
Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling

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

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200.  

Varamedlemmer inviteres også til dette møtet. 
 Etter møtet inviteres medlemmer /varamedlemmer og forelesere til lunsj/juletallerken ved 
Smak. I den forbindelse må dere gi tilbakemelding innen 23.11.12 til Anny Haugmann, tlf. 
46400383, eller til Liv Hammer , tlf 90629940 om dere møter.

Rådet vil også dra på Seida skole der en vil se på forholdene ved bassenget.

Tana 16. november 2012

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





Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 033

Arkivsaksnr: 2012/2773-1

Saksbehandler: Aslaug Iversen

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Rådet for funksjonshemmede 16/2012 27.11.2012

Presentasjon og informasjon om rådet overfor presse, lag og foreninger

Rådmannens forslag til vedtak

Saksopplysninger
Rådet for funksjonshemmede (RFF) vil på denne måten informere aktuelle frivillige 
organisasjoner i Tana kommune om vår eksistens.
Vi konstituerte oss 21.02.12 i vårt første møte som politisk organ.
Medlemmer i rådet: Liv Hammer (leder)

           Arne Røberg (nestleder)
           Lillian Walle (styremedlem)
           Tor Asle Varsi (styremedlem)
           Jan Leonhardsen (styremedlem)

           Varamedlemmer:
            Jonny Bjørklund
            Odd Johansen
            Kjell Roar Johansen
            Jan Oskar Dervo
            Heidi Lorentzen

Anny Haugmann fra Hjelpetjenesten fungerer som sekretær for rådet.



Rådet har hatt 3 møter, der vi i tillegg til å behandle egne retningslinjer har avgitt følgende 
uttalelser:
Planer for nye Tana bru og Fortetting av Tanabruområdet. Vi er svært interessert i innspill og 
samarbeid med lag og foreninger i kommunen. Vårt neste møte er 27.11.12 og dere inviteres 
dermed til å delta fra kl. 0900.

Retningslinjer for rådet:
Rådet er administrativt tilknyttet Serviceavdelingen og følger den kommunale valgperioden. 
Rådet holder møter etter behov, men minst 4 ganger i året. Innkalling skjer når minst 2 av 
medlemmene krever det. For øvrig har leder ansvar for at innkalling skjer. Saksdokumenter 
sendes rådets medlemmer/varamedlemmer og evt. andre med møterett. Det føres 
vedtaksprotokoll og årsrapport. Årsrapport sendes formannsskapet, sektorer, 
funksjonshemmedes organisasjoner og evt. andre som rådet vil informere, bl.a. frivillige 
organisasjoner.

Rådet jobber etter retningslinjer gitt i Rundskriv Q-21/2012: Om lov om råd eller anna 
representasjonsordning i kommunar og fylkeskommunar for menneske med nedsett 
funksjonsevne m.m.
Dette innebærer å sørge for at mennesker med nedsatt funksjonsevne blir sikret åpen, bred og 
tilgjengelig brukermedvirkning i saker som er særlig viktige for dem. Dette gjelder bl.a. 
adkomst, arbeid mot diskriminering på grunnlag av nedsatt funksjonsevne og tjenester for 
mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Nedsatt funksjonsevne er definert slik i Ot.prp. nr 87 (2004-2005):

”Nedsett funksjonsevne vil seie tap av eller skade på ein kroppsdel eller i ein av 
kroppsfunksjonane. Det kan til dømes dreie seg om nedsett rørsle-, syns- eller høyrslefunksjon, 
nedsett kognitiv funksjon eller ulike funksjonsnedsetjingar på grunn av til dømes allergi, 
hjartesjukdommar, lungesjukdommar, nevrologiske sjukdommar eller psykiske lidingar (Jf St. 
meld. Nr. 40 (2002-2003) Nedbygging av funksjonshemmande barrierer, side 8 ). Nedsett 
funksjonsevne treng ikkje resultere i avgrensingar når det gjeld s, amfunnsmessig deltaking 
dersom tilkomsten til barnehagar, utdanning, arbeid, transport , bygningar, bygdemiljø , 
uteområde , informasjon , og kommunikasjon , produkt , kultur , og fritidstilbod ,  ferie,  
hjelpemiddel , helse- og sosialtenester osv. er god nok.”

Kommunen skal sikre at saker som er viktige for mennesker med nedsatt funksjonsevne blir 
gjort kjent for medlemmer av rådet. Dette skal skje ved at rådet får god tilgang til relevant 
kommunal informasjon gjennom eks. økonomiplan, årsbudsjett, konsekvensutredninger m.h.t. 
plan- og byggesaker, men også i forhold til transport, skole, barnehage, kultur, idrett, friluftsliv 
og helse- og omsorgstjenester. 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.

Vurdering



Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: D23

Arkivsaksnr: 2012/2775-1

Saksbehandler: Aslaug Iversen

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Rådet for funksjonshemmede 17/2012 27.11.2012

Nytt basseng i Tana bru/utbedring av bassenget i Seida

Rådmannens forslag til vedtak

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Saksopplysninger
Rådet for funksjonshemmede behandlet saken i møte den 25.09.2012, og fremmet følgende 
vedtak:

Rådet ber om en snarlig utredning/utbygging ved bassenget ved Seida skole.
Utbyggingen må ta hensyn til plass til garderober og tilgjengelighet for rullestol.
Samme bakkenivå for garderober må vurderes. Rådet ber om at løsninger vurderes sammen med 
brukere av bassenget.

Rådet vil den 27.11.12 dra til Seida skole der det vil bli gitt orientering om forholdene ved 
bassengtilbudet til funksjonshemmde.

Vurdering



Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 033

Arkivsaksnr: 2012/2774-1

Saksbehandler: Aslaug Iversen

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Rådet for funksjonshemmede 18/2012 27.11.2012

Referater/orienteringer

Rådmannens forslag til vedtak

Saksopplysninger

Det vil bli gitt følgende orientering:

≠ Samhandlingsreformen

Det kan også bli gitt andre orienteringer i møtet.

Vurdering


