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RÅD FOR LIKESTILLING OG FUNKSJONSHEMMEDE
MØTEINNKALLINGER OG REFERATER
Sak 1: Tronstua barnehage, informasjon, tegninger ved Leif Østgårdstrøen.
Det er valgt tomt, og det er vedtatt bygging, arkitekt er Berg og Østvang AS.
I Tornstua barnehage skal det bygges 6 avdelinger, 100 plasser. Det skal bygges med et
stort fellesrom, hvor det skal være en foldedør slik at rommet kan deles i to. Det er
kjøkken, tørrlager og fryserom tilknyttet fellesrommet. Det skal være innganger fra alle
6 avdelingene. Kravene til universell utforming er ivaretatt.
Angående parkeringsplassene – må 2 parkeringsplasser for funksjonshemmede
markeres. Størrelse etter anbefalte krav.
Det planlegges en sansehage sammen med Kongsheim. Stabburet ved «gamle
legeboligen» flyttes til dette området.
Sak 2: Info ved Folkehelsekoordinator Sissel Bolstad.
Folkehelseplanen ligger på nettet.
Folkehelsearbeid er et kommunalt ansvar. Den nye folkehelseloven som tredde i kraft
1.1.2013 gir kommunene et stort ansvar for forebyggende og helsefremmende arbeid.
Det er utarbeidet en tiltaksplan for folkehelse 2015 – 2019 i Tynset kommune
I Tynset kommune er det nedsatt en folkehelsegruppe som består av
kommuneoverlege, ledende helsesøster, helse og omsorgssjef, folkehelsekoordinator
og FYSAK koordinator. Et særlig ansvar har folkehelsekoordinator og FYSAK
koordinatoren, som er Folkehelsegruppas ansikt utad og som skal forestå det meste av
publikumsrettet arbeid.
I mars 2013 ble det foretatt en registrering av hvor mange aktivitetstilbud det finnes i
Tynset kommune, det finnes veldig mange.
80 % av befolkningen i Norge rører seg mindre enn 30 minutter pr dag, viktig med
forebygging.
Folkehelsekoordinatoren leder «Frisklivssentralen» og arbeider overfor personer med
økt risiko for å utvikle en sykdom knyttet til levevaner. Folkehelsekoordinatoren er
tilsatt 6 timer i uka, teknisk etat v/ Hilde Aanes jobber i 20 % stilling med miljø, i
tillegg til Stein Kaasin som er FYSAK koordinator på kulturkontoret.
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Folkehelsekoordinatoren har frisktrim 1 gang pr uke på torsdager kl. 15.15 – 16.15,
dette er et gratis tilbud.
Det jobbes med utearealet ved Tynset ungdomsskole.
Fjerne askebeger foran Tynset Rådhus, og ved inngangsdørene på Tjønnmosenteret.
Sikre møteplasser som inkluderer hele befolkningen og som ivaretar mangfoldet av
mennesker med ulik kultur- og funksjonsbakgrunn.
Det jobbes med kosthold, vi spiser for lite grønt, for mye salt og sukker. Det arrangeres
BRA MAT – kurs på Tynset, kursholder er Dagny Straalberg Mills.
Etablere en utstyrsbank for aktivitetsutstyr.
Etablere bedriftsidrettslag i kommunen.
Grønnvei – for å få flere til å sykle, gå til og fra jobb.
Arrangere kurs i livsstilsendring sammen med Tynset Friskliv.
Sak 3: Årsmelding for 2014 v/ Astrid Skaug
Se vedlegg
Med hilsen
Sissel Urset
sekretær
ÅRSMELDING 2014
Rådet har arbeidet etter
 Lov om råd eller anna representasjonsordning i kommunar og fylkeskommunar for menneske
med nedsett funksjonsevne.
 Saksområdet for rådet går fram av mandatet, K.sak 51/08.
 Rådets handlingsplan for 2008 - 2011, ingen endringer for 2012- 2015.
Formål
Det kommunale rådet for likestilling for funksjonshemmede er et rådgivende organ for kommunen.
Rådet skal uttale seg i aktuelle saker som er under behandling av politiske organer, og sjøl ta initiativ
og fremme saker.
RÅDETS OPPNEVNING OG SAMMENSETNING
 Rådets medlemmer oppnevnes for 4 år av kommunestyret.
 Rådet består av 5 medlemmer.
 3 representanter velges blant funksjonshemmedes interesseorganisasjoner,
2 representanter velges blant kommunestyrets medlemmer.
 Sekretærfunksjonen er lagt til tjenesteområdeleder i Tjenesten for funksjonshemmede.
I 2012- 2015 har rådet denne sammensetningen
Medlemmer
Astrid Skaug ( leder)
Mona Odde
Johnny Svee
Oskar Snarvold ( nestleder)
Grete Negård Johansen
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(representant funksjonshemmedes organisasjoner)
(representant funksjonshemmedes organisasjoner)
(representant funksjonshemmedes organisasjoner)
(politisk valgt representant)
(politisk valgt representant)

2

TYNSET KOMMUNE
Varamedlemmer
Karl Morten Skaar Nilsen
Anette Muller
Rune Storli
Rønnaug Å. Sandmæl

(representant funksjonshemmedes organisasjoner)
(representant funksjonshemmedes organisasjoner)
(politisk valgt representant)
(politisk valgt representant)

Sekretær:
Sissel Urset (fra administrasjonen)
MØTEVIRKSOMHET OG SAKER
Rådet har i 2014 avholdt 5 møter og behandlet 15 saker.
Av saker vil vi nevne:
 Informasjon og gjennomgang av tegninger ny avlastningsbolig Tjenesten for funksjonshemmede.
 En orientering ang. Planlegging av ny svømmehall på Tynset.
 Oppfølging av universell utforming og tilgjengelighet i Tynset Rådhus/Kulturhus
 Jernbanetorget- oppfølging av universell utforming- befaring og brev til Jernbaneverket.
 Møte med representanter fra avdelingen for Plan, byggesak og geodata, en gjennomgang av
aktuelt lovverk og forslag til kommuneplanens samfunnsdel.
 Møte med Rådmannen angående forslag til Virksomhetsplan Tynset kommune 2015 - 2018.
 Uttalelse sendt kommunestyrets representanter ang. forslag til Virksomhetsplan Tynset
kommune 2015 -2018.
 Uttalelse sendt TK ang. forslag til Kommuneplanens samfunnsdel.
 Astrid Skaug, Karl Morten Skaar Nilsen og Oskar Snarvold deltok på en dagskonferanse i
Folldal 17.10.14, RLF Hedmark inviterte.
 Astrid Skaug representerte RLF på FFO NØs høstkonferanse på Savalen
31.10 - 01.11 2014.
Rådet har i mange saker hatt hovedfokus på universell utforming. Det gjelder Tynset torg, Rådhuset/
Kulturhuset, ny avlastningsbolig Tjenesten for funksjonshemmede, ny svømmehall og i våre
uttalelser til virksomhetsplan og kommuneplanens samfunnsdel.
Vi ser at gode tiltak iverksettes både hos offentlige og private aktører, samtidig som vi ser at ulike
grupper funksjonshemmede møter mange utfordringer i hverdagen. En bedre tilrettelegging for
funksjonshemmede er positive tilretteleggingstiltak for hele befolkningen.
Tynset. 18.mars 2015
Astrid Skaug
leder
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