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RÅD FOR LIKESTILLING OG FUNKSJONSHEMMEDE 2015/2016 
MØTEINNKALLINGER OG REFERATER 
  

Sak 29/2017 Godkjenning av referat 23.08.2017 
                     Referatet godkjent. 

 

Sak 30/2017 Møte med ass. rådmann Morten B. Often – Kommunikasjon og vår plass i  
                     organisasjonen. 
                     I forbindelse med høring kommunikasjonsstrategi hadde RLF noen spørsmål/  

                     merknader. Ass. Rådmann Morten Often deltok på møtet for avklaringer rundt  

                     spørsmålsstillingene. Han er kjent med mandatet og rådets oppgaver, det er et  

                     klart mandat og rådets oppgaver er veldig greie. 

 

                     Kommunikasjonsstrategien er først og fremst for alle ansatte i Tynset kommune,                 

                     ikke rådene. 

                     Konkrete spørsmålsstillinger fra RLF - under mål 2. tiltak er de  

                     unges råd spesifikt nevnt, hva med de andre rådene? Dette bør endres til – felles                   

                     for alle rådene. 

                     – under mål 3. tiltak – forventningsavklaring mellom leder og tillitsvalg. RLF  

                     er organisert gjennom det politiske systemet og funksjonshemmedes  

                     organisasjoner og rådsmedlemmene er sånn sett ikke ansatt.  

                     Overordnet leder er ordfører, eventuelt Rådmann. 

                     Rådet mener også at språket i brosjyren ikke er god nok – som eksempel står det  

                     under mål 3 – tette møter med berørte brukere…. Her kunne det for eksempel  

                     stått hyppige eller ofte i stedet. Ja, ved neste opplag bør man gå i gjennom  

                     språkbruken, det som ligger på nett kan gjøres om raskt. 
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Sak 31/2017 Manglende merking av gangfelt i Tynset sentrum, fører til ekstra fare for  
                     synshemmede. 
                     RLF tar en befaring i Tynset sentrum angående merking av gangfelt. 

 
 
Sak 32/2017 Eventuelt; manglende svar fra Tekniske tjenester ang. trapp. 
                      RLF avventer saken, Morten Often etterspør dette hos Teknisk sjef. 

                      Ikke satt oppskilt i Alfarheimgata ref. brev av 16.5.2017 Statens vegvesen,  
                      brev fra Plan, byggesak og geodata datert 24.5.2017. 
                      RLF tar en ny henvendelse til kommunen angående saken. 

 

                     Eget budsjett RLF. 
                     Morten Often sjekker saken, oppretter eventuelt et eget område i budsjettet. 

 
 
Sak 33/2017 Befaring Tynset lensmannskontor ca kl.13.00 
                       
Tynset lensmannskontor 

2500 TYNSET                                        Tynset den 15.november 2017. 

 

Vi viser til befaring på lensmannskontoret den 4.oktober d.å. 

 

Rådet har disse bemerkningene; 

1. Det bør skiltes ved hovedinngangen at det er HC inngang fra andre siden av 

bygget. Rådet syntes videre det er leit at ikke alle kan bruke hovedinngangen, men 

at bevegelseshemmede må gå «bakvegen». For øvrig er denne inngangen, rampa 

og HC parkeringen i tråd med forskriftene. 

2. Det bør monteres ledepunkter i gulvet fra inngangene og til skranken. 

3. Rådet syntes skranken er for høy, særlig gjelder dette for personer som sitter i 

rullestol. Rådet har forståelse for at det her kommer sikkerhetsvurderinger inn i 

bildet, men håper at deler av skranken kan senkes noe. 

4. Etter forskriftene skal det være dobbel håndlist/rekkverk i trappa. 

5. Skilting/merking ved ringeklokke HC inngang bak er ikke tilfredsstillende. Her 

må større skilt komme. Bevegelseshemmede kan også være svaksynte. 

 

For øvrig syntes vi lensmannskontoret er godt tilrettelagt for alle brukere. 

 

Med hilsen 

 

Karl Morten Skaar Nilsen 

Rådet for funksjonshemmede 

 

 

Sissel Urset 

sekretær 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes ut uten signatur. 


