
 

TYNSET KOMMUNE 
Helse og omsorgssjefen 

Tjenesten for funksjonshemmede 

 

Møtereferat  
 
Saksnr.  L.nr. Arkivkode Dato 

18/165-17 13740/19 033 07.03.2019 

 

Møtedato: 07.03.2019  

Sted: Litun senter 

Tid: 12.00 

Til stede:  Karl Morten Skaar Nilsen, Eva Eggen, Kurt Fossum, Knut Aaseng 

     

 

 

Referatet  sendes til: Rådets medlemmer 

   

  

 

RÅD FOR LIKESTILLING OG FUNKSJONSHEMMEDE 2019  

Sak 3/2019: Referat fra møte 29.11.2018 

Ingen kommentarer utover at rådet med tilfredshet merker seg at enkelte formuleringer fra sak 29/2018 

er tatt inn i endelig dokument fra Tynset kommune. 

 

Sak 4/2019: Invitasjon Innlandskonferansen 2019 – saken utgår. 

 

Sak 5/2019: Oppfølging av tidligere saker 

Gjennomgått brev til skolene etter befaringer – tiden vil vise hva som blir fulgt opp. 

Svar på henvendelse angående RLF sin uttalelse vedrørende legekontor – sekretær sjekker hvorvidt det 

har kommet noe her. 

Det er ikke kommet svar vedrørende uttalelse sentrumsplan etter gjennomført befaring.  

 

Sak 6/2019: Reguleringsplan plan id 201803 

Det var ingen spesielle kommentarer vedrørende dette bortsett fra at RLF støtter opp under de uttalelser 

som er gitt vedrørende trafikksikkerhet og sikre skoleveier. Viser til brev formulert av leder RLF under. 

 

Sak 7/2019: Eventuelt 

*Invitasjon til konferanse 27.05 på Lia gård i Rendalen. Tema: Gode kollektivløsninger for alle. 

*Møtedatoer framover ble repetert. Disse er: 25.04, 13.06, 05.09 og 04.10. 

 

Med hilsen 

 

Knut Aaseng 

Sekretær RLF 

 

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og sendes ut uten signatur. 

 

 



TYNSET KOMMUNE 

 

Saksnr.:   18/165-17  2 

 

Tynset kommune 

avd. for Plan, byggesak og geodata 

2500 Tynset 

 

 

       Tynset den 11.mars 2019 

 

 

 

 

 

DETALJREGULERING FOR KVARTALET AUMLIVEIEN-HOLMENGATA- 

HESTESKOEN -  

Deres ref: 18/210-38   Arkiv: PLA 201803   
 

Rådet påpeker at universell utforming må gjelde alle tiltak i området. Lekearealet må tilpasses 

slik at alle uansett friske eller funksjonshemmede kan benytte området. 

 

Rådet vil peke på kryssingen av Aumliveien som særlig sårbar. Det er økende antall unger som 

i dag benytter Holmengata frem og tilbake fra skolen. Økt bebyggelse antas å føre til 

ytterligere kryssing av veien. Dette gjelder så vel funksjonshemmede som friske og eldre. Det 

ville derfor være ønskelig at det anlegges opphøyet krysningsfelt i eller i nærheten av krysset 

Holmengata – Aumliveien, lik det som blei anlagt i Olaf Røsts-gate/Holmengata.  

 

Ut over ovenstående, har rådet ingen merknader til reguleringsplanen. 

 

 

Rådet for likestilling for funksjonshemmede 

 

 

 

Karl Morten Skaar Nilsen 

leder 

 

 


