
Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll

Utvalg: Rådet for funksjonshemmede
Møtested: Kommunestyresalen Rådhuset
Dato: 27.11.2012
Tidspunkt: 09:00 – 13:00

Følgende faste medlemmer møtte:
Navn Funksjon Representerer
Liv Hammer Medlem
Arne Røberg Medlem
Tor Asle Varsi Medlem
Lillian Walle Medlem

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:
Navn Funksjon Representerer
Jan Leonhardsen MEDL

Følgende varamedlemmer møtte:
Navn Møtte for Representerer
Jan Oskar Dervo
Kjell Johansen
Odd Johansen

Jan Leonhardsen

Merknader
Varamedlemmer var også invitert til dette møtet.
Rådmann orienterte om samhandlingsreformen under sak 18/2012

Fra administrasjonen møtte:
Navn Stilling
Kjell Nilssen Rådmann 
Anny Haugmann Konsulent

  Aslaug Iversen       Sekretær



Underskrift:

Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført på de sidene vi har signert i møteboka, er i 
samsvar med det som ble vedtatt på møtet.

______________________ ______________________ _______________________
Liv Hammer
Leder

Saksliste

Utvalgs-
saksnr

Innhold Lukket Arkiv-
saksnr

PS 13/2012 Godkjenning av innkalling
PS 14/2012 Godkjenning av saksliste

PS 15/2012 Godkjenning av protokoll fra møtet den 25.09.2012
PS 16/2012 Presentasjon og informasjon om rådet overfor presse, 

lag og foreninger
2012/2773

PS 17/2012 Nytt basseng i Tana bru/utbedring av bassenget i 
Seida

2012/2775

PS 18/2012 Referater/orienteringer 2012/2774

PS 13/2012 Godkjenning av innkalling

Saksprotokoll saksnr. 13/2012  i Rådet for funksjonshemmede - 27.11.2012 

Behandling

Leder Liv Hammer fremmet følgende forslag:

Innkallinga godkjennes.

Votering

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Innkallinga godkjennes.



PS 14/2012 Godkjenning av saksliste

Saksprotokoll saksnr. 14/2012  i Rådet for funksjonshemmede - 27.11.2012 

Behandling

Leder Liv Hammer fremmet følgende forslag:

Sakslista godkjennes.

Votering

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Sakslista godkjennes.

PS 15/2012 Godkjenning av protokoll fra møtet den 25.09.2012

Saksprotokoll saksnr 15/2012   i Rådet for funksjonshemmede - 27.11.2012 

Behandling

Leder Liv Hammer fremmet følgende forslag:

Protokoll av 25.09.2012 godkjennes.

Votering

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Protokoll av 25.09.2012 godkjennes.



PS 16/2012 Presentasjon og informasjon om rådet overfor presse, lag og 
foreninger

Saksprotokoll saksnr. 16/2012  i Rådet for funksjonshemmede - 27.11.2012 

Behandling

Rådet ønsket på dette møtet å gi ut informasjon og innby til samarbeid med allmennheten og lag 
og foreninger. Sistnevnte var invitert, men møtte ikke. Det er tatt kontakt med presse, v/avisa 
Sagat som vil lage en reportasje i etterkant.

Sak 1. Gjennomgang av retningslinjer for rådets arbeid:
Rådet for funksjonshemmede skal jobbe for å fremme saker som har betydning for personer med 
nedsatt funksjonsevne. Disse skal legges frem til politisk behandling i h.h.t. all kommunal 
virksomhet etter Kommuneloven og Plan- og bygningsloven. Dette forutsetter en åpen, bred og 
tilgjengelig brukermedvirkning mellom rådet og kommunen. Rådet skal gi råd og uttalelser i 
h.h.t. saker det får seg forelagt eller det selv tar opp. Uttalelsene må på en tydelig måte gjøres 
kjent for de som arbeider med saken i kommunen ved at den legges ved saksdokumentene til det 
organ som avgjør saken. Rådet må opptre samlet og ikke gi enkeltutspill verken knyttet til saker 
eller enkeltindivider i rådet og kommunen. 

Et av rådets viktigste oppgaver er ivaretakelse av universell utforming. Dette innebærer å sikre 
god tilgjengelighet for alle i offentlige bygg som er under planlegging. Rådet skal også motvirke 
diskriminering av mennesker med nedsatt funksjonsevne vedrørende tilgjengelighet og 
deltakelse i lokalsamfunnet. Funksjonshemmede skal også ha tilgang til de kommunale 
tjenestene som er nødvendige for at de skal fungere best mulig. Dette gjelder både lov-pålagte 
og ikke lov-pålagte tjenester.

Tor Asle Varsi tok opp problemer m.h.t. hørsel på kommunale møter, når teleslynge ikke er tatt i 
bruk. Dette gjelder både kommunestyresalen og andre bygg i kommunen. Kjell Nilssen opplyste 
at  kommunen har mobilt teleslyngeanlegg og denne ble raskt satt i verk i møtet.

Arne Røberg etterlyste universell utforming tidlig i kommunale byggeprosesser og mente dette 
ikke er godt nok i dag. Enighet om at rådet må følge godt med på det fremover. Det vil bli 
dyrere å utbedre forhold i etterkant enn når man har det med i planer. Han nevnte at rådet ikke 
hadde vært aktivt under planleggingen av det nye omsorgssenteret. 

