
 

TYNSET KOMMUNE 
Tjenesten for funksjonshemmede 

 

  

 

Møtereferat  
 
Saksnr.  L.nr. Arkivkode Dato 

18/165-2 3177/18 033 09.02.2018 

 

Møtedato

: 

 25.01.2018 

Sted:  Tynset Rådhus 

Tid:  11.00 – 13.00 

Til stede:  Karl Morten Skaar Nilsen, Eva Eggen, Berit Lund, Mari Morønning, Kurt 

Fossum 

Referatet  sendes til: Deltakerne  

   

  

RÅD FOR LIKESTILLING OG FUNKSJONSHEMMEDE 2018 

MØTEINNKALLINGER OG REFERATER 
  

Sak 1/2018 Godkjenning av referat 30.11.2017 

                    OK 

Sak 2/2018 Oppfølging av universell utforming og tilgjengelighet i Tynset  

                    rådhus/ kulturhus v/Ove Rønningen. 

                    Rapport universell utforming i Rådhuset/kulturhuset fra 2012 var grunnlaget for  

                    gjennomgangen.  

                    Plan- og bygningsloven stiller krav til universell utforming ved offentlige bygg,                            

                    det gjelder både inne og ute. Det som beskrives er veiledende løsninger som  

                    tilfredsstiller teknisk forskrift, det kan være en utfordring i eldre bygg, men det er  

                    viktig å få kartlegge muligheter for tiltak, noe som rapporten belyser.           

                    Målsettingen er at alle kan delta i samfunnet på en likestilt måte. 

                    Parkering: Det er satt av to parkeringsplasser for bevegelseshemmede i enden av  

                    parkeringsplassen mot Ester Hektoen, merket med skilt. Plassene må  

                    merkes opp igjen -visuelt med skilt og merking på asfalten til våren. 

                    Kommunikasjonslinjer for svaksynte: Det er anbefalt visuelle lederlinjer  

                    mellom hovedinngangene i 1. etasje til bibliotek, servicetorg, heis, toaletter,  

                    storsalen og helsesenteret. Utfordringen er å finne en løsning som passer, også i               

                    forhold til renhold. Vi mener vi har funnet en løsning sammen med aktuell                    

                    leverandør, utbedring vil foregå til våren (april/mai). Det samme gjelder merking  

                    av trappeneser generelt i bygget. 

                    Vi har i tillegg merking av utvendige stolper, totalt 4 stolper, dette er gjort med  

                    tape i to høyder etter mal fra blindeforbundet. Stolper innvendig (2.stk.) kan  

                    merkes med grønne planter evt. kunst. 

                    Håndlist: Vi har noen utfordringer i trapperommet fra 10. etasje og ned, bl.a.  

                    montere rekkverk i to høyder på begge sider, muligens kan et alternativ være og  

                    montere kun på en side (mot vegg). Det mangler markeringsfelt som tilsier start  

                    og stopp av trapp. Dette vil bli sett på i forbindelse med montering av lederlinjer.  
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                    Heis: det er plass til rullestol, men ikke en båre. Det er ikke plass til klappstol i  

                    heisen som anbefalt. Heisen skal være utstyrt med multikontroll, dvs. at du kan  

                    bestille heisen uten å bruke heispanelet. 

                    Dører: det er montert automatisk skyvedør i hovedinngang ved NAV. Dørene  

                    ved NAV og Hovedinngang åpnes automatisk med god passasje for rullestol. På  

                    baksiden ved inngang helsesenteret er det fremdeles 2-fløyet tredør, her er  

                    det automatisk døråpner, men terskelen her kan være vanskelig å passere. Vi har  

                    også automatisk døråpner ved inngang musikkskolen, tidl. tannklinikken. 

                        Høreslynge: er montert i kulturhusdelen.  

                        Skilt: Nye skilt på toaletter er byttet ut som også har blindeskrift. 

                        Skiftet til større og mer synlig skilt ved inngang lege/ helsesenteret.  

                        Stellerom/HC toalett: HC toalettet som også er merket med stellerom der ble  

                        det prøvd ut et hev/senk stellebord som var benyttet et annet sted før. Dette 

var  

                        i største laget både for HC toalettet og for helsesenteret, men det er et  

                        fastmontert stellebord m/stellepute.   

                        Det er montert bøylehåndtak som beskrevet på HC toalettet. Det er også 

ønske  

                        om montering av berøringsfri hendel på servant. 

                        Det planlegges et nytt HC toalett i 9 etasje. 

             Skatteetaten: det har vært en ombygging der, ikke helt som beskrevet i  

                        rapporten, men etter etatens eget ønske/ beskrivelse. Ytterlige tiltak blir bl.a.  

                        å montere 2 ny brann- /lyddører, montere støydempende plater i fellesarealet  

                        (pauseareal) og isolere (støy) vegg mot skranken. 

             Barnevern: ringeklokke er montert i anbefalt høyde. 

                        Kulturskolen: har tatt kontakt med ergoterapeut for å se på løsning for 

rampe. 

                        Befaring med Norax er avtalt. 

                        Bibliotek: det er montert gardin-lameller i biblioteket. Andre ting som kan  

                        nevnes er møblering. 

                        Det er bevilget kr. 200.000 til fornying av biblioteket. 

 

                        Ellers nevner rapporten bedre kontraster i bygget for svaksynte, merking av  

                        søyler, fargevalg belysning, plassering av bord, benker, sykkelstativ etc., som      

                        kan hemme tilgjengeligheten. Dette er enkle ting som ikke krever store  

                        kostnader. 

