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Tjenesten for funksjonshemmede 

 

 

Møtereferat  
 
Saksnr.  L.nr. Arkivkode Dato 

18/165-12 56883/18 033 29.11.2018 

 

Møtedato: 29.11.2018 

Sted:  Møterom Tjønnmosenter 

Tid:  12-14 

Til stede:  Karl Morten Skaar Nilsen, Kurt Fossum, Eva Eggen, Mari Morønning, Knut 

Aaseng 

    

 

 

Referatet  sendes til:  

  Rådets medlemmer 

   

 

RÅD FOR LIKESTILLING OG FUNKSJONSHEMMEDE 2018 

MØTEINNKALLINGER OG REFERATER 

Sak 28/2018: Referat fra forrige møtet 

Ingen kommentarer til referatet. 

 

Sak 29/2018: Reguleringsplan Kongsveien med boligområde Tynset sentrum 

Gjennomgått. Leder utarbeider noen kommentarer på enkelte elementer i planen. Gjelder 

spesielt noen formuleringer som oppleves som for vage. Viser til vedlagt uttalelse.  

 

Sak 30/2018: Referat besøk hjelpemiddelsentralen 

Har vært på besøk der og fått meget bra informasjon og omvisning. Mange svært interessante 

områder som de jobber med. På møtet ble det foretatt en rask gjennomgang av de hjelpemidler 

som ble framvist.  

 

Sak 31/2018: Møteplan for våren 2019, fram til nytt råd høst 2019. 

Følgende datoer settes opp: 24.01, 07.03, 25.04, 13.06, 05.09 og 04.10. Alle møter på 

torsdager kl 12.00.  

 

Sak 32/2018: Eventuelt 

Brev til Alfarheim borettslag er skrevet. Henvendelsen gjelder manglende elektroniske 

døråpnere fra utsiden. Uttalelse vedlagt. 

Trapp mellom Tynsethallen og ungdomsskola. Svært mørkt, trenger belysning. Henvendelse 

sendes vedrørende dette.  

Vedrørende utredning av nytt legekontor gjør rådet en henvendelse til kommunen for å få 

utdelt skisser. Uttalelse er vedlagt. 

Henvendelse fra Nebybruas venner kommet 28.11. Videresendes til rådets medlemmer. 



TYNSET KOMMUNE 

 

Saksnr.:   18/165-12  2 

 

Sak 33/2018: Informasjon om budsjett og aktiviteter 2019 

Rådmann og økonomisjef hadde på møtet en gjennomgang av virksomhetsplan for 2019-2022 

og budsjett for 2019. Informasjon ble gitt sammenfallende med info til eldrerådet. 

Virksomhetsplan ligger ute til gjennomsyn, behandles i kommunestyremøte 13.12. 

 

Med hilsen 

 

Knut Aaseng 

sekretær 

 

 

Tynset kommune  

2500 Tynset       Tynset den 4.desember 2018 

 

Deres ref.  12/1346-55 

 

Reguleringsplan for Kongsveien med boligområde Tynset sentrum. Plan ID 201302 

 

 

Rådet har i møte den 29/11 2018 behandlet ovennevnte plan og har følgende merknader til 

punkt 1.4 i Planbestemmelser der vi mener teksten er alt for lite presis.  

Rådets forslag er; 

 

 Pkt. 1.4 Universell utforming og tilrettelegging for alle befolkningsgrupper.  

Ved utforming av bebyggelse og uteområder skal disse være universelt utformet. 

Bygninger, parkering, sykkelparkering, terrengbearbeiding, materialbruk, 

beplantninger, belysninger, samt skilting skal være universelt utformet. 

Ramper og anlegg, som må etableres, skal fremstå som helhetlige løsninger og er 

søknadspliktig. Solide løsninger og materialer skal benyttes. 

Planer og tiltak skal være universelt utformet i samsvar med anbefalte løsninger i de til 

enhver tid gjeldene veiledninger og forskrifter. Det skal særlig legges vekt på at 

bygninger og arealer skal ha universell utforming og være tilrettelagt for alle 

befolkningsgrupper. 

I all plan- og byggesaksbehandling skal det redegjøres for hvordan universell utforming 

er ivaretatt. 

 

Skal myndighetenes mål om at Norge skal være universelt utformet, (tidligere er målet sarr ril 

2025, men er ikke lenger tidfestet), må en tenke flere tiår frem i tid. Det er derfor viktig at 

planene kommunen fremmer i dag har dette målet for øyet. 

 

Rådet har for øvrig ingen merknader til planen. 

 

 

Med hilsen 

 

Karl Morten Skaar Nilsen 

Rådet for likestilling for funksjonshemmede 

I Tynset kommune. 

 



TYNSET KOMMUNE 

 

Saksnr.:   18/165-12  3 

 

 

Alfarheim Borettslag 

v/Nils Nebylien 

2500 Tynset       Tynset 30.november 2018. 

 

 

Ad; Elektrisk døråpner ved inngangen til Frivilligsentralen. 

 

Rådet er blitt kjent med at det kun er elektrisk døråpner fra innersiden på hoveddøren til 

Frivilligsentralen. 

Ytterdøren er tung å åpne fra yttersiden og en er i tvil om denne ligger innenfor forskriften i 

tek 10/tek 17. Det er svært vanskelig for funksjonshemmede å åpne døren og da spesielt for 

bevegelseshemmede som sitter/bruker rullestol. 

Inngangspartiet ellers er godt tilrettelagt for alle brukere, men vi ser inngangsdøren som en 

barriere. 

Rådet henstiller derfor borettslaget om å montere elektrisk døråpner på yttersiden for 

inngangsdøren. 

 

Med hilsen 

 

Karl Morten Skaar Nilsen 

Rådet for likestilling for funksjonshemmede i 

Tynset kommune 

 

 

Kopi: Frivilligsentralen v/Gudrun Bakken 

 

 

 

 

Tynset kommune  

2500 Tynset       Tynset den 5 desember 2018. 

 

 

 

 

 

Rådet har sett i pressen etc. at det planlegges endringer/utvidelser på legekontoret m.m. 

Det forutsettes at rådet blir orientert om planene og får saken til uttalelse før endelige vedtak 

blir fattet. 

 

 

Med hilsen 

 

 

Karl Morten Skaar Nilsen 

Rådet for likestilling for funksjonshemmede 

 


