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Deltakerne

Godkjenning av referat fra 2.12.2015.
Godkjent uten merknader.
Sak 1. Møteplan.
Fremlagte forslag til møteplan vedtatt uten merknader.
Møteplan 2016.
Torsdag 18. februar
Onsdag 13. april
Onsdag 1. juni
Onsdag 17. august
Onsdag 28. september
Onsdag 20. oktober
Onsdag 7. desember
Møtetid er normalt fra kl. 12.oo til 14.oo

Sak 2. Måldokument/arbeidsoppgaver, rundskriv Q – 21/2012.
Rådet drøftet mandatet ut fra det tidligere vedtatte dokumentet og kom til følgende endringer. Det
blei en orientering/gjennomgang av lovverk som sier noe om rådets arbeid/funksjon.
Rundskriv Q – 21/2012 blei delt ut til deltagerne da dette er et viktig dokument for rådets arbeid.
Mandat for rådet;
Bakgrunn.
Kommunalt råd for funksjonshemmede ble høsten 2007 lovpålagt og skiftet navn til Rådet for
likestilling for funksjonshemmede (25.11.08).
Mandat.
Rådet skal håndtere saker som er av særlig viktig for personer med nedsatt funksjonsevne. Viser til
aktuelle lover;
Lov om råd eller anna representasjonsordning i kommunar og fylkeskommunar for menneske med
nedsett funksjonsevne m.m.
Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m.
Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven).
Lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne (diskriminerings- og
tilgjengelighetsloven).
Rundskriv Q – 21/2012
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Sak 3. Orientering om skoleområdet v/Jan Inge Grøndalen, kl 12.00.
Rådet fikk en detaljert og god gjennomgang om de planene som er utarbeidet for skoleområdet m.m.
Særlig viktig var det for rådet å få rede på hvordan HC parkeringsplasser var lokalisert.
En skjønte at ikke alle detaljer om dette var på plass, men at det var avsatt området langs
Holmenhallen for formålet. Det er ønskelig fra rådets side at det også blir HC plasser ved
Tynsethallen der containere/søppelskur i dag er plassert. Likeså at det blir mulig å kjøre opp til
inngangen til Tynsethallen både med el.rullestol og bil for å sette av bevegelseshemmede. Av og
påstigningslommer ved skolene blir utvidet slik at myke trafikanter bedre ivaretas. Flere områder er
planlagt for økt aktivitet for de unge.
Rådet stilte spørsmål om det er mulig, på den planlagte traseen opp til skistadioen, å få anlagt plasser
der en kan sette opp hvilebenker slik at denne traseen også kan brukes av funksjonshemmede.
Kort pause før fellesmøte med eldrerådet.

Ref.
Karl Morten Skaar Nilsen

Saksnr.: 15/191-8

2

