behandlet 12 saker.
Av saker vil vi nevne:
 Informasjon og gjennomgang av tegninger ny barnehage, Tronstua.
 Orientering angående omorganiseringa i Helse og omsorg i Tynset kommune.
 Informasjon v/ Folkehelsekoordinator Sissel Bolstad.
 Besøk/omvisning hos Domstolene i Nord Østerdal
 Byvandring med fokus på universellutforming.
 Deltatt på konferanse på Tolga i regi av Hedmark fylkeskommunale råd for likestilling.
 Gjensidig informasjonsmøte mellom Sykehuset innlandet Tynset og
brukerorganisasjonene.
 Brev/ innspill til Statens vegvesen angående Tynset sentrum og universell utforming.
 Omvisning i avlastningsboligen i TFF.
 Orientering om kommuneplanen for Tynset tettsted.

Mange aktører som rådet har henvendt seg til gjør tiltak for å bedre hverdagen for ulike
grupper av funksjonshemming, men det står mye uløst igjen. Rådet vil arbeide aktivt for å
gjøre hverdagen lettere ved å spre kunnskap og gi kompetanse om hvordan god tilrettelegging
kan minske utfordringene funksjonsnedsettelser kan innebære.
Tynset. 30.3.2016
Karl Morten Skaar Nilsen
leder
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