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Til Tynset kommunestyre

Rådet for likestilling for funksjonshemmede har i sitt møte 02.12.14 behandlet Tynset
kommunes forslag til Virksomhetsplan 2015 - 2018.
Rådet vil uttale følgende:
Vi er inneforstått med at Tynset kommune i planperioden har store økonomiske utfordringer
som vil berøre brukere av kommunale tjenester. Innenfor gitte økonomiske rammer må det
tilstrebes en ressursfordeling som i størst mulig grad skjermer de svakeste brukerne, de med
ulike funksjonshemminger, det være seg fysiske, psykiske og sosiale funksjonshemminger.
Investeringsbudsjettet
Avlastningsbolig og barnehage.
Vi er glad for at bygging av ny avlastningsbolig går sin gang og vil stå ferdig i 2015. Dette
gjelder også bygging av ny barnehage som er planlagt ferdigstilt i 2016.
Tynset Ungdomsskole
Høsten 2015 skal to elever med særskilte behov begynne ved skolen. Det foreslås at
nødvendige investeringer gjøres i to etapper. Vi har problemer med å forstå at en ombygging
av heisen kan utestå til 2016, da de to elevene faktisk begynner på skolen høsten 2015.
Universell utforming i Tynset Rådhus/Kulturhus
Det må på nytt settes fokus på rapporten fra 2011 ang. Universell utforming i Tynset Rådhus/
Kulturhus. Noe er utført, men mange viktige tiltak gjenstår. Vi vil spesielt rette
oppmerksomheten mot utbedring av håndlister i hovedtrappa. I tillegg er det nødvendig å
realisere ny heis så raskt som mulig.
Rehabilitering av basseng og garderober Litun senter
Dette er å tatt ut av investeringsplanen, noe vi beklager sterkt. Begrunnelsen for et slikt tiltak
er godt beskrevet på s. 21 i forslag til Virksomhetsplan. For brukerne av dette bassenget betyr
denne formen for trening enormt mye for deres livskvalitet. Rådet krever derfor at denne
utbyggingen skyves fram i tid og tas inn igjen i budsjettet for 2015.
Driftsbudsjettet
Helse- og omsorgsektoren
Vi har forståelse for den analysen som administrasjonen har gjort ifm denne sektoren, og ser
nødvendigheten av å ta strukturelle grep. For oss er det helt avgjørende at brukerne får tildelt
tjenester som er tilpasset den enkelte, og at et vedtakskontor blir viktig i dette arbeidet. En
omorganisering av hele sektoren vil ta tid, en prosess hvor særlig brukere i institusjon ikke
må oppleve utrygghet og at deres livskvalitet blir forringet.
Det er naturlig for RLF å ha fokus på rehabiliteringsavdelingen og en planlagt flytting av
denne. En satsing på rehabilitering vil utvilsom bety at flere kan bo hjemme så lenge som
mulig. Dette er da også et av kommunens satsningsområder. Flytting av denne avdelingen til
Kongsheim tror vi imidlertid ikke er et gode for brukerne. Tjønnmosenteret har et godt utstyrt
treningsrom, og et slikt tilbud bør være lett tilgjengelig for de som er på rehabilitering. I en
rehabiliteringsfase er fysisk trening en svært viktig del av behandlingen.
Vi har forøvrig store forventninger til hvordan folkehelsearbeidet skal forankres og
organiseres i kommunen. Det er helt avgjørende for å lykkes, at det avsettes tilstrekkelig med
ressurser slik at det ikke bare blir en plan uten at konkrete tiltak iverksettes.
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Spesialpedagogiske tiltak
Alle rektorer uttaler bekymring for ressurser til spesialpedagogiske tiltak. Rektor ved Fåset
skole sier det slik: De spesialpedagogiske tiltakene er tunge og svært ulike, slik at en
samordning og deling av ressursene mellom elevene anses som vanskelig og ikke pedagogisk
forsvarlig. En lignende beskrivelse finner en igjen også ved de andre skolene. RLF deler
rektorenes bekymring for de aller svakeste elevenes læring og mestring.

Til tross for økonomiske utfordringer, har vi tro på at politikere og ansatte i kommunen vil
gjøre sitt ytterste for at de svakeste tjenestemottakerne i liten grad blir berørt.

Astrid Skaug
Leder
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