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Tjenesten for funksjonshemmede 

 

  

 

Møtereferat  
 
Saksnr.  L.nr. Arkivkode Dato 

18/165-8 42622/18 033 12.09.2018 

 

Møtedato

: 

 30.08.2018 

Sted:  Litun senter 

Tid:  10.30-12.00 

Til stede:  Karl Morten Skaar Nilsen, Kurt Fossum, Berit Lund, Mari Morønning, Knut 

Aaseng 

Referatet  sendes til:  Rådets medlemmer 

   

   

Sak 19/2018: Referat fra møte 31.mai   

Referat med tilhørende rapport som er sendt kommunen etter befaring ble gjennomgått. 

Godkjent.  

Sak 20/2018: Oppfølging av tidligere saker: (Trapp stasjonen/ Alfarheimgata m.fl.)  

Trapp utenfor stasjon er ennå ikke fullført. Det er heller ikke ferdigstilt skilting i 

Alfarheimgata. Leder i RLF har skrevet brev til teknisk for å påpeke dette nok en gang. 

Sak 21/2018: Områder vi spesielt bør jobbe med dette året (til høsten19). Åpen 

drøfting/Idedugnad 

Leder i rådet deltar på landskonferanse på Hamar 13.-14.09. Fokus der er blant annet 

skolebygg og hvordan de er tilrettelagt. Dette er et område også RLF vil sette fokus på 

kommende år. I tillegg ble det drøftet om kirkebygg i Tynset kunne være et aktuelt område å 

sette fokus på, her ble det ikke konkludert. Alle medlemmer i rådet tenker litt til neste møte 

om de har innspill som det kan være verdt å jobbe videre med. 

 

 

Sak 22/2018: Eventuelt 

 Invitasjon til konferanse på Savalen 05.-06.10 i regi av FFO. Leder i RLF skal delta på 

dette. 

 FFO ønsker å drive kursing for kandidater til framtidige medlemmer i råd og utvalg. 

Det kommer nærmere info om dette. 

 RLF har skrevet en uttalelse vedrørende «Detaljregulering for området rundt 

Sjukehusveien, Arnemoveien og Skolegata, plan-ID 201604» Se vedlegg under. 

 Det søkes om midler for at RLF kan dra på befaring til Hjelpemiddelsentralen i høst. 

 Neste møte blir 04.10 kl 11.30-13.00 på Litun senter 

 

Med hilsen 

  

Knut Aaseng 

Sekretær 
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Tynset kommune  

avd. for Plan, byggesak og geodata  

2500 Tynset 

 

        Tynset den 6.september, 2018. 

 

 

Detaljregulering for området rundt Sjukehusveien, Arnemoveien og Skolegata, plan-ID 

201604, 

 

Det vises til telefonsamtale samt mail ang. ovennevnte sak. 

 

Rådet gir følgende uttalelse; 

 

Rådet har sett på planforslaget og har ingen merknader utover det de før har anmerket 

angående trafikkforhold rundt barneskolen.  

Det er viktig for rådet at det tas spesielt hensyn til funksjonshemmede i trafikksituasjonen 

rundt skoleområdet. 

 

. 

Med hilsen 

 

Karl Morten Skaar Nilsen 

Rådet for likestilling for funksjonshemmede i 

Tynset Kommune 

 

 

 

 

 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes ut uten signatur. 


