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RÅD FOR LIKESTILLING OG FUNKSJONSHEMMEDE 2018 

MØTEINNKALLINGER OG REFERATER 
 

Sak 8/2019: Godkjenning av referat fra møte 7.mars -19 

Godkjent. Kommentar: Ordlyd er Råd for likestilling FOR funksjonshemmed. 

 

Sak 9/2019: HC parkering i sentrum/Aasbygget 

Det rettes en henvendelse til kommunen vedrørende HC-parkering i sentrum. Finnes plasser, 

men disse er dårlig merket og vanskelig å finne. Det lages et eget notat på dette. 

 

Sak 10/2019: Adkomst for funksjonshemmede/bevegelseshemmede til kinoen 

Det oppleves som problematisk å komme inn på kino etter omlegging av inngang. I tillegg er 

det manglende skilting. Det sendes henvendelse på dette. 

 

Sak 11/2019: Orientering Neby bru, tilrettelegging for funksjonshemmede 

Trond Kletvang og Håkon Fiskvik var og orienterte om arbeidet med Neby bru. Dette er et 

prosjekt som har vokst betydelig i løpet av prosessen og som nå inkluderer turstier og 

toalettanlegg ved Glåmtun. Dette har vært et prosjekt som har blitt møtt veldig positivt i 

lokalmiljøet. Rådet fikk anledning til å stille spørsmål og komme med innspill til videre arbeid. 

Dette kan også gjøres framover. Rådets oppfatning er at dette er et veldig positivt prosjekt 

som har stor samfunnsmessig nytte. 

 

Sak 12/2019: Informasjon om bruk av bassenget på Litun for funksjonshemmedes 

                       grupper og restaurering av bassenget i K bygget – konsekvenser? 

Orientering ved Svein Magne Storaas og Jostein Hauge. Bassenget ved Litun senter er tenkt 

som varmtvannsbasseng for hele Tynset kommune slik at de som har behov for ekstra varmt 

vann utover 28 grader benytter seg av dette. Det betyr at bruken vil bli relativt stor og at det 
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må lages gode planer for å fordele bruk på en hensiktsmessig måte. Bassenget er bygd for å 

kunne ha 15 stk brukere samtidig. 

 

Sak 13/2019: Påmelding til konferansen på Lia Gård den 27.mai 

Leder i RLF deltar på dette. Det var ikke mulig for noen andre å være med. 

 

Sak 14/2019: Delrapporten fra utredningen på fremtidig tjenestestruktur for Helse 

                      og omsorg 

Saken ble kort gjennomgått. Rådet har ingen ytterligere kommentarer på det nåværende 

tidspunkt.  

 

 

Med hilsen 

 

Knut Aaseng 

sekretær 

 

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og sendes ut uten signatur. 

 


