
 

TYNSET KOMMUNE 
Tjenesten for funksjonshemmede 

 

  

 

Møtereferat  
 
Saksnr.  L.nr. Arkivkode Dato 

15/191-28 33563/17 033 04.09.2017 

 

Møtedato

: 

 23.08.2017 

Sted:  Brydalen 

Tid:  11.00 

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

Referatet  sendes til: 

  Deltakerne 

   

RÅD FOR LIKESTILLING OG FUNKSJONSHEMMEDE 2015/2016 

MØTEINNKALLINGER OG REFERATER 
  

Saker: 

25/2017 Godkjenning av referat 14.06.2017. 

              Godkjent. 

26/2017 Befaring Høgget, Brydalen avreise kl.11.30.fra Litun senter, omvisning kl.12.00 

              Vi tar med kaffe og noe å biteti 

              Se vedlagt skriv. 

27/2017 Ny samarbeidsavtale mellom NAV hjelpemiddelsentral og kommunene. 

              Se vedlagte forslag til rammeavtale med mer. 

              Rådet hadde ikke noe å bemerke. 

28/2017 Eventuelt. 

              Brev til Teknisk etat, Tynset angående trapp mellom Kongsveien og stasjonsområdet                          

              ligger vedlagt. 

               

              Neste møte blir onsdag 4.oktober, ikke 5. oktober som det står på oversikten. 

 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

 

Sissel Urset 

sekretær 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes ut uten signatur. 
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NOTAT: 

 

Befaring i «HØGGET» Brydalen, 23.august 2017. 

 

Rådet hadde gjort avtale om å besøke «Høgget» for å se hvordan de hadde lagt til 

rette for funksjonshemmede. 

Vi blei godt mottatt av Ingrid Bakken og Børre Nilsen, som begge sitter i 

prosjektgruppa. 

Vi fikk høre om bakgrunn og det arbeidet som var og er utført. Stedet skulle bli 

en konsertarena og et familiested. Som familiested må det være tilgang for alle, 

inkludert de med funksjonshemming. Forrige års arrangement, som var det første, 

ga noen erfaringer som er rettet opp og forbedret dette året. 

Det er i første omgang de med bevegelseshemning, bl.a. rullestolbrukere, som må 

ha gode muligheter for opplevelser i en slik sammenheng. Andre 

funksjonshemninger så som svaksynte etc. krever ledsager(e) på en slik arena. 

 

Rådet er imponert over hvordan det er løst for rullestolbrukere. Fra fjorårets 

erfaringer er det nå laget en egen vei/bane for nedstigning til plassen som er 

avsatt for rullestoler øverst i amfiet. Så vidt en kan se tilfredsstiller dette 

skråplanet kravet til stigning iflg. forskrift Nytt av året er også egen HC «do». 

Den var meget godt utformet med skråplan for innkjøring med rullestol, 

svingradius inne og ellers tilfredsstiller den forskriftene, se bilde. Det var for 

øvrig omtale om «HC utedoen filosofen» i Østlendingen 26/8-17. Dette tyder på 

at en nå kan forvente at også andre arenaer anskaffer slike. 

 

 
1"HC do" 

 

Neste bilde viser oppstilling/tribuneplass for rullestoler øverst i amfiet. 
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Det er også gitt mulighet for HC transport å kjøre helt ned på arenaen. Dette er 

betydelig forbedring fra sist år. Egen HC parkering er anlagt bak lavoen på bilde 

tilvenstre. 

 

  
 

Rådets konklusjon; Rådet for likestilling for funksjonshemmede i Tynset 

kommune, er godt fornøyd og imponert over hvordan «Høgget» har løst 

tilgjengeligheten for funksjonshemmede og da spesielt 

bevegelseshemmede/rullestolbrukere. Absolutt et eksempel for andre. Her har de 

noe å lære. 

 

For rådet;    Karl Morten Skaar Nilsen /leder/ 26.08.2017 
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Tynset kommune – teknisk tjenester 

 

2500 Tynset 

 

 

Deres ref. 16/1868-4 

 

 

 

Det vises brev datert 17.11.2016. 

 

Vi kommer med dette tilbake til trappa mellom Kongsveien og stasjonsområde. I denne 

forbindelse viser vi til svaret vi fikk i brev datert 17.11.2016. 

 

Svaret ga oss håp om at trappa nå skulle vært utbedret, som lovet i brevet. At snøen kom 

tidlig sist høst har vi forståelse for, men det har vært snøfritt lenge nå og den omtalte steinen 

mangler ennå. Sommeren er på hell, men vi forutsetter at steinen snarlig er på plass slik at en 

ikke denne høsten også blir overrasket med snø, slik at nok en utsettelse kommer. 

 

 

. 

 

 

Med hilsen 

 

Karl Morten Skaar Nilsen 

Rådet for funksjonshemmede 

 


