
 

TYNSET KOMMUNE 
Tjenesten for funksjonshemmede 

 

 

Møtereferat  
 
Saksnr.  L.nr. Arkivkode Dato 

15/191-15 19061/16 033 14.10.2016 

 
Møtedato: 28.09.2016 
Sted: Tynset Rådhus 
Tid: 12.00 
Til stede: Karl Morten Skaar Nilsen, Leif Håvard Henriksen, Berit Lund, Kurt Fossum, Eva 

Eggen 

Referatet  sendes til: 
 Deltakerne 

  

 

Sak 15. Befaring i Tronstua barnehage, kl.12.00 
              Notat fra befaringen ligger vedlagt. 

 

Sak 16. Drøfting svarbrev fra kommunen. 
              Rådet har behandlet saken og brev sendes til Tekniske tjenester v/Per John Valle.  

              Brevet følger vedlagt til referatet 

 

Sak 17. Påmelding konferanse Hedmark Fylkeskommune, RLF 11.11.2016  
              Konferansen er i Rendalen torsdag 10.11.2016. Invitasjon og program kommer over  

              helgen. Sissel videresender invitasjonen. 

 

Sak 18. Basseng i TFF, Litun senter 
              Rådet har behandlet saken og brev sendes til Ordfører, med kopi til Rådmann i     

              Tynset kommune Brevet er sendt som egen sak til kommunen. 

 
Sak 19. Tursti for funksjonshemmede i Tylldalen 
              Rådet har behandlet saken og brev sendes til Tylldalen idrettslag v/ Tore Torud. 

              Brevet følger vedlagt til referatet 

Sak 20. Referatsaker: Referat forrige møte - OK                                     
                                      Møte med pasientombudet. 
                                      Leder i RLF, Morten Skaar Nilsen møtte pasientombudet og  

                                      informerte om saker som rådet jobber med. Pasientombudet vil  

                                      etablere faste møter på Tynset. 

                                      Mandatet i blindeskrift 
                                      Mandatet ligger på Servicetorget, sammen med informasjonsfolder.  

                                      Tynset er første kommune som har mandatet i punktskrift. 

                                      Møtet i oktober blir onsdag 19.10.2016 
 

Med hilsen 

Sissel Urset 

Sekretær 



TYNSET KOMMUNE 
 

Saksnr.:   15/191-15  2 

 

 

                                                                                                              Tynset 11.10.2016 

 

Leder for Tynset barnehagene 

Mariann Hagen 

 

 

 

 

Befaring i Tronstua Barnehage. 

Kristin Holann, styrer Tronstua Barnehage tok i mot oss og guidet oss rundt. Det var tenkt på 

det meste i forhold til universell utforming, både ute og inne. Det var benyttet materiell som 

ivaretar krav til universell utforming, dempende fargetoner, god belysning, behagelig 

gulvbelegg. Store gode rom med god adkomst. Bad/ stellerom med hev og senkbart 

stellebord. Lyse og trivelige lokaler. 

Det rådet merket seg var: parkeringsplass for funksjonshemmede må merkes, med  

en tilfredsstillende størrelse.  

Terskel utgangsdørene skal være trinnfrie. 

 
 

 
 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

 

 

Karl Morten Skaar Nilsen 

Leder Råd for likestilling for funksjonshemmede 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TYNSET KOMMUNE 
 

Saksnr.:   15/191-15  3 

 

 

Tynset kommune – tekniske tjenester 

v/Per John Valle 

2500 Tynset 

 

        Tynset den 28.09.2016. 

Deres ref. 16/1868-2 

 

 

Det vises til vårt brev av 18.06 og deres svar datert 12.07.2016. 

 

Vi kommer med dette tilbake til trappa mellom Kongsveien og stasjonsområde. I denne 

forbindelse viser vi også til vedlagte kopi av innlegg i avis, hvor det nettopp fremkommer 

hvorfor det er viktig å få sikrere trapper så vel innendørs som utendørs. 

