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RÅD FOR LIKESTILLING OG FUNKSJONSHEMMEDE 2015/2016
MØTEINNKALLINGER OG REFERATER
Sak 1/2017
Referatene godkjent uten merknader
Sak 2/2017
Møteplan for 2017.
Torsdag den 16. februar
Onsdag den 5. april
Onsdag den 14. juni (Ev befaring i Høgget)
Onsdag den 16. august
Onsdag den 5. oktober
Onsdag den 6.desember
Det kommer antagelig et fellesmøte med Eldrerådet i november.
Forslag om å starte møtene kl 11.oo
Møteplan godkjent.
Sak 3/2017
Dagkonferanse for brukerrådene i kommunene.
Konferansen holdes på Scandic Ringsaker.
Dersom noen av rådets medlemmer er interessert i å delta da invitasjonen
kommer, må de ta kontakt med Sissel eller Karl Morten, slik at vi får søkt om
midler.
Tas til etterretning.
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Sak 4/2017
Foreløpig svar om parkering i Alfarheimgata.
Brevet blei referat. Se også kommuneplan for trafikksikkerhet sak 5/2017.
Tas til etterretning.
Sak 5/2017
Kommunedelplan for trafikksikkerhet, 2017-2020. Planprogram
Planprogrammet blei gjennomgått. Ingen vesentlige nye momenter kom frem,
men rådet sender brev der de ber om plass i referansegruppen som skal
oppnevnes. (brevet ligger vedlagt).
Sak 6/2017
Forslag til byggteknisk forskrift (TEK 17)
Leder redegjorde for en del endringer som kan ramme våe gruppe. Særlig kapitel
8 og 12 omhandler områder som rådet er opptatt av.
Rådet sender brev til kommunen med spørsmål om kommunen har kommet med
uttalelser innen fristen. Rådet ber om en orientering dersom dette er gjort. Se
vedlagte brev.
Sak 7/2017
Eventuelt.
1. Referat fra møte om nye rettigheter for psykisk utviklingshemmede.
Åtte løft for å realisere grunnleggende rettigheter for personer med
utviklingshemming blei gjennomgått. Særlig pkt. 2 – 5 og 8 bør ha rådets
oppmerksomhet.
Møtet hevet kl 14.10.

Referent Karl Morten Skaar Nilsen
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes ut uten signatur.
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Tynset Kommune
Avdeling for plan byggesak og geodata
2500 Tynset

Tynset 16.februar 2017
Deres ref.; 17/164-7

Kommunedelplan for trafikksikkerhet – offentlig ettersyn og høring av planprogrammet.
Rådet for likestilling for funksjonshemmede har ingen innvendinger mot planprogrammet, men har
merket seg at det skal oppnevnes en referansegruppe bestående av representanter fra aktuelle
aktører.
Rådet mener seg å komme i denne kategorien og ber om at en representant fra rådet blir med i
denne gruppen, da det er viktig at trafikkforholdene også legges godt til rette for
funksjonshemmede.

Med hilsen
Rådet for likestilling for funksjonshemmede

Karl Morten Skaar Nilsen
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Rådmann / ordfører
Tynset Kommune
2500 Tynset
Tynset den 16.februar 2017

Rådet har blitt kjent med at et forslag til «ny byggteknisk forskrift (TEK 17)» har vært ute til
høring. Rådet vil gjerne ha rede på om Tynset kommune har gitt uttalelse og dersom det er
gjort vil rådet be om en orientering om dette.
Rådet er skuffet over at kommunen ikke har involvert rådet i denne saken, da spesielt kapittel
8 og 12 har direkte med rådets mandat å gjøre. Jfr. Rådets mandat – rådets oppgaver.
Kommuneplanens samfunnsdel 2014-2016 har visjon om «Tynset for alle» og har flere steder
påpekt viktighet av å være et inkluderende samfunn med universell utforming slik at alle kan ta
del i samfunnslivet. Ovennevnte kapitler omhandler spesielt dette med universell utforming og
høringsutkastet har forslag om endringer som ikke slår positivt ut for funksjonshemmede i
forhold til nåværende TEK 10.

Med hilsen
Karl Morten Skaar Nilsen
Rådet for funksjonshemmede
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