
Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll

Utvalg: Rådet for funksjonshemmede
Møtested: Galleri  Martin Miljøbygget
Dato: 28.05.2013
Tidspunkt: 10:00

Følgende faste medlemmer møtte:
Navn Funksjon Representerer
Liv Hammer Medlem
Lillian Walle Medlem

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

Følgende varamedlemmer møtte:
Navn Møtte for Representerer
Jan Oskar Dervo Jan Leonhardsen
Jonny Bjørklund

Merknader

Alle markerte 1 min. stillhet for Arne Røberg, som gikk bort 16.04.2013.
Per Ivar Henriksen går inn som vara for Tor Asle Varsi i stedet for Heidi Lorentzen, som flytter 
fra kommunen. På den måten vil han kunne bidra positivt, da han er sterkt involvert i de 
funksjonshemmedes situasjon, bassengsaken og er i tillegg leder av Helse- og omsorgskomitèen. 
I tillegg må kommunen finne et fast medlem fra Helsesportslaget som erstatning for Arne 
Røberg.

Fra administrasjonen møtte:
Navn Stilling
Anny Haugmann 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 1/2013 Godkjenning av innkalling

PS 2/2013 Godkjenning av saksliste
PS 3/2013 Godkjenning av protokoll fra møtet den 27.11.2012

PS 4/2013 Igangsetting av prosess for nytt basseng/utbedring av 
eksisterende basseng

2012/2775

PS 5/2013 Årsmelding 2012 for Rådet for funksjonshemmede i 
Deanu gielda/Tana kommune.

2013/837

PS 6/2013 Referatsaker/Orienteringer

PS 1/2013 Godkjenning av innkalling

Saksprotokoll saksnr. 1/2013  i Rådet for funksjonshemmede - 28.05.2013 

Behandling

Leder Liv Hammer fremmet følgende forslag:

Innkallinga godkjennes.

Votering

Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Innkallinga godkjennes.

PS 2/2013 Godkjenning av saksliste

Saksprotokoll saksnr. 2/2013  i Rådet for funksjonshemmede - 28.05.2013 

Behandling

Leder Liv Hammer fremmet følgende forslag:

Sakslista godkjennes.



Votering

Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Sakslista godkjennes.

PS 3/2013 Godkjenning av protokoll fra møtet den 27.11.2012

Saksprotokoll saksnr. 3/2013  i Rådet for funksjonshemmede - 28.05.2013 

Behandling

Leder Liv Hammer fremmet følgende forslag:

Protokoll av 27.11.2012 godkjennes.

Votering

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Protokoll av 27.11.2012 godkjennes.

PS 4/2013 Igangsetting av prosess for nytt basseng/utbedring av eksisterende 
basseng

Saksprotokoll saksnr. 4/2013  i Rådet for funksjonshemmede - 28.05.2013 

Behandling
Fellesforslag fra Liv Hammer, Jan Oskar Dervo, Lillian Walle, Per Ivar Henriksen og Jonny 
Bjørklund:

Det er foreløpig uklart om kommunen vil utbedre eller bygge nytt basseng. Dette er til dels 
knyttet opp til planene om nytt ungdomstrinn ved Seida skole og vil bli klart i løpet av høsten.
Det er enighet i Rådet om at det foreligger klare brudd på reglene for Universell utforming ved 
bassenget i Seida. Funksjonshemmede og personale som følger dem utsetter seg for store 
utfordringer mht. løft og manøvreringer for i det hele tatt å komme inn i lokalet.  Dette gjelder 
både i inngangsparti med dårlig belysning og tilrettelegging til parkering, trange og smale 
trapper og plass nok i garderober, bad og toalett.  Det er dårlig fargekontrast i vegger og gulv og 
ujevne flater mellom garderober og dusj, som gjør det vanskelig å bevege seg på en trygg måte.



Det er spesielt vanskelig i forhold til rullestolbrukere. Personale har uttalt at det vil være 
uforsvarlig å opprettholde tilbud til enkeltbrukere fremover, da disse blir eldre og tyngre å 
håndtere og da vil kommunen måtte bryte Opplæringsloven for disse.
Vi må purre på denne saken for å sikre at den kommer inn i en politisk prosess allerede fra 
høsten 2013. Ønskelig å få den behandlet i formannsskapet i juni mnd.