 

Vi var selv pådrivere for å få satt opp et midtrekkverk i trappa, noe jernbaneverket besørget. 

Hvor mange som benytter trappa er i denne sammenheng uten betydning, ref. til brevet av 

12.07. Enhver trapp skal være trygg å gå i, for alle, uansett om de er funksjonshemmede eller 

friske.  

 

Du nevner i brevet at dere skal se på dette og om det er mulig å gjøre noe med det nest 

nederste trinnet. Det skulle ikke koste all verden å få satt inn en helle i bredden, så er 

problemet løst.  

 

Vi håper at saken kan løses slik at vi får denne ut av verden til beste for de som er brukere av 

denne trappa. 

 

En annen sak er ved den gamle inngangen til stasjonen (godsbetjening/taxiinngang) som nå 

ikke lenger er i bruk. Her gjenstår det en kant som virker som snublekant. Har tatt opp dette 

med nåværende eier av stasjonen som mener dette er Tynset kommune sitt ansvar. 

Det er fullt mulig å senke terrenget mot sør slik at fall blir mot overflatevannskum og fjerne 

kanten mot jernbanelinja. Rådet tar gjerne en befaring for å se på dette og finne en god 

løsning før det skjer ulykker her. 

 

 

Med hilsen  

Rådet for likestilling for funksjonshemmede 

 

 

 

Karl Morten Skaar Nilsen 

 

 

 

 

 

 

 

 



TYNSET KOMMUNE 
 

Saksnr.:   15/191-15  4 

 

Tylldalen Idrettslag 

v/ Tore Torud 

2510 Tylldalen 

 

        Tynset den 28.09.2016. 

 

 

Ad; Tursti tilrettelagt for funksjonshemmede i Tylldalen. 

 

Tore Torud har på vegne av Tylldalen Idrettslag rettet en forespørsel til rådet om å avgi en 

uttalelse angående planlagt tursti, tilrettelagt for funksjonshemmede i Tylldalen. 

Rådets leder var sammen med Torud på en befaring den 22.september, og fikk en god 

orientering om prosjektet. 

 

Det er et uttalt mål fra styrende myndigheter at alle kommuner skal ha minst ett uteområde 

som er universelt utformet. Prosjektet som er under planlegging i Tylldalen mener rådet er et 

slikt tiltak og vil være en god tilvekst til rekreasjon for funksjonshemmede. Det vil 

tilfredsstille menge faktorer som mosjon, frisk luft, opplevelser og sosialt liv. 

 

Rådet vil påpeke at utformingen og anlegget må tilfredsstille kraven i § 8 TEK 10. 

På parkeringsplassen skal det være reserverte passer for funksjonshemmede med de mål 

forskriften krever (min. 4,5 x 6,o m). Antall plasser må avpasses etter det en mener er 

behovet. Snuplasser for minibuss ved parkeringen må anlegges. 

Ellers må kravene til turvei i TEK 10 oppfylles. Dette gjelder stigning maks, 1:20, hvilerepoer 

§8-6 TEK 10, bredde 1,8m ev 1,4 med møteplass hver 50m, føringskant, og ev. rekkverk i 

bratte partier og fast underlag. 

Sitteplassen (endepunktet) må utformes i henhold til § 8-4 i TEK 10. Her settes det krav til 

ryggstøtte, tilgang til bord med utforming slik at rullestolbrukere kan komme godt inntil 

bordplaten osv. 

 

Rådet synes tiltaket i Tylldalen ser lovende ut og mener det vil berike hele kommunen da det 

gjelder utflukt i turterreng for funksjonshemmede av alle kategorier. Rådet vil gjerne gi sin 

anbefaling om at Tylldalen Idrettslag går videre med planene og håper at turstien kan bli en 

realitet. 

 

 

 

Med hilsen 

Rådet for likestilling for funksjonshemmede 

 

 

Karl Morten Skaar Nilsen 

 

 

 


