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RÅD FOR LIKESTILLING FOR FUNKSJONSHEMMEDE

Sak 1: Informasjon, gjennomgang av tegninger ny avlastningsbolig i Tjenesten for
funksjonshemmede.
Informerte fra møtet med Husbanken 3. februar 2014 hvor Svein Magne Storaas og
Sissel Urset møtte saksbehandler for avlastningsboligen i Tjenesten for
funksjonshemmede.
Gjennomgang av tegningene, alt er ivaretatt i forhold til universell utforming. Bra
planløsning.

Sak 2: Årsmelding 2013.
Sissel har forberedt saken noe, faktadelen er på plass. Oskar Snarvold tar kontakt med
Astrid Skaug for å skrive oppsummeringen av året 2013.
Sak 3: Eventuelt.
• En orientering fra Karl Morten Skaar Nilsen angående ny svømmehall på
Tynset.
Det ønskes et notat fra RLF om bruk /behov etc for nytt basseng. Notat sendt til prosjektleder
Leif Østgårdstrøen, ligger vedlagt.

Notat;
Ad: Ny svømmehall – restaurering av eksisterende basseng.
Nytt svømmeanlegg på Tynset vil løfte tilgangen for bading for alle grupper.
Det må fortsatt være tilbud om varmtvannsbading for de pasient-/brukergrupper som benytter
bassenget i dag. Restaurering av det gamle bassenget til dette bruk er derfor svært viktig. I
denne forbindelse må eksisterende garderober beholdes slik at en kan skille brukerne. Mange
av de som har varmtvannstrening er eldre og ofte har de en funksjonshemming som gjør at de
bør skjermes ved dusjing og skifting til badetøy. For disse gruppene betyr denne form før
trening mye for å opprettholde god livskvalitet.
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Ved en sammenkobling av ny og gammel svømmehall ser en for seg at det kan brukes
glassvegg, men da må den dempes noe for innsyn ved frosting av felter eller annen relevant
skjerming.
En bør ikke se bort fra at flere pasientorganisasjoner vil komme til, da flere og flere
fremhever trening i vann som gunstig. Det må tilrettelegges slik at rullestolbrukere og ev.
andre kan kjøre/komme til vannet uten bruk av heiser som i dag. Det gjelder begge
bassengene.
Tilgang til tribuner etc. må ha adkomstmulighet med heis. Alle med funksjonshemming skal
ha tilgang til alle fasiliteter.
Rådet for likestilling for funksjonshemmede forutsetter at både den gamle, ved restaurering,
og den nye delen med basseng blir universelt utformet.
Videre må det gjøres plass til tilstrekkelig antall parkeringsplasser for bevegelseshemmede så
nær hovedinngang som mulig, se forskrift til plan og bygningsloven.
• Henvendelse til Plan, byggesak og geodata angående utbygging av
Museumssenteret Ramsmoen og Tynset Bowling, Oskar Snarvold etterspør
sakene, hva med en uttalelse fra rådet.
• , Hedmark Fylkeskommune, Råd for likestilling for funksjonshemmede
planlegger en konferanse i Løten 9. mai 2014. Reserver datoen, invitasjon m/
program kommer på et senere tidspunkt.
Med hilsen
Sissel Urset
Sekretær
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