Votering

Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Det er foreløpig uklart om kommunen vil utbedre eller bygge nytt basseng. Dette er til dels 
knyttet opp til planene om nytt ungdomstrinn ved Seida skole og vil bli klart i løpet av høsten.
Det er enighet i Rådet om at det foreligger klare brudd på reglene for Universell utforming ved 
bassenget i Seida. Funksjonshemmede og personale som følger dem utsetter seg for store 
utfordringer mht. løft og manøvreringer for i det hele tatt å komme inn i lokalet.  Dette gjelder 
både i inngangsparti med dårlig belysning og tilrettelegging til parkering, trange og smale 
trapper og plass nok i garderober, bad og toalett.  Det er dårlig fargekontrast i vegger og gulv og 
ujevne flater mellom garderober og dusj, som gjør det vanskelig å bevege seg på en trygg måte.
Det er spesielt vanskelig i forhold til rullestolbrukere. Personale har uttalt at det vil være 
uforsvarlig å opprettholde tilbud til enkeltbrukere fremover, da disse blir eldre og tyngre å 
håndtere og da vil kommunen måtte bryte Opplæringsloven for disse.
Vi må purre på denne saken for å sikre at den kommer inn i en politisk prosess allerede fra 
høsten 2013. Ønskelig å få den behandlet i formannsskapet i juni mnd.

PS 5/2013 Årsmelding 2012 for Rådet for funksjonshemmede i Deanu 
gielda/Tana kommune.

Saksprotokoll saksnr. 5/2013  i Rådet for funksjonshemmede - 28.05.2013 

Behandling

Fellesforslag fra Liv Hammer, Jan Oskar Dervo, Lillian Walle, Per Ivar Henriksen og Jonny 
Bjørklund.

Årsmeldingen ble vedtatt med visse korrigeringer.
M.h.t. Arbeidet videre, vises det til PS 4/13 vedrørende bassenget. Per Ivar Henriksen er leder i 
Helse- og omsorgskomiteen og opplyser at Samhandlingsreformen er et tema det jobbes 
kontinuerlig med i komiteen. Rådet vil kunne dra positive veksler på dette.

Votering

Enstemmig vedtatt.



Vedtak
Årsmeldingen ble vedtatt med visse korrigeringer.
M.h.t. Arbeidet videre, vises det til PS 4/13 vedrørende bassenget. Per Ivar Henriksen er leder i 
Helse- og omsorgskomiteen og opplyser at Samhandlingsreformen er et tema det jobbes 
kontinuerlig med i komiteen. Rådet vil kunne dra positive veksler på dette.

PS 6/2013 Referatsaker/Orienteringer

Saksprotokoll saksnr. 6/2013  i Rådet for funksjonshemmede - 28.05.2013 

Behandling

Det ble gitt følgende orienteringer:

Det var ønskelig å utvide transporttilbudet til eldre, til også å gjelde personer med nedsatt 
funksjonsevne i distriktene, slik at disse får et rimelig transporttilbud til Tana bru 1-2 ganger i 
uken.

Det må jobbes med at ”onsdagstreffet” som Pensjonistforbundet og NHF, avd. Tana har etablert  
også kan inkludere hjemmeboende funksjonshemmede. Aktuelt å kartlegge behovet for transport 
hos personer med nedsatt funksjonsevne. Dette kan gjøres i samarbeid med Hjelpetjenesten 
v/konsulent for funksjonshemmede. 

Det kom også innspill i forhold til inngangspartiet ved Rema-bygget, som er utilfredsstillende 
for funksjonshemmede. Videre er det svært uheldig at rullestolbrukere blir henvist til 
hotellinngangen for å komme seg inn til kafèen på hotellet. Forslag om å skrive et brev til 
kommunen om disse forholdene. 

Det ble også påpekt at bilister holder høy fart ved Seida skole. Per Ivar Henriksen opplyste at 
det ikke foreligger planer om å opprette sykkelfelt verken i Tanabru eller Seida. Forslag om å 
kreve fartsdempere og gatelys på veien til Idrettshallen.

Votering

Vedtak

Sakene tas til orientering.


