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RÅD FOR LIKESTILLING OG FUNKSJONSHEMMEDE 2015/2016
MØTEINNKALLINGER OG REFERATER
På sak 10 – 12 deltok Ass. Rådmann Morten B. Often, avdelingsleder tekniske tjenester Ove
Rønningen, avdelingsingeniør bolig, eiendom Kurt Fossum.
Sak 9: Ingen kommentarer til referatet.
Sak 10: Universell utforming og tilgjengelighet i Tynset rådhus/ kulturhus.
-

-

-

Det monteres høreslynge i kulturhuset, gjelder; storsalen, veslesalen og nystua
(kafeområde). Er satt i bestilling.
Større skilt med «HELSESENTERET» monteres ved
kulturhusinngangen/helsesenterinngangen. (monteres 2016).
Utv. –og innvendige stolper markeres med tape (etter råd/beskrivelse fra
blindeforbundet).
Ser på muligheten for å markere «lederlinjer» mellom hovedinngang, bibliotek,
servicetorg, heis, storsalen og helsesenteret. Utfordringen er flisgulv, -blindeforbundet
sender tape som kan prøves ut.
Byttet ut lysrør i heis med sterkere lyskilde/rør. I og med at heisen er i minste laget vil
montering av klappstol ta en del plass, -avventes med tanke på heis nr. 2.
Elektriske skyvedører er montert «hovedinngang kulturhuset og inngang NAV,
montering av skyvedør inngang v/ helsesenteret vurderes.
Et Stellebord til overs (el. senk/hev) i Haverslia barnehage er vurdert brukt på
helsestasjonen, men tar for stor plass (kan ikke slås opp), et annet sted er HC. toalett i
1. etasje (som også er stellerom). Dette tar også mye av plassen her, således avventer
vi plasseringen av dette. Det er i HC toalett montert bøylehåndtak midt på døras
innside.
Dør kultur/musikkskolen har en høy terskel som krever rampe for rullestol. Denne
inngangen blir nå mindre brukt i og med at musikkskolen har tatt over lokalene til
tannklinikken og en annen inngang kan benyttes. (om enn ikke til samme lokalet).
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Ytterdør mellom NAV og storsalen (mot Østerdalsstua) er vanskelig å benytte av
rullestolbrukere ved kino/arrangementer i storsalen. Dette fordi døra ikke har
automatisk døråpner eller har montert ringeklokke. I samtale med kultursjef og
kinomaskinist vil det enkleste være å avtale dette (tidspunkt) ved kjøp av billett.
I biblioteket er det montert solskjerming i form av lameller.
På toalettdører i hele bygget er det montert større piktogrammer m/blindeskrift.
Barnevern har flyttet fra 5 etasje og ned i 4 etasje hvor det er montert ringeklokke.
Det er bestilt prøver fra blindeforbundet vedrørende at alle trapper mangler
informasjon om start og stopp (markeringsfelt, hoved- trapp rådhuset). Det ble
innhentet pris på montering av håndlist i to høyder fra 10 etasje og ned til 1. Dette var
av såpass stor kostnad slik at tiltaket foreløpig er satt på vent..
Det markeres på asfalten 1 parkeringsplass for HC beregnet for NAV. Opparbeidelse
av parkeringsplass for besøkende til tannklinikken er ikke så aktuelt lengere, da de har
flyttet.
Skatteetatens skranke er tilrettelagt for bevegelseshemmede.
RLF konkluderer med at det er mye som er gjort og at det er mye som er igangsatt.

Sak 11. HC parkering – hva er offentlig og hva er privat.
Offentlig HC plasser er 2 ved jernbanen, 1 ved Nav, 2 ved inngang legekontoret, 1(2)
ved Spar og ? 1 ved sparebanken.
De øvrige HC plassene er på privat grunn.
Nytt parkeringsregelverk trer i kraft 1. januar 2017. Det blir nå felles regler for
offentlige og private parkeringsaktører.
Sak 12. Har Råd for likestilling for funksjonshemmede påvirkning ved privat bygging av
leiligheter.
Publikums- og arbeidsbygg skal være universelt utformet. For boligbygg stilles det
krav om tilgjengelig boenheter. RLF har ikke noe påvirkning i forhold til private
bygg angående universell utforming.
Sak 13. Orienteringer: A – Mandatet i punktskrift/ blindeskrift og evt. andre språk.
Kommunen bevilger penger..
B – Jernbaneverket – ikke kommet tilbakemelding fra henvendelse.
Det kom svar fra Jernbaneverket 31.5.2016.
Trappen mellom stasjonsområde og Kongsveien har RLF hele
tiden ment at det nest nederste trinnet må/bør utvides med en
steinlengde. Det er Tynset kommune som har ansvar. Det skrives
et brev til Tynset kommune angående saken.
Sak 14. Eventuelt. Diverse info.
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