
 

TYNSET KOMMUNE 
Helse og omsorgssjefen 

Tjenesten for funksjonshemmede 

 

Møtereferat  
 
Saksnr.  L.nr. Arkivkode Dato 

18/165-23 56184/19 033 05.09.2019 

 

Møtedato:  05.09.2019 

Sted:  Litun senter 

Tid:  12.00 

Til stede:       Karl Morten Skaar-Nilsen, Mari Morønning, Berit Lund. 

     

 

 

Referatet sendes til: Rådets medlemmer 

   

  

 

RÅD FOR LIKESTILLING FOR FUNKSJONSHEMMEDE 2019 

MØTEINNKALLINGER OG REFERATER 
 

Sak 21/2019: Godkjenning av referat fra møte den 13.juni  

Ingen videre kommentarer.  

 

Sak 22/2019: Svar på brev sendt Tynset kommune 

Innspill til reguleringsplanen for Aumliveien er tatt inn. Positiv respons vedrørende skiltplan. 

RLF er fornøyd med dette.  

  

Sak 23/2019: Brev til Norsk Helsearkiv - HC parkering  

Det er skrevet brev til Norsk helsearkiv. Her påpekes mange positive elementer ved bygget og 

området og tas inn noen spørsmål vedrørende de mangler som finnes.  

 

Sak 24/2019: Politisk organisering i Tynset kommune  

Ny kommunelov fordrer ny politisk organisering. Modellen er endret ut fra dette. Ny tenking 

rundt måte å organisere en kommune på med mer innbyggernærhet og –/medvirkning. Rutiner 

må utarbeides for hvordan en skal komme i kontakt med ulike råd og foreninger samt 

innbyggerne for øvrig. RLF har et ønske om å utarbeide innspill som kan innarbeides i 

arbeidet. Leder klaget et skriv på dette.  

 

Sak 25/2019 Hvordan innkalle og velge nye medlemmer i rådet?  

Det inviteres til et møte i nær framtid hvor ulike organisasjoner innkalles hvor målet er å få på 

plass nye representanter. Siste møte for nåværende råd er 03.10.  
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Sak 26/2019 Eventuelt 

Avstigningsplass ved Tynset Barneskole er ordnet i løpet av sommeren. Her er det diverse 

høydeforskjeller som er påpekt. Det skal jobbes videre med dette, bl.a. skilting og maling av 

fotgjengerfelt. Teknisk sjef er informert. 

Basseng: RLF har ikke hørt noe vedrørende rehabilitering av nåværende basseng. Det rettes en 

forespørsel om ikke dette hadde vært naturlig.  

Trapp på Holmen som ikke er merket. Det sendes brev. 

Trapper i Rådhuset fortsatt ikke merket.  

Utredning Helse og omsorg: Det utarbeides et brev hvor RLF støtter det som er lagt fram i 

rapporten.  

 

 

 

Med hilsen 

 

Knut Aaseng 
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