
Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll

Utvalg: Rådet for funksjonshemmede
Møtested: Galleri Martin Miljøbygget
Dato: 25.09.2013
Tidspunkt: 12:00 13:30

Følgende faste medlemmer møtte:
Navn Funksjon Representerer
Liv Hammer Leder
Tor Asle Varsi Medlem

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:
Navn Funksjon Representerer
Jan Leonhardsen
Lillian Walle

Medlem
Medlem

Odd Johansen Medlem,  hadde ikke meldt 
forfall

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

Jan Leonhardsen
Odd Johansen

Merknader

Fra administrasjonen møtte:
Navn Stilling
Aslaug Iversen
Anny Haugmann

Sekretær

Britt Hjørdis Somby-Solaas Kulturrådgiver

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 7/2013 Godkjenning av innkalling

PS 8/2013 Godkjenning av saksliste
PS 9/2013 Godkjenning av protokoll fra møtet den 28.05.13

PS 10/2013 Nytt basseng i Tana bru/utbedring av bassenget i 
Seida

2012/2775

PS 11/2013 Prosjektet "Over dørstokken" 2012/990
PS 12/2013 Universell utforming 2013/2245

PS 13/2013 Opplæring/skolering av medlemmene i Rådet for 
funksjonshemmede

2013/2246

PS 14/2013 Referatsaker/Orienteringer
RS 1/2013 Suppleringsvalg i Rådet for funksjonshemmede 2013/950

PS 7/2013 Godkjenning av innkalling

Saksprotokoll saksnr. 7/2013  i Rådet for funksjonshemmede - 25.09.2013 

Behandling

Leder Liv Hammer fremmet følgende forslag:

Innkallinga godkjennes.

Votering

Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Innkallinga godkjennes.



PS 8/2013 Godkjenning av saksliste

Saksprotokoll saksnr. 8/2013  i Rådet for funksjonshemmede - 25.09.2013 

Behandling

Leder Liv Hammer fremmet følgende forslag:

Sakslista godkjennes.

Votering

Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Sakslista godkjennes.

PS 9/2013 Godkjenning av protokoll fra møtet den 28.05.13

Saksprotokoll saksnr. 9/2013  i Rådet for funksjonshemmede - 25.09.2013 

Behandling

Leder Liv Hammer fremmet følgende forslag:

Protokoll av 28.05.2013 godkjennes.

Votering

Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Protokoll av 28.05.2013 godkjennes.

PS 10/2013 Nytt basseng i Tana bru/utbedring av bassenget i Seida

Saksprotokoll saksnr. 10/2013  i Rådet for funksjonshemmede - 25.09.2013 

Behandling

Leder Liv Hammer fremmet følgende forslag:

Leder Liv Hammer og Anny Haugmann tar kontakt med saksbehandler Øystein Somby-Solaas 
for å få en status på saken.



Solaas inviteres også til neste møte i rådet.

Votering

Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Leder  Liv Hammer og Anny Haugmann tar kontakt med saksbehandler Øystein Somby-Solaas 
for å få en status på saken.
Solaas inviteres også til neste møte i rådet.

PS 11/2013 Prosjektet "Over dørstokken"

Saksprotokoll saksnr. 11/2013  i Rådet for funksjonshemmede - 25.09.2013 

Behandling

Kulturrådgiver Britt-Hjørdis Somby-Solaas orienterte om følgende:

 Tilbudet fortsetter som tidligere
 Det er viktig at de som skal benytte seg av tilbudet melder i fra om hjelpebehovet (om de 

f.eks trenger hjelp for å komme seg ut av boligen og inn bilen/bussen)
 Rådet må markedsføre tilbudet slik at flere blir oppmerksomme på at den fins
 Turen koster kr. 15,- en vei – ledsager reier gratis
 Det skal bestilles flere flygeblad som skal sendes ut
 Rutene bestilles på 117 dagen før.
 Ruta går hver onsdag – Ankomst ved Tana bru kl. 10.00, og avgang fra Tana bru kl. 

14.00
 Det er til Nuorgam på følgende fredager ut året: 

27.september
            18. oktober

  8. november
29. november
20. desember

Leder Liv Hammer fremmet følgende forslag:

Saken tas til orientering.

Votering

Enstemmig vedtatt.



Vedtak

Følgende tas til orientering – ”Over dørstokken”:

 Tilbudet fortsetter som tidligere
 Det er viktig at de som skal benytte seg av tilbudet melder i fra om hjelpebehovet (om de 

f.eks trenger hjelp for å komme seg ut av boligen og inn bilen/bussen)
 Rådet må markedsføre tilbudet slik at flere blir oppmerksomme på at den fins
 Turen koster kr. 15,- en vei – ledsager reier gratis
 Det skal bestilles flere flygeblad som skal sendes ut
 Rutene bestilles på 117 dagen før.
 Ruta går hver onsdag – Ankomst ved Tana bru kl. 10.00, og avgang fra Tana bru kl. 

14.00
 Det er til Nuorgam på følgende fredager ut året: 

27.september
            18. oktober

  8. november
29. november
20. desember

PS 12/2013 Universell utforming

Saksprotokoll saksnr. 12/2013  i Rådet for funksjonshemmede - 25.09.2013 

Behandling

Leder Liv Hammer fremmet følgende forslag:

Rådet vil jobbe mer bevisst med universell utforming.

Rådet ønsker at kommunen sender ut sakspapirer/protokoller fra div. andre styrer, råd og utvalg 
som kan være aktuelle.

Rådet vil jobbe for å få teleslynge til Galleri Martin og kinosalen.

Rådet ønsker å jobbe for toalettfasiliteter for funksjonshemmede ved div. arrangementer i 
kommunen som f.eks Langnesmarkedet.

Votering

Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Rådet vil jobbe mer bevisst med universell utforming.



Rådet ønsker at kommunen sender ut sakspapirer/protokoller fra div. andre styrer, råd og utvalg 
som kan være aktuelle.

Rådet vil jobbe for å få teleslynge til Galleri Martin og kinosalen.

Rådet ønsker å jobbe for toalettfasiliteter for funksjonshemmede ved div. arrangementer i 
kommunen som f.eks Langnesmarkedet.

PS 13/2013 Opplæring/skolering av medlemmene i Rådet for 
funksjonshemmede

Saksprotokoll saksnr. 13/2013  i Rådet for funksjonshemmede - 25.09.2013 

Behandling

Leder Liv Hammer fremmet følgende forslag:

Leder og Anny Haugmann kan denne gangen stå for opplæringen for medlemmer og 
varamedlemmer i rådet.

Ved neste valg ønsker rådet opplæring allerede ved oppstart.

Votering

Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Leder og Anny Haugmann kan denne gangen stå for opplæringen for medlemmer og 
varamedlemmer i rådet.

Ved neste valg ønsker rådet opplæring allerede ved oppstart.

PS 14/2013 Referatsaker/Orienteringer

Saksprotokoll saksnr. 14/2013  i Rådet for funksjonshemmede - 25.09.2013 

Behandling

Følgende ble referert:

 Suppleringvalg i Rådet for funksjonshemmede



Leder Liv Hammer orienterte om at rådet ønsker å få klarhet i når det vil komme gatelys frem til 
Sameskolen.

Votering

Vedtak

Saken tas til orientering.

RS 1/2013 Suppleringsvalg i Rådet for funksjonshemmede