Det ble påpekt at banken i sin tid fikk dispensasjon fra rullestolrampe og at den nye fløyen på 
Remabygget heller ikke har en slik. Videre at Flerbrukshallen er dårlig belyst utvendig og har en 
altfor høy fortauskant for rullestolbrukere. Positivt er at Remabygget nå har fått heis. Kjell 
Nilssen rådet oss å følge godt med på planprosesser som dette og påpeke ting. Det kan vi også 
gjøre i etterkant. Kommunen har fortrinnsvis ansvar for kommunale bygg og kan bare henstille 
til private om å ta hensyn til funksjonshemmede.

Liv Hammer opplyste at Handikaplaget vil gjennomføre møte med kommunen 12. desember -12 
og ta opp ting som dette.

Votering



Vedtak

Saken tas til orientering.

PS 17/2012 Nytt basseng i Tana bru/utbedring av bassenget i Seida

Saksprotokoll saksnr. 17/2012  i Rådet for funksjonshemmede - 27.11.2012 

Behandling

Rådet dro til Seida skole der vi fikk en gjennomgang av garderobe- og plassituasjonen ved 
bassengtilbudet for funksjonshemmede av Per Ivar Henriksen (koordinator for en gruppe elever 
ved skolen).

Adkomsten til garderoben er svært mangelfull, da denne kun er basert på trapper. Personalet er 
henvist til å improvisere tilgangen med 2 planker til bruk for rullestolbrukere. Det er dårlig plass 
til avkledning/påkledning både for brukere og hjelpere. Jenter er henvist til å gå gjennom 
guttegarderoben når de skal i gymsalen. 

Forholdene er påpekt overfor kommunen og det er diskutert ulike løsninger i flere år uten at ting 
er utbedret.

Rådet er enige om å ta tak i denne saken. Vi vil søke hjelp hos Britt Hjørdis Somby-Solaas som 
har vært inne tidligere og laget en utredning om forholdene med forslag til utbedringer. 

Votering

Vedtak

Saken tas til orientering.

PS 18/2012 Referater/orienteringer

Saksprotokoll saksnr. 18/2012  i Rådet for funksjonshemmede - 27.11.2012 

Behandling

Rådmann Kjell Nilssen orienterte om samhjandlingsreformen:

Det har pågått arbeid mht forberedelse av Samhandlingsreformen i 5-6 år allerede. Den går ut på 
å overføre deler av spesialiserte helsetjenester til kommunene. Prinsippet er at helsetjenester skal 
bli bedre og billigere og kommunene må gi like god eller bedre tilbud enn sykehusene. Utvalgte 



kommuner får betalt 20 % fra sykehusene til behandling av pasienter som blir skrevet ut til 
ferdigbehandling i kommunene. Tana kommune har fått utbetalt kr. 3,5 mill. pr. år og klarer å 
behandle ferdig pasienter med unntak  av 1/5 av totale kostnader. Det er kommunelegene som 
må godkjenne planene for helsevirksomheten i kommunene og de får ikke tenke økonomi. Hvis 
kommunen ikke klarer å ta imot alle pasienter som vi skal, må vi betale kr. 4.000,- pr. døgn pr. 
pasient. Pasienter blir skrevet ut enten til sykestua, omsorgsbolig, aldershjem eller hjem og blir 
der tatt hånd om av sykepleiere/pleiemedhjelpere. Sykehustilbudet er basert på kortvarig 
behandling. For Tanas vedkommende er det meste på plass m.h.t. spesialsykepleie. Det er 
opprettet et team for lindrende behandling (kreft), faggruppe for demens og det ventes opprettet 
gruppe for diabetes- og dialysebehandling. Videre eksisterer det planer om akuttbehandling. I 
2012 hadde kommunen anledning til å søke om midler til øyeblikkelig hjelptiltak, der 
forutsetningen var at kommunen kunne starte eller gjennomføre dette i 2012.

Kommunen har styrket ettermiddagsvakten på sykestua med 1 ekstra sykepleierstilling.
M.h.t. forebyggende helsearbeid ligger det forslag til en marginal økning i neste års budsjett.
To av sykestueplassene finansieres delvis av Staten og Kjell tror at de kan finansiere 1 plass til i 
fremtiden.

Samhandlingsreformen m.h.t. rus og psykiatri er forutsatt gjennomført i 2014. Kommunen vet 
lite om finansiering ennå. Dels er dette basert på tvisteløsninger. Første behandlingskrav vil 
komme på psykiatri. Vi vet at spesialisthelsetjenesten ved DPS legger ned virksomheten i Tana 
og skal beholde bare noen fa plasser. Det er diskusjoner om å finne felles løsninger med andre 
kommuner om 5-6 pasienter i h.h.t. fagutredninger som er gjort.

Når det gjelder rehabiliteringstilbud foregår det diskusjoner om kommunen skal gå sammen med 
Alta og Tromsø om dette.

Mens det er forholdsvis enkelt å tenke omstilling i forhold til somatisk helse er det vanskeligere 
i h.h.t. rus og psykiatri. Her er det vanskeligere å måle fremgang/tilbakegang i forhold til 
virkemidler. Tilbud legges ned i Tana og polikliniske virksomheter er voksende.  Vil personer 
med psykiske lidelser kunne få den hjelpen de trenger? Vil det være nyttig at noen kommuner 
går sammen om tilbud for denne gruppen?

Kjell Nilssen råder oss til å snakke med ordføreren.

Rådet er innstilt på å støtte kommunens bekymring for sistnevnte gruppe.

Votering

Vedtak

Saken tas til orientering.