 

Sak 3/2018 Invitasjoner – 1. FFO Hedmark/ FFO Oppland konferanse i Hamar3. og 4.  

                                                mars (påmeldingsfrist har gått ut) 

                                                Ingen påmeldte. 

                                            2. FFO Nord Østerdal konferanse på Taverna Alvdal 16. og       

                                                17 mars (påmelding og program kommer). 

                                               Vurder om dere ønsker å være med. 

                                           3. Landskonferanse for fylkeskommunale råd arrangeres 13.          

                                               og 14. September på Scandic hotell Hamar. 

                                               Vurder deltakelse. 

Sak 4/2018 Orientering om vårt innspill til Kommunedelplan for trafikksikkerhet 2017- 

                    2018.  

                    Innspillene fra RLF er tatt inn, minus flytting av fotgjengerovergang mellom  
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                    Ungdomsskolen og Tynsethallen mot sørvest. 

Sak 5/2018 Skal vi lage plan for befaringer? 

                    Forslag: Nord Østerdal v.g. skole, Tynset Hotell, junimøte «byvandring» 

 

Sak 6/2018 Informasjon basseng TFF v/ Svein Magne Storaas. 

                    Bra gjennomgang, godt ivaretatt i forhold til universell utforming. 

Sak 7/2018 Eventuelt 

                    Rydding av snø/brøytekanter ved fotgjengeroverganger 

                    Skilting i Alfarheimgata 

                    Trapp ved stasjonsområdet – purring. 

                    Brev sendes til tekniske tjenester angående alle 3 sakene, brevene ligger vedlagt i  

                    referatet. 

 

Med hilsen 

 

Sissel Urset 

sekretær 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes ut uten signatur. 
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Vedlegg 1:Brev til teknisk etat vedrørende snøbrøyting 

 

Tynset kommune – teknisk tjenester 

2500 Tynset 

 

 

        Tynset den 2. februar 2018 

 

 

Rådet har fått henvendelse angående rydding av snø/brøytekanter ved fotgjengeroverganger i 

sentrum. Mange har erfart at det er vanskelig å forsere brøytekantene som legges igjen i 

fotgjengerfeltene. Brukere med rullator eller rullestol (også motoriserte) og eldre som er dårlig 

til «bens» må da velge å gå langs veiene et stykke før de igjen kan komme inn på fortau eller 

gangfelt/gangsti. Dette medfører en viss trafikkmessig risiko og kan føre til ulykker. 

Rådet henstiller til kommunen å få en bedre rutine for rydding ved gangfeltene, slik at 

funksjonshemmede kan ferdes trygt i trafikken. 

Som forslag spør vi om en slik «jobb» kan settes bort til Meskano som utfører en flott jobb 

ved rydding av søppel på den bare årstiden? 

 

 

Med hilsen 

 

Karl Morten Skaar Nilsen 

Rådet for likestilling for funksjonshemmede 
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Vedlegg 2: Brev til teknisk sjef vedrørende trapp Tynset Stasjon 

 

 

 

Tynset kommune – teknisk tjenester 

v/Jostein Hauge 

2500 Tynset 

 

 

 

 

        Tynset den 03.02.2018. 

 

 

Deres ref. 16/1868-2 

 

 

Det vises til vårt brev høsten 2017, som vi ikke har fått svar på, og brevet fra 17.11.2016, 

(26/1868-4) 

 

Svaret i brevet av 17.11.2016 ga oss håp om at trappa skulle endres i løpet av sommeren 

2017, men vi kan ikke se at dette blei gjort. 

Vi purret på manglende utbedring av trappa høsten 2017, men fortsatt er ikke den nevnte 

steinen/trinnet på plass.  

 

Vi håper at saken kan løses så tidlig som mulig til våren/sommeren slik at vi får dette ut av 

verden til beste for de som er brukere av trappa. 

 

 

 

 

Med hilsen 

 

Karl Morten Skaar Nilsen 

Rådet for likestilling for funksjonshemmede 
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Vedlegg 3: Brev til teknisk etat vedr Alfarheimgata 

 

Tynset kommune – teknisk tjenester 

v/Jostein Hauge 

2500 Tynset 

 

 

 

        Tynset den 3 februar 2018.  

 

Deres ref. 16/2559-5 

 

Den 24.11.2016 sendte rådet brev angående parkering i Alfarheimgata, da spesielt foran Jysk. 

Kommunen har sendt saken videre til Statens vegvesen og fått vedtak fra etaten den16.5.2017 

(ref.16/2559-3 2074/17). 

Hilde Aanes har videresendt vedtaket til Tekniske tjenester v/Svein Magne Storås den 

24.5.2017 med kopi til rådet ved undertegnede. 

Rådet håpet derfor at skilt skulle komme på plass i løpet av sommeren 2017, men vi kan ikke 

registrere at det er kommet skilt i Alfarheimgata. Rådet har derimot observert at flere og flere 

parkerer utenfor Jysk og da gjerne oppe på fortauet. Sist uke sto det også parkert en buss helt 

inntil nettinggjerdet ved Jysk (sto der hele natten til formiddagen etter). 

Gående må da ut i gaten for å passere. Gata er etter hvert blitt mye trafikkert og det kan fort 

oppstå uheldige situasjoner.  

 

Rådet ber kommunen få skilter på plass så snart det lar seg gjøre til våren. Merking av 

fotgjengerovergang over Brugata og Alfarheimgata må også på plass. 

 

 

 

 

Med hilsen 

 

Karl Morten Skaar Nilsen 

Rådet for likestilling for funksjonshemmede 

 


