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RÅD FOR LIKESTILLING OG FUNKSJONSHEMMEDE 2018 

MØTEINNKALLINGER OG REFERATER 
  

Sak 13/2018  Referat fra møte 3.mars.   

Leder i rådet har hatt møte teknisk sjef. Det ordnes med trapp ned til stasjonsbygning. 

Skilting i Alfarheimgata kommer nå.  

 

Sak 14/2018 Orientering om BPA ordningen og Tjenesteutvikling i Tynset kommune                          

                      v/helse- og omsorgssjef Øystein Kyrre Johansen   

Øystein gikk gjennom Tjenesteutvikling 2018 og hva dette innebærer.   

BPA-ordningen ble rettighetsfestet i 2015. Er en måte å organisere tjenestene på, ikke en 

tjeneste i seg sjøl. Kommunen angir rammer for tjenesten, den som har BPA har ansvar som 

arbeidsleder. BPA i Tynset driftes kommunalt fra hjemmetjenesten, søknader behandles av 

Vedtakskontor. Kan være utfordringer med rekruttering, forventninger og ansettelsesforhold.  

 

Sak 15/2018   Årsmelding (litt sent, men…) 

Denne ble gjennomgått.  

 

Sak 16/2018   Møteplan høst 2018. 

3 møter i løpet av høsten. Datoer blir 30.08, 11.10 og 15.11. 

 

Sak 17/2018   Befaring i sentrum angående fotgjengeroverganger etc. 

Dette ble gjennomført. Egen rapport ligger som vedlegg til referat. 

 

Sak 18/2018   Eventuelt 

På kommunens hjemmesider må en rett opp kontaktinfo. Det er ønskelig at RLF finnes på et 

eget område slik eldrerådet har. Det bør legges inn møtedatoer på møteplan som finnes på 

hjemmesidene. 
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Sissel Urset avslutter som leder i TFF og var dermed med på sitt siste møte i RLF. Dette ble 

markert. Godt samarbeid gjennom perioden ble vektlagt som et bidrag for å få til et 

velfungerende råd.  

 

 

 

Med hilsen 

 

 

Knut Aaseng 

sekretær 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes ut uten signatur. 

 

 

 

Tynset kommune – teknisk tjenester 

v/Jostein Hauge 

2500 Tynset 

 

 

Rapport fra befaring i Tynset sentrum. 

 

Det kommunale rådet for likestilling for funksjonshemmede i kommunen er opptatt av at alle – 

uansett funksjonshemming- skal kunne ferdes trygt i trafikken. 

Ved befaringen har vi spesielt tatt for oss fotgjengerfeltene og skilting av disse. Videre de 

kommunale HC parkeringene. 

 

Fra Statens vegvesen har vi sakset følgende;  
Ved etablering av gangfelt bor det tas hensyn til universell utforming, dvs. tilgjengelighet for alle. Prinsippet 

er at flest mulig mennesker har mulighet til a ferdes i vegnettet. 

Gangfelt bør plasseres vinkelrett pa kantsteinen. Dette gjor det enklere for synshemmede 

a orientere seg. Kantsteinen ved gangfelt skal nedsenkes til en hoyde 0 –20mm over asfalten. Dette er 

spesielt viktig for a øke fremkommeligheten til bevegelseshemmede 

og folk med barnevogn, sykler og lignende. Skillet mellom vegbane og fortau 

ma imidlertid vare markert nok, slik at skillet kan oppfattes av synshemmede. 

Viktige momenter for a oppna universellutforming er: 

- riktig nedsenk pa kantstein ved gangfelt, 

- taktile ledelinjer i gangareal, 

- riktig plassering av stolper (ved signalregulertgangfelt). 

Ledelinjer/taktile indikatorer 

Det vises til Veilederen ”Ledelinjer i gategrunn”utgitt av Sosial- og helsedirektoratet, 

Deltasenteret, oktober 2005, internettadresse:www.shdir.no/publikasjoner/veiledere/ledelinjer_ 

i_ gategrunn_ 29608 

Synshemmede benytter elementer i det fysiske gatemiljoet som holdepunkter for orientering, sakalte naturlige 

ledelinjer. Naturlige ledelinjer kan vare: antstein/fortauskant, vegkant, helle/gatestein/brostein, gjerde, 

blomsterrabatt m.m. Der det mangler slike naturlige ledelinjer kan en overflate som 

skiller seg fra omgivelsene, med annen farge og struktur, legges som ledelinje. Dette er et hjelpemiddel for a 

gjore det enklere a finne fram i gatemiljoet, spesielt for synshemmede.En bevisst og systematisk bruk av 

ledelinjer vil bidra til at gatebildet er enklere a ≪lese≫ og orientere seg i for alle 

 

Skiltforskriftene sier videre; 
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Kapittel 11. Vegoppmerking 

§ 21.Alminnelige bestemmelser 

1. Vegoppmerking nyttes for å lede, varsle eller regulere trafikken, eller for å klargjøre andre bestemmelser gitt 

ved offentlig trafikkskilt eller trafikkregler. 

2. Tverrgående oppmerking, symboler og tekst brukes bare som supplement til skilt hvis ikke annet er angitt.  

    (Gangfelt skal vare angitt med oppmerking 1024.) 

 

 

Omkjøringsveien, som er fylkesvei, har fotgjengerfelt som er godt merket og skiltet. 

I selve sentrumskjernen er mange av fotgjengerovergangene merket med hvite sebrastriper 

som er svært slitte (merking 1024). Flere steder burde en vurdere om det bør settes opp skilt, 

selv om det ikke er krav om dette i veikryss. Vinteren er lang på Tynset og det er ofte at 

veiene er dekket med snø og is, derfor bør det skiltes ved alle fotgjengeroverganger for å sikre 

trygg ferdsel for så vel funksjonshemmede som friske. Flere av fotgjengerovergangene har 

skilt bare på den ene siden av veien. Så vidt vi kan forstå forskriftene skal det skiltes på begge 

sider. Jmfr forskrift Skilt 516 skal settes opp pa begge sider av kjorebanen, og 
plasseres slik at det star umiddelbart foran gangfeltet sett i kjoreretningen. 

 

Ved Europris der undergangen fra Parkveien kommer opp og gangtrafikken fra Amfi møtes er 

det betydelig passasjer av mennesker. I dag er det ofte kaotisk her med god blanding av biler 

og gående. Kanskje rart det ikke har skjedd alvorlige ulykker. Kommunen bør finne en løsning 

for myke trafikanter (funksjonshemmede og friske) slik at de kan ferdes trygt i dette området. 
 

Mange skolebarn og voksne kommer Holmengata og krysser Arnemoveien ved barneskolen. 

Her er det ikke noen form for skilting og heller ikke hvite felt i veibanen (merking 1024). Det 

kan ved åpningen av helsearkivet bli mer trafikk på denne veien og derfor bær det 

merkes/skiltes for å trygge ferdselen for alle. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Med hilsen 

 

Karl Morten Skaar Nilsen 

Rådet for likestilling for funksjonshemmede 

Tynset kommune 

 

 

 

 

Kopi; Trafikksikkerhetsutvalget v/ leder Renate Rimkus Livden 
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